
j FLASH!
S o PASIUNEA LOR — 
:■ CHIMIA. Dovada?! O 
jî avem la indcmînă : par
ii ticiparca la concursul na- 
;■ țional de chimie pentru 
1 ■ elevi, cunoscut sub gene- 
!î rlcul de OLIMPIADA. 
Ji Gazdele devene ale pres- 
■1 tigioasci întreceri, inge- 
ij nioa.se in organizarea im- 
!< portantului eveniment, au

dorit să sp nneuren- 
ților un bun icnit ine
dit. I-au Invitat, in con
secință, la un antrenant 
spectacol de muzică șt 
dans, organizat in elegan
ta sală a Casei de Cul
tură. Nimic mal potrivit 
pentru a pierde din emo
ții, ciștigind, in schimb, 
destindere și confort in
telectual, înaintea febri
lei probe propriu-zise.

Pentru copiii îndrăgos
tiți de chimie, au cîntat 

?i dansat copil îndrăgos

tiți de scenă, membri ai 
Clubului Elevilor din De
va. Armonios structurat, 
spectacolul a inclus mu
zică populară, ușoară, 
dans modem, joc popular 
specific zonei pădurcneștl 
și, in concordanță cu e- 
lanul vîrstcl, torent de 
gimnastică. Atit pentru 
idee, cit și pentru calita
tea materializării ei ar
tistice — felicitări! (N.V.)

O „C1NTEC, JOC SI 
VOIE BUNĂ". Ieri. 31 
martie. Ansamblul folclo
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ric „Ardeleana" al Clu
bului „Siderurgistul" din 
Hunedoara a prezentat la 
Căminul cultural din Cer- 
teju de Sus spectacolul 
folcloric „Cintec, joc și 
voie bună". Din program 
n-au lipsit muzică popu
lară, vocal-instrumentală, 
dansul popular, momente
le vesele. (Gh.l.N.)

O ÎMPREJMUIRE. în 
satul Șesuri — București, 
comitetul de conducere al 
căminului cultural, cu

sprijinul nemijlocit al ce
tățenilor (cvidențiindu-se, 
printre alții. Comei Cir- 
co, Teodor Sortan, Ioan 
Gherman, Florin Codrean), 
a încheiat recent acțiu
nea de împrejmuire a in
cintei cu gard de prefa
bricate de beton. Dragos
tea pentru frumos si util 
nu se dezminte la bunii 
gospodari. (Al.J.)

O GĂURILE DIN AS
FALT, Trebuie să al mult 
curaj si mulți bani ca să 
te încumeți la deplasări

repetate prin Valea Jiu
lui cu autoturismul pro
prietate personală. Starea 
deplorabilă a drumurilor 
(asfaltul este ciuruit par
că Intenționat cu picamă- 
rele) nu dăinuie de azi de 
ieri. Toată lumea care 
circulă pe aici vede și 
sesizează, dar măsurile de 
schimbare a situației în- 
tirzie. Cu toată lipsa de 
bani, utilaje sau materia- ț 
le, ceva trebuie totuși fă- i 
cut dacă vrem să mai a- J 
vcm mașini. (NT.)
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Vacanță pentru școla
rii țarii ! Dar nu pentru 
toți ! A intrat, de-acum, 
in cutumă, ca scurtul răs
timp de odihnă. dintre 
trimestrele al doilea și al 
treilea, să fie ocupat de 
mult așteptatele întreceri 
numite generic „olimpia
de". Eșalonate pe etape, 
cu grad diferit de difi
cultate. renumitele con- 
ursuri școlărești au a- 

juns la treapta cea mai 
de sus : faza națională. 
Emulația s-a manifestat 
la nivelul clasei, al șco
lii, al localității și. pen
tru cei rămași în compe
tiție. la nivelul județului. 
Iata-i pe posesorii locu
rilor 1 și II. din fiecare 
județ, prinși in febra fa- 

i pe tară, cea care va 
selecta concurenții pentru 
întrecerile internaționale, 

cunoaște tradiția po-

Biserica ortodoxă din f .'danul X ccld.
Foto P WEf. t.AZA

LA DEVA - întrecere școlară
de anvergură

zitivă a participării ro
mânești in concursurile 
internaționale pe specia
lități.

In această primăvară, 
ii revine Devei onoarea, 
dar și dificultatea, de a 
organiza faza națională a 
concursului de chimie. 
Onorant, nimic de zis 1 
Dar cit de greu de dus 
la bun sfirșit cu preca
rele mijloace materiale 
ale actualei perioade...

Intre 30 martie și 4 a- 
prilie. peste 400 de copii 
— chimiști se află la De
va. întrecerea o găzdu
iesc unitățile școlare do

tate ctP laboratoare de 
chimie modern utilate. 
Printre ele : Școala Nor
mală „Sabin Drăgoi", Li
ceul Teoretic „Dccebal“, 
Grupul Școlar de Mate
riale de Construcții, Gru
pul Scalar Industrial Mi
nier.

Atenționam asupra di
ficultății susținerii mate
riale a unei astfel de ac
țiuni. Și nu exageram 
cîtuși de puțin ! Din dis
cuția purtată cu dl in
spector general-adjunct, 
prof. I lorin Ilii ș. am de
dus eforturile deosebite

Încercarea de a lua, la 
sfir.șitul săptăminii trecu
te, pulsul muncii din agri
cultură pe o însemnată ra
ză de activitate. în ciuda 
așteptărilor optimiste, s-a 
soldat cu o totală dezamă
gire. Avînd în vedere că 
la o serie d lucrări exis
tau mari restante din toam
na și cum starea vremii 
era favorabilă, am pornit 
cu gindul că pe cîmp voi 
întilni o vînzoleală de ne- 
descris. I)ar n-a fost să 
fie așa.

In ciuda faptului că la 
Băcia și Batiz. în marc 
parte' poate și datorită în- 
tirzierii punerii in posesie, 
dc pe apreciabile suprafe
țe nu s-au tăiat nici co
cenii de porumb, tractoare
le intirzic să-și facă apari
ția, ceea ce împinge și mai 
departe data insâmințărilor 
de primăvară. Ce să mai 
spunem despre situația în- 
tiinită Ia Bretea Streiulul, 
unde și acum se mai gă
sește miriște de grîu ne
arată ? Dar despre îngri
jirea pășunilor .și livezilor ?

Deși acestea nu sînt sin
gurele locuri aflate în ma
rc întîrzierc cu arăturile, 
de la Călan pînă la Ba 
nița n-a fost chip să gă

ale Inspectoratului Șco
lar Județean Hunedoara. 
S-au pus la punct toate 
elementele ce concură la 
desfășurarea progr imului. 
Program pe care gazdele 
îl doresc exemplar. -A- 
verca" inspectoratului fi
ind așa cum o știm, or
ganizatorii au solicitat 
— și au primit — spri
jinul material al unor 
inimoși sponsori, „oameni 
cu dragoste de școală și 
de copii" cum îi numen, 
cu considerație, dl inspec
tor F. Ilieș. Gu regret, 
trebuie să recunoaștem

sesc, în ziua de sîmbătă, 
28 martie a.c., înainte de 
ora 10, vreun tractor în 
brazdă, l’oate asta se în- 
tîmplă oare din cauză că 
se percepe o plată dublă
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Doar o singură 
semănătoare...
pentru zilele dc .îmbată și 
duminică ? Intrucit zilele 
bune pentru semănat din 
actuala campanie de pri
măvară sînt numărate, ori
ce tragere dc timp nu con
duce dccit la minusuri în 
balanța recoltei, care și 
așa este destul de dezechi
librată. Ceva mișcare, cam 
anemică însă, exista la 
Buși, Ohaba de sub Pia
tră, I.ivadea, Barn și Crl- 
vadia, în special la trans
portul gunoiului de grajd.
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care doar 
lista pusă 

de către 
„Avicola", 

„Bibliofor1’, 
. „Macon", 

Județeană .și nu- 
f alte instituții
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VACANTA 
PLĂCUTĂ, 

DRAGI ELEVI !
Cu multă bucurie, 

mirajul taberelor 
munte sau la mare, 
promisiunea unor 
cîntătoare drumeții, 

nou vacanța.

cu 
la 

cu 
în- 

a
venit din
După un trimestru de 1 
școală, cu ore de studii 1 
pînă seara tirziu, cu l 
ambiția unor răspunsuri . 
bune și a unor note ’ 
asemenea, cu lucrări de 
control și teze, ea, va- i 
canța, apare tuturor ’ 
școlarilor ca o minunată ) 
răsplată. I

Oricit de mulți ați fi ? 
voi — elevii — vacan- » 
ța de primăvară ar 
vrea să vă audă râspun- . 
zind „prezent- la stri- * * 
garea catalogului în ur- l 
mătorul trimestru. t

IKEH

că numele săritorilor 
sponsori întrece posibi
litățile noastre de spațiu. 
Motiv pentru 
spicuim din 
la dispoziție 
inspectorat :
• Binkcoop". 
..Carpelaplast" 
Poliția . 
meroa*e 
sau societăți.

Nevoia de destindere a 
concuronților n-a fost nici 
ea neglijată ! Gindind toc
mai la acest aspect, orga
nizatorii deveni au prins 
in program excursii — 
Ia locuri cu rezonanță is
torică — spectacole și seri 
distractive.

Tuturor — gazde și oas
peți. organizatori și con
curent i — urări de bine 
și împlinire !

Cind va fi împrăștiat și 
băgat sub brazdă, râ- 
mînc de văzut. Oricum, 
este o acțiune cu folos 
pentru viitoarea recoltă.

Cu toate că treburile 
cîmpului sint multe și ur
gente, respectînd tradiția, 
sătenii din zona Pui au op
tat in majoritate pentru 
prezența la tirgul din n- 
ceastă localitate, o oareca
re legătură as ind și el cu 
soarta producției agricole.

Singura imagine mai în
curajatoare asupra mersu
lui lucrărilor agricole de 
primăvară am întilnit-o la 
ferma de stat din Bretea 
.Șiroiului. \i i. mecaniza
torul pensionar Mihai Chel- 
toni, ajutat de Iosif Goia. 
a muncit cu spor la însă- 
mințarea orzoaicei, intru
cit, din diverse motive, 
s-au pierdut cam multe zi
le prielnice pentru lucru 
in cîmp și in continuare 
se anunța vreme instabila, 
ogoarele ii cheamă pe cei 
în drept să le gospodăreas
că în așa fel incit truda 
lor de acum să fie con
vertita in roade care sa 
nil ne mai provoace ati 
tea griji și dureri de cap.

NI( Of \i: TllK‘OII

Va spunem aceasta, ." 
dragi elevi, intrucit v 
sint numeroase cazuri- ț 
le în care colegi ai . 
voștri își pierd viața 1 
sau rămîn mai mult 
timp pe paturile spița- i 
lelor, în urma unor ac- ’ 
cidcnte <Ie circulație. )

Cauzele acestor acei- ț 
dente, sint, in principal .

• traversarea in fugă i
a străzilor ; ț

• joaca în apropierea i 
arterelor de circulație; ’

• trecerea prin fața ț
sau spatele autovehicu- l 
lelor oprite pe partea ’ 
carosabilă, fără asigura- ’ 
re; i

• plimbarea cu bici- ' 
cle'.a pe arterele 
tens circulate.

Reamintim pe .icons- i 
ta calc celor mici și, în i 
special, părinților că in i 
anul 1991, în județul ’ 
Hunedoara, 21 dc copii ) 
au fost victime ale i 
străzii.

Atenție, deci, copii ! î 
Noi, agenții dc cir - l 

culațic din județul Hu- i 
nedoara, vă dorim va- ) 

irM
I

ț canță plăcută, cu rugă- \ 
i mintea să nu uitați că i 
î regulile de circulație ?

in irespectate
orice împrejurare.

ț trebuie
i

( Id. MIRCEA NEGRU, 
Serviciul Circulație 
al Inspectoratului 

Județean <le Poliții'

ÎN ZIARUL 
DE MÎINE 

HOTARÎRILE 
GUVERNULUI 

privind corectarea 
coeficientului 
de indexare 
a salariilor 

ți a pensiilor 
pe lunile martie 

ți aprilie

FAX
■ < HI-SINAU. Președin

ți to Republicii Moldova, 
domnul Mircea Srwgur, n 
adresat, luni, o telegramă 
comandantului I orțelor Ar
mate Unificate ale CSI, 
mareșalul de aviație E. I. 
Sapoșnikov. In telegramă, 
informează agenția Moldo
va Preș, se spune : «Sli- 

matc Evghcni Ivanovici, 
Aculizarea considerabilă a 
situației social-politice din 
Moldova, provocată dc ac
țiunile criminale ale for
mațiunilor banditești ale 
separatiștilor din Trans
nistria, au determinat con
ducerea republicii să In
stituie pe întreg teritoriul 
starea excepțională, să în
treprindă măsuri ferme 
pentru normalizarea situa
ției. ( u regret, sintem nc- 
voiți să constatăm că în a- 
ceasfâ perioadă complexă 

Comandamentul General al 
Forțelor Armate ale ( .S.I. 
nu respectă înțelegerile 
realizate privind informa
rea conducerii Moldovei a- 
supra acțiunilor legate de 
dirijarea unităților și sub
unităților rămase în com- 
ponențn Forțelor Armate 
ale CSI. Practic, zilnic, este 
violat spațiul aerian al 
Moldovei fără să se con
vină zborurile cu organele 
do resort din conducerea 
de stat n republicii, este 
folosit aerodromul din Ti

raspol, pe care aterizează 
și dc pc care decolează zeci 
dc avioane ale forțelor ae
riene ale CSr. Trezesc ne
dumerire și frccvcntck vi
zite la Tiraspol ale gene
ra l-colonel ului Piankovn, 
care nu găsește dc cuviin
ță să comunice despre a- 
cestea Ministerului Apărării 
al Moldovei. Acțiunile uni
laterale cu acest caracter 
nu contribuie la stabiliza
rea situației, generează 
zvonuri și provoacă o re
acție negativă din partea 

|>o|>ul.-ițici. Rog să luați 
măsuri pentru a nu per
mite pe viitor acțiuni <l< 
acest fel, să informați la 
timp conducerea republicii 
asupra măsurilor pc care 
le întreprindeți pentru a 
asigura controlul asupra 
activității Armatei a 11-a, 
pentru a exclude esentua- 
lul amestec al unităților 
aflate sub comanda dani 
nea voastră in treburile in
terne ale Moldovei".

■ ROMI în primul 
trimestru al areslui an. in 
Italia s-au înregistrat 2G7 
dc <le< cse in l indlll per
soanelor care consumă dro
guri, a declarat directorul 
serviciilor anli-drog ale 
Ministerului de Interne, 
Pietro Soggiu, < ilal dc a- 
genția Fiance Presse. I-.I a 
precizai că numărul dece
selor a înregistrai un recul 
f ița de aceeași perioadă a 
anului trecut, cind au dece
dat 31*>  toxicomani.
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]AKDARMERIA-veghe 
permanentă la viața 

noastră
ÎN OEIECT1V

Componentă solidă ți dinamică a ar
matei româno — jandarmeria arc ros
turi și atribuții majore, aflindu-se per
manent pe metereze, in slujba națiunii. 
Intre coordonatele sale de bază se nu
mără paza și apărarea obiectivelor eco
nomice și sociale de importanță deosebită 
— cum sint, de exemplu. instituțiile 
bancare, arhivele statului, prevenirea 
infracțiunilor îndreptate împotriva pa
trimoniului național, menținerea și re
stabilirea — in cooperare cu organele 
de poliție — a ordinii și liniștii publi
ci-, precum și in gări și în triajele 
cale ferată, însoțirea și protejarea

î
iI 
ț 
î 
î

răufăcători a trenurilor de persoane 
dc mărfuri ele.

Repusă în drepturi depline după re- ’ 
voluția din decembrie 1989, — jandar- 5 
meria iți face un titlu dc mindric și i 
onoare din misiunile sale, încorporind 
intre combatanți cadre dc înaltă ți
nută profesională, specialiști tre- 
cuți prin examene dificile, tineri Ia 
vîrsta marilor elanuri și răspunderi pa
triotice, care-și satisfac stagiul militar 
in frumoasa uniformă mozaic a jandar
meriei.

Un asemenea braț de nădejde îl re
prezintă și U.M. 0812 Orăștie și U.M. 
0151 Deva, cărora Ic dedicăm rîndurilc 
de față — semn al prețuirii dc care se......... _. ,___ __________j 1
bucură ți al rezultatelor meritorii obți- \ 
nule m activitate,

necazuri
Jurnalele ți dosarele 

trupelor de jandarmi din 
cele două unități militare 
— din Orăștie ți Deva 
—, care inserează inter
venții operative, alte ac
tivități, sînt voluminoase.

Cîteva dintre acestea, 
de dată mai recentă, le-am 
consemnat prin bunăvo
ința dlor lt. col. Dorin 
Tihoc ți opt. Viorel Să- 
lan. De la Uzina Meca
nică Orățtie au fost sus
trase o scrie de materia
le. Jandarmii, aflați la 
datorie, i-au descoperit 
pe infractori ți i-au de
ferit orcanelor de justi
ție pentru cercetări. Alți 
infractori, care furau ali
mente ți alte bunuri din 
magazine de stat ți par

ticulare din Valea Jiului 
au împărtășit aeceați 
soartă, iar alții au fost 
dați in urmărire genera
lă, pentru furt calificat.

Au fost prinse și reți
nute, de asemenea, o se
ric de persoane care au 
perturbat liniștea și or
dinea in gările din Hu
nedoara, Petroșani, Sime- 
ria, ca ți altele care prac
ticau comerț ilicit cu măr
furi indigene și străine. 
Ostași ți cadre din tru
pele de jandarmi din O- 
rățtie ți Deva au desco
perit mai mulți infrac
tori minori, fugiți din fa
milii ori din casele de 
copii, fiind predați pă
rinților sau respectivelor 
instituții de educație.

Multe misiuni au fost în
treprinse, în cooperare cu 
organele de poliție TE, 
in gări și triaje, pe tre
nuri de marfă ți de călă
tori, fiind depistați hoți 
de buzunare ți devaliza
tori de bunuri din vagoa
ne, 
spargeri 
tilhării, 
cetățeni 
care au 
tori în trenuri.

Ne oprim nici 
xcmplificările. 
rezolvate de jandarmi țl 
polițiști sîrrt însă mult 
mai multe ți ele grăiesc 
despre starea infracționa
lă pronunțată pe care o 
resimte ți județul nostru, 
ca întreaga țară, in a- 
ceasfă perioadă de tran
ziție Ja liberalizare ți de
mocrație.

Dar pe noi 
cine ne 
apără ?

O A R
Semnalele primite de la 

cititori ne dovedesc că cei 
mai mulți au remarcat des
chiderea noastră față de 
necazurile oamenilor. Sîn- 
tem bucuroși ori de cite 
ori reușim să dăm o mină 
de ajutor celor aflați în 
impas. Dar ți indignați 
cind unii încearcă să a- 
runce un con dc umbră 
Asupra unor persoane ne
vinovate, prin intermediul 
nostru.

Nemulțumit, spunea dum
nealui, de „neregulile" din 
asociațiile de locatari din 
Orăștie și din Deva, dl 
Sîntion s-a adresat redac
ției noastre. în esență, c- 
ra vorba despre stabilirea 
unor indemnizații „umfla
te" pentru unii administra
tori și îngrijitoare, fără 
consultarea oamenilor ți 
nerespcctind prevederile 
statutului asociațiilor dc 
locatari.

M-am adresat pentru lă
muriri privind retribuirea 
personalului asociațiilor dc 
locatari dlui Gheorghc Ni
colcioiu, din cadrul Birou
lui dc Gospodărie Comu
nală ți I.ocativă al Consi
liului Deva, care răspunde 
de această activitate. Dum
nealui mi-a prezentat un 
document oficial din ftare 
am reținut : „Urmare pre
cizărilor Ministerului Mun
cii ți Protecției Sociale nr. 
15080/1991, odată cu apli
carea Legii 11/1991 privind 
salarizarea, prevederile sta
tutului asociațiilor de lo
catari referitoare la sala
rii ți indemnizații sînt a- 
brogatc". In același docu
ment se mai menționează 
că indemnizațiile se stabi
lesc prin negocieri, în func
ție dc posibilități finan-

E N U Ș
ciarc și cu respectarea le
gilor care reglementează 
salariile, compensațiile, in
dexările și impozitele afe
rente.

Despre cele două asocia
ții devene, aflate în culpă 
după opinia dlui Sîntion, 
am aflat : ambele sînt con
stituite din locatarii cîte 
unui singur bloc cu apar
tamente proprietate per
sonală. Cea purtînd nr. 34 
este administrată de dna 
Elena Pavcl și din dosa
rul existent la consiliul 
local rezultă clar că în 1991 
s-a ținut adunarea gene
rală a locatarilor din blo
cul P 1, cartier Progresul. 
Dl Nicolcioiu o consideră 
pe dna Pavel „o femeie 
deosebită", cu o activitate 
ireproșabilă. Același califi
cativ 1-1 acordă și dl prof. 
Robert Singer, locatar al 
menționatului bloc. Dum
nealui a mai precizat că 
dna Pavcl. neavînd nici un 
fel dc indemnizație (aso
ciația arc doar 9 aparta
mente în administrare), lo
catarii au insistat să pri
mească o recompensă 
simbolic ă de 1 000 
dc lei pentru munca 
depusă in 1991. Cu greu a 
fost convinsă să primeas
că acești bani. Există și 
proces-vcrbal întocmit cu 
această ocazie, semnat de 
majoritatea locatarilor.

Descoperind aceste date 
am avut o senzație greu 
de definit. Cum poate cine
va să pună în discuție o 
asemenea sumă, primită 
după un an de activitate ? 
E drept că sînt doar 9 a- 
partamente. Dar cîți oa
meni și-ar asuma răspun
derea administrării lor

T I A ?
gratuite, căci asta presu
pune totuși alergătură, ges
tionarea unor ban), întoc
mirea unor documente .’ 
Insă o altă .descoperire" 
m-a luminat. în carnetul 
dlui Nicolcioiu în dreptul 
Asociației de locatari nr 
33 Deva, în anul 1991. i 
administrator figura... dl 
Sîntion.

Bănuiala că e vorba ■ 
o răzbunare mi s-a confir
mat cînd am stat de vorb i 
cu locatari ai blocului \ 
din Progresul, membri ai 
acestei asociații. Dl Sîntion 
a fost schimbat din fum- 
ție, pentru că s-a mutat 
din bloc (apartamentul c-te 
închiriat). Dc administra
rea asociației se ocupă a 
cum dl Francisc Modi, ca
re a precizat că înlocuiri i 
dlui Sîntion s-a făcut în m ii 
anul trecut, în absența a 
de la adunarea genera, i 
De asemenea, că indcm.i 
zațiile stabilite în septi m 
brie au fost ulterior ind< 
xatc. De fapt pentru post ii 
de îngrijitoare tocmai 
căuta o persoană, căci și 
cu noua ofertă de 1 20U 
de lei/lună pentru curățe
nia a trei scări nu prea 
sint amatoare. Galant, dl 
Modi a ținut să adauge ■ 
schimbarea dlui Sîntion nu 
s-a datorat unor nercgu'l 
in gestionarea banilor.

Datele prezentate și al
tele pe care din lipsa il 
spațiu nu le mai mențio
nez sint cred relevant” 
Probabil că ața stau lu
crurile și la asociațiile d” 
locatari din Orăștie. Și ■■ 
tunci te întrebi pe buna 
dreptate : oare dl Sintion 
nu le cunoștea ?

VIORICA ROMAN

minori implicați în 
de vagoane, în 
în jefuirea unor 
străini, 
bruscat

indiviz.l 
conduc-

cu c- 
Cazurilc

împlinise douăzeci de ani «4

SOCIETATEA COMERCIALA 
DE CONSTRUCȚII FORICON 

S. A. DEVA

cu sediul in Deva, str. Dorobanților,
nr. 28, telefon 2071.3

Scoate Ia licitație

• un cazan de încălzire 
centrală AYAX.

Licitația va avea loc luni, 6 apri
lie 1992, ora 11, la sediul societă
ții.

Cazanul poate fi văzut la .Șan
tierul Sebeș, cu sediul in localitatea 
I’etresti, str. Frumoasa, nr. 2.

(374)

Suit situații cind 
cetățeni in 
boreze cu organele 
ordine, să le ajute — iau 
apărarea indivizilor cer
tați cu morala și cu le
gea. l'n aspect revelator. 
I.a apelul unui cetățean 
ca polițistul să-i rezolve 
litigiul cu un individ 
scandalos și vulgar, poli
țistul i-a replicat d< scu- 
raj.-int : „Dar pe noi 
ne ne apără 1".

Și am mai reținut 
sublinieri- și anumo 
piuă in prezent legile 
stipulează regli-men 
clare, fără ei liivoc, c 
să-i proleji zc p< poli 
Iii și pe jandarmii iii- 
cinați cil apărarea o 
oii ți liniștii publ 
Poale ți de aceea ui 
misiuni ale for s< de: 
țoară cii oarecare difii 
lali-, iar faptele rele | 
lifereazâ in soi iefafi-. 
e bine

unii
loc să cola- 

dc

ci-

M

Venindu-i vremea să 
plece la oaste, tlnărul 
l.azărl. Nicolae a ajuns, 
din satul lui de moți din 
județul 
tate de 
pitală. 
ale lui 
cind pe 
vulsll politice, economice 
ți sociale, in llucureștl 
s-nu petrecut evenimente 
grave, regretabile, el se 
afla in post, la clădirea 
Guvernului. Dlspu'a din
tre mineri ți trupele de 
apărare n obiectivului a 
urmărit-o fara intreagă 
la televizor, in direct, a 
fost reflectată pe larg in 
presă. Evenimentele nu 
fost, oricum, cumplite. In 
ini rincenarca lor, o sti
clă incendiară a nimerit 
in podul in care se afla 
odoful jandarm, curmîn- 
du-i viata in citeva mi
nute. A ars, ni s-a spus, 
<n o torță. împlinise 
douăzeci de ani.

Aceste pairii cuvinte au 
dat țl titlul filmului do
cumentar realizat de Mi
nisterul de Interne, care 
este prezentat in aceste 
zile in toate unlliitlle de 
jandarmi din tară. L-am

Alba, tntr-o unl- 
jandarml din Ca
ln zilele tulburi 
septembrie 1991, 
fondul unor con-

î 
î

i I 
î 
î 
î 
î

j i I 
I 
î 
J 
J 
î 
( l
i

văzut și noi, zilele trecu- î 
te, in premieră în județ, 
la U.M. 0812 Orăștie. Ni 
s-au derulat prin fata o- 
chilor secvențe zguduitoa
re ale evenimentelor pe
trecute în Capitală in 
septembrie 1991, alterna
te cu imagini din frumo
sul sal al sublocotenentu
lui post-mortem f.azăr. 
I. Nicolae, In ziua de ja
le in care tlnărul ostaș 
s-a întors acasă in si
criu, fiind condus pe ul
timul drum 
fraft, surori, rude, prie
teni, militari 
de jandarmi. O formație 
dc la U.M. 0812 Orăștie 
l-a dat. onorul

/Im auzit atitea cuvin
te frumoase lu adresa ti
parului erou rostite de 
foștii „iii da-năll, de alțl 
săteni, dar am reținut, 
mai ales, vorbele tremu
rate ale mamei sale, spu
se <n înțelepciune, cu' 
liniște țl împăcare că al 
patrulea ci 
la datorie, 
s-au întors 
mată. Dar

Onorabil 
româno 
croit...

<le părinți,

din trupele

băiat a căzut 
Ccllalfi trei 

teferi din ar- 
el...
gestul oștirii

de a-șl omagia

I

S.C. DECEBAL S.A. 
cu sediul in Deva, Piața Unirii 8, 

județul Hunedoara 

angajează prin concurs următoare
le categorii de personal :

• dulgher 2

• betonist 2

• fierar-betonist 2

Se asigură salarizare și vechime 
corespunzătoare grupei de șantier.

Informații suplimentare la tele
foanele 11760, 11761, 11762, inte
rioare .37-38. (375)

Campionatul județean de fotbal
REZULTATE : Minerul 

Ghclari — Utilajul Petro
șani 2—0 ; Min. Vulcan Tc- 
liuc — Jiul Pctrila 2—0 ; 
Mctaloplastica — Minerul 
Ccrtcj (nedisputat) ; EGCL 
Călan — Tractorul Bărăști 
4—1 ; Constructorul Ild. — 
Metalul Crișclor 9—0 ; Min. 
Valea de Brazi — Minerul 
Aninoasa 2—1 ; Voința Min. 
Brad — Minerul Bărbătcni 
0—3.

ETAPA VIITOARE : Fa- 
vior Orățtie — Voința Min. 
Brad ; Minerul Brtrbătcni 
— Min. Valea dc Brazi ; 
Minerul Aninoasa — Con
structorul lld. ; Metalul 
Crișclor — EGCL Călan 1 
Tractorul Bărăști — Mc- 
laloplastlcn ; Minerul Cer- 
tej — Min. Vulcan Teliuc 1 
Jiul Pctrila — Minerul 
Ghclari ; Utilajul Petroșani 
stă.

CLASAMENTUL

1. Mctaloplastica 19 17 1 1 «9—16 35
2. Minerul Ccrtcj 18 13 1 1 69—21 30
X Constructorul Ild. 20 12 3 5 75—20 27
4. Minerul Aninoasa 18 12 2 1 19—19 26
5. Min. Valea dc Brazi 20 11 2 7 43—21 21
6. Minerul Ghclari 20 11 1 8 46—38 23
7. Minerul Bărbăteni 19 9 1 9 27—32 19
8. Metalul Crișclor 19 7 1 8 10—11 18
9. Minerul V. Tcliuc 20 7 2 11 28—41 16

10. l'avior Orâșlie 19 7 1 11 20—51 15
11. Voința Min. Brad 20 7 0 13 26—62 1 1
12. Jiul I’rliila 20 5 :i 12 31 — 16 II
IX Utilajul Petroșani 19 0 1 12 .13—4» 13
14. E.G.C.L. Călan 20 4 1 15 26—56 9
15. Tractorul Bărăști 19 4 0 15 28—106 H

I

10.0

10.21

10.31

11.1

12.21

13,11

13, ti

11,0i

11.2'

11,5

15.31

16.0'

10,21

17.01

17,01

17.31

18,0(

18,3(

I9,O(

19,3(1
20,0(
20.35
20.45

21,1(1

22,05

23,0.1

23^(

I

PI

16.10

16.15
16,10

18,10
19,1(1
20,30

21,00
21,3(1

22,00
22.35

tPE

23.05



JRI, 1 APRILIE 1992 Pag. 3

TERASE
Pentru întreținerea fon

dului locativ situat in

t

icc 
al

zică

ia

nt 
al

i-

iori

S B P L I E
O asemenea lu-

îi |Z» ~r iila o astfel de comandă. 
Ce-i de făcut ? Vor putea 
consiliile locale să forțeze 
mîna asociațiilor de loca
tari pentru a suporta chel
tuiala cu reparațiile, ur- 
mînd să le recupereze ul
terior de la toți locatarii ? 
Prcsupunînd că o hotărîre 
locală ar da temei legal 
pentru o asemenea impu
nere, intervine imposibili
tatea de plată din partea 
foarte multor asociații, 
contul lor arătînd în mul
te cazuri pragul falimen
tului.

Problema se complică ți 
în ceea ce privește partea 
de contribuție bănească a 
administratorului de fond 
locativ — R.A.G.C.L. — ca 
mandatar al statului pen
tru apartamentele închi
riate. Chiria pe care o plă
tește acum un locatar a- 
copcră taman 
cu... un metru pătrat de 
hidroizolație. De unde di
ferența uriașă de costuri ? 
Din subvențiile la chirie 
acordate de stat sau din 
alte activități de gospodă
rie comunală și locativă. 
Dar subvenția cel mai a- 
desca nu vino, iar multe 
alto activități Ia care nc-am 
referit sînt falimentare. 
Așadar, mai departe tera
se sub ploaie și locatari 
la apă. Pînă cînd ? Dum
nezeu știe căci oamenii se 
pare că 
oameni 
sătulul 
dului.

coexist.1 două for- 
proprietate : parti- 
și de stat. Orice 

făcută pentru

imobil 
me de 
culară 
cheltuială 
repararea sau întreținerea 
părților de folosință comu
nă trebuie recuperată șl 
de la proprietarii particu
lari. Cei mai mulți dintre 
aceștia însă, neavînd a 
suporta în apartamentele 
lor efectul distructiv al 
precipitațiilor, refuză ca
tegoric o astfel de cheltu
ială, pe motivul — extrem 
de egoist — că nu au ce
rut această reparație. Pă
călite în multe cazuri, u- 
nitățile specializate în c- 
xecutarca unor astfel de 
lucrări solicită corfiandă 
cu acceptul de plată al 
asociației de locatari. Și 
locatarii proprietari privi- 
lcgiați de soartă în sensul 
de a nu se afla la ultimul 
nivel, deși nu le plouă în 
casă, se fac că plouă cînd 
trebuie să-și dea acceptul

cestora.
orare costu cîteva sute de 
mii de lei pe un bloc. Cine 
să suporte aceste cheltuieli 
ce se ridică la cîteva zeci 
de mii de lei pe un apar
tament ? Legea spune că 
pentru proprietarii privați 
le suportă aceștia, iar 
pentru apartamentele în
chiriate de la stat le su
portă regiile de gospodări
re comunală și locativă, 
ca proprietare și reprezen
tante ale statului în rapor
turile cu chiriașii. Ușor de 
zis dar greu de suportat. 
Cei care cer cfecluarea ur
gentă a unor asemenea 
reparații sînt locatarii de 
la ultimul nivel, de regulă 
chiriași ai statului, ei ne- 
cumoărînd niște aparta
mente în care plouă ca 
prin strecurătoare. Față de 
aceștia, proprietarul de 
fond locativ, adică statul, 
are obligația de a suporta 
costul. Da. dar în fiecare

renuuu l.< 
^locuri, pînă la revoluție 

în proporție de peste 90 
la sută proprietate de stat, 
nu s-au alocat prea mulți 
bani,. Ba ți aceia, cîți s-au 
alocat, au fost adesea 
deturnați de la destinația 
lor firească sau folosiți în 
exclusivitate pentru satis
facerea permanentei nevoi 
de recondiționare a unor 
apartamente din Valea Jiu
lui, degradate din incon
știența ți lipsa de civili
zație a unor locatari. Ața 
stînd lucrurile, fondul lo
cativ proprietate de stat, 
cu vechime intre 10 și 40 
de ani, a continuat să se 
degradeze. Cel mai mult 
au avut de suferit clădi
rile terminate în terast 
hidroizolate. Mai mult de 
jumătate din scrisorile-se- 
sizări care se adresează 
zbirului nostru, sînt' cereri 
w=perate de ajutor din 
partea unor oameni căro
ra. fiind situați la ultimul 
nivel al respectivelor clă
diri, de luni, ba chiar de 
ani de zile, le plouă in 
casă.

Trecerea masivă la pri- 
vatlzarea fondului locativ 
arin cumpărarea aparta- 

t montelor de către locatari 
a început și continuă deci 
in aceste condiții de stare 
tehnică a clădirilor. S-a 
născut de aici o situație 
extrem de complicată, con
fuză chiar, legată de re
pararea capitală a imobi
lelor și in mod deosebit a 
hidroizolației teraselor a-

c
c

Ic

8.

cheltuiala

AILAM DE I \ CAMERA DE COMERȚ

ȘI INDUSTRIE

• Potrivit prevederilor 
Hotăririi Guvernului Ro
mâniei nr. 634/1991, Ca
mera de Comerț și In
dustrie a județului Hune
doara este abilitată să 
organizeze și să conducă 
LICITAȚIA DE VÎNZAR1 
D» ACTIVE ALE SOCIE
TĂȚILOR COMERCIALE

CU CAPITAL DE STAT, 
prin specialiști atestați 
metodologic de AGENȚIA 
NAȚIONALA DE PRIVA
TIZARE.

Societățile interesate se 
pot adresa la Camera de 
Comerț ți Industrie a ju
dețului Hunedoara—Deva.

lui

«e 
nim
buri 
|i

II

ri 
n 
iah-

2

I. 11; 6

t«l«(on_557f50î38
telefax 95/132035 
teica 31201 ICPIAF R

OFERĂ

cuptor 
rotat iv

electric
* G<iz *

o
■
8

ciștiguri sigurecu
BRUTARII 

COMPLETE 
„IA CHEIE 
123 
tonc/ja

I

picturi foarte 
avantajoase

tdrmen de livrare
3 luni dc la contractai'

i

performanțe 
garantate

UTILAJE MODERNE

SERVICII COMPLETE

i

■ROMANIA7 >
3400 ClupNapoc»
st, F-cu de chihnlur I 13 - 21

au uitat de alti 
aflați în nevoie ; 
nu credo flămîn-

ION C IOC I U

>.C...MECANICA SIGHETIT'SA
4925 SIGHETU1. M ARMAI. IEI -- STR. UNIRII 44

înzeci rata cu un
ciclare tehmcă adecvată , 
.cearcă să vă atragă aten'xj asupra următuorelor produse 
... cervicu pe care vi le oferă

puternic potentul creator și cu o 
sooeta*eo  noastră comercială în-

- organe de asamblare cu r fora filet 
infr o ocinăsuu nesfandcrd'zate, e>ecuta*e  

Ci d'rnens'urn si anurne

iiI■■

:■

) UZINA MECANICA ORÂSTIE \
I . ’ \

Angajează, de urgență, prin concurs, 2 t 
(doi) revizori contabili cu studii superioare sau ?

t medii, cu minim 5 ani vechime în specialitate. ? 
i Informații la telefon 95G/41040, interioare 233 J 
J sau 250, serviciul personal. (335) 1

T 
E 
L
E 1 QN • 121

116

ceas; 
bez- 

lalclc 
Bloc- 
irlcan 
oră ; 

ioî a-

- șurubul
- piu’ te

■ boit' ii i 
m’ur i 
Stif tur i

- jcoper ,r i de proiecție prin 
furnir i,

-injectare uvișe placi e
- pr orectare,

pmeum si diverse alte produse, la 
picteze prelucram prin de'ormaie 
0- -.hiere.

Retine*i  U/an'o/He
- pl Oiriptitud'ne

d ■ .oa.tra ,
-negociere rapidă 

posibili*ăti  de transport pe
• q:/1, | H i ) < li4ătn |>i o<'i) elor.

I

zmcarc

• t p r •r■ >

si brurare

cure sa se
plastica la rece si

colaborării 
răspunsul

cu noi. 
acordai cerern

produselor, 
calea forată,

nomenclator de produse
Denumirea produsului STAS Dimensiuni

Șurub cu cap hexanone! A 27 2 M5-M24
Suruo cu cap hex filetat pma sub ap A 8 4 5 75 M2 4
Șurub cu cop hexagonal 920 M6-M24
Șurub cu cap patrat guler și cep tx'xnlxit 4923 M8 M24
Șurub cu cop pătrul si cep 4461 M5 M24 ,
Șurub cu cap hexagonal 2117 M6 M2 4
Șurub cu cap hexagonal mic 6403 M8-M24
Șurub cu cap hex m;c file'l'd^bino sub top 6 404 M8-M24

Șurub de înaltă rezistență 8796/1 MI2M24
Șurub hexagonal cu filet scurt 11028 M12 M24
Nit cu cap semirotund 797 <Z>5 - 020
Nit c.u cap troncomc 30! 010-020
Nit cu câți semiinfccGt 802 05-02U
Nit cu cop bombat 198 ’ 05- 010
Nil cu cap înecat 3165 05 - 020
Piuliță hexagonală precisă 4071 M5 M16
Piuliță hexagonală joasă 4373 M6-M16
Piuliță hexagonală grosolană 9'2? M6 M16
Piuliță pătrată 926 M5-M16
Piuliță precisă de nalță iczislenta 8796/2 M12
Piulilo hex cu mei de masă plastică 9861 M6-M16
Piulița hex c.u inel de musa plastică 98*15 M6-M24
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VINZARI -
CUMPĂRĂRI

• V1ND motor tractor U 
6î>0, motor Aro diesel, Aro 
furgonetă, pavilion apicol. 
Deva, str. Griviței. nr. 22.

(2075)
• VIND televizor color

nou, marca .Jazzy, cu tele
comandai, diagonala 51. 
Preț avantajos. Des a. te
lefon 29208. (2091)

• \ ÎND butelie aragaz. 
Deva, telefon 2-1553.

(2092)
• V1ND Trabant, fabri

cat in ’.987 și piese de 
schimb. Deva, telefon 18724, 
după ora 20. (2094)

• \ ÎND niaișnă pentru
înghețată. Telefon 991/ 
35618. (2096)

• CUM1 \R urgent casă
tn municipiul Hunedoara. 
Telefoane 1.1015 sau 90/ 
5969->8. (1507)

• VIND bibliotecă Mir
cea, nouă Deva, telefon 
25737. (2097)

• VIND monument fu
nerar deosebit din marmu
ră. Primesc comenzi șe- 
minee. lucrări complexe în 
marmură. Deva, telefon 
17075. (2099)

• C.A.P. Arcliia vinde 
la licitație grajd, saivan-oi. 
magazie și cazan țuica în 
dat - de 5 aprilie U'92 ora 
1 (2101)

• VIND ARD 243 die
sel. Deva, telefon 25016, 
preț convenabil. (2105)

• V (ND sufragerie nouă
Nevada si hol. Simeria. te
lefon GălBJ. (2106)

• \TND spațiu depozi
tare (comerț) 80 mp. Geoa- 
giu, telefon 11128.

(2107)
• V1ND butelie aragaz.

Deva, telefon 29483, după 
ora 16. (2110)

• VÎND autocaminnetă 
Alto 320 cu motor de 
Ciînnulung și set motor 
de rezerv,i. preț fix 800000 
lei. Deva, telefon 18948.

(2111)
• IND Lada 1 200 D 

va. telefon 11325.
(2112)

• VÎND fin. otavă, ba-
loți lucerna, satul Aurel 
Vioi- u. nr Informații
Deva, telefon 18137.

(-1’135)
• VIND mașina Dacia 

1 31- TX. Deva, telefon 
11382. vizibilă după ora 
16, preț convenabil.

(2121)
• VIND ARO 21 și 

mii -•obuz \ W diesel. De
va, telefon 27179, orele 
20-22 (2121)

• S.C. MELKART- 
BIBICU vinde en gros 
următoarele produse 
de import : țigări LM 
și Monte Carlo, suc 
Coca-Cola 1,5 litri, 
lichior, helas, cremă 
ciocolată. Vinde bol- 
țari din zgură pentru 
zidărie. Informații De
va, telefon 2G390.

(2136)
• S.C. MIXTA RO

MANO - GERMANA 
MULTISUPER SERVI
CE SRL vinde : auto
care, camioane, micro
buze, autoturisme, pie
se de schimb, pentru 
Opel Kadett, Ascona, 
Ford, Granada, VW 
80 L0, cauciucuri toa
te dimensiunile și cu
rele transmisie. Exe
cut : transport marfă 
intern cu camion 3 
tone la preț foarte a- 
vantajos. V inde raf
turi din tablă zincată 
160 x' 80 x 30 cm. Infor
mații telefon 92/413324.

(2116)

• VIND convenabil Olt- 
eit. 0 km. Calau. 957/304 11.

(2122)
• VÎND Dacia 1 310 break, 

an fabricație 1987. Deva 
telefon 17271.

(2131)
• VIND apartament trei 

camere, zona centrală. Di'- 
«a, te lefon 16181

(2130)
• \ ÎND ipartament con

fort I, 4 camere, zonă 
centrală, hol și garaj. De 
va, telefon 1718a.

(2128)
• VIND Dacia 1 300, sta

re excepțională, sticlă far 
Audi, Mercedes, Ford, VW, 
Renault. Hunedoara, te
lefon 151,54. (1508)

• VIND loc de veci 2
persoane (Popa Șapcă), te
levizor alb-negru, mașină 
de spalat, frigider, tablouri 
goblen. Hunedoara, te- 
lefun 17778. (1509)

• \ IND urgent mobilă
nefolosită, preț convena
bil. Hunedoara. telefon 
937/12(108. (1511)

• ct’MPXR bonuri de
benzină. Hunedoara, te
lefon 957/15811. (1513)

• VIND Dacia 1110. Hu
nedoara, telefon 1’5 "1, zil
nic după ora 15. (2117)

• VIND mobila nouă, 
camera de zi, comandă 
specială, albă. mala. Deva, 
telefoane : 18613 sau 12585.

(2118)
• VIND xitrină stil

3700a lei, masă 35 000 lei, 
tablouri. Deva, telefon 
23821. (2121)

• Vl.ND Mitsubishi bus 
9 locuri, motoretă Mobra

Turist, congelatoare 200 1 
și 165 1. Deva, telefoane 
24975 sau 20325. (2129)

• VIND motor, cutie vi
teze, parbrize, elemente ca
roserie, piese mecanice Da
cia 1 100, praguri noi, 
plafon, capotă spate Da
cia 1 300. Deva, telefon 
25684. (2129)

• VIND Skoda S 100. sta
re excepțională. Deva, te
lefon 11767. (2127)

• VIND videorecorder 
Sharp, mașină de spălat 
automată iugoslavă, ampli
ficator cu 2 boxe. Deva, 
telefon 17697.

(2126)
SCHIMBURI 

DE LOCUINȚE
• SCHIMB casă la sat,

gradină, pumînt cu apar
tament sau casă In Deva 
sau Timișoara, Telefon 
956/11975. (2074)

• SCHIMB casă cu gră
dină Almașu Sec, cu a- 
partament 3—l camere în 
Deva (exclus Micro 15 și 
Dacia). Informații Deva, 
telefon 18177. (2010)

• CEDEZ contract a- 
partament 2 camere. Deva, 
telefon 22666.

(2132)
• SCHIMB apartament

2 camere, confort I, I’iatra 
Neamț, cu Orăștic sau 
cumpăr apartament 2 ca
mere în Orăștie. Informa
ții in Orăștie, str. Al. Mo
ților. nr. 18. familia Ghe- 
meș. (2120)

ÎNCHIRIERI
• ÎNCHIRIEZ aparta

ment ultracentral parter cu 
telefon. Hunedoara, te
lefon 17778. (1510)

• CAUT urgent garso
nieră pentru închiriat. In
formații Deva, telefoane 
12585 sau 18613.

(2102)
• CAUT pentru închi

rcit apartament sau gar
sonieră. Deva, telefon 
16728. (2113)

PIERDERI
• PIERDUT legitimație 

de handicapat psihic, nr. 
111, pe numele Anuțoni 
loan. O declar nulă.

(2098)
DIVERSE

• CU autorizația nr. 
6176 din 11 martie 1992, e- 
iiberată de Prefectura Ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființa Asociația Familială 
,.Cosimo”, cu sediul în 
Hunedoara, reprezentată 
prin Zaharie Cosmin, a- 
vind ca obiect de activita
te produse industriale și 
agi va li men ta re, alimente 
ambalate, țigări, cafea, ră
coritoare, băuturi alcooli
ce, preparate carne, patise
rie, produse din blană și 
piele, tricotaje, încălțămin
te, marochinăric. (2100)

narea .generală anuală, 9 a- 
prilie 1992, ora 10, la Si- 
derurgistul. Consiliul de 
administrație. (1299)

OFERTE DE SERVICII
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SOC IE TATUA COMERCI \LĂ
„ACOMIN" S.A.

1 IEI W \ HI N'EDO \lf \ — DF\ A
str. Ulpia, nr. 15

■ V INDF tuturor agenților economici*  
p.-Tso.inclor particulare

și 
din balastiera SPINI : 

balast de riu, Ia prețul de 144 le’^mc, 
încărcat m mi jloc de transport ; 
agregate minerale de riu, spalatc '.i sor
tate in 4 sorturi, cu certificat de cali
tate (pentru mortare și betoane supe
rioare), la prețul uni< de 582 lei^nc, in- 

< ărcat in mijloc de transport ;
betoane și mortare, produse la stațiile 
de Betoane.- din GUI’ABAI’ZA, CICIlTi,.!, 
BOIȚA HAȚEG și ISCRONI, cu certifi
ci d ele calitate.
cererea beneficiarului, c a'igur.i, pen

tru toate produsele, transportul auto sau 
(u-a frat.î, la locul solicitat.

U EXECUTĂ lucrări de construcții si insta
lații de toate genurile, pe bază de contracte 
ferme și prețuri negociabile pe întreg cuprin- 

, .sul județului.
Informații suplimentare la Deva: telefoane 

15:"H, 111161, 15770, telex 72.110, fax 18151,I

La

(353)
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• FOTO „CENTRAI/1 
Deva, tur,a I.az.ăr (lin
gă Casa dc Cultură), a- 
nunță deschiderea unei 
consignații pentru AN
TIC H1TAȚI : monede, 
medalii, ceasuri, ar
gintărie, porțelanuri, 
efecte militare vechi, 
inie mobilier, obiecte 
mici dc decor, bron
zuri, aparatura și ma
teriale foto, comision 
negociabil. (2109)

• CASA dc Ajutor Reci
proc Pensionari Hunedoara 
convoacă membrii la adu

: • CONSULTAȚII |
și tratamente medi- « 

• cale de specialitate I 
I GINECOLOGIE și ’ 
. PEDIATRIE în cabi- ii 
| netul privat „MEDI- I 
J CAL 92 SRL" Deva, J 
(str. 22 Decembrie, | 

bl. D 2 (parter), ore" »
J le 8-19, telefon 25860. I 
I Dr. Clepce Crăciun, « 
» dr. Tîrnoveanu Pe- I 

tru, dr. Fodor Arpad, J 
’ dr. Bretoi Virgil, dr. ■ 
IJurca Paraschiva, dr. I 

Demeter Rodica, dr. ’

I Clepce Ruxandra, dr. 
Popescu Doina.

; (2108) I
• «biv / i
• SOCIETATEA „Com- 

tour Lovve" SRL angajează 
personal calificat în me
seriile : carmangier, bucă
tar, patiser-cofctar. ospă
tar. Relații la telefon 
956/21113, Deva.

(2029)
• CAUT femeie pentru 

îngrijire copil 3 ani. In
formații Simeria, str. 1 
Decembrie bl. 14, ap. 6. 

(2103)
• OFER spațiu comer

cial sau depozit. Hunedoa
ra, telefon 957/11706.

(1512)
• POSED permis de 

conducere, categoriile B, 
C, D. Cunosc limbile po
loneză, cehă, germană. Aș
tept oferte de servicii la 
telefon 26182, Deva.

(2133)
• VREȚI să aveți casa 

curată cu ocazia Sfintelor 
Paști ? Apelați la servicii
le S.C. Atlas ROM SRL. 
Relații și comenzi la te
lefon 13756, Deva.

(2123)
COMEMORĂRI

• SE împlinesc 4 ani de 
la moartea celui care a fost 

CLARA SĂI.ĂȘAN.
Tc vom păstra veșnic în 

inimile noastre ! Familii 
(2137)

DECESE
• SOȚIA, Adi și mama 

soacră anunță cu durciw 
moartea fulgerătoare a 
scumpului lor soț și gine
re,

CORNEL FAUR 
Înmormîntarca în ziua 

de 1 aprilie 1992, ora 13. 
(2125)

• PĂRINȚII și fiul Ale
xandru anunță cu nețăr
murită durere despărțirea 
de bunul și dragul lor 
fiu și tată, 
pit. major C ORNEL FAUR 

Lacrimi și flori pc mor
măitul lui. (2125)

• S-A stins fulgerător 
din viață minunatul nostru 
văr,

CORNEL FAUR
îi vom pustia mereu 

nc-ștearsă amintirea. Fami
liile St mea, Faur, Dcniian. 

(2119)
• PERSONALUL 

C’.M.J. HUNEDOARA 
exprimă profunda sa 
compasiune prin pier
derea colegului de 
muncă,

pil. major 
CORNEL FAUR.

d<- care ne despărțim 
cu regrete și veșnică 
amintire. Fie-i țurîna 
ușoară I (2114)

Idmelor pentru perioada 30 martie — 5 aprilie 
30 MARTIE — 1 APRILIE

„PATRIA" Deva — I.a marginea orașului (SUA) 
„MODERN" Hunedoara — Ispita (Italia) 
„CASA DE CULTURĂ" Călan — Viu sau mort (SUA) 
„ZARAND" Brad — Nemuritorul (Anglia) 
„PATRIA" Orăștic — Un mafiot la Odcsa (Rusia) 
„DACIA" Ilațcg — Misiunea lui Cordicre (Franța) 

2 — 5 APRILIE
„PATRIA" Deva — Cei 7 Magnifici Kung-Fu (Hong 

Kong)
„MODERN" Hunedoara — Harababura (România) 
„CASA DE CULTURA" Călan — Lacrima cerului 

(România)
„ZAR/ÎND" Brad — Pantera mortală (Hong Kong) 
„PATRIA" Orăștic — Cobra (Japonia) 
„DACIA" Hațeg — Aligatorul (SUA)
„MUREȘUL" Simeria — Tentația (Italia) 
„LUMINA" Hi» — Detroit 9080 (SUA)

BANCA COMERCIALA ROMANĂ S.A. 
SUCURSALA JUDEȚEANĂ

HUNEDOARA—DEVA
str. Piața Unirii nr. 3

a pus în vînzare, la sediul său și prin filialele 
din Petroșani, Hunedoara, Brad și Simeria

CERTIFICATE DE DEPOZIT 
în valoare de :
• 25 000 Ici
• 50 000 lei
• 100 000 lei

o dobindă de 30 Ia sută pe an.
Relații suplimentare Ia sediul băncii sau 

telefoanele 11745 si 19559, int. 17, 24, 11.
(372)

cu

la

S.C. „MUREȘUL" S.A. ȘOIMUȘ

Vinde Ia licitație mijloace fixe casate.
Licitația va avea loc în ziua de 30 aprilie 

1992.
Informații suplimentare la sediul unității 

sau la telefon 25886.

1
I BANCA ROMÂNA
ț PENTRU DEZVOLTARE S. A.
ț EFECTUEAZĂ PRIN PERSONALUL SĂU DE 
i SPECIALITATE EVALUAREA ACTIVELOR Șl A 
j PATRIMONIULUI.

Societățile comerciale cu capital de sfat care 
’ doresc să-și evalueze activele în vederea privati- 
1 zării, precum și agenții economici caro au ne- 
) voie să-și evalueze patrimoniul se pot adresa 
ț unităților teritoriale alo Băncii Române pentru 
ț Dezvoltare din Deva, Hunedoara, Petroșani, 

Orăștio și Hațog. (344)

r

*

F\RES S.A., str. Plantelor, 50, 2 600 — ORĂȘTIE, 
România • Telefon: (956) 41940 • Telex 72612 

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

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

(363)

SOCIETATEA COMERCIALA
„ROMI RUCT“ S. A. ORĂȘTIE

A N U N Ț A

inOrganizarea licitației pentru predarea 
locație de gestiune in condițiile II. G. 1228/ 
1990 și II. G. 140/1991 a următoarelor unități 

desfacere a legumelor și fructelor: 
magazin nr. 13 Simeria, str. Piața Unirii, 
bloc 20 ; 
chioșc nr. 
magazin 
sara ; 
magazin 
chioșc ; 
magazin 
chioșc nr. 8, str. Gării.

înscrierile pentru licitație se fac pînă in data 
17 aprilie 1992, la secliul societății comer

ciale diu strada A. Vlaicti,
Licitația arc loc în data 

ora 10, la sediul societății.
Informații suplimentare

h 11089, 11225.
I
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«le

«le

16 Simeria — gară ;
nr. 7 Geoagiu-Băi, str. Germi-

nr. 12 Orăștie, str. Mureșului

nr. 9 Orăștie, str. N. Titulescu;

nr. 3.
dc 20 aprilie 1992,

la telefoanele 95G/ 
(358)
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