
î FLASH!
•
• O INVITAȚIE. Asociația Cul-
• turafd ,.Pro Basarabia și Bucovi-
• na*, filiala Deva își invită mcm-
• brii și simpatf :anfii Za întâlnire
• lunară, in ziua de 16 aprilie cti-
• rent, ora 17, la sala de ședințe
• din Felului Administrativ etaj 
J f. (N.V.)
•
# O OASPEȚI DIN FRANȚA
- Ieri, la Sintămărla-Orlca, Asc-
# ciuția Gențiana a primit oaspeți
# dragi din orașul Quimpcr —
# Franța. In contextul schimburi

CUVIINȚEI LIBER
OPT ID I AN IND E P ENDE N T

lor reciproce socio-cull urate, de
legația de peste 50 de francezi 
va participa, pe parcursul unei 
săptămâni, la o suită de mani
festări printre caro: elaborarea 
unui program ele întrajutorare 
agricolă, întruniri culturale, in
stalarea unui cabinet dentar. 
(Tr.O.j

Q FARMACIA IN LOCAL 
NOU. Farmacia din comuna Pui 
se mută în aceste zile într-o în
căpere de la parterul noului 
bloc a cărei construcția sc fi
nisează in prezent. De-ar fi și 
medicamente mal multe... (Țr.lt.)

O SFERTURILE DE FINA
LĂ ALE CUPEI ROMÂNIEI LA 

FOTBAL,. Azi se desfășoară mc- 
ciurile-rctur dintre echipele ca
lificate in sferturile Cupei Ro
mâniei la fotbal: Sportul Stu
dențesc — Steaua : C.F.R. Timi
șoara — Farul și Universitatea 
Craiova — Dacia Brăila Meciul 
Poli Timișoara — Dunărea Călă
rași s-a disputat ieri, scor 2— 0, 
Poli obținind, calificarea. țS.C.l.

O MAGAZIN A.B.C. In ca
drul atelierului auto-moto anar- 
ținind Socom „Unirea" Petro
șani s-a deschis un magazin 
A.B.C. care desface, și in regim 
de. consignație, o gamă sortimen
tală bogată de piese de schimb 
și componente în domeniul auto. 
(E.S.)••••••••••••••••••••««••«««••««•««••••VW
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FLASH!
o C1ND VINE CONDUCTO

RUL... deschide ușa comparti
mentului, salută cu respect pe 
toți călătorii și, firește, cerc le- 
(litim/’țillc de călătorie. Așa s-a 
procedat și in trenul 2 002, A- 
rad—București. Dar la solicita
rea conductorului, călătorul Au
gustin Fcchctc, din Cluj-Napoca, 
bineînțeles călătorind fraudulos, 
nu a găsit altceva de făcut dc- 
cit să imbrînccască și să loveas
că pe conductor. .S-au aplicat 
prevederile legale. (I.J.)
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iNTiLMREA 
PRIMARILOR

teri a avut loc la Deva, 
în organizarea Prefecturii, 
o intîlnire a primarilor 
din municipiile, orașele și 
comunele județului. Cu a- 
cest prilej s-a prezentat 
Hotilrîrea Guvernului Ro
mâniei nr. 154. din 30 mar
tie a.c., prin care s-a apro
bat metodologia de distri
buire a certifica' -*or dc 
proprietate. Prima' i aii 
nilor patriei care a 1 îm
plinit virsta de 18 ani oi
nă la 31 decembrie 1SM-'. 
S-a subliniat înscmnătate.i 
dc anvergură a ac
țiunii ce trebuie să fie or
ganizată și să se desfășoa
re în cele mai bune con
diții și rolul esențial al 
primarilor în acest dome
niu, ei fiind președinții 
comisiilor locale de distri
buire a certificatelor dc 
proprietate. Primarii au 
cerut multe amănunte re
feritoare la această pro
blemă, toate fiind limpe
zite.

Tn cadrul intilnirii pri
marilor s-au discutat și 
alte probleme desprinse 
din activitatea actuală și 
de perspectivă imediată a 
consiliilor locale.

Topul producției de cărbune iu Valea 
Jiului, în trimestrul I 1992 

(producția brută extrasă 
față de programele stabilite)

După primele trei luni
din anul 191*2. prcxlucția
de cărbune realizată de
către minerii Văii Jiului
se prezintă astfel :

l. E.M. I.onea
2. E.M. l’etrila
3. FM. Petrila-Sud
4. E.M. Dilja
5. E.M. J.ivezeni
f». E.M. Aninoasa
7. E.M. Vulcan
8. E.M. I’aroșeni
9. E.M. I.upeni

10. E.M. Barbâtcnj
11. E.M. Uricani
F F M. Valea de Brazi
13. I M. Cimpu lui Ncag

Regia Autonomii a Hui
lei Petroșani (unitățile din 
Valea Jiului) 1 I 081 tone

l.ecturarea cifrelor de 
mai sus impune cîtcva 
precizări.

Bâtele furnizate de că
tre dispecerul Tibcriu Kc- 
lemen. de la R.A.H., se 
referă, cum am menți >na: 
și in titlu, la cantității 
de huilă brută extrasă în 
primele trei luni ale anu
lui în exploatările minier'? 
din Valea Jiului. Trans
formate în producție netă 

de fapt, marfa concre
ta care se vinde beneficia

rilor și pentru care sc în
casează conta ivaloarea — 
ele însumează un minus 
de 90 340 de tone. De alt
fel, inccpînd cu luna a-

2 878 tone 
-| 3 048 tone 
— TOO tone 
— I 290 tone 
|- 1 090 tone 

— 7 702 tone 
J 9 21a tone 
i 9 914 tone 

—33 101 tone 
— I 723 tone 

(> 131 tone 
-I 20 82 4 tone 
' 8 140 tone 

prilic a.c., se va urmări 
in mod expres, la nivelul 
brigăzilor, sectoarelor, ex
ploatărilor ți regiei, pro
ducția de huilă neta rea
lizată.

Trecută insă prin pro
cesele de înnobilare, în 
uzinele de preparare din 
Valea Jiului, cantitatea de 
cărbune extrasă in primul 
trimestru al acestui an 
s-a concretizat intr-o pro
ducție netă vîndută și în
casată de -1- 02 965 de to- 

DllMITRl GilEONEA

• . •

(Continuare în pag. a 2-a)

NATURAL Șl SĂNĂTOS
Sub această deviză a 

început sîmbătă, la Deva, 
un schimb de experiență 
pe probleme de handi
capați. Apreciată de dna 
Monica Antoci. președin
ta Asociației Ilandicapa- 
ților Neuromotori din 
România, ca o premieră 
națională în domeniu, ac
țiunea s-a născut pe fon
dul unei mai vechi re
lații de prietenie intre 
handicapați din județul 
nostru cu membrii unei 
organizații similare din 
județul Szolnok, Ungaria.

Delegația maghiară, con
dusă de dna dr. Tola 
Aronne, prefect al jude
țului Szolnok, a numărat 
19 membri : sociologi,
medici, reprezentanți ai 
„Crucii Roșii”, profesori, 
conducători de intreprin- 
deri ale handicapaților 
•ziariști. Au fost prezenți 
<11 Alexandru Pop, sub 
prefect al jude*ului llu

nedoara, reprezentanți de 
la diverse organe și or
ganizații județene și mu
nicipale, membri ai Or
ganizației handicapaților 
neuromotori Hunedoara— 
Deva.

După cuvintele de sa
lut, declarațiile de in
tenții și oferirea de mici 
atenții de o parte și de 
alta, s-a vernisat expo
ziția deschisă cu acest 
prilej. Din partea unga
ră au fost expuse produ
se chimice și alimentare 
ale unor firme din jude
țul Szolnok, tipărituri, 
obiecte de artizanat ș.a. 
realizate de lucrători 
handicapați de la „Virc- 
mon“, „articole" consu
mate pe loc, trimise dc 
Royal Crow Cola — Fa
brica Martfu. Toate a- 
ceste produse au fost do
nate asociației ca și cele 
expuse de cooperativele 
devene „Mureșul" și

„Progresul", firma „Ci- 
serom” Sebeș. Au mai 
fost prezente in expozi
ție și confecții purtînd 
marca „Doriani — Artcx”. 
N-a lipsit in această pri
mă parte a zilei nici an
trenul muzical, care îm
preună cu bufetul bine 
asortat au sporit atmosfe
ra de destindere in care 
s-au purtat discuții, s-au 
legat prietenii. Trebuie 
subliniat efortul deosebit 
al gazdelor, care s-au ri
dicat la înălțime, in ciu
da vitregiei condițiilor 
materiale și dc spațiu.

Dupâ-amiaza a pvut loc 
o masă rotundă. Invitații 
maghiari dr. Kollar Jo- 
zsef, sociolog, dr. Kicsi 
Jeno, medic și Fabian 
Imre, director cu produc-

VIORICA ROMAN

(Continuare în pag. a 2.a)

FAX

ff/ia fae /r
— Cum tc împaci cu noul tăi. prieten ?
— Minunat ! E meteorolog, fn semn 

de dragoste l-a dat numele meu unui 
uragan

O adresă utilă: „Expressti" Hunedoara și un serviciu pe măsură...
l oto l’AAEl I AZ A

■ AI.MA A TA. I.a in
vitația președintelui George 
Bush, președintele Kazas- 
tanului, Nursultan Nazar
baev va întreprinde in a 
doua jumătate a lunii mai 
o vizită in Statele Unite, 
informează agenția ITAR- 
TASS.

■ NICOSIA. Producția 
<le țiței a țărilor din OI’F'.C 
a atins in luna martie 23,1 
milioane dc barili pe zi 
(li/Z), ceea ce înseamnă o 
reducere dc 9(10 9(10 B/Z. 
Acest nivel este, totuși, 
superior plafonului zilnic 
dc 22,982 milioane barili, 
fixat <h cartel, transmite 
france I’rcssc.

| ROM.A. Președintele 
Italiei, Francesco Cossiga, 
a declarai, luni, că va de
misiona la 18 aprilie, dacă 
consultările sale vizind gă
sirea unei formule viabile 
dc coaliție guvernamenta
lă nu sc vor încheia cu 
iii» acord, informează agen
ția France I’rcssc.

■ IJM \. Patru persoa
ne au fost ucise și mai 
mult de douăzeci rănite in 
urma exploziei Unei bom
be. in apropierea unei sta
ții de poliție din orașul- 
port Callao, au anunțat sur
se ale poliției peruane pre
luate de agenția Reuter. 
Atentatul este atribuit ghe
rilei maoiste ,.Sandero lu- 
m’rnoso".

FAX
I Deportatul din fața mea, alb, cu 

obrazul încrețit, scoarță dc copac, cu 
| degetele miinilor incrcnguile de ncsfir- 
■ .ită muncă, tresări. N-a rostit decît ur- 
| mătoarele cuvinte, după care, maramă 
, dc lacrimi și durere, nu a mal răspun- 
i nici unei întrebări. Tăcea șl iar tăcea,
1 o încerc care m-a zguduit i mă ră-.co
. leșie Acum si iile Zile toi tiveu
I ,, ..Româniți, Mama, ma i'i'reubtî •!•. 
' ,op’" și de 1 opii. Mama.."
I După ii< a mir ;’<h re. mi-tim propu
. ,a i izitez lo ul di deportare a ații-
I lor șl copiilor sal, locul iu care omul
* a devenit, penffti a doua oara, sclav
I pe viata. 1 n pornit pe ()bi, un fluviu

uriaș, inspăiminlutor, de citcva ori mal 
| mare dcelt Dunărea. Spre o Insulă ca

Gheorghe Gavrila Copil In Siberia - căutînd 
deportatii și neodeportații români (III)
lc .ale tu mai merge n'ni un... turist 
<> insula uriașă! Sau o peninsula? A’u 
tiu... Poarta puțini casc, o tillfă simplă. 
Uit întreb din casă In casă. Iar iau 

ca eh la riad. Iar și iar. .Știam eu ce 
știam .. Ciad vrea. Dumnezeu îți aduce 
omul de. care ai nevoia L-a adus pe Ohi 
in sus șl l-a lăsat pe insulă, llnuj dintre 
cei pe care ti căutam. Ca ele și-au dez
legai limbile. Spaima, depozitată adine, 

ocean de suferința, a zbucnit i t afara 
l uni tie zile au urcat pe Obi vapoare 

după vapoare, cu mamele și copiii din 
Nordul Bucovinei, din Uasgrabig .Și nu 
h’-att iw,at intr-un loc, ci cînd pc Uh 
mal ciad pe altul, mai departe, grupuri 
miei. <â li .'•<• piardă urma, a slugăreas
că dar șa nu sujiraviețuiasea neamul, 
ci numai brațele de muncă. .Iu fost in- 
grăni/ldlle aici 7t'r. o 20 de suflete, in-

tr-o singura odaie. In grup au fost mai <
multe fete să fi tot avut If—t:> arii. '
Le-au adunat dimpreună cu altele, l.c- | 
au du\ pe toate in pădure, să trăiasiâ -
acolo timp de. 7—8 luni, cit durează |
iarna pe aici. Iarnă cu zapadu pină la , 
briu si pină la umeri, cu minu- 50 cit i 
prade. Ca să trăiască n-au avut dc ales. J 
Ori devin tăietoare dc lemne, ori... Erau ■ 
doar niște copile. S-au agățat de riațu. , 
Și au devenit, prin .șirul de ani. tăie ■ 
(oarț! dc pădure cile Ș luni pe an. Vara ’ 
A<1 întorceau la cele citeva ca'.c si lucrau ■ 
la cîmp — la cartofi — sau in rreo fă | 
brii-uța pentru prelucrarea peștelui, pe ’ 
uscat, unde ajunrieuu < u Un vai or. 1

w
(\ ,i u in.ti I
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Natural și

ți.i la firma ,,1’ircinon", 
au vorbit despre experi
ența lor privind politica 
sociala, asistența medica
lă și activitățile desfășu
rate de handicapați 
țara vecină. Copiii 
dicapați din cadrul 
ciațici hunedorene 
fost testați, pcnlru ca în 
funcție de posibibtățilc 
pe care le an să se rea
lizeze cu ci activități

in 
han- 
aso- 

au

practice demonstrative. 
1 ltinta parte a schimbu
lui dc experiență româ- 
no -maghiar, desfășurat în 
perioada 11—15 aprilie, a 
fost consacrat activități
lor practice, întilnirilor 
și discuțiilor cu persoane 
handicapate sau care răs
pund de această activi
tate. Toate aceste activi
tăți au'drept scop con
știentizarea faptului că 
handicapatul poate și 
trebuie să fie util lui și 
societății.

'..■.W.,AWWJ,.VAVA,.WAV/AVA,.,.VAȘȘ*A,.,.Ș

Topul producției de 
cărbune în Valea Jiului, 

în trimestrul I 1992
(Urmare din pag. 1)

ne, ca urmare a unui in
dice bun dc recuperare in 
preparat ii.

Alte cîteva cifre, pe ca
re oricine le poate com
para și comenta : in tri
mestrul I din 1990, din 
minele Văii Jiului s-au ex
tras mai puțin cu 22 122 
dc tone de cărbune față 
«ic program, in aceeași pe
rioadă din 1991 (anul .,mi- 
neriadei" din septembrie 
— n.n.) s-a înregistrat o 
ncrcalizarc dc 75 226 dc 
tone, iar în primele trei 
luni din 1992, repetăm, s-a 
obținut un spor de 14 881 
«le tone.

Să mai 
trimestrul 
cînd și în
erau opt ore pc zi și șase 
zile din cele șapte ale săp- 
tăminii — in Valea Jiului

spunem câ.
I din 198*1 
subteran se

în

lu-

se realiza o producție me
die zilnică de cărbune brut 
de circa 30 000 dc tone, iar 
în perioada corespunză
toare din acest an — cînd 
se lucrează in scli'mburi 
de cite șase orc pe zi și 
cite cinci zile pe săptămî- 
nă — se realizează medii 
zilnice de circa 21 000 de 
tone. (Cine și de ce a a- 
doptat un asemenea pro
gram dc lucru nu se .știe 
și este greu dc căutat a- 
cum — n.n.).

Și încă o subliniere, îm
bucurătoare : în ianuarie 
a.c. s-au extras, în medie 
pe zi, 10 000 dc tone, în 
februarie — 20 700 de to
ne, iar în martie — 22 600 
de tone. Se pare că pro
ducția «le cărbune in mi
nele Văii Jiului incepe să 
intre pe un făgaș normal, 
să înscrie valori sporite 
de ia o lună ia alta.

Rccoi tarea

Mulțumiri adresate

pină acuin 
dc 3 tone de

I'er-
cu

mal 
spa-

tim- 
cea-

J

*

I

•. •. •• •*•>•«)•*•*•*•***•*•*•*•*•*•*•* •

8 Bacia a l 
„Sanserc" S.A. Sîn- . 

tandrei a recoltat și li- 1 
vrat 
mult 
nac.

noas- 
anul 
bune 

co
ardei 

de

I

A ignorat legea

MIEP

15 API

PROGRA

ava, din Criș
cior, proprietar al unui 
-■■azan tb: fabricat țuică și 
rachiuri naturale, și-a dat 
cinstea pe rușine. Ce a 
făcut ? A fost depistat de 
orcanele dc poliție 
Brad 
țuică, 
gea.

De 
tare local și de la dnul 
Eugen • ostoiu, șeful filia
lei „Vinalfool", am pri
mit informații că în pe
rioada ianuarie — februa
rie, în lo-urile numite 
Fundu Gîrzii — Valea Ar
sului — Orniindea, după 
ce a rupt sigiliul de pc 
cazan. ,t fabricat țuică mai 
multor persoane, fam a 
vizul consiliului comunal 
și al societății comerciale 
spe .alizato. Nu a înrc-

f.ibricind 
încâlcind

din 
clandestin 
astfel lc-

ia organul

gistrat cantitatea de țuică 
fabricată în acest mod în 
vedere-, predării uiumului 
și a stabilirii impozitului.

Acum sperăm că se că- 
iește pentru ilegalitatea 
comisă, căci a intrat pe lir 
și Administrația I inancia- 
ra, care i-a mărit substan
țial impozitul, pe m.isura 
faptelor, fiind obligat sa 
predea întreaga cantitate 
de 136 litri țuica provenita 
din uiumuJ „uitat" și nc- 
predat la timp, iar caza
nul dc țuică i-a fost con
fiscat de organele în drept, 
urmind să dea socoteală 
in f-ița legii.

Tn Joc să-și potroacă a- 
nii bătrîneții în liniște, 
cinstit.acum va bato pe la 
ușile judecătoriei.

însă 
continuă și sperăm în- 
tr-o recoltă bogată — 
ne spune dna ing. T.c- 
nica Popa Vișinesctl, șe
fa fermei. Aș dori să vă 
spun că în ferma 
tră preconizăm în 
acesta producții 
dc cartofi, varză, 
nooidă, tomate,
gras etc. Peste 60 
hectare de pămînt ara
bil sînt folosite inten
siv. Noi am plantat 
deja cartofii, varza 
purie, conopida și 
pa roșie...

Intr-adevăr, la 
ma 8 sc lucrează 
spor în aceste zile. Pă- 
mîntul este pregătit ț 
grădinărețte pe toata j 
suprafața. Bilonajul, pe 
cele 32 de ha plantate cu 
cartofi, se aliniază în 
rinduri drepte dinspre 
șosea spre Strei. Mai 
către satul Băcia, o su
prafață de cîteva hccta-, 
re este semănată din 
toamnă cu grîu, iar a- 
cum arată ca o masă 
verde, unduind în bă
taia viatului. In apro
piere se recoltează spa
nacul. Varza timpurie, 
plantată pe 1 ha și co
nopidă (1 ha), s-au ri
dicat din tulpinc și pro
mit o recolta corespun
zătoare.

Dna ing. I.enica Vi.și- 
nescu Popa continuă :

— în perioada ur
mătoare, vom planta 1 
ha cu tomate timpurii 
și 1 ha cu ardei gras, 
în răsadnițe pregătim 
răsadurile «ie varză și 
tomate de vară, care 
vor ocupa împreună 6 
ha. Lucrez cu oameni 
pricepuți, care fac lu
crări de calitate. în- 

l treaga suprafață a fer- 
I mei este irigată și, asi- 

gurindu-se o funcționare 
normală stației dc pom
pe, n-avem motive să 
nu aspirăm spre pro
ducții bune, care să ne . 
satisfacă atît pe noi, cît 

i și pe cumpărătorii le-
i, gumelor ce ic producem. 
I Optimismul dnel VI-

ii și de oamenn cu
i

L
1

Ii

j șlnescu este împărtășit
■ ...... —:î —i care

lucrează, încrezători nil 
numai in recolte mari, 
dar și în salarii pe mă
sură. Jx? dorim timp bun 
și mănos.

GHI.'ORGIIE PAVEL

S. JIR \ Dl \M

La ferma nr. 8 Dăcia a S.C. „Sanscre" SJL Sin tandrei se încarcă spanacul 
pentru un nou transport spre piață. Foto PAVEL LAZA

sponsorilor

Faza finală a Concursu
lui Național de Chimie 
pentru elevi a fost găzdui
tă în acest an de orașul 
Deva. Aproape 500 de e- 
lcvj din toate județele ță
rii, cei mai buni tineri chi- 
miști, însoțiți de profesorii 
lor, s-au întrecut în con
curs. La plecare, elevii și 
profesorii lor au mulțumit 
din inimă sponsorilor, ce
lor ce le-au creat minuna
te condiții pentru a con
cura. De asemenea, cal
de mulțumiri adresează 
sponsorilor Comisia Cen
trală a. Concursului și 
Inspectoratul Școlar Jude
țean.

Aceștia sînt: „PLASTOR", 
„S1DERMET", „AVICOLA”, 
„VINAI.COOL", „MACON”, 
„CARMETAPLAST", „VE
NUS", „CRĂCIUN ET 
COMP.", „UNIVERS*, „UL- 
PIA”, „BIBLIOFOR", „PRI- 

„MELKART BIBI- 
„CORV1N", „CAREL 

FARES, „PR1ETE- 
„ROTOR", „FAVI- 

„MATEX", „LIDO", 
„COMPUTIX", 

■GERMISA- 
MABER", 
„GRECEA", 

„ROYAL

MA".
CU“. ,
FIR",
NIA",
OR", 
„SIGMA", 
„DECEBAL",
RA“, 
TOR", „ 
SERE".

„ABA- 
„SAN- 

. „„v.-u, COM",
„MONDO TURISM", „IN
TERCOM", „BANKCOOP", 
„TRANSCOMIMPEX" NA
DA, „FLORCOM". 1. T. 
Petroșani, Ziaru] „Cuvîntul 
Liber*, R.A H. Petroșani, 
Î.C. Vulcan, Fundația pen
tru Tineret, I.M. Orăștie, 
Poliția județului Hune
doara, Casa dc Cultură De
va, Cooperația Orăștie.

In buna înțelegere cu sâtenii
primar, ea 
primul tur 

sătenii acor-

DIVIZIA C LA FOTBAL
MUREȘUL DEVA

3—1

de- 
bine 
deși 

au marcat oaspeții. Golu
rile gazdelor au fost mar
cate în minutele 4, 40 șl 
44, avînd ca autor sau 
coautor pe Rădos.

După pauză acțiunile 
sînt mai consistente, pe 
dreapta, unde Albu rea
lizează citeva acțiuni, dar 
Și 
re

C.U.G. CLUJ

(3-0)

In mod paradoxal, 
venii au jucat mai 
in repriza secundă,

ratează o desprinde- 
mai clară.

AURUL

a-O luptă acerbă în 
ceastă grupă între Aiud, 
Deva, Turda, Motorul, Mi
nerul Ștcl, Lipova, în care 
un rol important îl au și 
posibilitățile financiare și 
materiale ale cluburilor.

Mureșul : Rus — Arde
lean, Nacu, Lavu, Gîț, Tă- 
nasă, Toth (Petric), Mano- 
lache, Albu (David), Ră- 
dos, Marinescu. (Void) 
Lăzăruț, colaborator).

BRAD — MOTORUL ARAD
5—0 (4-0)

o cvolu-Aurul n avut 
ție de excepție în acest 
joc, întrecînd la toate 
capitolele liderul seriei. 
Victoria la acest scor zdro
bitor încă nu spune to
tul despre cele două echi
pe, gazdele oprindu-se de 
mai multe ori în faza de 
finalizare. Golurile au fost 
înscrise de: Orbeanu — 
4 și Berindel.

A arbitrat bine Parte- 
nie Crișan (Bistrița).

Sas
Ste-
Ga-

Aurul: Tillban — 
(min. 71 — Mureșan), 
luță, Lupitu, Costar, 
vrilă, Văcariu, Țînțăreanu,
Berindel (min. 64 — Mi-
hăilă), Orbeanu, Ormeni- 
șan. (Al. Jurca, colabora
tor).

Campionatul județean
de fotbal

— Șliam, db- 
ați (ost ales la 
de scrutin, 
dindu-vă 79,91 la sulă din 
sufragiile lor. Noi vă cu
noaștem mai puțin. \șa 
că vă solicităm o s< urlă 
fișă biografică.

— In satul l’onorel, din 
județul Alba, in care m-am 
născut la 3 aprilie 1946, 
am urmat școala eiemen- 

1 am 
„llo-

< ou vorbire cu dl ing. FLORIAN TOMUȘ, 
primarul uimii nei Vața dc Jos

tară. Apoi la Bbrucl 
continuat ia Liceul 
rea, Cloșca și Crișan". 
Cluj ml-ain continuat pa
siunea pentru pămint, ur
mind F„ -ultatca «Ic Agri
cultură. Cii Inginer agro
nom am lucrat în comuna 
l’rața, dc lingă Cluj, apoi 
Inglncr-.șef la C A P. Vnța 
«le Jos. director la S.M.A. 
Bai i dc Criș. Soția ește 
învățătoare. Avem trei fe
ciori : Gabriel. Daniel șl 
Co-.min. Gabriel ;.i Danie)

sînt gemeni. Deocamdată 
învață raite.

— ) rnnios, foarte ini
mos, dar funcția do pri
mar cum ați abordat-o ?

— Cu cele mai bune 
gindurl, în bună înțelege
re cu sâtenii mei. Ne cu
noaștem bine cu toții. Și 
numai punind umărul la 
treabă toți, cu vrednicie 
șl spor, așa cum moții știu 
s~rj fură, vom face treburi 
faine în comuna noastră, 
cunoscută in țară șl chiar 
diir-olo «le fruntariile el.

— Iii inimii) riiul vă 
gimliți la ?

Buna rezolvare a tre
burilor legate de păinlnt 
La ora «le falii la clmp 
se lucrează. Sc cară gunoi, 
sc ani, se scamuna, Oa-

menii uu păininlul lor 
ti lucrează cu multă tra
gere de Inimă. Doar o fao 
pentru 
Sin tem 
vfim și 
țiunca

vrem să le rezolvăm 
mal repede 
bine, așa cum 
noștri.

— Dar văd

REZULTATE : Min. Ghelari — Min. Certej 1—0 ; 
Metaloplastica — Metalul Crișcior 3—0 ; Jiul Petrila 
— Utilajul Petroșani 1—2 ; Min. V. Teliuc — Trac- 

Min. Aninoa- 
Orăștie 1—1 :

torul Bărăști 4—0 ; E.G.C.L. Călan — 
sa 0—2 ; Min. Valea de Brazi — Favior 
Constructorul — Min. Bărbăteni 5—0.

el, în folosul lor. 
pe calc să 
treburile de 
balneară.

— Dar primarul, 
lini local se confruntă și 
cu nltc multe necazuri...

— Așa este. Dintre mul
tele care sînt în atenția 
prioritară amintesc repa
rația drumurilor Vața— 
Ciungani, Vnța—Căzăneștl, 
Vnța—Birtln. Transportul 
copiilor ia școală și dc la 
școală, mai buna aprovi
zionare a noDulațlcl prin 
rețeaua cooperației, stabi
lizarea și extinderea rețelei 
de prestări servicii sînt 
alte problcmo pe care

rezol- 
la sta-

COIISÎ-

ncolo pe a- 
genda dumneavoastră că 
mai sînt șl nițele. Să lo 
facem cunoscute consăte
nilor dv.

— La Ciungani, Prăvă- 
Icnl, CăzăncștI șl Blrtln 
vom înființa puncte sani
tare. Brutăria din centrul 
de comună o vom moder
niza. Ne gfndim să orga
nizăm o secție de gospo
dărită comunală șl locatl- 
vfl. A vein 
duri bune 
nărtășîte 
in numele 
rantez că le vom găsi In 
vreme cea mai bună re
zolvare.

CLASAMENTUL

multe alte gfn- 
culesc șl Im- 

dc sătenii mei. 
lor eu vă ga-

I
Gir. T. NEGREA

1. Metaloplastica 22 20 1 1 98—19 ÎI
2. Min. Certej 21 1 1 4 3 76—27 32
9. Min. Aninoasa 21 14 3 4 59—24 31
4. Constructorul 22 13 3 6 82—25 29
5. Min. Valea dc Brazi 22 11 3 R 45—27 25
6. Min. Ghelari 22 12 1 9 18—10 25
7. Min. Bărbăteni 21 10 1 10 29—38 21
8. Metalul Crișcior 21 8 4 9 46—14 20
9. Min. V. Tciiuc 22 A 2 12 32—17 18

10. Favior Orăștio 21 8 2 11 33—52 18
11. Utilajul Petroșani 21 7 2 12 38—67 16
12. Jiul Petrila 22 6 3 13 31—19 15
13. Voința Mi)). Brad 21 7 0 lî 26—65 11
14. E.G.C.L. Călan 22 1 1 17 26—64 !)
15. Tractorul Bărăști 21 1 0 17 30—114 8
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Lramîra." s. â.’ baia mare
cu sediul in str. Vasilc Lucaciu nr. 160

Vă face cunoscut că arc posibilități dc a vă exe
cuta următoarele produse :

1. mașină de mortezat mecanic tip M 320 și MMR 
630 (cursa 320 nun, diametrul mesei de 630 mm) ;

2. mașină dc mortezat hidraulic tip MU 500 (dia
metrul mesei 800 mm, cursa maximă dc inor- 
tezat 500 mm) ;

3. mașină dc mortezat MMC (diametrul mesei 630 
mm, cursa maximă 220 mm, forța dc așchiere 
6.3 tf) ;

4. mașină de alezat tip MUAL 125 (diametrul dc 
alezarc 028—0125, cursa maximă dc alezarc 
250 mm) ;

5. mașină de alezat fii» vertical tip AZV—220—1A 
(diametrul min./max. de alezat 13,5/220 mm, 
cursa max, a arborelui port sculă 1000 mm) ;

6. mașină dc alezat fin vertical tip AZV 350—1A 
(diametrul min./max. de alezat 13,5/350 mm, 
cursa max. a arborelui port sculă 1000 mm) ;

7. mașină de alezat fin vertical tip AZV 360—3 A 
(diametrul min./max. dc alezat 40/360 mm, cursa 
max a arborelui port sculă 800 mm) i

8. mașină de alezat și honuit (diametrul min./max 
50/150 mm, cursa max. 500 mm) ;

9. mașină dc honuit vertical tip IIV 25 (diametrul 
min. și max. al pieselor dc prelucrat : 05—025 
mm, lungimea max, 80 mm) ;

10. mașină de honuit vertical tip IIV 63 (diametrul 
min. și max. al pieselor de prelucrat : 016 — 
0 63 ; lungimea max. 63 mm);

11. mașină dc honuit vertical, tip IIV 150 x 360 (dia
metrul min. și max. al pieselor dc prelucrat 015 
— 0150, lungimea max. 230 mm);

12. mașină dc honuit vertical tip IIV 200x2000 (dia
metrul min, și max. al pieselor dc prelucrat 1 
020—0200 mm. lungimea max. 2000 mm) ;

13. mașină dc honuit vertical IIBV 250—700 (dia
metrul min. și max. al pieselor dc prelucrat: 
050—0250 mm, cursa maximă 700 mm) ;

11. mașină dc honuit vertical tip IIV 250 (diame
trul min. și max. al pieselor dc prelucrat : 063— 
0250 mm. lungimea max. 950 mm);

15. mașină de honuit vertical tip IIV 315x1250 (dia
metrul min. și max. al pieselor de prelucrat 1 
030—0315 mm, lungimea max. 1000 mm) ;

16. mașină de honuit orizontal tip HO 100 (diame
trul min. și max. al pieselor de prelucrat: 
02 — 0100 mm, lungimea max. 400 mm);

17. mașină dc honuit orizontal tip HO 500 (diame
trul min. și max. al pieselor dc prelucrat I 
070—0500 mm, lungimea max. 2000 mm) ;

18. mașină de ascuțit ASU 280, ASU 280—2 (dia
metrul max. al piesei 0 280 mm, lungimea max. 
a piesei 500 mm) ;

19. mașină de ascuțit tip ASU 400 (diametrul max. 
al scule! dc ascutit 0100 mm, lungimea max. a 
sculei 300 mm);

20. mașină dc ascuțit acc și dornuri tip ASAI) 32 
(diametrul acelor 01—022 mm, diametrul tije
lor 03—032 mm) ;

21. mașină de ascuțit pinze circulare armate cu plă
cuțe I MS tip ASPC 600 (diametrul max. pinză 
0600, pasul max. 30 mm);

22. mașină dc ascuțit pinze circulare tip ASPC 800 
(diametrul min./max. al pînzei 0250—0800 mm);

23. mașină de ascuțit pinze circulare tip ASPC 900 
(diametrul min./max. al pînzei : 0160—0900 mm, 
pas circular min./max. 6/55 mm);

21. mașină de ascuțit pinze ferăstrău circular tip 
ASl’C 1150 (diametrul min./max. al pinzei de 
prelucrat : 0160/01450 mm, nr. dc dinți ai pin
zei 56—240);

25. mașină dc nscuțit burghie tip MAH 2 (diametrul 
min./max. dc prelucrare : 00,1—02,5 mm, lun
gimea min. dc prelucrat a burghiului 1.5 mm);

26. mașină de ascuțit burghie tip MAB 32 (diame
trul min./max. de prelucrat : 02—032 mm, lun
gimea max./mir», a burghiului nelimitat 50 mm);

27. mașină dc ascuțit freze melc tip ASFM 300 (dia
metrul max. al frezei de ascuțit : 0 300, modul 
min./max. 1/25 mm) ;

28. mașină de ascuțit freze melc tip ASFM 500 (dia
metrul max. al frezei de ascuțit : 0500, modul 
min./max. 16/50 mm) ;

29. mașină dc lepuit tip LI’ 630 (diametrul discurilor 
dc lepuit exterior 610 mm, diametrul max. al 
piesei de prelucrat : 0200 mm);

30. mașină dc lepuit tip LP 900 S (diametrul cxt.Z 
int. al discurilor dc lepuit 0900 — 0400 mm);

31. mașină dc lepuit tip LP 1200 (diametrul intj 
cxt. al mesei dc lepuit 0330—01200 mm) ;

32. mașină de broșat vertical ulterior tip BVI 10x1 
1250 (forța nominală de broșare 10000 daN, cursa 
dc lucru 1250 mm);

33. mașină de broșat vertical interior tip BVI 25x 
1600 (forța nominală de broșare 25000 daN, cursa 
dc lucru 1600 mm) ;

31. mașină dc broșat vertical exterior tip BVE lOx 
1000 (forța nominală de bioșarc 10000 daN, cursa 
dc lucru 1000 mm) ;

35. mașină dc broșat vertical exterior tip BVE 25x 
1250 (forța nominală dc broșare 25000 daN, cursa 
de lucru 1250 mm);

36. mașină dc șlefuit probe metalografice tip RI’X 
200—300 (diametrul între axe 1—300 imn) ;

37. mașină de șlefuit probe metalografice tip RI’X 
230 (diametrul între axe 1—230 mm);

38. mașină de debitat cu disc abraziv ;
39. mașină de debitat piatră (marmură, bazalt, an- 

dezit, granit) ;
40. mașină dc debitat ortogonal tip DX 200—400— 

îooo;
■11. mașină de debitat multiplu tip DCX—5x—0GOO 

mm ;
42. mașii»ă de șlefuit piatră (marmură) ;
43. mașină de șlefuit și fasonat piatră tip ATS 300 ;
44. mașină dc buceardat mozaic ;
45. mașină dc tăiat cu pinze circulare PC 250 ;
46. mașină dc mandrinat țevi ;
47. strung dc masă tip S80xl00M ;
48. ferăstrău circular tip DC — 0 150 mm ;
49. freză cu ax vertical FV 30 ;
50. strung pentru cozi mătură (turația capului dc 

strunjirc 1700 rot./min., puterea motorului P —- 
1.5 KW);

51. mașină dc planat și rindeluit tip PR 200 (lăți
mea max. a materialului lemnos 205 mm, înăl
țimea max. 55 mm) ;

52. mașină dc ecaprăzuit pînză panglică tip C'PP—Ol 
(grosimea max. I< pinzei 1,2 mm, pas minim 
5 mm, pas max. 11 mm, mărimea ccaprazului 
0,3—0,7 mm);

53. mașină de planat și profilat CU două capete de 
lucru tip PP2—180 (secțiune max. a materialului 
lemnos finit 180x120 mm, lungimea minimă a 
materialului 360 mm);

54. mașină dc profilat bare pentru cepuri cu dia- 
mctre cuprinse între 08—012 ;

55. mașină dc realizat cepuri tip FC—Dl’ ;
56. mașină dc ascuțit scule pentru lemn tip ASU— 

250 M (diametrul max. al sculei pe suprafața d< 
așezare 370 mm, pe suprafața de degajare 255 
mm);

57. mașină do teșit și retezat cepuri RC—01 ;
58. linie industrială pentru fabricart a parchetului 

(alimentator gravitațional AG 10—22, mașină dc 
îndreptat și rindeluit pe trei file IR—3—100, ma
șină dc îndreptat și rindeluit pe patru file IR— 
4—100, mașină de retezat și frezat RF—X);

59. mașină dc rașchetat parchet ;
60. strung dc Copiat pentru lemn tip SCI —02 (dia

metrul max. al materialului lemnos 0350 mm, 
lungimea max. 900 mm);

61. sistem multifuncțional pentru timplărie tip SMT— 
01 (diametrul max. al pinzei circularului 0200, 
diametrul axului do rindeluit 0 72 mm) ;

62. ferăstrău panglică tip IT* 250 (lățime max. dc 
tăiere pc materialul lemnos 210 mm, înălțime 
max. de tăiere 160 mm) ;

OL mașină dc fasonat castroane ;
65. unclto pneumatice de : găurit, filetat, pilit, în

șurubat, tăiat tablă, șcbăruiL dăltuit, creion de 
gravat, polizat, șlefuit, curățat cu acc, nituit);

66. polizor vertical PV 180 ;
67. polizor vertical PV 230 ;
68. polizor pneumatic de turație înaltă lip turbină ;
69. compresor pneumatic ;
70. mașină dc inșurubat cu impact ;
71. mașină dc găurit cu motorul înglobat in corpul

pistol ;
72. mașină dc înșurubat cu motorul înglobai ul cor

pul pistol ;
73. mașină dc găurit manuală ;
71. drujbă pneumatică pentru cxpl. miniere;.
75. perforator rotopercutant pentru cxpl. miniere ,
76. rotoperculor pentru cxpl. miniere ;
77. vagonet de mină I pentru cxpl. miniere ;
78 .linie pentru fabric, uleiului (presă, decojitor, a- 

incstecător ,valț) ;
79. moară de măcinat porumb (motor electric P

1.8 kw, granulație făină max. 01.9 mm);
80. moară dc despuiat și măcinat porumb ;
81. moară dc măcinat porumb cu ferăstrău circular ;
82. mașină de pufuleți ;
83. tăvălugi pentru sticks ;
81. rășniță dc cafea ;
85. presou dc cafea ;
86. presă dc struguri ;
87. presă dc mezeluri ;
88. mașină dc confecționai bolțari
89. presă de cărămidă ;
90. presă pentru confecționat țigl<’ ;
91. ștanță pentru caiete ;
92. amortizor zgomot la ușă ;
93. scaun ergonomie ;
91. suport ma'il ;
95. suport bancă ;
96. suport microfon ;
97. seif (820x l70x 120 mm) .
98. dispozitiv rulelă ;
99. menghină ;

100. cheie reglabilă ;
iul. echipament dc comandă instalație de iluminai 

tip E( 1J
<02. tocător de struguri ;
103. tocător de mere ;
101. tocător de furaj»
105. ghilotină manualfi .
V 6. mașină de gogoși ;
107. mașină de tăieței ;
108. mașină de sărățch
109. adăpător bovine ;
110. dispozitiv de demontat cauciucuri pentru auto

camioane ;
111. semnalizator dc stare a bateriei auto ;
112. set tobe evacuare gaze Dacia 1300 ;
413. bară de tractarc auto ;
114. fulic arbore cotit ;
115. dispozitiv de montat set motor ;
116. dispozitiv dc extracție pinioane ;
■ 17. dispozitiv dc montat arcuri ;
118. dispozitiv extras tambur) și planetare ;
119. extractor rotulă ;
120. dispozitiv dc frezat ;
121. dispozitiv dc comprimat arc telescop ;
122. dispozitiv dc comprimat ttreuri supape ;
<23. dispozitiv de comprimat etricr frînă ;
124. extractor rulmenți față ;
<25. extractor rulmenți spate ,
126. dispozitiv dc extracții- ;
127. clește inontare-drmontare capac tambur ;
128. cheie reglare saboți frînă ;
129. placă menținere supape ;
130. sculă menținere supape ;
131. dispozitiv montare transmisie ;
132. cheie reglare excentric casetă direcție ;
133. Uieie reglare culhutori S 10 ;
131. cheie pentru bușoanc < V și motor 4L10 ;
135. extractor transmisie și butuc roată față 1
136. cheie canelală pentru reglare diferențial î 
437. mandrin centrare disc ambri-iaj ;
138. mandrin montare semering spate arbore coflf 

f 380 ;
139. manometru control presiune ulei
110. mandrin montare semering;
111. cheie filtru ulei ;
1 12. bucșă montare semering arliorc principal ;
113. dorn montare demontare ;
144. dorn montare demontare braț inferior ;
415. dorn montare demontuie corp crematieră :
146. freză de păniint ;
147. mașină dc discuit 1 800 ;
118. cositoare ;
119. batoză dc cereale ;
150. grapă cu colți — tracțiune animală.

Relații suplimentare lu telefoanele : 994—15093— 
97, interioare 127 și 187 sau 16925. serviciul desface
re., telex : 33286, fax : 994—15717. (425)
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SOCIETATEA COMERCIALA 89.46.610.6061 3 367
A.P.S.A.—S.A. BAIA MARE 10, Cap bară Roman 0 35 dreapta

89.46.610.6001 880
(fo*ta I.M.R.A.U.T.) 11. Cap bară Roman 035 stingă

str . Mihai Emincscii, nr. 63, jud. Maramureș, 89.48.610.6004 890
telefon 1 1172-6; telex 33258, fax 14377 12. Ansamblu mecanism cuplare
Vă oferă, pentru contractare și livrare în Saviem-S.02150.024 V

13. Ansamblu ambreiaj demaror
1 610

amil 1992, piese de schimb auto pentru mărcile: 6 CP/24V—134.01.00.00 3 599
f. AUTOCAMIOANE ROMAN r/u 14. Ambreiaj eli-ctromotor T.K. 16/7. 1 380

1. Disc dc ambreiaj Romai» 15. Set motor Saviein CN 48 800
0389—81.39.301.6(108 7 400 16. Set motor Rabn < N 65 “38

2. Disc dc ambreiaj 17. Set piston Raba ( N
0 120—81.30.301.011)6 5 180 (fără cămăși cilindru) .19 ;uo

3. Placă dc presimte Roman 18. Sabot do frînă ansamblul din fonta
0380—81.30.305.6017 18 580 89.50.201.5017 t 252

4. Placă dc presiune Roman (9 Sabot do frină nnsamblat din finită
0 120—81.30.305.6021 18 580 89.50.201.5915 1 207

5. Ambreiaj complet Roman 20. Sabot <lc frină ansamblat din fontă
0380—81.30.000.6275 29 070 89.50.201.5014 1 *>67

6. Ambreiaj complet Roman 2L Bulon roată IKARUS
0 120—81.30.000.6288 28 590 018.60.334.0011 220

7. Bară direcție transversala 22. Piuliță IKARUS 018.6O.33I.0O15 120
81.16.710.6088 3 699 II. MARCA MIT Tl< \R

8. Bară direcție longitudinală |. Disc ambreiaj multicar
81.16.710.6090 3 720 M. 21-018.062.991/03 1 310

9. Bară direcție longitudinală 2. Disc ambreiaj multicar

IV. MARCA RAK

M.25—VE. 18.16.99 1 G50
(1.24.1) 0042/21—2091 920

3. Bară direcții multicar 21
22.300.67.896 1 750

4. Ilară direcție muHicar 25
22.390.09.808 1 810

111. MARCA BAI.KWCAR
1. Disc Balkancar 531.601.130 3 053
2. Ambreiaj Balkancar 531.61)1.090 5 323

I. Disc ambreiaj 1I-1K—3
(1.24.1) 0042/21 — 2091
Vă asigurăm că 

(alea noastră vă veți 
schimb fa cefe

cu socie-
920.
in colaborare 
achiziționa piesele dc 

iwini mici puțini <lin economic. 
Comenzile pentru anul țiol fj depuse

I.» S.( A.U.S.A. S..A. B.n’a ■Mare. Livrare
promptă pe bază di* comandă. Plata cu CEC. 

Ilt-oarcce produci m mai multe repero din 
grup t Roman, grupa \R() și mărci dc import, 
penirti cunoașteri ,i noinenelaloriilni complet de 
piese si repere se pot obține informații la ser
viciul livrări din cadrul soi t< lății, telefoane
13911 și 11'172 6, interior 170. ' (370)
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PUBLICITATE
VINZARl -
CUMPĂRĂRI

• VÎND tractor TAI. 
tm'ormații Trestia, 38. To
ma Octavian. (1G87)

• VINDEM frigidere și
congelatoare „ Vrtic“ la 
prețurile: congelator (la
da frigorifica) 160 1 —

990 lei, frigider 240 1 
53 900 lei. Primim în

scrieri la telefonul 956/ 
i'u“t. dup.: ora 14.

(1G8G)
• VlND Dacia 1 300.

Informații. Deva, telefon 
2 a,: II. ’ (IG85)

• VlND Oltcit Club. De
va. teiefon 19109. preț nc- 
g*--’.abil, orele 1G—20.

(2611,
« \ (ND televizor Olt, 

nou. m garanție. Landou. 
Wiincdoara. telefon 17738.

(2316)
• VlND rochie mireasă

deosebită. Hunedoara, Oțe
lurilor 2/2. familia l!rca*u

(2317)
• Vi ND urgent aparta

ment 2 camere, str. Zam- 
fircscu, bl. H6-prim, ap. 4, 
G'.idtl, Deva. (2187)

• VlND , . -șonieră par
ter. Deva, Gojdu, telefon
28791. (2629)

• VlND o , ris si
gilată. portativă. Cumpăr 
video recorder nou, puțin 
folosit ți 100 dolari sau 
mărci. Deva, telefon 12908

Deva, telefon 13982.
(2619)

• VÎND 20 oi și o tonă 
miere albine. Relații te
lefon 956/24442.

(2617)
• VÎND casă, grădină,

teren arabil, sat Livada — 
Toinești. Telefon 5124G, 
Brad. (2640)

• VÎND urgent casă cu 
baie și grădină in Crițeior, 
str. Subpietroasa, nr. 10. 
Informații Deva, telefon 
18852, har în data de 20 a 
prilie la domiciliu.

(2621)
• VtND Dacia, culoare 

alb 13. Deva, str. Merilor, 
nr. 9, după ora 17.

("620i
• VlND 11 capre de 

Banat, l țap, 20 iezi. De
va, A. Vlaicu, It5.

(2639)
• \ IND televizor alb-

negrtl Diamant, nou. Deva, 
telefoane : 25830 sau 2612,':. 
după ora 18. (2638)

• VÎND apartament trei
camere, valută sau schimb 
cu București. Deva, telefon 
21017. (2622)

• V 1ND clădire, curte, 
intravilan, vad comercial, 
zonă turistică. Geoagiu, 
11128. (2623)

• VlND aragaz șj bu
telie aragaz. Simeria, str. 
Atelierului, bl 8, ;>p. 33.

(2625)
• VÎND Skoda S |00, 

preț convenabil. D< va. te
lefon 21478.

(2628)
• VINI) Dacia 1300 Di

va, telefon 20507, după o- 
ra 18. (2631;

• VlND bicicletă semi- 
cursieră. Deva, telefon 
28723, după ora 15, (2632)

• VLND pian. placă
bronz, coadă scurta. Deva, 
telefon 27196. (2631)

• VlND convenabil dor
mitor pe mijloc, bibliote
că, masă pentru televizor, 
roasă 12 persoane „Topli- 
lu". Deva, telefon 12223, 
după ora 16. (2G37)

• CUMPĂR capotă ți 
mască fața Skoda S 100. 
U'i leton 956'28175. după 
Ora 15

• Vi M) apartament 4
camere ultracentral, zona 
pieței. Deva, telefon 18292. 
după ora 1< (2627)

• VlND i> ■< cleiJi'.n
televizor și aragaz, elev 
trie Di va, telefon 17628

(2613)
• VINDEM, arendăm 

grf’dină. arabil, final, pa
și» Socet Gorbal. re
lații telefon 9(i/|8" 146.

(2609)
• VÎND tractor U 650

«nou ți remorca tone. Di- 
v elefon 29011. după 
O'., 13. (2601)

o VÎND apartament 1 
r.iincre. garaj, zona pieței 
Deva, telefon 17180

(2603)
• VlND ap-aitamcnl 2

camere, Gojdu. D. va, t< 
lefon 1731.'. intre orele 
19—20. ('’(il8)

• VlND por, de țărm

(2626)
• VÎND butelie de ara

gaz. Deva, telefon 11082. 
Relații zilnic. (">97)

• WIND Oltcit, producții
1989. Relații telefon 957/ 
17021b (2596)
• VlND urgent VRO 10-1. 

nou. Hunedoara, telefoa
ne 22770, 22694.

(2312)
• DECOMAR IMI’EX

SRI, Deva vinde : cup- 
tc irc cu microunde Mouli- 
nex, 15 l, 83 000 lei. case de 
marcat electronice Nikko 
— Japonia, NK-150 —
105 000 Ici, Alpha 30 —
175 000 lei, cintarc elec
tronice S.J.P.S. 1. — Japo
nia 5 (15) kg — 165 000
lei. Garanție 6 luni De 
va, telefon 22823.

(2611)
• PREIAU contract a- 

part.uncnt sau garsoniera 
preferabil Micro 15 sau 
Dacia. Ofer bună recom
pensă. Deva, str. Bejan, 
bl. 96. se. B. ap. 5.

(2608)
ÎNCHIRIERI

• CAUT pentru inchi 
rial garsonieră sau apar
tament 2 camere. Deva, 
telefon 15690.

(2599)
• ( VI l' urgent pentru 

închiriat garsoniera mo
bilată. indiferent zona 
Deva, teiefon 191 19.

(26 l)
• ol ER pentru închi

riat casa familiala in 
Ora,tie, central, cu spațiu 
comercial și magazie. Te 
lefon 95/110618. scara.

(2615)
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Vinde pe baza de comanda anticipata 
mătoarclc produse :

• case de mari al (82 2(10— I 76 0(1(1)
• xerox (280 01)0—700 000)

tir-

• fax (320 000)
® cintarc electronice
• calculatoare de birou si bani i (22 000— 

35 000) — marca San.vo
• calculatoare PC—AT 286, 3.86 Super

VGA (65 000—1 820 000)
• ac umulatori auto import I I—77 Vli. 

(9 100 _ 1 | |50)
• osciloscoape și aparatura 

marca Hameg.
Informații: 957/309I2, intre

<lr laborator

I

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCIIIMU apartament
3 camere. Deva, cu similar 
Alba-Iulia. Informații Si
meria, 956/60822, după ora 
20. (2G00)

PIERDERI
• PIERDUT carnet mem

bru, eliberat de Cooperati
va de Credit Dcecbal, De
va, cu nr. 21011329, pc nu
mele Anca Nicolac Vio
rel. îl declar nul.

(2598)
• PIERDUT aviz ex

pediție nr. 177751, 177780,
eliberat de Centrul de li
brarii Deva. II declar nul.

(2GO2)
• PIERDUT legitimație 

de serviciu, pc numele Su- 
ciu Lucreția, eliberată de 
S.C. „Favior" S. \ Orăștic. 
O declar nulă.

(2G3G)
• PIERDUT chitanțele

nr. 1880, 1881 din 21 oc
tombrie 1991, taxă garau 
ții vamale, eliberate de 
Vama Borș. I.c declar nu
le. (2612)

OFERTE DE SERViCII
• RECONDIȚIONEZ pi

voți și capete de bară pen
tru Lada ți alte mărci 
.străine. Informații zilnic 
la telefon 956/4',,’53. între 
orele 17—20. (2220)

• OFERIM îngrijire li
nei persoane in virstă sau 
unei familii. Deva, telefon 
21285, Minerului, bl. 40/ 
T’ (2611)

DIVERSE
• PERSOANA fizică 

desfășor activitate comer
cială independentă, auto
rizație nr. 6618/11 martie 
1992, pe numele Herban 
Alexandru. Relații. Hune
doara, telefon 16132.

(2601)
• CU autorizația nr. 

6531 din 11 martie 1992, 
eliberată de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială 
,,Phoenix", cu sediul in 
llia, reprezentată prin 
Cozma loan Gheorghe, a- 
vînd ca obiect tic activi
tate alimentație publică, 
achiziționare ți desfacere, 
sifon, cafea, înghețată, 
băuturi alcoolice, răcori
toare, preparate carne, pro
duse de patiserie, trans
port mărfii și persoane, tri
cotaje, jocuri mecanice.

(2616)
• CU autorizația nr.

6160. din II martie 1992, 
eliberată de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luai 
ființa Asociația Familială 
„Sanitas”, cn sediul in 
V ulean, reprezentată prin 
Ghcorgliițo.iia Nicolac, a- 
vind ca obiect de activi
tate reparații și instalații 
uz casnic, instalații sani
tare și incălzirc, alimen
tație publică. (2610)
• CU autorizația nr. 6227, 

din 4 februarie 1992, eli
berată de Prefectura jude
țului Hunedoara, a luat 
ființa Asociația familială 
„Hcmar-Markcl", cu sediul 
in Ohaba de Sub Piatră, 
reprezentații prin Ilcrțeg 
Marinei, avind ca obiect 
de activitate alimentații 
publica, preparare si des 
facere produse alimentare, 
băuturi alcoolice, c.ifc.i, ți

gări, prestări servicii do 
alimentație publică îa 
nunți, botezuri, ceremonii, 
consignație, transport măr
furi și persoane.

(2595)
• CU autorizația nr. 

G504, din 11 martie 1992, 
eliberată de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială 
„Ancuța", cu sediul în 
Vulcan, reprezentată prin 
Opriț Ancu, avînd ca o- 
biect de activitate comer
cializare produse agricole, 
băuturi alcoolice din pro 
ducție proprie, produse in
dustriale indigene și im
port intrate legal în țară. 
___________________(2630)

• RECENT a avut 
loc la Deva ședința 
de constituire a Filia
lei Județene Hunedoa
ra a P.S.D, Tradițional 
din România. Cu a- 
ceastă ocazie a fost 
constituit Comitetul 
Județean al Filialei, 
președinte fiind ales 
dl sing. Marius Me- 
drea, comitetul direc
tor al P.S.D.T. fiind 
reprezentat prin per
soana domnului eco
nomist Nicolae Bucur. 
Simpatizanl.il partida 
lui ne pot contacta la 
telefoanele 956/16175 
și 956/17177. Comitetul 
Județean al P.S.D.T.

(2586)

COMEMORĂRI
• SOȚUL Ioan, cu 

inima îndurerată de 
tristețe și dor, anun
ța că azi, 15 aprilie 
1992, se împlinesc șase 
săptamini de la dece
sul scumpei șî neuita
tei sale soții,

AURELIA 
MOLIMA AN 

(IU « D
Dormi în pace, su

flet bun I Comemora
rea, simbătă, 18 apri
lie, ora 11, la mor- 
mintul din ( imitirul 
Ortodox din Deva, str. 
M. Eminescu.

(2632.)

• COMEMOREZ îm
plinirea unui an de 
Iu trecerea in eterni
tate a scumpului și 
dragului meu so< și 
tovarăș de viata

V IOREL PAR VI 
ți împlinirea a 12 ani 
de la dispariția ful 
gerătoare ți prematura 
a dragului meu fiu

DORI ȚU.
Comemorarea va a 

vea loc în Cimitirul 
Ortodox din str. M. 
Eminescu, Deva, joi, 
16 aprilie, ora 16,30

Maria Pârău.
(2618)

DECESE
• SON EA soție mul 

țuinește tuturor celor 
care au fost alături de 
ca șl au condus pe 
ultimul drum pc iubi 
tul ci soț,

( ORNEI BR\N. 
dec dat fulgerător in 
ziua d0 10 apriliff 199?

Amin li re veșnică.
(2619)
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| distrugerea zonelor verzi, a arborilor și arbuș-
' tilor ornamentali, pentru amenajare de gră- 
| dini, sau in alte scopuri.

• Tăierea de copaci se face nurrai în ca
zuri temeinic justificate si cil aprobarea scrisă 
a primăriei.

• Este interzisă
de animale și păsări
blocuri și zone verzi.

• Nerespectarea
travenție și se sancționează in conformitate cu
prevederile legale. (424)

SOCIETATEA COMERCIALA 
PRODIMPEX—COM S.R.L. DEVA

Vinde cn gros și en detaille :
• congelatoare 160 l (Cîăicști)
• faianță albă, cal. 1
• margarina
• ciocolată 100 gr.
• bomboane 100 gr
• țigări Royalc
• pantofi damă Siria
• televizor color „BEKO“
• casc de bani T 85 
Informații la sediul firmei din

Libertății, bl. L 1, parter, sau 
956 — 12145.

Dev a,
Iu telefon 

(411)

sir.

PRIMARIxV MUNICIPIULUI HUNEDOARA
Anunță pe toți locuitorii și agenții econo

mici din cadrul municipiului că este interzisă
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crcșterea și adăposti rea 
’i in apartamente, pe lingă

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

) REGION, VLA DE C VI 1 ER VI E TIMIȘG.VR \ '
SE( ȚI V 1.5 DEV V

\ ANUNȚA '
\ închiderea pasajului la nivel pe drumul indus- > 
\ trial de la lan 190 050 Termocentrala Mintia ’ 
t în zilele de 15 si 16 aprilie 1992, intre orele 1 
| 8—20. ( HO) )

J/20/618/t991
Co111397059601 H.C D<_vn

RI DACȚIA Șl ADMINISI R VȚLț ;
2 700 Deva, str. 1 Decembrie, 35, 

Inrlcțiil Hunedoara 
Telefoane: 11275, 12157, (1269 

Telefon Tlpograflo : 25901 
Fax : 180G1

prezentei constituie con- |
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LICEUL CU PROGRAM 
DE EDUCAȚIE 1IZICA SI SPORI 

D E V A
Organizează concurs pentru ocuparea 

post de ȘOFER.
Se pot înscrie candidați ce posedă permis 

| de conducere, categ. B și D.
Informații suplimentare la secretariatul 

| școlii, Deva, str. N. Iorga, nr. 3—5, telefon 
; 17015. (113)i
%I
I
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SOCIETATE \ COMERCIALA 
„COMAT" IIl NEDOARA S. A. 

cu sediul in Deva, str. Depozitelor, nr. 
Oferă servicii de transport marfă la

preț avantajos, cu mijloace de transport auto 
de capacități intre 1,2 to și 19 to.

Informații la telefon 23350, interior 39, sau 
la sediul societății.

(126)

SOC IETATEA COMERCIALA 
„MARMOSIM" S.A. SIMERIA 

str. Cuza V odă, nr. 24 
concurs pentru ocuparea unui

financiar-contabil. 
economiști, absolvenți ai Ea-

Organizează 
post de :

O șef birou
Se primesc 

cultății de !• inanțc-Contabilitate, cu o vechime
de 5 ani in specialitate.

Angajarea se va face in conformitate cu 
prevederile contractului colectiv de muncă in 
v igoare.

Relații suplimentare la telefon 6(1851, inte
rior 22.

Dala concursului: 30 aprilie 1992.
(133)

SOCIETATEA COMEKCI VI. V 
METAEOTEX S.A. DEV A

(

tril
lăți :

Anunță scoaterea la licitație pulilicâ peii- 
locație de gestiune, a următoarelor activi-

• atelier de timplărie și confecții metali
ce din Hațeg ;

• atelier mase plastice din Deva;
• atelier bobinaj motoare electrice și 

lier vulcanizare Deva, str. Horea.
Licitația va avea loc in data de 4 

1992, la sediul unității din str, 22 Decembrie, 
bloc 4. Informații la sediul societății sau la te
lefon 11851. (1!Î2)

alu

ni a î i 
I 
I
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Iniieaga răspundere pentru conținutul 

arllcoh lor publicate o poail.î 
oulorll acestora

a i r a r u i> i
S.O. „Uolidava" S.A, 

Deva, str. 22 Decembrie 257
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