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Uși zăvorite sau vraiște, 

coji de semințe, atmosfe
ră dezolantă la Biroul de 
Forță de Muncă și Șo
maj Hunedoara. Singurul 
birou unde am găsit pc 
cineva era cel pe a cărui 
ușă trona eticheta „In
spectori". Vreo 10 oa
meni își așteptau tăcuți 
rîndul. Nu au părăsit 
tăcerea nici atunci cînd 
am dorit să leg cu dum
nealor un dialog. Poate 
că nu știau ce-ar putea 
să spună. Sau poate în
cearcă sentimentul inuti
lității oricărui demers în 
situația în care se află. 
Răspundeau doar întrebă
rilor celor 3 funcționari : 
dna Anișoara Pădurarii, 
locțiitoarea șefului de bi
rou, și colegilor el Ma- 
rincla Colțatu și Florin 
Iluzorii.

Cum era normal la un 
asemenea birou, doream 
să aflu situația șoma
jului in Hunedoara. Pina 
la 6 aprilie se înregistra-
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Optimism - de unde?!
Din in : c mai râu.

■ uzați lips,( de optimism, 
stimați cititori. De unde, 
inșii, atita optimism 7 ! 
Cinci. de cel puțin două 
saptamini. „p. isajul” din 
preajma magazinelor de 
desf ■cerc aparținătoare so- 

'.-■ții ..Des il" (fosta fa 
t-ic.i di- lapte) dezamăgeș
ti- ochiul trecătorului ma 
iinal Prin ■ Prin di
ni si-.iuni inia ncintllnit.i 

cozilor țx- care. fără 
inie, li alcătuiesc cei ce 
a apta laptele. De ce 
nu renunța ! Pentru i Ic 
e le absolut ne. < sar. Și 
1 ent'ii ca l-au plătit anti
cii-ai , suportind inclusiv 
,<>m.-ionul ce garanteaza 

garan- 
laptelui 
oră din 
con for- 
stalutul

o ar trebui sa 
b •.-) | srirj■ ca
, inâ ia o anumită 
• i. Ca .i dispărut 

irnirut Orin

ț

o
UW pu /!

- Taliculc, aii mî-a spus un coleg ca seaman 
cu fine.

- Și Iu ce i-ai răspuns ?
- Nimic. Era mai marc și mai larc ca mine...

FLASH!
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mterc-.r-iizii, stimați cititori, „Dic
ționarul acneral al Limbii romu
ri “ dc \ a.ile Hrehan, il /nitcțl 
'in i la Casa Cărții din Deva. De 
a ’menea, a'ei cii.tă și o mapă 
conțlnînd un set dc 'hcst.lonare 
intitulai „Verificarea cunoștin
țelor de legislație rutieră", rea
lizat de Nicolae tlumilrana și 
Iulian Ciubotarii și Decretul 1128, 
riidlor la circulația rutieră. 

i\’. tt.l.

0 fOIlMlND „051". Dacă nu 
știați vă spunem noi: telefo
nistei de la „Oul" il puteți soli
cita informații diverse. Șl anu
me; numerele, ciștlgătoare la 
concursurile loto-pronosport, di
verse. informații sportive, adrese 
utile, nume dc străzi, programe 
radin-tv, orarul de noapte al 
farmaciilor, starea vremii. Dacii 
doriți să vă treziți la o anumită 
ord formați același număr. (H.S.).

0 „.S'/’ON.WR/ZARF", fa In
fernalul Școlii Generale din Ghe
țari sint cazați 10 elevi din sate 
mai îndepărtate din zonă, tn a- 
cest an școlar, Nllna Ghclarl 
suportă tarele pentru 5 dintre 
copil, ceilalți fiind susținuți fi
nanciar de. Primăria șl Plscrlcaț

făcîndu-se încă 
și ziua nu era 

Deci numă- 
hunedo-

seră l 213 șomeri, în data 
de 7 mai
10 dosare 
încheiată.
rul șomerilor 
reni continuă să crească.

ȘOMAJUL Șl FEMEILE
Cîți dintre ci găsesc un 
loc de muncă'! Relativ 
puțini. T'înă la aceeași 
dată se rezolvase situația 
a 116 de persoane. Iar 
de la începutul lunii a- 
prilie au ieșit din plată 
500 de șomeri, despre 
care nu se știe sigur ce 
soartă vor avea.

Că numărul celor dis- 
ponibilizați 
mai marc
cure 
unui 
limpede, 
aspect merită reținut. Și

este mult 
decit al celor 
șansa găsirii 
de muncă, e 
Dar încă un

au 
loc

de abonat este neîndoios. 
Că laptele dispare in nu
meroase zile din hrana 
persoanei ce posedă un a- 
bonament, este la fel de 
neîndoios. Or de „favoa
rea" unui abonament de 
lapte s-au bucurat doar 
anumite segmente ale 
populației urbane — co
pii (pinii la o anumită 
virs-a, mica oricum), pen
sionari (de regulă trecuți 
de 70 de ani) și suferinzi 
ce necesită regim alimen
tar cu lapte.

in concluzie. în zilele 
din urma, cantitatea de 
lapte desfăcută prin ma
gazinele „Devii- a fost 
util de mică, incit nu a

\ \T tl.lt t VSIt

(Continuare în pag. a 2a)
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anume că principalii be
neficiari ai șomajului 
sini... femeile. Din tota
lul de 1 213 șomeri, 1 070 
sînt femei, raportul păs- 
trindu-se și in structu

ab-
Ș' 

cu 
33 

lis-

ră profesională. Astfel 
din 471 de muncitori ca
lificați, 393 sînt femet, 
din 252 de necalificați — 
226 femei, din 440 de 
solvenți — 418 fete 
din 48 de șomeri 
studii superioare — 
femei. Iar dacă pe 
ta celor care trebuie să 
părăsească întreprinderile 
femeile sînt primele, la 
angajare sint ultimele. 
Agenții economici prefe
ră bărbații. Și n-ar fi 
exclus, după semnalele 
primite de cel de la bi
roul hunedorean, ca pon-

Cărbunele — ieri, azi, miine
Am pornit la discuția 

noastră după ce di direc
tor a avut amabilitatea să 
nc prezinte citcva cifre.

ztșadar : in 1989 s-au 
extras 10,7 milioane tone 
de cărbune, cu o medie 
zilnică de 29 465 <lc tone; 
în 1990. producția de hui
lă brută realizată a fost 
dc 5,2 milioane de tone, 
cu o medie <lc 20 492 to- 
ne/zi ; în 1991 s-au obți
nut 4,8 milioane de tone, 
cu 19 035 tone/zi ; iar pen
tru 1992, programul este 
dc 5,5 milioane de tone, 
cu 21 580 dc tone/zi.

— Vă rugăm, die direc
tor. să comentați puțin a 
ceste cifre.

— Desigur, toată lumea 
știe că pina in 1989, in 
clusiv. sarcinile erau im
puse, se realizau și se ra- 

Abonamente la ziarul 
„CUVÎNTUL LIBER"
Pentru a avea certitudinea primirii ziarului, 

cea mai sigură modalitate dc a intra în posesia 
lui o reprezintă abonamei tul lunar, trimestrial 
sau anual.

COSTUL UNUI ABONAMENT ESTE DE 120 
LEI PE LUNA, LA CARE SE ADAUGA TAXELE 
POȘTALE.

Abonamentele pentru luna mai se fac la 
factorii și oficiile poștale, pînă la dala de 28 
aprilie a.c„ inclusiv.

Ortodoxii din Glielarl. Nu știm 
dacă ț/cstul se poate numi „spon
sorizare", așa cinzț l-au botezat 
cel în cauză, dar cert este că 
ci conține multă omenie. Cu si
guranță că acești copil n.u-1 i or 
uita. (V. II.).

O AfODERNIZ/ÎRE. 
cu activitatea ce o c 
pentru întreținerea și 
șoselelor. Secția de 
fi reparații drumuri 
din Deva se preocupă 
solldarca și modernizarea 
artere importanta de circulație, 
tn aceste zile începe consolida 
rea unei porțiuni de. șosea, pc 
D. N. 66, intre Prctea Strei și 
Gălan, unde, pc o distanță de 

km se va turna beton dc ci
ment. (S. C.).

dorea femeilor să crească 
în rindul șomerilor, da
torită problemelor exis
tente in unitățile de in
dustrie ușoară ale ora
șului.

Pentru calificarea sau 
recalificarea șomerilor 
s-au organizat mai multe 
cursuri: funcționari eco
nomici ; ospătari — bar
mani ; vinzători ; opera
tori calcul ; instalatori 
tehnico-sanitari ; frizeri ; 
mecanici auto. Cu ex
cepția cursurilor de insta
latori și mecanici, cele
lalte s-au încheiat. Aces
tea au fost frecventate 
de șomeri, doar pentru 
cursul de operatori cal
cul existînd unul in pa
ralel și pentru neșomeri. 
De asemenea, la cursul

Convorbire cil dl îng. 
VIDREI. BDANTA, 

director tehnic producție 
la Regia Autonomă 
a Huilei Petroșani

purtau după un anume 
tipic, insă trebuie subli
niat că minerii lucrau opt 
ore pe zi și șase (iar une
ori chiar șapte) zile pc 
săptămină. Efectivele erau 
relativ mari, cuprinzînd și 
un număr însemnat dc 
militari, iar disciplina 
muncii era destul dc ri
guroasă.

— Tar acum ?
— Chiar din ultima luna 

a Iui 198!) s a trecut Ia 
lucrul în schimburi dc 
iute șase orc pc zi, iar 
mai apoi la cinci zile pc 
săptămină. Efectivele s au

Paralel 
desfășoară 
repararea 

întreținere 
naționale 

și de con- 
unor 

de mecanici auto au par
ticipat contra-cost și alte 
persoane interesate. Din
tre absolvenții acestor 
cursuri doar 2-3 au fost 
plasați in muncă.

Femeile dețin primul 
loc in topul șomajului 
și in alte localități. Nu 
este o noutate. Doar o 
tristă realitate, căci fe
meia zilelor noastre nu 
se poate întoarce la sta
tutul bunicilor de altă
dată. Și asta nu numai 
pentru că s-a obișnuit 
cu independența sa fi
nanciară față de bărbat, 
ci mai ales pentru că în 
condițiile costurilor de 
acum nu arc de ales. Iar 
în rîndul femeilor afec
tate de șomaj, numeroa
se sînt cele care au copii 
multi și greutăți mate
riale deosebite. Privind 
cifrele te gindești fără 
să vrei că este vorba c*e 
discriminare față de 
femei.
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redus prin scoaterea mili
tarilor din exploatările mi
niere, dar și prin pensio
narea unui marc număr 
de mineri de înaltă pre
gătire și la o vîrstă încă 
foarte productivă, iar pof
ta de muncă a unora a 
revenit cam încet, treptat, 
la niște cote cit dc cit 
corespunzătoare. Trebuie 
adăugate și deficiențele 
generate de blocajul fi
nanciar, c;yc au afeqțat 
întreaga viață cconomțfo- 
socială a țării.

— l.a condițiile tchnico- 
materialc și disponibilită
țile umane actuale, cum 
aprcciați activitatea pro
ductivă „la zi" ?

— Noj considerăm că 
lucrurile se normalizează, 
că oamenii revin la ros
turile lor diurne, hotăriți 
să asigure țării cantități 
continuu sporite de căr
bune. Dar să mai ape
lăm la cîteva cifre. In 
primul trimestru din 1991, 
dc exemplu, am realizat o 
producție de huilă netă 
dc 1,163 milioane dc to
ne, cu o medic zilnică (zi
le lucrătoare — n.n.) de 
18 768 de tone. în aceeași 
perioadă din acest an am 
obținut 19 319 tone pe zi 
lucrătoare, adică o crește
re dc 3,1 la suta.
Convorbire consemnată de

DUMITRI' GIIEONEA, 
(DUSEI. POENAR

(Continuare în pag a 2.a)

Q CEA1-HAR. O idee exce
lentă care i Inc în folosul tine
retului brădean. De. citiră zile 
s-a deschis uri Ce.at-liar in incin
ta cinematografului „7.arand", 
unde înainte da un film, de. un 
spectacol se poate servi, In con
diții civilizate, un ceai, un suc 
sau o cafea. Dc asemenea. So
cietatea „Unircrs" Corn SUI. 
intențlonc.apl să organizeze în 
zilele de sîmlmtă și duminică 
ale fiecărei săptămîni seri de 
dans pentru tineret. (C. P.).

FLASH!
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■ MADRID. Ieri, In 
Sevilla — Spania, a avut 
loc deschiderea expoziției 
universale „Epoca disco- 
pi-ririlor”, care poate fi 
vizitată timp dc G luni, 
fiind ultima manifestare 
de acest gen din actualul 
secol.

■ BUCUREȘTI. — Gu
vernul României a luat in 
discuție un proiect de ho- 
tărîre prin care se propu
ne ca echivalentul în Ici 
al creditelor externe afla
te in gestiunea Băncii Na
ționale a României să fie 
pus la dispoziția Ministe
rului Economiei și Finan
țelor în vederea fructifică
rii acestuia, pc perioada 
piuă la rambursare. Echi
valentul se stabilește pc 
baza cursului oficial in 
vigoare, la dala primirii 
creditului extern.

■ CIIIȘINÂU. — Ser- 
viciul de presă al pre
ședintelui Republicii Mol
dova transmite că in ziua 
de 19 aprilie a avut loc 
o ședință extraordinară a 
Consiliului Suprem de Se
curii,ite al Republicii Mol
dova. in cadrul ei fiind 
examinat cazul dc încăl
care premeditată noaptea 
trecută, <le către gardiștii 
MTiirnoviști, a acordului dc 
încetare a focului. Noile 
victime nevinovate, majo
ritatea lor fiind persoane 
civile, sini imputabile nu 
numai liderilor separatiști 
ci in egală măsură și sus
ținătorilor lor <le la tribu
na celui <le-al \ I-lea Con
gres al deputaților po
porului din Rusia, precum 
și „Grupului dc creație" 
de la canalul dc televi
ziune rus ..Ostankino". A- 
ccsta. pc data de 18 a- 
prilie. prin toate emisiu
nile și informaHile referi
toare la situația din Re
publica Moldova. a pro
vocat in mod direct acest 
act inișelcsc.

( alificind cele intimpla- 
tc la Tighina, in noap
tea dc 18 spre 19 apei- 
lie, drept o „sfidare im
pertinentă" a eforturilor 
Comunității internaționale 
de rezolvare prin metode 
politice a conflictului din 
raioanele din stingă Nistru
lui ale Republicii Moldo
va, Consiliul Suprem de 
Securitate a dat însărci
nările de rigoare unui nu
măr dc ministere și per
soane cu funcții dc răs
pundere. însărcinările vi
zează intensificarea ac
tivității de demascare, in 
fața opiniei publice mon
diale, a adevăratelor sco
puri ale separatiștilor și 
ale forțelor străine. in
teresați; in escaladarea in 
continuare a acțiunilor ce 
vizează dezintegrarea Re
publicii Moldova.

■ I.D\DR\. — Londra 
este capitala europeană a 
iofracțiiinilor, in special 
la capitolul spargeri și 
furturi dc automobile, deși 
in privința actelor violen
te Iii rlinul continuă să 
dețină inliiclatea, relevă 
statisticile pentru anul 
19!M) referitoare la cele 
12 țări membre ale C E.F. 
Ziarul londonez „Thc In
dependent", care inserează 
aceste date iu numărul săli 
dc duminică, indică spre 
exemplu că in 1990, ulti
mul an pentru care s-au 
definitivat statistici, la 
Izindra, s-au comis GO.g 
atacuri asupra proprietății 
la 1 1)00 de locuitori, față 
de numai 15 la Paris și 
32,8 la ltoina.

FAX
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COMUNA DE LA POALELE RETEZATULUI
( onvorhiic cu ing, 

lONr.l MiNTE A NU, 
primarul comunei 

Kiu <le Mori
S-a născut in comuna 

Riu de Mori. Este de 
profesio inginer zooteh
nist, ca și soda dumnea
lui. \re doi eopii. A 
fost numit primar încă 
din 13 ianuarie 1990. A 
candidat la alegerile din 
februarie a.c. pe lista 
Frontului Salvării Națio
nale, ieșind cîștigător, în
că din primul tur <le 
scrutin, cu o majoritate 
confortabilă de voturi.

HEI). : Prezentați mai 
intii, domnule Munteanu, 
comuna in fruntea căreia 
sinteți.

1. M. Este situată ia 
poalele munților Reteznt, 
pe malurile Riului Mare. 
Sc presupune că numele 
ii vine de acolo că, pe 
vremuri, pe riu erau 
foarte multe mori. Comu
na are 13 sate, aproape 
4 800 de locuitori și o 
suprafață de 38 642 ha. 
Pe raza ei se află o mare 
hidrocentrală. Atit vara 
cit și iarna, avem aici 
un marc aflux de turiști, ’ 
intrucit zona este foarte | 
frumoasă. ;

RED. Este, deci, o ! 
comună marc i

I. M. Și cu foarte mul- • 
te probleme. De pildă, | 
in ce privește împărțirea . 
pămintului in conformita- I 
te cu I.egea fondului . 
funciar întimpinăm ne- i 
cazuri, nu cu repartiza- I 
rea terenului arabil, ci a j 
pășunilor și finețelor. I 
De-a lungul anilor s-au * 
efectuat tot felul de | 
schimburi intre sate, in- • 
elusiv intre - comune, iar | 
acum satele cer terenul , 
ce l-au avut cîndvn >

RED. Ce soluție intre ’

I M. N ■ gindim să I 
procedăm la distribuirea • 
pășunilor in funcție de | 
numărul de gospodării și • 
de animale existente I

Este un mod echitabil, 
consider eu.

RED. Nu ne pronun
țăm, primăria hotărăște. 
Să r< referim la altceva : 
autonomia locală înseam
nă, in primul rind, auto
nomie financiară. Cum 
va realiza Primăria din 
Riu de Mori veniturile 
bănești de care are ne
voie ?

I. M. Am luat în ad
ministrarea noastră ga
terele, morile și selec
toarele fostelor C.A.P.- 
uri. A.șa am procedat și 
cu IFRON-urile, mașini
le ș.a. Avem un auto
buz pe care-1 vom pune 
în curînd în funcțiune. 
Am înființat un lot se- 
mincer în Clopotiva. Con
cesionăm o suprafață de 
teren in Riușor pentru 
construcția de case de 
vacanță etc. în perspec
tivă, ne gindim și la 
amenajarea pentru agre
ment, a lacurilor hidro
centralelor și la alte mă
suri. Toate acestea ne 
vor aduce bani pe care-i 
vom investi in lucrări

in interesul comunei.
RED. Apropo de inte

resul comunei. Ce s-a 
făcut și ce se va face in 
această direcție ?

I. M. Sc lucrează la 
repararea drumurilor 
Brazi — Suseni și Sin- 
petru — Ohaba Sibișel, 
cu sprijinul șantierului 
din Hațeg al Direcției Ju
dețene de Drumuri și 
Poduri. S-a nivelat și 
îngrădit parcul din Riu 
de Mori, ce se afla în 
paragină Am stabilit, în 
fiecare sat, locuri de 
depozitare a gunoiului, 
în acest an vom tencui 
noul dispensar, în fostul 
sediu al C.A.P. Clopoti
va, vom amenaja un 
dispensar și două apar
tamente. Va începe in
stalarea unei centrale te
lefonice automate cu 200 
de numere. Avem pla
nuri mult mai vaste ce 
vor direcționa activita
tea viitoare a primăriei.

RED. Ce vă nemulțu
mește, domnule Muntea
nu ?

I. M. Sînt cîtcva as

pecte ce nu le putem 
soluționa, singuri, Primul: 
fostul castel al contelui 
Kcndcofi se degradează 
din ce in ce și este pă
cat. Al doilea: la Un- 
ciuc este o clădire trai
nică, unde a funcționat 
un dispensar, de care a* 
cum nu mai este nevoie, 
ce are 12 camere și o 
grădină de 25 de ari. Ar 
putea fi amenajată aici 
o casă de odihnă, even
tual o tabără școlară. Ar 
fi binevenit ajutorul ju
dețului — al organelor 
specializate — pentru a 
le soluționa.

RED. Nc-ați spus mul
te lucruri interesante. 
Cu ce am putea încheia 
acest interviu ?

I. M. Menționînd că 
am reluat un străvechi 
obicei de a anunța ce
tățenii asupra evenimen
telor ce le organizăm cu 
toba. Ceea ce hotărim, 
se aduce Ja cunoștința 
oamenilor prin glasul 
toboșarului.

TRAIXN IIONDOR
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l i rină prioritară

Optimism
(Urmare din pag. I)

ROM-AGRICOLSEMI
Str. Bobilna, nr. 3 
ALESD, jud. Bihor
Telefon 993/41061 

Fax 993/10856

în sector agroalînicntar
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— de unde?!

putut acoperi nici măcar 
necesarul la abonament. 
Restanțele, odată apărute, 
nu se pot onora. Deoa
rece de unde nu-i... Sin
gura soluție pentru abo
nat ? Trezirea cu noaptea 
in cap. Așteptarea înde
lungată în frig (vineri, 17 
aprilie, la ora șapte din 
dimineață, laptele nu a-

junsese in i la magazinul 
din zona Casei de Cultu
ră). întoarcerea, nu de 
puține ori, cu sticlele goa
le. Deși, repetam, laptele 
a fost plătit anticipat.

întrebarea „chiar nu se 
poate altfel ?!" — să fie 
naivă ? Sau deplin justi
ficată ? Și pentru a in
clude cercul (vicios, am 
zice) o altă întrebare : De 
undo, de i, optimism ?

ț

f
i

I

*
CU APROBAREA CUI ?

Noi. proprietarii de apartamente din blocul I , 
bulevardul 22 Decembrie, Deva, ne adresăm ziaru
lui cu următoarea problemă : Deasupra magazinu
lui alimentar de la parter, a cărui terasă cade 
perpendicular pe zidurile locuințelor noastre, a în
ceput să sc efectueze o construcție metalică (așa 
cum se vede in fotografia <lc mai sus), învelită cu
tabla decupată cutată, fapt ce ne deranjează de- ț 
oarece lucrarea afectează zidul fadațej de bloc pe , 
toată lungimea terasei, accesul pentru întreținerea ' 
acesteia fiind blocat și exis'md, in viilor, posibili- \ 
lăți de igrasie. I ucrarca se efectuează fără accep
tul nostru și nu este aprobată de Primăria muni
cipiului. Considerăm că lucrarea 
lă cu legislația in vigoare și <|c aceea 
structorului — ( «operativa „Siîvana" 
sistezi’ de urgență lucrarea de acoperiș.

Menționăm public constructorul, 
cooperativei, că in caz contrar vom 
IU le de justiție.

l’rimăria 
este iixompatibi- 

rcrein con- 
Deva — să

conducerea 
apela la orga-

\t Rll. SIIA II) TIlIRTIIi U 
(in numele locatarilor din 

blocul F, Deva)

(Urmare din pag. I)

— Cărbunele este puțin 
in tară. dar extrem de 
necesar, exploatarea lui 
presupune subvenții consi
derabile din partea sta
tului, condițiile de exploa
tare sînt grele. Ce măsuri 
preconizează conducerea 
ft A.II Petroșani pentru 
'■a activitatea din mineri
tul Văii Jiului să înscrie 
sporuri de producție cu 
subvenții reduse ?

— Sint multe măsuri. 
Unele tn derulare, altele 
în atenție Se urmăresa 
cu rigurozitate, la toate ni
velurile de conducere și 
de organizare a activității 
prixluctive, utilizarea la 
parametri optimi a capa
cităților de producție res
pectarea tehnologiilor de

Cărbunele -
lucru și a normelor dc 
protecție a muncii, cu ac
cent, îndeosebi, pe pre
venirea focurilor de mină, 
exploatarea rațională a ză
cămintelor de huilă in con
diții dc maximă eficiență 
— prin reducerea consu
murilor de materiale, com
bustibili, energie electri
că —, folosirea integrală 
a programului dc lucru la 
front, reccpționarca zilnică 
a producției Ia fiecare a- 
bataj și calcularea ciștigu- 
lui minerilor In funcție 
dc rezultatele efective ob
ținute pe post.

— Este vorba șl de o 
restringcrc a activității In 
anumite perimetre mai 
puțin productive ?

— Da. avem in vedero 
restructurarea șl rcorganl-

ieri, azi, mîine
zarea R..A.II. Petroșani, re
ducerea activității dc ex
tracție In anumite zone și 
concentrarea unor exploa
tări (Iscroni, Lunea — Pi
lier, Cimpu lui Ncag), dar 
și a producției pe capaci
tăți (abataje șj sectoare) 
mai mari, incit un sector 
sa ajungă la un mini
mum dc producție de 350 
tonc/zi. Dc asemenea, vom 
stopa și unele lucrări dc 
investiții, hinitindu le la 
valoarea fondurilor aloca
te și vom exploata rezer
vele deschise deja, pină la 
epuizarea lor. Totodată, 
ne gindim la reorganizarea 
unor fluxuri tehnologice, 
alît din subteran, cît și 
din uzinele dc preparare, 
vom reface listele cu prio
ritățile privind dotarea

tehnică a unităților mi
niere — pentru menține
rea actualelor capacități 
și sporirea producției de 
cărbune. Tn sfirșit, vom 
proceda șl la reanalizarea 
structurii efectivelor — dc 
la suprafață șj din subte
ran —, urnifnd să întărim 
personalul direct produc
tiv din abataje.

— Tn privința produc 
tivității muncii și a cali
tății cărbunelui extras, pre
parat șl livrat beneficia
rilor 7...

— Fără o bună organi
zare a lucrului, fură o ri
guroasă disciplină a mun
cii, fură o calitate ridica
tă a produsului nostru 
efectiv — cărbunele — 
nu vom putea exista in 
viitor. Cu totii trebuie să 
înțelegem acest lucru.

caută persoane capabile dc organizarea achi
ziției dc fructe cultivate, fructe de pădure, 
ciuperci comestibile și diferite semințe. 

Pentru informații :
— telefon 993/41061, intre orele 8—
— telefon 993/40589, între orele 17

ACHIZIȚIONEAZĂ :
1 Rl C I E CULTIVATE :

— căpșuni
— zmeură 

-— cireșe
— prunc
— piersici
— pere 

ERECTE DE I’ADVRE:
— mure
— afine
— frăgute

(TI I’ERCI COMESTIBILE: 
hribi 
gălbiori 
bureți de prun 
ghebe 
crăițe 
zbirciog

SEMINȚE :
— semințe de dovleac
— miez (Ic nucă
— semințe de floarea-snarelui 

de culoare alb cu dungi
— semințe de in
— semințe dc cînepă
— melci comestibili,

I
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I
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SOC I ETATE.A COMERCI ALA 
„M \RSCII \LL“ HUNEDOARA

str. Libertății nr. 8, telefon 957/17035
(in incin :a Cooperativei Meșteșugărești 

„Drum Nott“ Hunedoara)
Pregătește cursuri teoretice și practice pen

tru obținerea permisului dc conducător auto, 
categoria B.

Prețul de școlarizare este dc 19 000 Ici.

PROGRAMAREA
fi'msîor penlru perioac’a 20—26 aprilie

4
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11,55
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PROG

20,15 Trl

..PATRIA" Deva — Femei periculoase (SU.A 
„MODERN" Hunedoara — Ninja dc aur (.laponi i) 
CASa DE CULTURA Călan — la liamba 
(S.U.A.);
..ZARAND' Brad — Harababura și I iceenii 
rock’n roll .(România):
„l’ ATRLț" Orăștic — Cei 7 inagnifii i Kun” 
Iu (Hong Kong);

..DACI A" Hațeg — Casa de pe strada Carroll
(S.U.A.).

23 — 26 APRILIE

Deva — Anul dragonului (SA \ ). 
Hunedoara — Înnebunesc și uni

23,10

Urc 
Pai 
‘ /I
Mc 
dai

PROG

10,00

10.10

10,35

Dc 
ani

„PATRIA-
„MODERN-
pare rău (România);

CASA DE CULTURA Călan
infern (Italia);
„ZARAND" Brad — Fete moderne (S IJ A.); 
„PATRIA"1 Orăștic — Gheișa (Japonia) ;
„DACIA" Hațeg — Șapte băieți și o ștrcngâriți'i 
(România);

IUREȘUL" Simcria — Legenda celor 8 s.amu 
rai (Japonia); 
„LUMINA" llia

( im i pentru

Aligatorul (S.U.A.).
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Str. Bobilna, nr. 3 
ALEȘI), jud. Bihor
Telefon 993/41061 
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DIVIZIA A Cronica etapei

DIVIZIA C9

< i. \ s \ M E N 1’ i; I,

1. DIN \M() 21 17 7 0 5i>—12 ii
2. Steaua 21 11 G l 10—17 31
3. Vniv. ( raiova 21 10 8 6 28—16 28
4. F.C. Ploiești 21 12 1 8 30—38 28
5. l’oli. Timișoara 21 11 5 8 29—25 27
6. Rapid București 21 11 t 9 23—25 26
7. Electroputere 21 9 7 8 27—20 25
«. I.C. Farul 21 11 2 11 27—21 21
9. F. C. Inter Sibiu 23 9 6 8 28—29 21

10. Oțelul Galați 21 11 2 11 25—31 21
11. Gloria Bistrița 23 9 5 9 32—28 23
12. I’. C. Brașov 21 9 5 iu 37—37 23
13. F. C. Bacău 21 9 3 12 21—10 21
li. Dacia U. Brăila 21 8 1 12 21—29 20
15. Sportul Stud. 21 6 7 11 21—31 19
16. F. (. Argeș 24 5 6 13 2G—35 16
17. A.S..A. Tg. Mureș 21 6 3 11 22—37 15
ÎS. F.C. (orvinul 21 1 1 16 23—19 12

F7r\P\ ATITOARL: F.C '. Bacău — lie. Bra-
șov : Oțelul Galați — Dacia I. Brăila; Electropu- 
terc — Rapid ; A.S.A. Tg. M. — Gl. Bistrița ; F.C. 
Dinamo — r.( Vrgeș ; F.C. 1'loiețti — Univ. Cra
iova ; l .C. < orvinul — Steaua ; Sportul Slud. — 
l’oli. Timișoara F.C. Inter — I arul Constanța.
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F.C. ARGEȘ — F.C. BACĂU 
2—l. Argeșenii nu reușesc in 
ultimul timp să mai învingă a- 
<asă. Și de această dată au pier
dut ambele puncte puse in joc, 
fiind cea dc-a treia echipă ce 
se ..stabilizează" in subsolul cla
samentului.

ST E AVA — DINAMO 1 — 1. 
O partidă frumoasă, de luptă, 
ambele echipe onortndu-și lo
curile de frunte ocupate in cla
sament. Dinamo, eu o linie de 
mijloc mai omogenă, a pus mul
te probleme militarilor care n-au 
reușit mai mult de un egal pe 
teren propriu. Dinamo rămine 
neînvinsă.

VNIV. CRAIOVA — F.C, COR- 
VINUL 3—0. Ilunedorenii, fără 
cițiva titulari, cu doi debulanți, 
nu puteau emite pretenții în 
Bănie. Și în clapa următoare 
vine la Hunedoara Steaua !

DACIA V. BRĂILA — A.S.A. 
TG. MUREȘ 0—0. După presta
ția foarte bună din prima parte 
a returului, brăilcnii joacă sur
prinzător de slab acasă. Au în
ceput să risipească din punctele 
aduse din deplasare.

RAPID — OȚELUL GALAȚI 
2—0. Încet, ineet rapidiștii ur

la clasament, ajungiud pecă

locu l 6. 
dut, au 
dar au 
Ciulești.

F.C. BRAȘOV — ELECTRO- 
PUȚERE CRAIOVA 3—1. Fără 
experimentatul Lung in poartă, 
oaspeții nu mai au siguranța cu
noscută în apărare. Echipa lui 
Bondrea joacă bine in cîmp, dar 
ia goluri.

F.C. FARUL — SPORTUL 
STUDENȚESC 2—1. Meci aprins 
la Constanța, unde, la scorul de 
2—1, spiritele s-au cam aprins, 
Radulescu, antrenorul gazdelor, 
agitindu-se serios, in spiritul 
caracteristic.

POLI. TIMIȘOARA — F.C. 
PLOIEȘTI 2—0. Victorie pre
țioasă pentru studenții timișo
reni care, astfel, i-a mal potolit 
pe suporterii săi, foarte supu
rați de egalul făcut cu Dinamo.

GLORIA BISTRIȚA — INTER 
SIBIU (amînat). Sîmbătă, 18 a- 
prilie a.c., în timpul deplasării 
echipei slbienc cu autocarul spre 
Bistrița, a avut loc un accident 
rutier in urma căruia Bănuță și 
Năstase, de la Inter, și-au pier
dut viața, iar alți jucători au 
fost accidentați.

SABIN CEIIBU

Oaspeții, deși au picr- 
făcut o partidă bună, 

lăsat ambele puncte în
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FETELE NOASTRE DIN NOU LA ÎNĂLȚIME
A.tcptată eu mult inte

re. de ,ătre un numeros 
public tator, dar și 
de foarte 
{■‘'uri, prima 
Campionatelor 
pe aparate ,e 
la 
Seri y din 
firmat din 
gimnasticii 
Sp-rantele 
românilor, 
puter'a de 
reior gimnaste, pe 
dreptate numite

1.11 INIA
V K 'l,

• tator, dar 
mulți telcspcc- 

cliție a 
Mondial'.’ 

a acut loc 
Sporturilor 

a con- 
nb-urea 

i românești, 
noa 're ale 

in măiestria șl 
e luptă a tînv

ii ună 
..’tele" 

MIIOȘO- 
M1RI.IA PASCA 

MARI l N ECU I. IȚA, 
-iu confirmat

Lac nia MUoșorlel fă
ină din nou dovada înal

telor ;alc calități, de mare

Palatul
Paris, 
nou

•;:Divj?.iA? bi

REZULTATE: Parîngul Lonea —
S.U.C.P.I. Craiova 3—0; Autobuzul Cra
iova — Dierna Orșova 1—3 ; Petrolul Ștoi- 
na — Min. Mătăsari 1—3 ; Min. Motru — 
Min. Uricani 3—1 ; A.S. Paroșeni Vulcan
— Petrolul Țielcni 4—1; Construe. Craiova
— Min. Lupeni 2—1 ; A.S. Scvernas Tr. 
Severin — Pandurii Tg. Jiu 4—1.

C L A S A M E A' T U L

Paroșeni ; Petrolul Țicleni — Min. Motru; 
Min. Uricani — Min. Mătăsari : Min. Șt, 
Vulcan — Parîngul Lonea ; S.U.C.P.I. Cv, 
— A.S. Severnav ; Autobuzul Craiova — 
Petrolul Stoina.

1. Min. Lupeni 19 11 0 6 44-2! M
2. Min. Mâtăsarj 19 12 1 G 39-2) 24
3. Constr. Craiova 20 11 2 7 40-29 24
4. A.S. Paroșeni 20 10 4 G 36-26 14
5. Dierna Orșova 20 12 0 8 33-36 24
6. Min. Vulcan 19 10 3 6 47-23 23
7. Min. Uricani 19 11 1 7 36-19 23
8. Min. Motru 20 11 0 9 36-27 22
9. Petr, Țicleni 19 8 5 6 28-21 21

10. Pandurii Tg. Jiu 19 9 2 8 36-27 20
11. Severnav Tr. S. 20 9 0 11 28-37 18
12. Parîngul Lonea 20 6 3 11 21-34 15
13. Petrolul Stoina 20 G 2 12 18-39 14
14. S.U.C.P.I. Cv. 18 5 1 12 20-42 11
15. Autobuzul Cv. 20 3 o 15 15-56 8

ETAPA VIITOARE: Pandurii Tg. Jiu
— Constr. Craiova ? ■Min. Lupeni — A.S,

campioană a lumii, a ob
ținut titlul de Campioană 
Mondială la paralele, a- 
ducind României încă o 
prețioasă medalie de aur. 
Tot la paralele. Mlrela 
Rașca a obținut locul 3 
i medalia de bronz. .Ma

ria Neculilă a 
din nou. la cei 
ai *ii măie.tria 
rința de a urca 
diurn obtinînd locul 
si medalia de argint 
Iarnă și locul 3 și meda
lia de bronz la sol.

Obținerea acestor valo
roase locuri în Ierarhia 
gimnasticii feminine (fe
tele noastre sint pregăti
te cu profesionalism de 
antrenorii lor, in cunos
cuta ala de gimnastică

dovedit
18 

și 
pe

ani 
do- 
po-

2 
Za

de la poalele Cetății din 
Deva), ne dau mari spe
ranțe pentru confruntările 
ce vor avea loc în acest 
an, intre care, Olimpia
da de la Barcelona (23 
iulie — 2 august/. Căl
duroase felicitări meda
liatelor și antrenorilor I 

Urmează acum, după cam
pionatele naționale 
la Ploiești din nou, 
trenamente zilnice, 
nadele fiind angajate in
tr-o necontenită cursă 
pentru creșterea capacită
ții de efort si nu in ul
timul rintl însușirea pînă 
la perfecțiune 
exerciții 
Zenta la 
suri din

<!c 
an- 

ghn-

(i noilor 
t or pre- 
r.nnrur-

ce le 
marile 

acest an.
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REZULTATE : Unirea Focșani — F.C. 
olt ’!*; 1—0; Progresul Due. — Autobu
zul Buc. I—0; Gloria Buzău — F.E.P.A. 
•71 Birlad 3—0; Portul C-ța — C.S. Tlr- 
goviște 4—0 ; Petrolul lanca — Olimpia 
R S 0—0; FAUR Buc. — Steaua Mir.il 
2—1 ; F.C. Caracal — fiertul Comaico 
7—1 ; Callatis Mg. — Unirea Slobozia 
1 — 1 ; Flacăra Moroni — C.F.R. Galați 
0—0.

C I. A S A M E N TU 1.

1. C.F.R Galați 24 13 fi 5 45-22 32
2. Autobuzul Buc. 24 15 2 7 37-22 32
3. Progresul Buc. 24 13 4 7 38-22 30
4 Caliatis Mg. 24 12 5 7 :i .'o 29
5. i r'. Olt '90 24 13 3 8 38 29 29
G. Flacăra Moroni 24 1 1 7 fi 37-21 28
7. Unirea Slob. 21 11 5 8 40-34 27
«. FAUR Buc. 2» 11 4 9 47-29 2G
9. Portul C-ța 24 9 G 9 35-29 24

10. Steaua Mizil 21 10 4 10 31-25 24
11. Gloria Buzău 2» 8 7 9 29-23 23
1? Unirea Focșnni 24 8 7 9 24-22 23
13. Petrolul lanca 24 8 5 11 23-31 21
14. Olimpia Rm. S. 24 7 G 11 22-33 20
15. F.E.P.A, Birlad 21 8 3 13 23-40 19
16. C.S. T-vițtc 24 0 4 14 20-39 10
17. F.C. Caracal 21 5 a 

.) 1 1 27-55 15
18. Sportul Corn ii-o 21 6 3 10 18 67 13

ETAPA AllI'OAJtE l- ,C. Olt —
FAUR Buc. ; Olimpi- 1 R . s. — Portul C-ța;
Steaua Mizil — Petrolul Tnnca ; C.S. Tir- 
Ijovițte — I’lacâra Moroni ; Autobuzul — 
Unirea Focșani ; Unirea Slobozin — Gl. 
Buzău ; F.E.P.A. Birlad — Progresul Buc.; 
Sp Comaico — Ca'latis Mg. ; C.F.R. Ga
lați — F.C. Caracal,

REZULT ATI : C.S.M. Reșița — Jiul 
Craiova 1—0; F.C. Drobcta Tr. Sev. — 
F.C. Bihor 0—0 ; C.F.R. Timișoara — Gl. 
Reșița 2—1 ; Gaz Metan — Metalul Boc
șa 2—1 ; Astra Arad — Metnlurg. Slatina 
2—3 ; Jiul Petroșani — U.M. Timișoara 
4—0; Metalurg. Cugir — Aris Arad 1—0; 
Unirea A. lulia — U.T. Arad 2—0; Chi
mia Rm. V. — Șoimii Sibiu 2—1.

CI AS AMENTUL
1. Unirea A. I. 24 17 1 G 40-22 35
2. U. T. Arad 24 15 4 5 32-14 34
3. C.S.M. Reșița 24 II 4 G 32-12 32
4 C.F.R. Timiș. 24 17 4 8 27-29 28
5. Jiul Petroșani 24 12 3 9 48-25 27
fi. F.C. Bihor ’ 24 10 G 8 41-28 25
7. Chimia Rm. V. 24 9 0 9 31-28 24
8. Metalurg Cugir 24 11 2 11 26-31 24
0 Gaz Metan 24 8 7 9 35-43 23

10. F.C. Drobeta 24 8 6 10 32-35 22
11. Gloria Reșița 24 9 4 11 30-33 22
12. Met. Bocșa 24 9 4 11 32-30 22
13. Met. Slatina 24 7 7 10 31.30 21
14 Șoimii Sibiu 24 7 7 10 211-31 21
15. Jiul C raiova 24 7 7 10 21-30 21
10. Aris Arad 7 5 i" ?'}. 42 19
17. U. M. Timiș. H fi ii i.’ 25 53 18
18 Astro A rari 24 5 3 16 25-19 13

* 1 "liipa penali/ nta CI i 1 |>l IIVl.

1 1 APA VJJTOA RE 1 iu 1 Cra iov a —
Jiu) P< troștini ; Mctrdurg. Slatina Gaz 
Motan ; U.M l'imiș. Astra ; Mei. Bocșa 
— Chimi i Rm. V. ; F.C', Bihor C S.M.
Reșița ; U.T. Arad — C.F.R. Timișoara ; 
Gloria Reșița — Drobcta Tr. S. ; Aris 
Arad — Unirea A. I. ; Șoimii Sibiu — 
Metalurg. Cugir,

CONCURSULUI

REZULTATELE

DIN 19 APRILIE 1992

REZULTATE: CJS.M. Caransebeș — 
A.S. Obilici Sînmartin Sirb. 2—0; Min. 
Moldova Nouă — Retezatul Hațeg 6—0 ; 
Min. Anina — Energia Dcta 5—1 ; Strun
gul Chițincu Criș — Arsenal Reșița 1—3} 
Electr. Timișoara — Ceramica Jimbolia 
3—1 ; Victoria Călan — Unirea Tomnatio 
2—1 ; C.F.R. Simeria — Unirca Sinnico- 
lau Mare G—0; Auto Timișoara — Vul
turii Lugoj 2—0.

C L /I S . t AI E N T I: I.
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Argeș — F.C. Bacău
Steaua — Dinamo
Univ. Craiova — Corviiml 
Dacia Brăila — A.S.A. Tg. M. 
Rapid — Oțelul Galați 
F.C. Brașov — Elcctrop. 
F.C. Farul — Sportul Stud. 
Poli. Timișoara — F.C. Ploiești 
Gl. Bistrița — Inter Sibiu (anulat)

J
x
1 
I 

lei.

Progresul Buc. — Autobuzul 
Flacăra M. — Gloria Gl. 
Unirea Alba I. — U.T. Arad 
F.C. Maramureș — Poli Iași 
Fond de ciștiguri ; 21350 293

* M* » t a t aaat f a

DIVIZIA B3

I
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REZULTATE. Ceahlăul P. N. — Min. 
Cavnic 6—2 ; F.C. Maramureș — Poli. 
Iași 3—1 ; C.S.M. Borzcști — Relonul Săv. 
0—1 ; Electromureș — Olimpia S. M. 3—0; 
Metroin Bv. — C.F.R. Cluj 2—0 ; Tractorul 
Bv. — Chimica T-veni 4—2 ; Armătura 
Zalău — C.S.M. Suceava 2—0 ; „U‘* Cluj 
— I.C.I.M, Bv. 4—0 ; Acrostar Bacău — 
Forcsta Fălticeni 2—1.

CLASAMENTUL
1. .,U" Cluj • 24 18 5 1 53- 6 39
2. F.C. Maram. 24 17 4 3 54-13 38
3. Ceahlăul P. N. 24 15 5 4 41-21 35
4. Armătura Zalău 24 10^ 7 45-33 27
5. Mctrom Bv. 24 11 5 8 29 24 27
fi. Poli. Iași 24 8 9 7 33-27 25
7. Tractorul Bv. 24 11 3 10 40-35 25
8. C.S.M. Suceava 24 10 5 0 27-20 25
9. I.C.I.M. Brașov 24 11 3 10 35-38 25

10. Electromureș 24 0 4 11 32-39 22
11 Forcsta Fălt. 24 8 5 11 24-28 21
12. C.F.R. Cluj 24 8 4 12 42-41 20
13. Olimpia S. M. 21 8 4 12 22-23 20
14 Chimica T-veni 24 fi G 12 27-42 18
15. Relonul Săv. 24 7 4 13 24-47 18
10. C.S. Acrostar 24 7 3 14 38-52 17
17. Minerul Cavnic 24 0 5 13 20-44 17
18. C.S.M. Borzcști 24 2 1 15 15-50 II

* Echipă penalizată cu 2 puncte.
ETAPA VIITOARE : Min. Cavnic — 

Tractorul Bv. ; C.F.R. Cluj — Electromu
reș; Chimica T-veni- ■ Mctrom Bv.; Olim
pia S. M. — Acrostar Be. ; Poli. Iași — 
Ceahlăul ; I.C.I.M. Bv. — C.S.M Bor- 
zeștl ; Relonul Săv. — F.C. Maramureș ; 
C.S.M. Suceava — ,.U“ Cluj; Foresta Făl
ticeni — Armătura Zalău.

ETAPA A UTOARE : Vulturii Lugoj —
C.F.R. Simeria ; Unirea Sinnic. Mare ■ —

1. C.S.M. C-sebcș 21 13 4 1 48-13 30
2. Arsenal Reșița 21 13 1 5 59-22 29
3. Vulturii Lugoj 21 12 4 5 39-15 28
4. Min. Anina 21 12 2 7 46-27 26
5. Victoria Călan 21 12 0 8 41-27 26
fi. Unirea Tomn. 21 10 3 8 48-36 25
7. Auto Timiș. 21 11 1 9 30-34 '’3
8. Obilici Sinm. 21 11 0 10 43-45 22
9. Ceramica Jimb. 21 11 0 10 31-14 *22

10. Min. Mold.N. 21 8 2 11 34-28 18
11. Energia Deta 20 7 3 10 33-31 17
12. C.F.R. Simeria 21 7 2 12 30-41 16
13. Unirea S. M. 21 7 2 12 27-51 16
14. Electro. Timiș. 21 9 0 12 33-33 15
15. Strungul C. Criș 20 7 0 13 24-62 14
16. Retezatul Hațeg 20 2 2 17 17-73 6

Victoria Călan ; Unirea Tomnatic — 
Electr. Timișoara ; Ceramica Jimbolia — 
Arsenal Reșița ; Energia Dcta — Min. M. 
Nouă ; Retezatul Hațeg — C.S.M. Caran
sebeș ; A.S. Olallici — Auto Timișoara ț 
Min. Anina — Strungul Chi.șincu Criș.

DIVIZIA Cil

REZULTATE: C.U.G. Cluj — Infr tțirea 
Oradea 1—2 ; Sticla Arieșul Turda — Min. 
Ștei 3—0; Șoimii Lipova — Ind. Stimei 
Cîmpia Turzil 1—0 ; Oțelul Ștei — /Aurul 
Brad 1—0 ; Motorul Arad — Mecanica 
Alba lulia 5—0 ; Soda Ocna Mureș — Me
talul Aiud 2—0 ; Unirea Dej — Mureșul 
Deva 1—0.

C LA S A M E N T V L

1. Motorul Arad 20 13 0 7 32-28 ”6
2. Metilul Aiud 20 11 2 7 35-18 24

3. Ind. Sirmei 20 9 1 7 28-19 22
4. Șoimii Lipova 19 10 2 7 37-32 22
5. Mecanica A. I. 20 10 2 8 25-33 22
0. Unirea Dej 20 10 2 8 22-32 22
7. Min. Ștei 19 9 3 7 25-23 21
8. Aurul Brad 20 10 0 10 40-28 20
9. Mureșul Deva 19 9 2 8 33-21 20

10. Soda Oc. Mureș 20 10 0 10 32-25 2<)
11. Sticla Turda 19 9 1 9 27-26 Ml

12 înfrățirea Or. 19 6 5 8 30-22 17
13. C.P.L. Arad 19 6 3 12 29-33 15
14. Oțelul Ștei 20 5 3 12 16-51 13
lh C.U.G. Cluj 20 4 3 13 16-35 11

ETAPA VIITOARE : Mureșul Deva —
Soda Oc. Mureș ; Metalul Aiud — Moto 
rul Arad ; Mec. Alba — Oțelul Șt£i; 
Aurul Brad — Industria 3. C. Turzil ; Min. 
Ștei — C.l’.L. Arad ; înfrățirea Oradea —• 
Unii— Do) ; Sticla Turda — Șoimii Li
pova.
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V1NZAR1 - 
CUMPĂRĂRI

• VÎND urgent apar
tament 2 camere sau 
schimb din Oradea cu Bu
dapesta. Vind îmbrăcă
minte, haine piele, mobi
lă, covoare, perne, pături 
în Deva. Telefon 956/ 
11184. (2741)

• Vind valută. Deva,
telefon 274":», orele 20— 
22. (2756)

• VlND pianină viene-
ză. Deva, telefon 18556, 
intre orele 8—"22. (2745)

• VÎND pendulă Bi-
dermeycr, stare perfectă. 
Deva, telefon 18383, după 
ora 18. (2742)

• VIND presă de cără
midă ți piese de la presa 
de ulei. Udrca Ilie, Orăș- ' 
tic, str Republicii nr. 2.

(2750)
• VlND televizor alb-

ncgru ți o mașină pentru 
vată de zahăr. Dev», tele
foane 20655 sau 29113, du- 
pi ora 17. (2754)

• KIND apartament 2 
camere, bdul Decebal, bl. 
14, sc. |t, ap. 14, Deva.

(2755)
• VlND ace acupunctu

ra. Brașov, telefon 921/ 
40500. (2752)

• VlND I iat 600. Deva, 
Alicro 15, bl.’ Z 1, ap. 12, 
s. 1. fam. Suciu. (2743)

• KIND televizor Olt. 
Des a, telefon 12229. (2746)

• VLND motor, cutie 
viteze, parbrize, uși, pla
netare. discuri, etrieri frî- 
na. casetă direcție Dacia 
1100. Deva, telefon 25684.

(2747)
• VIND butelie aragaz.

Deva telefon 11524, după 
ora 17. (2748)

• KIND circular. Simc- 
ria. I. Slavici, nr. 15.

(2739)
• E.G.C’1. Hațeg, str.

Decebal nr. 15, organizea
ză in data de 27 aprilie 
1992, ora II, la sediul 
unității, licitație publică 
pentru inchirierea spațiu
lui cu altă destinație din 
imobilul situat în orașul 
Hațeg, str. Progresului nr. 
1, profil prestări servicii 
populație (atelier opti
ca). (2737)

• VLND camion Diesel 
5 tone. Deva, str. N. Gri- 
gorcscu nr. 6, telefon 16G43.

(2735)
• CUMPĂR casă cu te

ren sau teren, zona Emi- 
nescu sau central. Deva, 
telefon 19530. (2703)

• VÎND Opel Rckord, 
2,3 Diesel. Hunedoara, tele
fon 17841, după ora 16.

(2337)

• VlND fin și mullicar 
IFA Diesel, dubă, 2 tone, 
reparație capitală. Deva, 
telefon 28866, după ora 16.

(2762)
• VÎND Dacia 1310, 

40 000 km sau Oltcit C lub 
25 000 km, preț 550 000 lei. 
Deva, telefon 14578. (2761)

• VlND 10 oi, capră,
ieduțe. Deva, str. A. Vlai- 
cu nr. 168. (2760)

• VÎND televizor color 
Elcrom, stare foarte bu
nă și televizor alb-negru 
Sport, telefon 18966, Deva.

(2763)
• VÎND taur reformă.

Sintuhalm, nr. 25 C, tele
fon 20094. (2764)

• VlND teren pentru
construcție locuințe 800 
mp și în bucăți mai mici 
și pămînt arabil 50 ari. 
informații Teliuc, Al. Mo
rii nr. 5, la orice oră din 
zi. Telefon 38206. (2338)

• VÎND urgent Dacia 
1300, fabricație 1979. Hu
nedoara, telefon 957/20813.

(2341)

• S.C. RANDS Hu
nedoara vă oferă en 
gross, direct de la im
portatori, marfă ita
liană (pantofi. trico
taje etc.), sucuri ți 
cafea. ICM, transport 
achitate, adaos comer
cial negociabil. Ce
rerile vor fi onorate 
în termen de 10—15 
zile de la data depu
nerii comenzii, tele
fon 957/14085, după 
ora 16. (2340,

ÎNCHIRIERI
• ÎNCHIRIEZ garso

nieră ultracentral. Deva, 
telefon 25931. (2741)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB garsonieră 
confort 1 sporit din Timi
șoara cu Deva, sau Sime- 
ria. Timișoara, str. Ștefan 
Stîncă, nr. 81, se. A, ap. 12.

(2738)

OFERTE DE SERVICII
• S.C. EUROMARKET

Brinduț SNC, str. Gh. Ba- 
rițiu nr. 1 Orăștie, 2600, 
telefon 956/47361, anga
jează comis voiajori dis
tribuitori marfă cn gross, 
condiții: experiență co
mercială sau studii supe
rioare. (2749)

• FIRMA NOVEfr- 
1,0 E.C. SRL Hune
doara, bdul Dacia nr. 
16, angajează conta
bil cu studii. Relații, 
Hunedoara, telefon 
957/15094. (2327)
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S.C. APRO-TERA S.A. SIMERIA 
(fosta BATMA nr. 20) 

sediul in SIMERIA, str. Depozitelor
Pentru sprijinirea campaniei d<- primăva- 
anunță reducerea prețului de livrare la a-

cuniulalorii de 150 Ah pentru tractor cu 10 la 
suta si la toate tipurile de anvelope pentru 
tractoare, remorci și auto, piese schimb pen- ț 
tru tractoare si mașini agricole cu 2 Ia sută.

Aceste reduceri se vor aplica din data de 
21 aprilie piuă la 5 mai 1991. (-119)

S.C. SUINPROD S. A. ORĂȘTIE
(fost I.S.C.I.P. ORĂȘTIE)

in 
flâ

cu sediul in Orâștie, str. Luncii, nr. 
județul Hunedoara 

VINDE LA LICITAȚIE 
• mijloace fixe.

Licitația va avea loc la sediul societății 
Lista se a- 
Pentru 

adresa

1,

data de 9 mai 1992, ora 9. 
expusâ la sediul societății, 

formații suplimentare vă puteți 
ț telefoanele : 42504 sau 41640.

in
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ț
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• S.N.C'. Andrei ți Pe
trescu, str. Progresului nr. 
40, Hațeg, execută la co
manda bolțari ți cărămizi, 
zilnic. (2766)

PIERDERI

• PIERDUT borset cu 
agendă cu chei în zona 
poștei noi, Deva. Găsito
rul a se adresa dlui Mun- 
teanu Valentin, atelier 
școală, Liceul Minier De
va, pentru recompensă.

(2751)
• PIERDUT legitimație 

serviciu, pe numele Manea 
Helga, eliberată de SC Fa- 
vior. Hunedoara, seria 
5287. O declar nulă. (2334)

• PIERDUT legitima
ție de serviciu, pe numele 
Mădean Andronic, elibe
rată de Siderurgica SA 
Hunedoara, nr. 64902. O 
declar nulă. (2336)

• PIERDUT legitima
ție serviciu, pe numele 
Iștfan Sorin, eliberată de 
Siderurgica SA Hunedoa
ra. O declar nulă. (2335)

• PIERDUT ștampilă
nr. 11 (Magazin Uroi). O 
declar nulă. (2782)

• ÎN data de 15 apri
lie 1992, am uitat o haină 
de blană . într-o mașină. 
Ofer mare recompensă 
proprietarului mașinii. Re
lații [a telefon 11269, Deva.

DECESE

• CU durere in suflet, 
familia Crăciun Ștefan și 
Aurelia, împreună cu fii
cele Codruța și Cosmina, 
alături de familiile Dră- 
gan, Ciuciu și Herlea, a- 
nunță încetarea din viață 
a bunului lor tată, socru 
și bunic,
ALEXANDRU DRAGAN
Corpul neînsuflețit se 

află depus la locuința sa 
din Simeria, str. A. Vla- 
huță nr. 26. înhumarea 
va avea loc miercuri, 22 
aprilie, ora 14, la cimiti
rul din Simeria. (2767)

• COLECTIVUL editu
rii Triumph este alături 
de familia dlui Ștefan Cră
ciun la suferința prici
nuită de pierderea socru
lui său,
ALEXANDRU DltĂGAN

(2767)

• CU adîncă triste
țe ne despărțim de 
distinsul nostru prie
ten, învățător 
VICTORIAN URAU t 
din Rîu de Mori. Ex
primăm sincere con
doleanțe familiei în
doliate. Familiile Da
vid Alexandru și I- 
vancu Ștefan.

• COLEGII de la 
Școala Generală Rfu 
de Mori aduc" un ul
tim omagiu celui care 
a fost bun coleg, în
vățător,
VICTORIAN BRĂILA

Condoleanțe fami
liei îndoliate. (2766)
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• COLECTIVUL ser- 
v iciului aprovizionare 
al SC Siderurgica SA 
Hunedoara anunță cu 
tristețe și deplînge 
moarțea tragică â ce
lei care a fost doam
na

MIA ROMOȘAN 
VERTLEN 

și transmite condo
leanțe familiei îndo
liate. Dumnezeu s-o 
ierte și s-o odihneas
că în pace ! (2339)

• SOȚIA Rodica, 
fiul Adrian, părinții 
Simion și Paraschiva 
anunță cu profundă 
durere moartea ful
gerătoare. a dragului 
lor soț, tată și fiu. 
ing. EUGEN STROIA 
în vîrstă de 46 ani. 
Înmormîntarea azi, ora 
14, la Vaidei. îi vom 
păstra veșnică amin
tirea. (2740)

• FAMILIA Con
stantina și loan Rob 
sînt alături de familia 
Stroia la greaua încer
care pricinuită de tre
cerea prematură în 
neființă a celui care 
a fost
ing. EUGEN STROIA 
Exprimăm familiei 
sincere condoleanțe. 
I'ie-i țarina ușoară !

(2740)

• FAMILIILE Aliones- 
cu. ți Vălcan sînt alături 
de familia Stroia la greaua 
încercare datorată dece
sului fulgerător al celui 
care a fost un minunat 
prieten și coleg,

ing. EUGEN STROIA 
exprimăm sincere condo
leanțe familiei. Dumne
zeu să-l ierte 1 (2759)

• COLEGII de la Liceul 
Agroindustrial Geoagiu sini 
alături de prof. Stroia 
Rodica și aduc un ultim 
omagiu celui ce a fost

ing. EUGEN STROIA 
42757)

• SALARIAȚII de la O- 
colul Silvic Geoagiu, pro
fund îndurerați de pier
derea distinsului coleg, ing.

EUGEN STROIA 
exprima sinceră compa
siune familiei îndoliate.

(2758)

• SOȚUL Victor 
Dorly, fiicele l’ușa și 
Corina, nepoții și ce
lelalte rude nnunță în
cetarea din viață a 
dragei lor soții, ma
me și bunici, 
MARIA MIIlAlLESCU

Dormi in pace, su
flet bun și blind !

Iiiinormîniarea a a- 
vut loc luni, la Orăș- 
t ie.

Mulțumim tuturor 
color care nu fost a- 
lături <le noi la aceas
tă mare durere.

S.C. „CRIȘUL" S.A.
cu sediul în Brad, str. Republicii, nr. 14, scoate 
la licitație în ziua de 30 aprilie a.c., următoa
rele !

• CHIOȘC ZIARE NR. 11, Orașul Nou, Brad, 
str. Libertății

• CHIOȘC ȚiGĂRl-COSMETICE NR. 58, 
Brad, str. Libertății.

Licitația va avea loc la sediul societății. 
Relații suplimentare la telefon 956/51250.

(452)
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J/20/618/1991
Cont ! 3O7Q.~0G01 B.O. Deva

RED ACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA I 
2 700 Deva, sir. 1 Decembrie, 85, 

județul Iliinedoara 
Tclcfonne : 11275, 12157, 11269 

Telefon Tipografie s 25904 
Fax : 18061
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S.N.C. CRĂCIUN & COMP.

DEVA, PIAȚA UNIRII, NR.

Telefoane: 17240, 17081,

Fax: 17291.

VA OFERĂ
DEOSEBIT DE AVANTAJOASE

4

EN GROS, I.Ă PREȚURI

Cseresznye palinka
Barack palinka
Vodcă import Germania 
Vodcă import Ungaria 
Whisky scoțian 
Cinzano
Martini
Berc olandeză la cutie•

• Coca-Cola la cutie
• Alune prăjite
• Țigări import, diferite
• Brichete import, diferite
• Ness cafe — „Lambada**
• Ciocolată import
• Baterii R 6, R 14, R20
® Lacăte import China
© Cafea Brazilia
® Diferite băuturi indigene
® Margarina import Dancmari'a
® Măsline import Grecia (III)

S.C. „CERNAFRUCT" S.A. 
HUNEDOARA

Anunță licitarea pentru locație de ges
tiune a următoarelor unități comerciale : 

1992 — la Hune-

Iw
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a următoarelor
• In data de 18 moi 

doara :
Unitățile nr. : 2, 3,

21.
• în data de 21 mai 
Unitățile nr. : 27, 
Informații la telefoanele :

11296, începind cu 2 mai 1992, între o-I 
| rele 10—15. (447) j
%
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| orice mijloace,
J animalelor în zoira

5, 8, 10, 13, 18 I
1992 — la Hațeg: I

28, 29, 30 și 31. j 
957/12765 '

S.C. FARMACEUTICA „REMEDIA" S. A.
DEVA

Comunică licitație pentru inchirierea ur
mătoarelor farmacii : nr. 14 Petroșani, nr. 
16 Petroșani, nr. 19 Vulcan, nr. 20 Ani- 
noasa, nr. 25 Geoagiu, nr. 27 Crișcior, 
nr. 28 Băița, nr. 29 Baia de Criș, 
Certej, nr. 61 Hunedoara, nr. 
peni, nr. 46 Baia de Arieș, 
Montană, nr. 52 Aiud, 
nr. 8 Ghelari, nr. 10 Călan, 
nr. 59 Unirea, nr. 87 Blaj, 
unitățile Tehnico-Medicale nr. 
2 Brad și nr. 4 Petroșani.

Licitația va avea loc la data de 5 mai 
1992, ora 10, la sediul societății.

înscrierile se pot face pînă la data
1 mai 1992.
Informații suplimentare la telefon 956/ I 

23260, int. 21 (446) I

de

I

Inr. 34
45 Cîm- |

nr. 47 Roșia ' 
nr. 53 Ocna Mureș, J 

nr. 13 Pui, 
nr. 18 Lonea și

1 Deva, nr.

i 
i 
i
i 
i
i

SISTEMUL Dl GOSPODĂRIRE A APELOR 
DEA A

str. Aurel A laicii nr. 25, telefon 11773,
Va efectua, in perioada 20—30 aprilie 1992. 

acțiuni de combatere a dăunătorilor (șobolani, 
șoareci) pe diguri și lucrări hidrotehnice, ad- 
ministrînd momeală toxică — gria otrăvit — 
tratat cu fosfură de zinc.

Proprietarii de terenuri riverane și deți
nătorii de animale sînt rugați să evite, prin 

pătrunderea persoanelor și a 
acestor lucrări. (110)

întreaga răspundere pentru conținutul 
articolelor publicate o poartă 

autorii acestora.

TIPARUL:
S.O. „Polidava** S.A.

Deva, sir. 22 Decembrie 2.">
t • •>«•••«><••••>>••• •<»»•» o» tttfruț **************************(448)


