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LISTA
consilierilor aleși în Consiliul Județean 

Hunedoara
Duminică. 29 martie a.c., intre orele 8—20, 

in baza Legii Electorale, la Palatul Justiției 
din Deva s-au desfășurat alegerile pentru 
desemnarea membrilor Consiliului județean. 
Au participat in calitate de electori membrii 
consiliilor comunale, orășenești, municipale 
din județul nostru, aleși in cele două scru- 
tinuri ce au avut loc in alegerile locale.

Candidații pentru Consiliul Județean Hu
nedoara au fost propuși de: Frontul Salvării 
Naționale, Convenția Democratică, Partidul 
Democrat Agrar, Partidul Republican, Par
tidul România Mare, Mișcarea Ecologistă din 
România, Partidul Renașterea și Independen
ța României și Uniunea Democrată a Ho-

milor. De asemenea, s-au prezentat ți patru 
propuneri pentru candidați independenți.

In urma voturilor exprimate au fost de
clarați aleși în Consiliul Județean Hunedoa
ra domnii:

FRONTUL ȘALVARII NAȚIONALE:
Costel Alic, Nicolae loan Căprarii, Adrian 

Rovinaru, Alexandru Pop, Virgil Chiș. 
Gheorghe Răilcantl, loan Uifălcan, Virgi! 
Moroșan, Petru Ișfan, Nicolae Păcurar, Dan 
Dănilă, Ovidiu loan Muntean, Ioan Iliescu, 
Ioan Radu, Adorian Soare, Mihai Cains A- 
postu, Mihai Sorin Szilaghy, Ovidiu Popescu. 
Mircea l’ătrinjan. Cornel Burice, Ioan Flen* 
co viei. Ionel Iștfan, Stelian Pușcașu.

i|

CONVENȚIA DEMOCRATICA :

Florin Dumitru Turnă. Grațian Mircea 
Rădulescu, Petru răsculcscu, Ladislau Eiiry, 
Gabriel Cristcscu, Petru Mirza, Pompiliu 
Prip, Dragoș Vonica, George Nislor, Zoltan 
Fekete,

PARTIDUL DEMOCRAT AGRAR 
DIN ROMANIA:

Ioan Rob, Aurel Oprișa, Nicolae .furca, 
Gheorghe Drcghici.
MIȘC AREA ECOLOGISTÂ DIN ROMANI 

Sigismund Duma, Florea Bercș.
PARTIDUL REPUBI ICAN :

Serafim Cristian Leucian.
PARTIDUL ROMANIA MARE : 

Ilașa Gligor.
PARTIDUL RENAȘTEREA 

ȘI INDEPENDENȚA ROMÂNIEI : 
Virgil M. Dumitru.

INDEPENDENȚI :
Aurel Anca, Valeriu Miclăuș. Ladislau 

Furca?.
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FAX'
■ < IIIȘINAU — „Ele

mentele separatiste din 
Transnistria au la dispozi
ție două zile pentru a de
pune armele, după care 
Moldova va angaja împo
triva lor acțiuni militare", 
a declarat primul-minislru 
moldovean. Aaleriu Murav- 
ski.

■ TEI. A A IV. — Israe
lul și-a reafirmat opoziția 
față de participarea unui 
reprezentant al Comunită
ții Economice Europene la 
convorbirile privind con
trolul armamentelor din 
cadrul negocierilor multila
terale asupra Orientului 
Mijlociu.
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■ III STON. — Cei șapte 
astronauți din echipajul 
navetei Atlantis vor pe
trece, suplimentar, o zi 
in spațiu, continuindu-și 
misiunea dc studiere a 
atmosferei terestre. Ei ur
mează să revină la Cap 
Canaverral joi. la ora 11,21 
GMT — s-a anunțat oficial 
duminică, la NASA, rela
tează agenția France l’res- 
se.

Despre pâdure, în 
„Luna pădurii"

Cum se știe, a devenit 
de mult o tradiție ca în 
fiecare an, intre 15 martie 
— 15 aprilie, să se orga
nizeze, la nivel național 
„Luna pădurii" — acțiune 
cu largi reverberații asu
pra unui patrimoniu de 
inestimabilă valoare și im
portanță — care este pă
durea. Din acest unghi am 
abordat discuția cu dl ing. 
Alexandru Brăteanu, direc
torul Filialei Deva a Re
giei Autonome „Romsilva”.

— Așadar, die director, 
ce semnificație arc „Luna 
pădurii" in acest an in ca
re. in multe domenii, in
clusiv in cel al administră
rii și exploatării pădurilor, 
se petrec evenimente și 
fapte reprobabile, pericu
loase ?

— Cred că pădurea nu 
poate fi privita, nu trebuie 
privită doar prin prisma 
unei acțiuni de sezon, ci

se cere analizată șt înțe
leasă la întreaga sa dimen
siune economică și socia
lă. cu toate elementele ca
re o compun și care ii de
termină existența și însem
nătatea. Pentru că izi. la 
sfirșit de secol și de mi
leniu, mai mult ca oricind, 
trebuie știut și acceptat că 
pădurea nu reprezintă doar 
o sursă de materii prime, 
cum mai acreditează unii 
ideea — este adevărat, ex
trem de necesare —. ci 
este o componentă de bază 
a mediului, un factor esen
țial de echilibru al ecosis
temului planetar, cu influ
ențe extrem de benefice 
asupra vieții și sănătății 
oamenilor. Pădurea este — 
inutil poate să mai spun 
— un permanent generator

(Continuare in pag. a 2-a)
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Din două jumătăți <l<- adevăr se poale 

face o minciună mate.

FLASH!
o / /-< III- Di OMENIE. Dna 

Elena (Itivrlf c !<' profesor de. 
biologie la Școala Generală Nr. 
3 Deva. In calitate <1 dirigintă, 
imprimă < dtoație elevilor din 
clasa pe care o coordonează șl 
o dimei- n nc umanitară. In a- 
cc-.t <e >; j71 olaborarc ru li-
oala de ..Cruce: l{oșle" a județu
lui na.'ru, dna (lavrlș iți antre
nează elevii la acțiuni umanita
re în grădinițe. Deosebit este 
faptul că beneficiari sînt micuții 
aduși in grădinițe devene pentru 
socializare, oferlndu-le acestor 
nedreptățiți al scarlet — copil 
abandonați, orfani, handicapați 
— odată cu alte daruri, șl ceva 
din sufletul lor. Acești elevi învață

Iu amintirea martirilor și eroilor Revoluției

I olo : P A\ EL LAZ A
Timișoa ra.

Primăvară la 
E. M. Certej ?
Dificultățile pe care le 

înregistrează mineritul în 
perioada actuală nu sini 
puține. Nu sînt puține nu 
pentru că neapărat nu se 
muncește — cum se vehi
culează în multe cazuri a- 
ceastă idee —, ci pentru 
că deteriorarea fenomenu
lui economic, în general, 
îngrădește activitatea de 
producție prin politica pre
țurilor, cea a blocajului 
econom ico-fi na nciar, pre-« 
cum și prin lipsa de com
bustibil și energie care sint 
„piinea" industriei miniere. 
Plecind de la aceste con
siderente, am zăbovit zi
lele trecute la E.M. Certej. 
După cum afirma dl Ni- 
colae Alogoș, directorul u- 
nității. anul trecut a fost 
un an greu, încheiatei! pier
deri de cîteva zeci de mi
lioane de lei, exceptind 
cele planificate. Cauza 
principală : lipsa de com
bustibili .și energie, dubla
tă <le cea a desfacerii con
centratelor colective, deși 
produsul s-a încadrat în 
parametrii calitativi impup 
de clauzele contractuale cu 
beneficiarii. In schimb, 
pentru 1992 s au încheiat 
contracte pentru produc
ția planificată la nivel de 
întreprindere, ceea ce re-

(OR.NEI. POENAR

(Continuare In png. a 2.a)

■ ( IIIȘINAU. — Dele
gația Compar iei Britanice 
de Televiziune BBC, con
dusă de directorul adjunct 
pentru „World Service", a- 
flată in vizită in Moldova, 
a sosit in municipiul Ca- 
hul. unde a avut întreve
deri cu o serie dc autori
tăți locale — informează 
Moldova Preș. Acordul în
cheiat între conducerea 
Republicii Moldova și BRC 
privind receptionarea pe 
teritoriul Moldovei a pro
gramelor ei în limbile en
gleză, română și rusă — 
a menționat dl Peter Udell, 
conducătorul delegației — 
va favoriza emiterea o- 
biectivă și operativă a ii»- 
formatiilor din lumea în
treagă. radioascultătorii ra
ionului Calmi avind posibi
litatea să audieze zilnic 
emisiunile BBC-tlIui.

■ PARIS. — Partidul 
Socialist. la putere in 
Franța din 1981, a pierdut 
duminică șase departamen
te in cursul celui de-al 
doilea tur al alegerilor lo
cale.

astfel să-și privească eu alți ochi 
semenii, deprind omenia de la 
Doamna rare le îndrumă pașii. 
IV. R.j.

O APAllTAMENTE PENT IU’ 
CH1 MIȘTI. S.C. „Plador" S.A. 
Orăștic a cumpărat un bloc, de 
garsoniera , in inralilale, de la 
fostul T.A.Cr.C M. Hunedoara — 
Deva, pc care, acum, Filiala nr. 
(Praștie a S.C. „Condor" S'.A, De
va il Iran -formă in apartamen
te hi eurt timp, 29 de chlmiști 

■ e vor muta in locuințe <onffn- 
labile, jiu c la dispoziție de uni
tatea in care lucrează. I'n O< -t 
nobil față de cel ce produc bu
nuri materiale, (D (i)

O CE M 1/ ( l .MPAltAM 
Piața „spune." cum este, Ieftină 
șan scumpă, viața. La Petroșani, 
ceapa, cartofii și fasolea se vin

deau a 190 de lei kg, merele cu 
(i<)—fttt de lei, telemeaua de oi 
iu -1W de lei, făina albă eu fiO 
de lei iar jiorumbul boabe. cu 
25 de lei. Au ajiărut și verde- 
Iurile, Co.,tul unei grămezi de 
urziți era do 20 de lei (pentru o 
mimare fiind necesare cel puțin 
I ademenea grămezi). Țigările 
..Carpați" fără filtru erau oferite 
de. Clitic „brunați" cu 2.1 de lei 
pachetul. (iV. T ).

0 PIU.Ml NII.T /.o- aiurii i -i 
fur cura! .1 frumos in perimetrul 
blocurilor în care locuiesc
emn al respectului [lenferu casa, 

pentru cartierul, pentru orașul 
lor. l’n ercmplu edificator, demn 
de apreciat : 'rada Minerului, 
Deva, blocurile D E șl cele din 
seriile L și P. Este, plăcut de 
ob;ervat starea curată, îngrijită.

piimenilă a trotuarelor, aleilor, 
gardului viu, a zonelor verzi Șl 
încă se mai poate face cile, 
ceva... (D C.f.

0 MULTI MUU. Domnul lio- 
cunlclv. 7.oald, student la Facul
tatea de Ecologie din Deva, a 
donat recent Casei de Copii Șco
lari din Hain de ( riș tin televizor 
color. l'n gc.,t dc mărinimie 
pentru care conducerea aminti
tei Instituții ține xtî-i aducă sin
cere mulțumiri, sperind că șl 
alte jicrsoane ori agcnțl econo
miei cor sponsoriza unitatea 
soldară, oferind daruri cojiților 
de ai<.'. IE. S.)

FLASH!

M < MltO. — Ministrul 
egiptean dc externe, Amr 
Moussa, a afirmat că 
noile propuneri libiene 
prezentate Ligii Arabe nu 
sint de natură „a permite 
o deblocare* a crizei din
tre Tripoli, pc dc o parte, 
și Washington și Londra, 
pe dc altă parte.

Liga Arabă a adresat un 
mesaj seci clarului gene
ral al O.N.U., chemind 
Consiliul dc Securitate al 
O.N.U. să amine adopta
rea dc sancțiuni împotriva 
I ibiei.

■ WASHINGTON. — 
Secretarul dc sfat ameri
can, .lames Baker, a pro
pus delegațiilor israeliană 
și arabe de a avea o nouă 
seric dc negocieri bilate
rale la Washington, la 27 
aprilie.

■ BONN. — Președin
tele polonez, Lech Walesa, 
a sosit in Germania, unde 
va efectua o vizilă oficială 
de I zile, prima în Ger
mania a unui președinte 
polonez.

FAX
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Să nu uitam obligațiile legale față de localitatea
Vine primăvara dar sta

rea de curățenie și salu
britate a color mai multe 
dintre orașele județului o 
tot mai necorespunzătoare. 
Neregulile existente în bu
na gospodărire și înfrumu- 

ii. a domeniilor publi
ce și particulare, a ordinii 
și disciplinei sociale deter
mină consiliile locale ale 
primăriilor să reaminteas
că cetățenilor obligațiile ce 
le au conform articolului 
1G din Legea nr. 10/1982. 
lege aflată încă în vigoare 
și actualitate. Astfel, po
trivit legii, cetățenii orică
rei localități au obligația : 

Să execute lucrările de 
întreținere și reparare a 
locuințelor și anexelor gos
podărești : să asigure zu
grăvirea și vopsirea părți
lor exterioare ale clădiri
lor, înlocuirea jphcaburil'r

în care
și burlanelor degradate 
precum și orice lucrări ds 
reparații și întreținere ne
cesare la faț->dele i suin- 
țelor ; să depoziteze rezi
duurile menajere numii în 
recipienți sau în locuri spe
cial amenajate în acest 
scop . să întrețină curățe
nia și igiena în locuințe, 
în anexele gospodărești, în 
curți, în grădini și pe ce
lelalte terenuri care le d_- 
țin . să întrețină în stare 
corespunzătoare împrejmui
rile imobilelor ; să îngri
jească pomii, florile și 
alte plantații din curți și 
din fața imobilelor pe ca
re le dețin ; să mențină 
curățenia trotuarelor, rigo
lelor. părții carosabile a 
străzii sau drumului, a 
locurilor de parcare pe 
care le folosesc, iar cînd

trăim!
e cazul să îndepărteze ză
pada și gheața <lin dreptul 
imobilelor în care locuiesc ; 
să asigure în localitățile 
rurale întreținerea drumu
rilor, șanțurilor și poduri
lor, fînețelor, captărilor de 
izvoare, curățenia și igie
nizarea grajdurilor și a ce
lorlalte adăposturi pentru 
animale și păsări și să par
ticipe la lucrările de asa
nare a terenurilor mlăști
noase ; să păstreze curățe
nia pe arterele de circu
lație. în piețe, tîrguri și o- 
boare, în parcuri, ștran
duri. locuri de joacă pen
tru copii și în alte locuri 
de agrement, săli de spec
tacole șî în celelalte locuri 
publice ; să păstreze în 
bună stare de funcționare 
și să nu degradeze băn
cile, coșurile de liîrtii, in-.

dicatoarele, panourile de 
afisaj, cabinele telefonice 
și alte asemenea dotări 
amplasate pe străzi, în par
curi și în alte locuri 
publico ; să respecte întoc
mai măsurile stabilite de 
consiliile locale pentru a- 
sigurarea igienei publice și 
curățeniei în localități.

în cartierele de blocuri, 
asociațiile de locatari sînt 
obligate sa mobilizeze pe 
toți locatarii la acțiuni de 
amenajare, de întreținere 
și înfrumusețare a clădiri
lor. de păstrare a curățe
niei. de îngrijire a curților 
și zonelor verzi, a pomilor, 
florilor și a celorlalte plan
tații, a locurilor de joacă 
pentru copii, de curățire a 
trotuarelor, străzilor și a- 
leilor. șl la alte asemenea 
acțiuni.

I 
I 
I

Expoziția de artă plas
tică deschisă în holul Clu
bului „Siderurgistul,‘ din 
Hunedoara reunește un 
număr impresionant de 
peisaje așternute pe pîn- 
ză, cu migală și pasiune, 
de către membrii cercului 
de artă al instituției. Ma
joritatea dintre aceste lu
crări au fost realizate cu 
prilejul taberelor anuale 
de pictură organizate la 
Cinciș de către club. cu 
sprijinul conducerii com
binatului și a) sindicatu
lui de Ia ..Siderurgica" S.A 
din municipiu. Trebuie să 
recunoaștem că ia această 
ora puține dintre institu
țiile de cultură iși mai pot 
permite așa ceva, mai a- 
Tes să slujească arta plas-

EXPOZIȚIE DE ARTA PLASTICĂ
tică. să o încurajeze. E un 
lucru remarcabil ! Și pen
tru că ne aflăm în plină 
perioadă de tranziție la 
economia de piață, membrii 
cercului de aici s-au gîn- 
dit că n-ar fi rău ca o bu
nă parte din aceste lucrări 
să fie valorificate pentru 
autosusținerea sa financia
ră — preocuparea de cu
lori. pensule, pinză. Lucru 
perfect posibil pentru că 
tablourile sînt izbutite, u- 
nele chiar valoroase și 
orice iubitor de artă și 
le-ar dori în propria casă.

Revenind la expoziția 
propriu-zisă, menționăm că 
peisajele redau aspecte na- 
turistice, construcții și gos
podării țărănești din fabu
loasa zonă a padurenilor

fewrfir.s

Desenele sînt realizate cu 
discernămînt, iar culorile 
armonioase și calde, fără 
stridențe supărătoare, do
vadă că creatorii stăpînesc 
cum se cuvine meșteșugul, 
seînteia creației artistice. 
Privirea vizitatorului se 
oprește îndelung asupra 
unor lucrări semnate de 
Pichiu Dan Vifor („Singu
rătate", „Peisaj cu plopi"). 
Victor Varga („Armonii 
cromatice"), Doru Petrescu 
(„E toamnă iar", cu o cro
matică aparte, extrem de 
sugestivă). Ovidiu Croitoru 
(„Contract sentimental”), 
Maria Anilevschi (..Gospo
dărie", „Mesteceni", rupți 
parcă din albul pădurilor 
de mesteceni prezente în 
creația lui Esenin), Tibe-

riu Balasz („Spre casă", 
„Trio", „Cinciș"). în ace
leași tonalități calde se 
înscriu lucrările lui Con
stantin Găină („Lumina 
frigului"), Francisc Csiri 
(„în poiană", „Toamna"), 
Mihai Codrea („Peisaj"), 
Cornel Burlacu („Zăvoi", 
„Casă verde"). Sever Mol
dovan („Mestecăniș"), Da
niela Florescu („Dimineață 
de toamnă") ș.a.

în ansamblul ei, expo
ziția reprezintă o realiza
re demnă de toată lauda. 
Și după cîte cunoaștem nu 
e nici prima și. sperăm, 
nici ultima. Drumul pe ca
re au pornit creatorii plas" 
tici hunedoreni este unul 
al făgăduinței. .

MINEL BOBEA

Despre pâdure, în 
„Luna pădurii"

Primăvară la
(Urmare din pag. 1)
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FARES S.A., str. Plantelor, 50, 2 600 — ORAȘTIE, 
România • Telefon: (956) 41940 • Telex 72612 

• Telefax : (956) 41942
Oferă Ia prețuri avantajoase arome identic 

naturale, de cea mai bună calitate, de porto
cală, kiwi, cola, mango, ananas, căpșuni, pen
tru concentrate de băuturi răcoritoare.

(363)

ADMINISTRAȚIA PERMANENTA 
A TABERELOR ȘCOLARE DEVA

Organizează concurs pentru ocuparea postului 
de

• administrator
Ia Tabăra Școlară Brădățel, în data de 27 apri

i lie 1992, ora 9.
I Condiții de încadrare : conform Hotărîrii 
Guvernului 307/91,

înscrierile se primesc pînă in data de 21 
aprilie 1992.

Relații suplimentare la telefon 14448.
I»i
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(Urmare din pag. I)

de purificare a aerului, un 
solid pilon hidrologic și de 
protejare a eroziunii solu
lui, în special în zonele cu 
versanți. avînd, totodată, o 
funcție sanogetică. în sen
sul apelării tot mai accen
tuate a medicinei Ia bine
facerile pădurii.

— Ce presupun, ce Im
pun, die director, toate a- 
cestc caracteristici și atri
bute ale pădurii ?

— în primul rînd, cerin
ța elementară de a o prote
ja, de a o apăra de daună 
tori de tot felul. Prima 
Îndatorire ne revine, desi
gur, nouă, silvicultorilor, 
care o administrăm și o 
primenim în permanență, a- 
poi celor care o exploatea
ză, în vederea prelucrării 
și industrializării lemnului, 
și, în generai, tuturor ce
lor care pătrund în sinul 
ci. în scop cinegetic sau 
pur turistic, pentru odihnă 
și recrcere. Din acest ul
tim punct de vedere, pă
durea merită mult mai 
multă atenție.

— într-o seric de zone 
ale țării, pădurea a sufe
rit, în ultima vreme, dis
trugeri scandaloase, irecu
perabile. f arc este situația 
in județul nostru ?

— Nu sînt stări de lu
cruri alarmante. Unele ca
zuri apărute le-am rezol
vat și le avem în atenție 
cu sprijinul unor organis- 
mr șl Instituții cu respon
sabilități precise în dome
niu ș| în aplicarea legilor 
țării

— Revenind la acțiunea 
caro are ca generic „l.una 
pădurii", există, la nivclizr 
filialei, unele preocupări 
mni deosebite "

— Cu totul deosebit, nu 
Cele pe care le întreprin
dem se circumscriu activi

tății noastre de sezon, de 
împădurire a suprafețelor 
goale, deocamdată, în zo
nele mai joase — de la 
Gcoagiu. Ilia, Dobra, O- 
răștie. Hațeg, apoi, pe mă
sură ce timpul se va mai 
încălzi, vom intra și în pe
rimetrele din Valea Jiului, 
din Retezat etc. Aș men
ționa că la acest capitol, 
al împăduririlor, păstrăm 
o frumoasă tradiție. în 
sensul că ne asigurăm ma
terialul săditor (lin pepini
ere proprii, ba am mai dat 
și altora, și lucrăm în con
tinuare atît la împăduriri, 
cît și în pepiniere. Sigur, 
împădurim ceva mal puțin 
declt în anii trccuti, și a- 
ceasta nu pentru că s-ar fi 
rcstrîns suprafața păduri
lor din administrarea noas
tră, cl din simplul și te
meinicul motiv de a lăsa 
mai mult teren regenerării 
naturale a pădurii, ale că
rei calități sînt mult su
perioare celor ale pădurii 
artificiale, plantate de om.

— în final, die director, 
ce ginduri ați adresa celor 
care, intr-un fel sau altul, 
vin in contact cu pădurea ?

— Poate am să mă re
pet, însă consider că este 
strict necesar ca iubirea 
față de natură în general 
și față de pădure în spe
cial, sentimentele de pro
tecție și de conservare a 
acestui prețios patrimoniu 
național să fie cultivate 
încă din școală, apoi pe 
filiera întregii educații și 
existențe ale oamenilor. Se 
impune, cred eu, ca fleca
re locuitor al acestei țări 
frumoase și bogate în pă
duri să se sensibilizeze la 
rostul și importanța pădu
rii, pentru a nu-i permite 
naturii să se răzbune. Nu
mai nșa vom fi solidari 
ev viitorul.

Die director, vă mul
țumesc.

prezintă o garanție, cel 
puțin teoretică, a acestui 
an — fapt consemnat pe 
primele două luni. cînd 
realizările cumulate însu
mează 101 la sută.

Anul 1991 a însemnat 
pentru E.M. Certcj nu nu
mai un an cu 50 de mili
oane de lei pierderi în 
afară de cele planificate, 
ci și tin an cînd producția 
unității a fost rcorientată 
de la concentrate colective 
la cele auroargintiferc, mă
sură care a implicat iden
tificarea a noi panouri de 
exploatare. I-a Băiaga se 
intenționează schimbarea 
sistemului de transport al 
minereului, de la cel cu 
vagoncți, la transportul au
to, direct din subteran. 
Măsura are impact direct 
asupra creșterii productivi
tății muncii, precum și a 
r-ducerii efortului fizic al 
muncitorilor. O altă mă
sură cu implicații benefice 
constă în schimbarea me
todei de exploatare, la sec- 

1 torul Bocșa, de la cea ini- 
I țială cu ramblcero. la me- 
I toda cu subetaje, ce duce 

la creșterea producției de 
minereu de aproximativ 
trei ori.

Trccînd de la obiectivele 
propuse pentru subteran la 
cele de la Uzina de Pre
parare, nici aici lucrurile 
nu stau mai prejos. Dar, 
mai înainte să aducem în 
prlm-plan unele greutăți 
care depășesc conducerea 
minei. Problema stringentă, 
confirma dl lloria Sârbu, 
ing. șef preparare, cu care 
se confruntă procesul de 
preparare do doini luni 
este asigurarea reactivilor 
spumanți care, in România, 
se parc cri nu se mal pro- 

' duc. Și chiar dacă se mal 
produc (la Dudești). aceștia 
s’nt îndreptai! spre alte 

i ramuri. O ultimă soluție ar

E. M. Certej ?
fi achiziționarea de la Com
binatul Chimic Rîmnicu 
Vilcea a unor rezidii (ulei 
greu — produs negaran
tat). Fenomenul devine stu
pid ca o uzină de prepara
re să funcționeze cu gu
noaiele altora! Dificultăți 
sînt legate și de aprovizio
narea cu xanctat amilic 
care se importă din Iugo
slavia, cantitatea existentă 
în stoc fiind foarte mică. 
Practic, necxistînd unul 
dintre acești reactivi, pro
cesul de flotare a minereu
lui este pus sub semnul 
întrebării, alături de mun
ca a sute de oameni. Re
gretabil este faptul că, la 
scară națională, de procu
rarea acestor substanțe nu 
se mai prea ocupă nimeni, 
deși obligativitatea revine 
exclusiv departamentului.

In preparare, perioada 
următoare va însemna un 
pas decisiv în tehnologiza
rea liniilor de producție, 
prin montarea unor cînta- 
re de bandă, a unor pom
pe automate de dozare a 
reactivilor. Toate acestea 
permit un control exact 
a supui procesului tehnolo
gic (dozarea reactivilor în 
orice moment, obținerea 
informației tehnologice în- 
tr-un timp record).

Sintetiz.înd cît de cit greu
tățile cu care se confruntă 
E.M. Certej, rezultă cîtcva 
idei ce merită a fi puse în 
evidență : greutățile cele 
mai mari care planează n- 
supra minei derivă în prin 
cipal din blocajul ccono- 
mlco-financiar, diferența 
dintre debit și credit fiind 
do ordinul sutelor do mi
lioane. Deși mina are o ac 
tivit.de economică promițti 
toare, lipsa reactivilor spu 
munți, care sint dincolo de 
posibilitățile conducerii în
treprinderii, poate să pa
ralizeze munca a pesto 
1180 de angăiați, care vor 
să facă treabă buniX

I 
I
I 
I
I

SOCIETATEA COMERCIALĂ
„METALOTEX” S.A.

sediul în Deva, str. 22 Decembrie, bl. f, 
telefon 11854

ORGANIZEAZĂ

LICITAȚIE PUBLICĂ in vederea vinzăiii 
MIJLOACE FIXE, categoriile IV și VI, inde

data de 16 aprilie 1992, ora 10, la sediul so
cietății.

Relații privind listele mijloacelor fixe și 
condițiile de participare la licitație pot fi ob
ținute la sediul societății. (366)

RADIO TV DOMI S TIMIȘOARA 
FILIALA CALAN

EXECUTA

• reparații radio TV cu garanție
• operațiuni xerox Ia prețuri convenabil -j

V I N D E

MAR

31 MA

l’ROGRA-

10,00 Actuali

10.30 TVE
Interna

12,10 Ora de 
muzică

13,00 Intcrfe

13.30 Muzica 
pentru

V
11,00 Actual 

* Meteo

11,20 Trad iți

14,55 Preuni

16,00 Muzica 
pentru

16.30 Con vie

17,0° Actual

17.0b Repere 
transit

17.35 Mindri 
la noi

18,00 Salut,

19,00 Studioi 
cconon

19.30 Desene 
animat

20,00 Actual

20.35 Sport

20,15 Telccii 
„Favor 
(Franț; 
1981)

22.30 Culturi 
în lum

23,05 Cronic 
( ’arian 

Actual

23,n Din Fi
TV : J;

■ 
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I
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• produse electronice și 
garanție 3 luni

• televizoare color cu 
imediat și pe bază de

electrocasnicc cu

3 luni,garanție 
comandă

— televizoare color cu telecomandă
— televizoare color fără telecomandă

Se asigură service post garanție.
Informații suplimentare la telefoane 957/

30912 Călău și 96/123925 Timișoara.. (1428)

75 000
65 000

SOCIETATEA COMERCIALA 
„AVRAM IANCU” S.A. BRAD

strada Cuzu Vodă, nr. 3—5 
Organizează în data de 15 aprilie 
9,00, ]a sediul societății, reluarea

cu strigare, pentru vinzarea

8
I
■

19J2. 
licitației 
activului

r-ra
deschise,
„BUFET-PARC-82**.

Prețul de pornire a licitației — 
lei.

laxa de participare în sumă de
.i garanția de 10 la sută din prețul de pornire 
i licitației se achită in contul 303080401 — B.C. 
Brad.

Terenul nu este proprietatea societății co 
inerciale.

Informații la sediul societății, telefon 956/ 
51826. (365)

1 267 71 ti
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PROGRA

15,55 Actual

16.05 Desene 
animat 
Blacks

16.30 Cercet;
științif 
agricol

17,00 Studioi 
de litei 

I
19,00 Film s< 

„Marc 
Sophie

19,00 Festiva 
interna 
Ruse, 1

21,00 Dc-alc 
in ecor 
Capita!

21.30 TVE
Interni

22,00 TV5 Ei
22,35 BBC V 

Serv ici

TV S 
(P(£ progr

23,05 tn al
Punem 

| șoara
ine pei 
Bloc-n 
can ( 
oră ;
noi a<

tivit.de
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Paq. 3

F. C. Corvinul - Inter Sibiu 1-2 HANDBAL TIMINIM DIVIZIA C 9 *
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Și în acest meci, de ma
ximă importanță pentru 
gazde, Corvinul s-a pre
zentat sub posibilități, da
torită și plecărilor fără 
nici o noimă ale fiilor ri
sipitori Cocan și Uleșan și 
suspendării, de către fede
rație. pe încă patru etape 
a lui Hanganu, pentru ne- 
prezentarea la lotul națio
nal. Cu aceștia în echipă, 
altele ar fi fost datele jo
cului de duminică. Jn plus, 
sibienii au venit la Hune
doara puternic stimulați 
de sponsor, au luptat cu 
energie nestăvilită pen- 
’iru victorie și au făcut-o 
mai bine decit hunedore- 
nii, cu un joc elaborat, 
tehnic, creîndu-și multe o- 
cazii de a înscrie.

Hunedorenii au început 
cu mai mult suflet ca in 
celelalte partide, dar. vor
ba unui spectator. joacă 
numai din amintiri, uitind 
parcă jocul în viteză, de
bordant. in atac. Și dumi
nică s-a pasat mult îna-

poi și lateral, nereușind să 
fie surprinsă apărarea oas
peților decit foarte rar. 
Sibienii, superiori la mijlo
cul terenului, au pus în 
valoare experiența jucăto
rilor săi. Majearu, Burchel, 
Văsii. hărțuind necontenil 
apărarea gazdelor. Cu toa
te acestea. Bardac. Dobre 

■ și P mc au fost aproape de 
gol. A și fost marcat unul 
valabil de către Bordcanu, 
dar anulat de către cen
tralul Constantinescu. pe 
motiv de ofsaid ! De fapt 
n-a fost singura greșeală 
a acestui arbitru ce a mai 
frustrat pe hunedoreni, pe 
teren propriu !

In repriza a doua, în 
min. 70. o acțiune pe cen
trul terenului a lui E. Ma
rian nu poate fi oprită de 
apărarea oaspeților decit 
prin fhult și, de data a- 
ceasta. arbitrul acordă lo

vitură de la 11 m. Exccu- 
tu puternic Bordcanu și 
1—0 pentru Corvinul. Nu 
trec decit 7 minute și bucu
ria hunedorenilor se stin-< 
ge. La un atac al oaspe
ților, Majearu șutează din 
afara careului și înscrie 
în dreapta lui Ioniță, ega- 
lînd : 1—1. în ultimul mi
nut de joc se acordă si- 
bienilor o lovitură indirec
tă. din careul gazdelor. 
Mingea ajunge la Bănuță 
și acesta reușește să mar
cheze : 1—2, scor ce a tă
iat orice speranță a Cor- 
vinului de a mai putea e- 
vita retrogradarea. Rămî- 
ne de văzut dacă noul an
trenor al hunedorenilor, 
Dudu Georgescu, va rămî- 
ne la Hunedoara. încer- 
cind să refacă moralul, să 
reclădească echipa.

SțBIN CEIlliU
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KARATE
De curînd. Oradea a fost 

gazda fazei zonei Ardealu
lui din Campionatul Aso
ciației de Karate — De 
Tradițional. Din partea 
Federației Române de Arte 
Marțiale a fost prezent dl 
Dan Stuparu 4 Dan. an
trenor federal.

O bună parte din trofee
le puse în joc au revenit 
județului Hunedoara. Da
torită bunei lor compor
tări. au obținut calificarea 
pentru finale, care vor a- 
vea loc la București, Ben- 
d a Marius 2 Dan (centu
ră neagră) — din Deva, 
care a ocupat locul II. Kata 
individual. Simo lanoș 1 
Dan (centură neagră) din 
Hunedoara, locul III la Ku- 
mite și locul II Ia Kata 
pe echipe. V laic Romulus 
2 kyu (centură albastră) 
din Călan — locul HI Ia 
Kata pe echipe. (Ion Gro
za. colaborator).
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REZULTATE: Dacia U. Brăila — F.C. Brașov J
3—2 ; F.C. Ploiești — Sportul Stud. 0—0 ; Rapid — ® 

I Gloria Bistrița 1—0; A.S.A. Tg. M. — F.C Argeș® 
_ 4—0; Electroputere — Univ. Craiova 1—1 ; Oțelul•
- Galați — Steaua 2—0; F.C. Bacău — Poli. Timiș.• 
_ 2—0; F.C. Dinamo — F.C. Farul 4—0; F.C. Corvi-®
g nul — F.C. Inter 1—2. ®

• ‘ ' -.... ‘ ■

• C I. 1 s A MENTU I. •
• 1. F.C. Dinamo 21 1G 5 0 53—11 37 O
• 2. Steaua 21 12 5 4 34—15 29®
• 3. F.C. Ploiești 21 11 4 6 29—34 26 •
• 4. Univ. Craiova 21 8 8 5 21 — 13 24 •
• 5. Electroputere 21 8 7 6 24—14 23 •
• 6. Poli. Timișoara 21 9 4 8 24—24 22 •
• 7. Oțelul Galați 21 10 2 9 24—25 22 •
• 8. Inter Sibiu 21 8 6 7 26—28 22 •
• 9. Gloria Bistrița 21 8 4 9 30—27 20 •
• 10. F.C. Farul 21 9 2 10 20—22 20 •
• 11. Rapid București 21 8 4 9 19—25 20 •
• 12. Dacia U. Brăila 21 8 3 10 23—2G 19 •
• 13. F.C Biașov 21 7 5 9 31—35 19 •
• 14. F.C. Bacău 21 8 3 10 19—32 19*
• 15. Sportul Stud. 21 5 6 10 19—29 16 •
• 1G. F.C. Argeș 21 4 G 11 20—29 !4 •
• 17. A.S.A. Tg. Mureș 21 6 2 13 22—33 H ’
• 18. F.C. Corvinul 21 4 4 13 22—38 12*
• ETAPA VIITOARE : Univ. Craiova — F.C. Ba-*
• căui ; Poli. Timișoara -- F.C. Dinamo ; Farul — Cor- ’
• vinul ; Rapid — Dacia Brăila ; F.C. Brașov — A.S.A. -
• Tg. M. ; F.C. Argeș — Oțelul Galați ; Steaua — 1El cc- -
• 
•
•

troputere ; Gloria Bistrița — 
Inter — Petrolul Ploiești.

Sportul Stud. ; f.c.;
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REZULTATE : Portul C-ța — F.A.U.R. 
Buc. 4—2 ; Unirea Slobozia — Sportul 
Comaico 6—1 ; Petrolul Tanca — Flacăra 
Moreni 1—0 ; Steaua Mizil — Gloria Bu
zău 0—0 ; C.S. Tirgoviște — Un rea Foc
șani 1 — 1 ; Oi mpia Rm. S. — Progr. Buc. 
1—1 ; F.C. Olt '90 — Callatis Mg. 2—1 ; 
Autobuzul Buc — F C. Caracal 4—0 ; 
F E.P '• '74 Birlad —' Gloria C I R. Ga
lați 0—0.

CLASAMENTUL
l Autobuzul Buc 21 14 2 5 36—20 30
2 Gloria C E R Gl. 21 12 4 5 37—20 28
3. Progresul Buc. 21 11 4 6 35—21 26
4. F.C' Olt ’90 21 12 2 7 27—18 26
5. Flacăra Moreni 21 10 5 G 26—20 25
6. Callatis Mang. 21 10 4 7 27—18 24
7. Unirea Slobozia 21 10 3 8 33—29 23
8. Steaua Mizil 21 9 4 8 29—21 22
9 F.A.U.R. Buc. 21 9 4 8 43—37 22

10.’ Unirea Focșani 21 7 7 7 23—19 21
1). Portul C-ța 21 8 5 8 30—27 21
12. Gloria Buzău 21 7 6 8 26—22 20
13 F.E.P.A. '74 21 8 2 1 1 20—33 18
14. Petrolul lanca 21 7 3 11 21—30 17
15. Ohmpia Rm. S. 21 6 5 10 20—32 17
16. C S T-viște 21 6 3 12 19—32 15
17. Sportul Comaico 21 5 3 13 16—43 13
18. F.C. Caracal 21 4 4 13 16—47 12

ETAPA VIITOARE ; Glorio Buzău —
F.C Olt '90 ; Callatis — Autobuzul ; F.C. 
Caracal — F EP A '74 ; Petrolul lanca — 
Portul; FAUR Buc. — C 3. Tirgoviște; ur
nirea Focș. — Olimpia Rm. S. ; Progr. 
Buc. — Steaua Mizil ; Flacăra M. — Co
maico ; Gl. C F.R. — Unirea Slobozia.

RI ZULTATE : Gaz. Metan — Jiul Pe
troșani 0—0 ; U.T.A. — Aris Arad 2—0; 
Astra Arad — Chimia Rm, V. 2—1 Met. 
Bocșa — C.S.M. Reșița 2—0; U.M. Timi
șoara — C.F.R. Timiș. 1—2 ; Metalurg. 
Slatina — F.C. Drobeta Tr. S 3—0; Jiul 
Craiova — Unirea AI 0—2; F.C. Bihor
— Metalurg. Cugir 2—0 ; Gloria Reșița
— .Șoimii Sibiu 0—2.

CLASAMENTUL

• Echipă penalizată cu 1 punct.

1.
2.

Unirea Alba I.
U.T. Arad

21 14 1
21 11 3

5
4

16—21 31
29—11 31

3 C.SM. Reșița 21 12 3 6 28—10 27
4. C.F.R. Timișoara 21 10 4 7 23—24 24
5. Jiul Petroșani 21 10 3 8 38—23 23
6. FC. Bihor* 21 9 5 7 37—26 22
7. Șoimii Sibiu 21 7 6 8 27—27 20
8. Gloria Reșița 21 8 4 9 28—30 20
9. Metalul Bocșa 21 8 4 9 26—28 20

10. Metalurg. Cugir 21 9 2 10 24—29 20
11. Chimia Rm. V. 21 7 5 9 25—26 19
12. Jiul Craiova 21 6 7 8 22—27 19
13. F.C_ Drobeta 21 7 5 9 27—33 19
11 Gaz Metan 21 6 6 9 30—40 18
15. Met. Slatina 21 5 7 9 25—26 17
16. Aris Arad 21 6 5 10 20—37 17
17. U.M. Timișoara 21 6 5 10 24—44 17
18, Astra Arad 21 5 3 13 22—38 13

ETAPA VIITOARE: C.F.R. Timișoara 
— Jiul Craiova ; Unirea Al. — F.C. Bi
hor ; Metalurg. Cugir — Gl. Reșița ; As
tra — Gaz. Metan ; Jiu) Petroșani — Met. 
Bocșa; C.S.M. Reșița — Metalurg. SI.; 
Drobeta Tr. S. — U.M.T. ; Chimica Rin. 
V, — Aris ; Șoimii — U.T.A.

Remin Deva - Constructorul 
Timișoara 32-22 (16-11) 
în sfîrșit, Remin Deva a reușit 

o victorie destul de concludentă în 
fața unui adversar valoros care, din 
nou, a arătat că este o echipă bună, 
ce posedă un bogat registru tehni- 
co-tactic. Meciul, dirz disputat, a 
plăcut mult spectatorilor, care au 
aplaudat la scenă deschisă unele 
faze de poartă. începutul de repri
ză a fost foarte echilibrat, egalita
tea mcnținîndu-se mereu pînă la 
jumătatea reprizei I, cînd gazdele 
încep să se desprindă și să preia 
conducerea, reușind chiar să se dis
tanțeze de timișorcnce la o dife
rență ce a oscilat între 3 și 5 go
luri.

După pauză, jocul este antre
nant, plăcut. ambele echipe î.și 
creează foarte multe ocazii de a 
înscrie și, pînă la urmă, partida 
se încheie cu victoria Rcminului la 
o diferență de 3 goluri : 32—29. 
Este un frumos succes al gazde
lor. care s-au pregătit mai bine 
pentru această partidă și au dorit 
mult victoria, care aduce, sperăm, 
calmul în rîndurile echipei și ale 
conducerii tehnice și deci, condi
țiile necesare pregătirii superioare 
pentru meciurile viitoare in cam
pionat.

Au marcat pentru gazde Hamza 
și Cazacu cîte 7 goluri. Rotar 5, 
Grucscu și Varodi cîte 4, Catană 
și Dop 2 și Virlan 1.

Cunoscutul arbitru internațio
nal, Romeo lamandi, împreună cu 
mai tinărul său coleg, Nicoîae Bă
lan (Buzău), și-a dovedit pe deplin 
clasa competența și autoritatea.

S. CERBU

REZULTATE : Minerul Mătăsuri — 
Constructorul Craiova 4—0 ; Minerul Mo- 
tru — AS. Paroșeni 3—0 ; S.U.C.P.I. Cra
iova — Dierna Orșova 2—1 ; Pandurii Tg. 
Jiu — Autob. Craiova G—1 ; Minerul Lu- 
peni — Petrolul Cărbuncști (nu s-a dis
putat) ; Petrolul Țiclcni — Parîngul Lu
nea 2—2 ; Minerul Uricani — Scvernav 
Tr. S. 1—0 ; Minerul Vulcan — Petrolul 
Stoina 5—1.

CLASAMENTUL

i. Petrolul Țicleni 17 9 4 4 34—15 22
2. Min. Mătăsari 18 11 0 7 34—19 22
3. A.S. Paroșeni 18 9 4 4 32—16 22
4. Min. Lupeni 17 9 3 5 39—20 21
5. Min. Vulcan 17 9 3 5 37—19 21
6. Pandurii Tg. Jiu 18 9 2 7 37—22 20
7. Constr. Cv. 18 9 2 7 37—28 20
8. Min. Uricani 17 9 1 7 21—20 19
9. Min. Motru 18 9 0 9 30—26 18

10. Dierna Or. 18 9 0 9 26—35 18
11. Petrolul St. 18 7 2 9 19—31 16
12. S. Tr. Severin 17 8 0 10 24—34 16
13. Parinpul L. 18 6 3 9 15—2G 15
14. S.U.CP.I. Cv. 17 5 1 11 20—41 11
15. Petr. Cârb. 15 5 1 9 16—41 11
16. Auto Cv. 18 3 2 13 18—45 8

DIVIZIA C10

Rezultatele concursului
din 29 martie 1992 : 

Electroputere — U. Craiova x
Rapid — Gloria Bistrița 1
A talant,i — Genoa 1
Bari — loggia 2
Cagliari — Fiorentina 1
Cremoncse — Ascoli 1
Inter — Torino anulat
Juventus — Lazio x
Roma — Milan x
Sampdoria — Napoli x
Verona — Parma 1
Coscnza — Brescia 1
Rcggiana —■ Ancona x

Fond de cîștiguri ; 40 958 695 lei.

DIVIZIA B3
REZULTATE; Electro. Tg M. — 

Tractorul Bv. 3- 0 ; I.C.I.M. Bv. — C.S.M. 
Suceava 2—1 ; Metrom Bv. — Acrostar 
Bacău 4—2 ; Olimpia S.M. — Ceahlăul 
P.N. 1—0 ; Chimica T-vvni — C.S.M Bor- 
zești 6—1 ; C.F.R. Cluj — F.C. Maramu
reș 3—4 ; Minerul Cavnic — „U‘‘ Cluj 
0—2 ; Poli. Iași — Armătura Zalău 1—1 ; 
Relonul Săvincști — Forcsta Fălt. 1—1.

CLASAMENTUL
1. „U" Cluj’ 21 16 4 1 46— 6 34
2. F.C. Maramureș 21 14 4 3 41 — 12 32
3. Ceahlăul P.N. 21 13 5 2 34—18 31
4. I.C.I.M Bv. 21 11 2 8 34—31 21
5. Poli. Inși 21 7 9 5 30—20 23
6. Metrom Bv. 21 9 5 7 26—19 23
7. C.SM Suceai a 21 10 3 8 25—22 23
8. Armătura Z. 21 8 6 7 39—32 22
9. Tractorul Bv. 21 8 5 8 35—32 21

10. Forcsta Fă It. 21 7 5 9 20—25 19
11. C.F.R. Cluj 21 7 4 10 41—38 18
12. Electro. Tg. M. 21 7 1 10 27—37 ill
13. Olimpia S. M. 21 7 4 10 17—29 18
14. chlmi;1 T-veni 21 5 6 10 21—37 16
15. Min. Cavnic 21 6 4 11 18—34 16
16. Relonul Săv. 21 6 3 12 23—34 15
17. Acrostar Bc. 21 G 2 13 34—48 14
18. C.S.M. Borzești 21 2 6 13 14—47 10
■ ' iehipă penalizată cu 2 puricte.

ETAPA VIITOARE : C.S.M. Borzești 
— Min. Cavnic ; „U" Cluj — Poli. Iași ; 
Armăt. Zalău — Relonul Săv. ; Metrom 
Bv. — Electr. Tg. M. ; Tractorul Bv. — 
Olimp. S. M. . Ceahlăul — C.F.R. Cluj ; 
F.C. Maram. — Chimica T-vcnl ; Aero- 
star — C.S.M. Suc. ; Forcsta — I.C.I.M. 
Brașov.

REZULTATE : Arsenal Reșița — C.F.R. 
Simeria G—0 ; Progresul Timișoara — Vic
toria Călan 3—1 ; Obilici Sînmartin — 
Energ. Deta 3—0; Vulturii Lugoj—Min. A- 
nina 1—0 ; Unirea S. M. — Min. Mold. 
Nouă 1—0 ; Unirea Tomnatic — C.S.M. 
Caransebeș 0—2 ; Ceramica Jimbolia — 
Auto F.Z.B. 2—1; Retezatul Hațeg — Strun
gul Chișinău Criș 0—1.

CLASAMENTUL

1. Vulturii L. 18 12 3 3 37—10 27
2. Arsenal R. 18 12 1 5 53—17 25
3. C.S.M. C-seb< .. 18 11 3 4 41—12 25
4. Vict. Călan 18 11 0 7 35—24 22
5. Unirea Tom. 18 9 3 6 44—31 21
6. Min. Anina 18 9 2 7 34—24 20
7. Obilici Sinm. 18 10 0 8 42—40 20
8. Ceramica Jimb. 18 10 0 8 27—37 20
9. Auto Timiș. 18 8 1 9 23—33 17

10. Unirea S. 18 7 2 9 2G—40 16
11. Energia Deta 18 6 3 9 28—26 15
12. Min. M. N. 18 6 o 10 26—2G 14
13. Strungul C. 18 7 0 11 22—52 14
14. Electro Timiș. 18 8 0 10 29—27 13
15. C.F.R. Simeria 18 5 0 11 20—37 12
16. Retezatul fi. 18 1 2 15 9—60 4

DIVIZIA Cil

REZULTATE : Ind. Sîrmci C. T. — Soda 
Oc. Mureș 1—0 ; Oțelul Ștci — Motorul 
Arad 0—2 ; înfrățirea Oradea — Minerul 
Ștei 1—1 ; Mureșul Deva — Sticla Tur
da 2—0 ; Metalul Aiud — C.P.L. Arad 
1—0 ; Mecanica Alba lulia — C.U.G. Cluj 
1—0 ; Aurul Brad — Unirea Dej 4—0 J 
Petrolul Arad — Șoimii Lipova (nu s-a 
disputat).

CLASAMENTUL

F. Met. Aiud 18 11 2 5 37—14 24
2. Mec. Alba I. 18 10 2 6 25—25
3. Motorul Arad 18 11 0 7 21—24 22
4. Min. Ștci 18 9 3 6 20—19 21
5. Aurul Brad 18 10 0 8 43—26 20
6. Mureșul Deva 17 9 2 6 32—18 20
7. Șoimii Lipova 17 9 2 G 32—25 20
8. Ind. Sîrmci 18 8 4 6 25—18 20
9. Soda Oc. M. 18 9 0 9 33—22 18

10. Unirea Dej 18 8 2 8 18—32 18
11 Sticla Turda 18 8 1 9 25—26 17
12. înfrățirea Or. 17 6 4 7 29—19 16
13 Oțelul Ștci 18 5 3 10 17—43 13
14. C.P.L, Arad 18 5 2 11 27—36 12
15. C.U.G. Cluj 18 3 4 11 16—34 10

16. Petr. Arad 15 4 1 10 21—41 0
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PUBLICITATE
FELICITĂRI

• CU ocazia pcnsionă- 
<1 doamnei Anișoara Stăn- 
cllă, colegii de muncă din 
finisaj, schimbul B, îl u- 
tează multă sănătate, feri
cire șl viață lungă.

(2083)

VINZARI - 
CUMPĂRĂRI

• Vl ND mașină de cusut 
„Veronica", preț convena
bil. Deva, telefon 25333.

(1G70)

• VÎND mașină de scris
Optima Deva, telefon 
<8912. (2082)

• \ IND garsonieră con
fort I A. Deva, zonă cen
trală. Telefon 20802.

(2081)

• \ IND tractor 4-15 cu
cabină, stare foarte bună, 
pre, negociabil. Deva, str. 
Gi'v.țci, nr. 31 (lingă a- 
batori, telefon 24838 după 
o-.< 16 (2085)

• \ IND apartament. 
(n('..,'cr?lii Hunedoara bdul 
Dacia. IP, B ap 6»

'1506)

• CUMJ’AR urgent ea ft
in municipiul Hunedoa a 
Telefoane {►.'■7/13015, 0 ;/
596998 (1507)

• V1ND IF.\ W 50 Ii, fa
bricație 1987, 4,5 tone, 125 
CP (formal frigorifică), 
pentru transport marfă. 
Cumpăr tractor Lanz Bull
dog. indiferent starea fi
zică Deva, telefon 24618.

(2087)

• tîND apartament 3
camere. Dc. i, str. Horea, 
nr. 38. (208<>)

• VÎND Dacia 1 300. De
va sțr. V. Babes, nr. 2.

(2078)

• Vl\D bibliotecă cu 2
rafturi, dulăpior lateral, 
tre’ sertare. Deva, tele
fon 2 '082. (207G)

o VÎND Dacia 1310 șl 
caroserie Dacia break, preț 
negociabil 350 090 lei. Hu
nedoara 957/21088.

(2072)

• VÎND mobilă 5 piese 
furnir, masă cu 4 scaune 
tapițatc, nefolosite. Hune
doara, telefon 12908.

(2070)

• C.A.P. Gînțaga șl Co- 
vragiu anunță ultima lici
tație a mijloacelor fixe 
pentru data de 5 aprilie 
1992, ora 14, la Căminul 
Cultural din C.ințaga.

(206G)

• VÎND apartament 2
camere, ultracentral. Deva, 
telefon 16179. (20G5)

• VINDEM mașini c- 
lectrice de scris cu car 
mare șl mic de tipul Ad- 
Icr, producție germană, și 
spărtură de marmură 11 
tone. Informații la tele
fon 13830, Deva, (20G1)

• VÎND vidcorecorder 
Samsui, nou, preț conve
nabil. Deva, telefon 12243.

(2037)

• VIND urgent casă 
în Deva, str. Ștefan cel 
Marc, nr. 1. Preț 12 000 
D M, negociabil sau Ici. 
Deva, telefon 13916.

(2023)

SCHIMBURI

DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament
2 camere, proprietate, cu 
apJ rtament 3—1 earners. 
Ofer recompensă. Simeria, 
telefon 60686. (2033)

• SCHIMB apartament 
2 camere cu apartament 3 
camere, exclus Micro 5, 6, 

7 Hunedoara telefon 13987.
(1504)

• OFER 500 000 Iei sau
schimb apartament pro
prietate 2 camere în Brad, 
pentru apartament 2—3 
camere Deva, exclus Micro 
15. Informații, telefon 
50825. Brad. (2034)

OFERTE DE SERV|C||

• „SIMBOL Group", or
chestră pentru nunți, bote
zuri și alte ocazii festive. 
Informații Orăștie, 956/ 
42795. ' (1822)

• SOCIETATEA „Com-
lour Lowe” SRL angajează 
pctbonal calificat în mese
riile : carmangier, bucătar, 
patiscr-cofetar, ospătar. Re
lații la telefon 956/21113, 
Deva. (2029)

• CAUT pensionară pen
tru supraveghere a doi 
copii. Deva, telefon 14953, 
după ora 16. (2067)

• PREIAU contract a- 
partament de stat (2-3) ca
mere, zonă centrală Deva. 
OFER recompensă Dacia 
1 300, stare excepțională. 
Informații telefon 18638.

(2086)

• S.C. ATIT MEDA AND 
7 SRL Hunedoara anun
ță : „Călătorind cu noi, 
faceți cea mai buna ale
gere". Taxi Meda vă ofe
ră cele mai avantajoase 
prețuri și cele mai prompte 
comenzi. Vă pune la dis
poziție servicii de comi
sion comerț la domiciliu, 
transport mărfuri și per
soane. Vă așteptăm in 
continuare Ia nr. dc tele
fon 11114, non-stop.

(1503)

ÎNCHIRIERI

• ÎNCHIRIEZ aparta
ment 2 camere. Deva, cen
tral, pentru societăți co
merciale. Deva, telefon 
24913, între orele 15—20 
sau 956/60272. (2104)

DECESE

• CU nespusă du
rere, soția, fiica, fiul, 
nora .și nepoțica anun
ță încetarea din viață 
a soțului, tatălui și 
bunicului,

IOAN MINIȘCA. 
veteran de război, 

în vîrstă de 71 de ani. 
Inmormintarea astăzi, 
la ora 13, dc la domi
ciliul din str. Mără- 
șești, 21. Dumnezeu 
să-l odihnească în 
pace ! (1674)

• UN pios omag'u 
din partea colectivului 
Școlii Generale Nr. 4 
Deva, la trecerea în 
neființă a domnului

IOAN MINIȘCA, 
(2095)

• COLEGII de mun
că dc la Romcamion 
Deva anunță cu regret 
dispariția prematură și 
fulgerătoare a bunului 
lor coleg
GAVRILA MlllALCA 

(GABI)
Inmormintarea în 

Petrova - Maramureș. 
Dumnezeu sâ-1 odih
nească in pace !

(2071)

• SINTEM alături 
dc colega noastră. 
Ioana, în greaua încer
care pricinuită de 
decesul fulgerător al 
soțului ei drag,

CORNEL FAUR
Transmitem sincere 

condoleanțe.
Personalul Popotei 

M. I. (2090)

! SOCIETATEA DETECTIVILOR PARTICULARI! 

| DIN ROMÂNIA S.R.L. |
j Filiala Deva, telefon 956/14719 - f

In scopul reducerii și lichidării sustragerilor de ma- | 
• terii prime, produse finite și alte materiale din cadrul . 
| unității dumneavoastră. Societatea Detectivilor Par- | 
, ticulari din România S.R.L., prin filiala sa din Deva, • 
I asigură servicii dc supraveghere directă sau discretă > 
J — printr-o gamă variată dc metode și cu un per. I 
Isonal specializat — pentru depistarea surselor și a I 

căilor de sustrageri din unitate a diverselor mate- | 
' riale și produse finite, sau de pe traseele efectuate » 
I cu mijloace dc transport de la furnizor la beneficiar. | 
' Oferă informații asupra bonității și seriozității , 
I partenerilor dc afaceri din țară și din străinătate. I 
' SOCIETATEA DETECTIVILOR PARTICULARI ' 
I DIN ROMANIA — FILIALA DEVA, ANGAJEAZA, j 
' DE URGENȚA. PERSONAL CU STUDII SUPERI- I 
J OARE ȘI MEDII. IN SPECIAL POSESORI DE ClINI ? 
I UTILITARI. (311)
•__________________________________________________ .
| R.E.M.E.R.O. S.A., FILIALA GRUP ȘANTIERE I

DEVA—MINTIA j
. str. Șantierului nr. 5 ’
I ANUNȚA |
• că prin fabrica dc oxigen din Mintia—Baraj, . 
| livrează pe bază de comandă, pentru toți agen- | 
• ții economici interesați, orice cantitate de oxi- 
I gen lichid îmbuteliat în recipienții clientului. | 
j Execută orice prestații de servicii privind ' 
I întreținerea și repararea buteliilor de oxigen. I 
■ Pentru relații suplimentare, rugăm a vă . 
' adresa la telefoanele 18750 sau 25795, interi- ' 
I oare 13, 44. (350) j

ȘCOALA DE ȘOFERI AMATORI
COMO TIMIȘOARA — FILIALA DEVA | 

, Anunță începerea înscrierilor pentru seriile . 
| martie—aprilie 1992, la probele de teorie și practică | 
. in vederea obținerii permisului dc conducere, catcg. • 
I » I
• Sediul din Deva — str. Mărăști, complex, parter, * 
| telefon 26115, orele 9—15 ; telefon 21837, orele 18—21. |

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

1 
s 

I
I%
I

S.C.PLURISERV — S.R.L. DEVA

I

I
I
%

I
•»

I

Asigură următoarele servicii : proiectare și execu
tare construcții : transport marfă ; lucrări agricole ; 
întocmiri dc acte — extrase, întabulări etc. din fon
dul funciar; intermedieri : vinzări-cumpărări locuin
țe, terenuri, bunuri de orice fel, 
licitații.

Informații str. G. Ilaritiu, nr. 
Judecătoriei, la etaj), intre orele 
toanele 10885, 17696, permanent.

prin organizare de

2 (fosi.-i clădire a
8—11,30 și la teic

ii 131)

I
s

I
5
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I

ASOCIAȚIA HANDICAPAȚILOR 
NEUROMOTORI DIN JUDEȚUL 

HUNEDOARA

Anunța că vor avea loc adunări generale 
zonale de dări de seamă și alegeri, după cum 
urmează :

DEVA, în 4 aprilie 1992, ora 10, Casa 
de Cultură ;

4

I
w

I*
I 
I*
I
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I
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I
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BRAD, 10 aprilie 1992, ora 16, Casa de |
Cultură; ■>

I
Casa j

Casa ’

I
_s *

Casa* |

(368) î

«Mi 4 MV 4 .

HUNEDOARA, 11 aprilie 1992, ora 12, 
Clubul „Constructorul" ;

ORAȘTIE, 9 aprilie 1992, ora 
de Cultură;

CALAN, 3 aprilie 1992, ora 
de Cultură;

HAȚEG, 6 aprilie 1992, ora 
de Cultură.

• 4 «MW t 4

16,

16,

11,

4 •

PIERDERI

• PIERDUT carnet de 
handicapat, pe numele Bul- 
bucan Ovidiu, eliberat de 
Asociația llandicapaților 
Hunedoara. îl declar nul.

(2068)

• PIERDUT carnet de
membru, eliberat dc Coo
perativa „Dcccbal" Deva, 
pe numele Tudosă Mihai. 
TI declar nul. (2069)

• PIERDUT legitimație
de serviciu, eliberată de 
I.G.C.L. Deva, pe numele 
Gherman lacob. O declar 
nulă. (2073)

• PIERDUT legitimație
d> serviciu, pe numele 
Su<man Violeta, eliberată 
dc E M. Hunedoara. O 
drclar nulă. (1505)

DIVERSE

• ABSOLVENȚII 
Liceului Industrial de 
Construcții, promoția 
a Il-a 1972, organi
zează intilnirea dc 20 
dc ani dc la absolvire, 
în data dc 30 mai 
1992. Relații la tele
fon 956/21339.

(2089)

• COLECTIVUL Școlii
Generale Nr. 6 Deva este 
alături de prof. Bărccan 
Sinaranda la moartea ta
tălui său. Dumnezeu să-l 
odihnească ! (2088)

• SOȚIA Aurelia și fiul 
Nicușor anunță cu adîn- 
că durere, trecerea ful
gerătoare în neființă a 
iubitului lor

CORNEA VASILE. 
în vîrstă dc 58 ani.

înhumarea — azi, 31 
martie, ora 14, dc la do
miciliu, la cimitirul Be- 
jan. Nu te vom uita nici
odată. (1671)

• REGRETAM dispari
ția cumnatului

VASILE

și sintem alături dc cei 
rămași în suferință. Dum
nezeu să-1 odihnească în 
pace I Cumnații, cumna
tele .și nepoții. (1672)

• NEPOȚII aduc un 
ultim omagiu fostului lor 
unchi,

VASILE
și nti-1 vor uita niciodată.

Familiile Tătar loan și 
Agnes, Luca loan și Doi
na. (1673)

I-----------------------------------------
j PATRONATUL NAȚIONAL ROMÂN 

FiLlALA JUDEiUlUi HjNEuOaRA
Cauta asociat la moara de grîu ; vinde mori

• made în China.
| Intormapi, str. Saguna, nr. 2, telefon 11339. 
j (348)
*
I ----------------------------------------
> BANCA ROMANA
’ PtNlKU Dcz.Vs>LiARt S. A.
I EFECTUtAZA PRIN PERSONALUL SĂU DE 
' SPECiaLI IATE EVALUAREA ACTIVELOR Șl A 
| PATRIMONIULUI.
• Societățile comerciale cu capital de stat care 
| doresc să-și evalueze activele în vederea privati- 
' zării, precum și agenții economici care au ne- 
I voie sa-și evalueze patrimoniul se pot adresa 
I unităților teritoriale ale Băncii Române pentru 
; Dezvoltare din Deva, Hunedoara, Petroșani, 
I Orăștie și Hațeg. (344)

I
*

I
*

I
*

I 
I
*

I
i 
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i 
i

î
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SOCIETATEA COMERCIALA 
„CASIAL" S. A. 

DEVA — CHIȘCADAGA ’
Deține utilaje aprobate la casare, prin De- 1 

crețul 50/1990. ’
Listele de utilaje se pot consulta la sediul \ 

unității. Informații la telefoanele 956/16516, ț 
13140, interior 119. I

(369) i

• "■■■■■—

I
: S.C. GABRIELA S.R.L.

cu sediul în ORAȘTIE,
I str. Stadionului, nr. 3, telefon 41412,
J VINDE EN GROS:
I • KENT

• MARLBORO
| • ASSOS
• • ciocolata import
I • l m
: • BERE CUTIE
I (1418)
j --------------------------------------------------------

j DIRECȚIA SANITARĂ
A JUDEȚULUI HUNEDOARA — DEVA

| Organizează în data de 27 aorilie 1992, ora
' 9, concurs pentru ocuparea postului de
| REVIZOR CONTABIL (studii medii).
' înscrierile se fac la Direcția Sanitară, pînă
I la data de 23 aprilie 1992.
î (367)

i
I
*

I*
I%
I
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I
I
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I
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J/20/618/1991
Cont : 307056691 H.G. Devn

Kl.DACȚIA Șl ADMINISI RAȚIA I
2 700 Deva. str. I Decembrie, 35, 

Județul Hunedoara 
Telefoane: 11275. 12157. 11269 

Telelon Tipografie : 25901 
Fax : IRURI

întreaga răspundere pentru conținutul 
articolelor publicate o poartă 

autorii occstorx

TIPARUL:
S.G. „Polidava" S.A.

Deva, str. 22 Decembrie 257


