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Aș,-, rum a promis in 
septembrie anul tre
cut, delegația „Cru

cii Rații" germane a 
revenit in județul nos
tru. Recentul popas s-a 
caracterizat printr-un mu. 
marc număr de contacte 
oficiale. Pe lingă mai 
vechii prieteni ai județu
lui — Norbert Stoldi, 
Wo tgang Wehrle din Ti- 
tis'-e Neustadt, Hartwig 
'Icier din Plauen și co
legii lor —, la Deva a 
fost prezent și dl Nor
bert Halter, reprezentan
tul Secretariatului din 
Bonn al „Crucii Roții" 
germane la’ Cluj. Tntrca- 
. ;i delegație a fost în- 
timpinată de dl Nicolae 
Nicoară, președintele 
„Crucii Roșii" din Româ
nia. Intiiniriie avute i-au 
permis dlui Halter să 
constate că la Bonn nu 
se cunosc liniile direc
toare ale activității simi
lare din România, că în- 

rijirea medicală la noi

t ste cat strofală. Dar 1 
descoperit un lucru îm
bucurător : pe linie Je 
„Cruce Roșie" în jude
țul Hunedoara există idei 
și eforturi pentru mate
rializarea lor, ceea ce face 
posibil un sprijin con-

bătrini și cei de Ia 
grădinițe. Au mai 
neficiat de ajutoare 
această ocazie și Mănăs
tirea Prislop, subfilialele 
de „Cruce Roșie" din 
Hunedoara și Petroșani, 
Spitalul din Vulcan. Fi
liala județeană a primit

Ajutor

crct, în special pentru do
tarea noului sediu al fi
lialei, acum in construcție.

Prima deplasare a 
fost făcută la Brad, unde 
membrii delegației au 
trainice relații de priete
nie. Aici s-au bucurat 
să-i revadă lucrătorii 
spitalului, ai casei de

mire, /lupă cuvintul de 
saliftr dl ing. Glieorghc 
Stoicuța, primarul Petro- 
șaniului, a subliniat că 
această salvare este foar
te utilă deoarece de 
multe ori accidentați! din 
subteran au fost trans
portați la spital cu bas-

„Cruce Roșie", cu 
șui Plauen, a foit 
primită. Ca un prim pas 
in relația stabilită, sub
filialei i-au fost lăsate 

lucruri, primele 
de altfel din ceea 
fi baza șa matc-

ora- 
bine

»

prietenesc
un Wartburg, mașina e- 
xistentă deja in dotarea 
sa fiind dată Căminului 
de bătrîni Brad.

La Petroșani 
salvării, donată 
en și echipată 
mare varietate
tervenții medicale, a pro
dus o deosebită mulțu-

primirea 
de Plau- 
pentru o 
de in-

culante. Pe de altă par
te, ecoul mineriadelor 
peste graniță a făcut ca 
în Valea Jiului să nu 
mai sosească ajutoare. De 
aceea propunerea 
Meier de a stabili 
lății de colaborare 
parteneriat, pe linie

dlui
re-

Ș> 
de

cîtcva 
dotări 
ce va 
rialâ.

Atenți la nevoile noas-. 
tre, prompți și meticu- 
loși in onorarea promi
siunilor făcute, reprezen
tanții „Crucii Roșii- ger
mane urmăresc și modul 
cum este folosit ajutorul 
pe care-1 dau, progresele 
făcute în activitatea de 
la noi. De asem'enea, au 
remarcat cu bucurie co
laborarea dintre grupele 
de tineret și cele de 
adulți de la subfiliala 
din Hunedoara, au admi
rat lucrurile (stampe și 
păpuși) realizate în ate
lierul acesteia, in condi
țiile in care totul la noi 
se desfășoară prin volun
tariat.

VIORICA ROM\N•••••••••••••• a
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CE ZIEE NE MAI AȘTEAPTĂ...1

Primi? ft cu durere ui
• cn? natale. după cum

.mt ți dimensiunile pun-
i j fu aruiă. a venit i

in? . it.’b’-î j H< ■ tai l.c a Gu-
iWllIlli • ITq •e refera la
rv : ' ii 2* la ută a
- :i . nriimr la unei - pro-
rin și serv icii, incepînd 
cu data de 5 mai a.c., pre
cum și 1;, măsurile de 
pr recție socială, între <1- 
cjstea situindu-sc și cea 
[iriv nd compensarea a .util 
ia sută din creșterea pre
țurilor la produsele sub
venționate. Dup* cum ne 
avertiza primul ministru 
Teodor Stolojan, aceste 
mâ .uri sînt neplăcute, dar 
■•lot justificate de necesi
tatea înlăturării discrepan
ței între costurile supor
tate de populație și câș
tigurile unor agenți eco
nomici din verigile inter
mediare de la producător 
la consumator. Pe dc o 
parte, vechea formă de 
aplicare a subvenției pe 
produs s-a dovedit inechi
tabilă, deoarece de produ
sele respective nu benefi
cia clocit o parte din

popul ițic. iar pe de alta, 
unele -.r.-toare ale indus
trii i alimentare (in special 
cele ale cărnii, zahărului, 
și uleiului) nu erau sufi 
> ;ent fie preocupate și in
tere .ate (in orice condiții 
tivind a igurate subvenții) 
sa perfecționeze activi
tatea economică, să obți 
nă rezultate de performan
ță. A.șa cum ni s-a spus, 
actuala etapă este cea mai 
dificilă din cele 1 „opera
ții" de acest gen care ne 
așteaptă în decurs de doi 
ani.

Vrem nu vrem, începind 
de azi vom simți pe pro
pria piele efectul măsuri
lor luate de către Guvern, 
oricum așteptindu-ne zile 
destul tie grele și negre. 
Asta cu atit mai mult 
dacă avem in vedere că 
gradul de valorificare a 
resurselor dc producție 
pentru pîine. carne, lapte 
zahăr, ulei ș.a. este depar
te tic a nc liniști, apela
rea la importuri fiind imi
nentă. Tn ciuda condițiilor 
foarte bune ce lc avem 
să producem hrană pentru

o populație tie .-h-ea trei 
ori mai mare decit cea 
actuala a țării, îorfc-h rău
lui au vrut să ne compro
mită in ochii lumii, sa 
devenim slugi și cerșetori, 
bogăția tic resurse ce le 
avem transformindu-se cu 
premeditare în sărăcie. Da
că economia tie piață este 
percepută ca fiind sino
nim.! cu belșugul și bună
starea, pentru noi aceasta 
este acum doar o iluzie, 
atingerea drumului spre 
un asemenea obiectiv ncce- 
sitind multă muncă, susți
nută de tehnologii de înal
tă performanță în fiecare 
sector productiv. Cînd pu
terea economică a țăranu
lui român va fi compara
bilă cu cea a fermierului 
occidental, cozile la ma
gazinele dc produse ali
mentare vor dispărea cu 
siguranță și altfel se va 
pune problema subvenții
lor ce nc-au dat și nc dau 
mari dureri de cap pînâ 
ce vom ieși din această 
criză care ne domină exis
tența.
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Știutul
dc Iu Țebi-a.

Tricolor roinâncM; in Sfinta
Foto l’A\ HI.

Biserică
I 1/ 1

ÎN ZIARUL DE MflNE (miercuri, fi mai)

• Rezultate, clasamente, etapele viitoare in Divi
zia C (seriile 9. 10 și 11);

• Campionatul județean <le fotbal.

— Bunicul meu e centenar 1

— Mare scofală ! Al meu e milionar !

FLASH!
O .ș-ED/.vfzi consiliului 

Jf’DE’ȚEAN, Ieri a avut loc la 
Deva ședința Consiliului Jude
țean, convocată potrivit ari. IU 
din Legea nr. GOllO'JL In ca
drul ședinței au fost alese co
misiile de specialitate șl a fost 
aprobai. Regulamentul de func
ționare a Condliulu! Județean 
ITR. fi.)

0 C' Ro DF. ECONOMI !l

MONDIALA. O idee nu numai 
evceleniă ci șl benefică pentru 
tinerii studioși din invățămtntul 
superior, pusă in practică de FJ- 
nivers/tatea Ecologică din Deva. 
Redactat de un colectiv apreciat 
dc cadre, universitare, cursul se 
vrea a fi, dincolo de prima reu
șită ;>j acest sens, șl un deschi
zător de drum care vizează me
canismele trecerii spre economia 
de piață, un mijloc dc lărgire 
a sferei de cunoștințe In act t 
complete domi niu. (C. P.).

0 SPECTACOLE. De curbul, 
Casa de Cultură din Orăștie a 
găzduit ctteva spectacole pre
zentate dc Teatrul de Păpuși din

Alba lulia, cu piesa „Cine va 
păzi clopoțeii" (care a sttrnlt en
tuziasmul celor mici) șl de că
tre Ansamblul folcloric „Cioctr- 
lla" pentru militarii din locali
tate. Si acest din urmă specta
col a fost aplaudat la scenă 
deschisă, avtndu-sc In vedere, va
loarea recunoscută a formației 
bucurcștcnc. (M.U.)

0 DE LA 2 500 LA 250. A- 
ecastă „diferență dc potențial" 
reprezintă nivelul din urmii cu 
un an șl cel de la data dc. 28 
aprilie a.c, al deranjamentelor 
telefonice reclamate la 02L îm
bucurător, nu ? (I. C.).

0 FĂRĂ AUTORIZAȚIE. 
Nu cu multă vreme în urmă, pe

strada Oituz, a apărut un nou 
Snaclc-llar. Toata bune și fru
moase numai că respectiva u- 
nitate nu arc autorizație dc func
ționare din partea primăriei. 
In schimb din partea .Sanepidu
lui are autorizație (! ?). Pa lin
gă aceasta, patronii sînt in liti
giu cu proprietarul terenului. Cu 
alte cuvinte, Snaclc-Darul func
ționează ilegal. Asemenea situa
ții slot multe in municipiul De
va. (V. N.).

FLASH!
J
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FAX
■ TEHERAN. — Prima 

intilnire la nivel inalt a 
liderilor celor șase republici 
musulmane din fosta 
U.R.S.S. va avea loc în 
Turkenistan, la 10 mai, și 
la ea vor participa și Ira
nul și Turcia, a anunțat 
postul de radio Teheran, 
citat de France l’resse. Se 
relevă că președintele Tur- 
kenistanului, Saparmurad 
Niazov, a precizat la te
leviziunea din Așhabad că 
reuniunea va fi in princi
pal axată pe discutarea 
unor probleme economice, 
în special ir» ceea ce pri
vește petrolul, gazele na
turale, dezvoltarea comu
nicațiilor feroviare, pre
cum și în legătură cu re
facerea „drumului mătăsii", 
cale comercială istorică 
ce traversa Asia Centrală.

■ SAR \JEVO. — |Tc- 
șeoin.c.c ..o.nici și Ilerle- 
govina, Alia Izerbfgovici, 
care s-a a lat începind 
tie simbătă seara, reținut 
de armata iugoslavă inlr-o 
cazarmă din zona orașului 
Sarajevo, a fost pus in 
libertate duminică și a 
ajuns la sediul președinției 
republicii — a anunțat in 
seara aceleiași zile, la te
leviziunea din Sarajevo, 
vicepreședintele bosnie, 
Ejub Ganici. El a preci
zat că președintele Izerbc- 
govici este ,.n» siguranță 
și sănătos, ilar epuizat".

Q BEI.GR \!> — intr-un 
comunicat al Ministerului 
Apărări] al Iugoslaviei, pre
ședintele Bosniei și llcrțc- 
govina, Ilia Izerlu-govici, a 
fost acuzat direct dc a fi 
organizai, impreiină cu 
vicepreședintele bosniac, 
Ejub Ganici, și cu fostul 
președinte al ( umanității 
Democratice Croate din 
Bosnia-1 Ier țego vina, St ju
pan Kljuici, atacarea co
loanei in care era evacuat 
personalul coniandamentu- 
lui iugoslav din Sarajevo. 
In cursul atacului, doi co
lonei ai armatei iugoslavi! 
au fost uciși dc membri 
ai apărării teritoriale a 
Bosniei-Her țego vina.

■ WASHINGTON. — 
Statistici recente prezen
tate duminică de France 
I’rcssc pe baza datelor 
furnizate dc autoritățile ca- 
liforniene asupra urmări
lor gravelor incidente de 
săptămiira trecută de la 
Jx»s Angeles dovedesc că. 
prin numărul marților, a- 
juns la Ifi, bilanțul este, 
cel mai grav din ultimii 
75 de ani, respectiv dc la 
tulburările cil caracter ra
sial din 1917, de la St. 
Ixiuis. soldat cu 48 de 
morți. De menționat că in 
incidentele din 1967 de la 
Detroit, considerate și eli
de o deosebită gravitate, 
au murit „doar" 1:1 de per
soane. Dintre cei 16 de 
morți tic la l.os Angelos, 
în șapte cazuri este vorba 
despre persoane impușcale 
de forțele de ordine.

Alte dale referitoare la 
tulburările de la l.os \n- 
gcles se prezintă in felul 
următor: răniți — 2116.
dini re care 226 în stare 
gravă, arestări — 9113, ci- 
teva sute dintre respecti
vele persoane fiind deja 
aduse în țața justiției sul* 
acuzație de jaf ; imobile 
distruse sau grav avariate 
de incendii — 527'!, dintre 
care Utilii cu destinație co
mercială. Valoarea estimată 
a daunelor materiali' — 
peste 550 dc milioani de 
dolari. I a toate acestea se 
adaugă mii <|e Imuri de 
mumă pierdute.

FAX
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Nr. 
crt.

LISTA NOILOR PRETORI
IN VIGOARE DE LA 5 MAI 1992

A. PRODUSE LA CARE SE MENȚIN SUBVENȚII

DUPĂ 5 MAI 1992

Produsul/Serviciul
Prețul

U/M actual 
plătit de 

populație

Prețul cu 
amănuntul 
ce rezultă 
prin elimi
narea în 

totalitate a 
subvențiilor

Prețul 
care se va 

plăti de 
populație

1. Piine albă simplă, 500 gr/buc. buc. 8,00 24,00 12,00
2. Pîine Dîmbovița de 800 gr/buc. buc. 10,00 30,00 15,00
3. Piine neagră de 1 000 gr/buc. buc. 6,00 • 18,00 9,00
4. Zahăr rafinat vrac kg. 32,00 96,00 48,00
5. Ulei rafinat floarca-soareluj 1. 40,00 108,00 57,00
6. Lapte de consum cu 1,0 la sută 

grăsime 1. 10,00 34,00 16,00
7. Unt, cu 80 la sută grăsime, 

pachet de 200 gr buc. 25,00 125,00 50,00
8. Lapte praf vrac normalizat, 

cu 80 la sută grăsime kg- 78,00 274,00 127,00
9. Carne de vită, cal. a H-a kg- 138,00 363,00 194,00

10. Amestec came vită pentru 
mîncăruri kg- 62,00 203,00 97,00

11. Carne de porc cu slănină, 
cal. a H-a kg. 105,00 220,00 134,00

12. Came porc fără slănină, 
cal. I kg- 132,00 260,00 164,00

13. Amestec came de porc 
pentru mîncăruri kg- 74,00 196,00 105,00

14. Came de pul fără cap, git 
și picioare, cal. I kg. 97,00 372,00 166,00

15. Carne de pui fără cap, gît 
și picioare, cal. II kg- 90 356,00 157,00

16. Piept de pui cu os kg- 167,00 579,00 270,00
17. Tacimuri de pui kg. 40,00 166,00 72,00
18. Parizer kg- 140,00 447,00 217.00
19. Salam de vară kg- 235,00 600,00 326,00
20. Lignit sortat t. 375,00 6795,00 1980,00
21. Brichete din cărbuni t. 930,00 14090,00 4220,00
22. Lemn de foc t. 580,00 7260,00 2250,00
23. Butelie de aragaz buc. 35,00 495,00 150,00
24. Combustibil lichid ușor 

pentru calorifer t 2150,00 34230,00 10 707,00
25. Gaze naturale mc. 1,00 11,70 3,70
26. Energie electrică kWh 0,65 12,70 3,70
27. Energie termică Gcal. 220,00 2832,00 873,00
28. Abonament transport urban

— o linie medie provincie ab. lună 70,00 922,00 283,00
— București ab. lună 75,00 775,00 250,00

29. Abonament pe C.F.R. 
pentru 51 km lună 113,00 2889,00 807,00

30. Abonament auto interurban 
pentru 30 km lună 158,00 1570,00 511,00

31. Transport fluvial In Delta 
Dunării, Orșova — Moldova 
Nouă
și Brăila — Hirșova (50 km).

bil. 
cls. II 18,00 151,00 52,00

Din decembrie 1989, E.M. 
Barza a traversat o pe
rioadă de puternice con
vulsii interne, dovadă fiind 
detronările a trei echipe 
de conducere pină In 
prezent. Starea de spi
rit actuală este departe de 
normalitate, existind In 
permanență posibilitatea 
unor noi manifestări de 
forță. Motivația ■ nemulțu
mirile In lanț acumulate 
în ultima perioadă de 
timp Am încercat o pu
nere în temă asupra fe
nomenului, prin interme
diul deopotrivă al celor 
două „tabere".

PRODUCȚIA 
ÎNCOTRO ?

Din dialogul pe caro 
l-am realizat la nivelul 
conducerii, cu dnii Gheor- 
ghe Petrlca, directorul u- 
nității, Doru Oprean, di
rector adjunct și Gheorghc 
Silași, am retinut că, în- 
cepind cu luna octombrie 
1991. clnd s-a preluat con
ducerea de către actuala 
echipă (producția fiind In
tr-un acut proces dc scă
dere). s-an luat o serie 
de măsuri de redresare a 
acesteia Finalizarea a 
fost împiedicată de pro
ducerea Incendiului la u- 
zina de preparare, tn toam
nă — situație în care a 
trebuit să se regîndească 
întregul flux tehno) >glc.

B. PRODUSE CARE NU SE MAI SUBVENȚIONEAZĂ 
DE LA 5 MAI 1992 — LA CARE COMPENSAREA SE ACORDA 

100 LA SUTA PENTRU DIFERITE GRUPE ALE POPULAȚIEI

Nr.
crt. Produsul U/M

Prețul actual 
plătit de 
populație

Prețul care se 
va plăti de 

populație

1. Caiet școlar liniat, 48 file
47,00— Fabrica Letca și Petrești buc. 14,00

— COMCEH Călărași
2. Caiet studențesc, 100 file

buc. 14,00 6b,00

— HICART Bistrița buc. 40,00 155,00
— COMCEII Călărași

3. Caiet școlar, 100 file
buc. •10,00 225,00

— HICART Bistrița buc. 27,00 73,00
— COMCEH Călărași

4. Bloc dc desen A 4
buc. 27,00 123,00

— HICART Bistrița buc 17,00 62,00
— MUCART Cluj

5. Caiet geografie, 36 file
buc. 17,00 91,00

— Ix/tea Bacău buc. 19,25 101,00

Diferențele vor fi acordate direct elevilor și studenților prin unitățile dn 
învățămînt, pe baza unui program special de protecție socială.

6. Manualele școlare vor fi date, în continuare, gratuit prin unitățile de in- 
vățămînt preunivcrsltar de stat.

C. PRODUSE LA CARE PREȚURILE ACTUALE NU SE MODIFICĂ :
Proteze și produse ortopedice: Diferențele vor fi suportate din fondurile d 

asigurări sociale, asistență socială sau din alte fonduri; Taxe crcșe și grădinițe : 
Se modifică plafoanele în raport de care se stabilește contribuția părinților corelat 
cu veniturile compensate — indexate. C'hirii — locuințe de stat.

D. CARNE Șl PREPARATE DIN CARNE NESUBVENȚIONATE 
LA CARE PRETURILE SE MODIFICA CA URMARE 

A ELIMINĂRII SUBVENȚIILOR LA ANIMALUL ÎN VIU

Nr. 
crt.

Produsul
U/M

Prețul 
actual 

plătit de 
populație

Prețul 
ce se va 
plăti dc 
populație 

de la 5. V. 1992

I. CARNE DE VITA
— anima] viu kg/viu 10.00 185,00
— came în carcasă kg. 262,00 ■144.00
— mușchi de vită kg. 846,00 1375.00
— carne, călit. I kg. 339,00 526,00

IT. CARNE DE PORC
— animal viu kg/ viu 115,00 170,00
— carne în carcasă cu 

slănină kg. 233,00 317,00
— carne în carcasă fără 

slănină kg. 290,00 382,00
— mușchiuleț kg- 635,00 1058,00
— came călit. I, fără 

slănină kg. 347,00 439.00
— carne călit. I, 

cu slănină kg. 267,00 351,00
III. CARNE DE PASARE 

— pulpe de pui cu os kg. 482,00 530,00
IV. UNELE PEPARATE DIN

CARNE
— salam italian kg. 425,00 585.00
— cîrnați de porc afumați kg. 500,00 660,00
— costiță de porc afumată kg- 203,00 305,00

NOTA : 1. Prețurile cu amănuntul de la cap. D sînt maxime ce nu pot fi de
pășite ; Prețurile la alte sortimente de carne și preparate din carne se vor ne
gocia potrivit prevederilor H. G. nr. 53/ 1992 și Normelor emise de Ministerul 
Economiei și Finanțelor, Ministerul Agri culturii și Alimentației și Ministerul Co
merțului și Turismului.

LA MARGINEA PRĂPASTIEI
S-a instituit un program 
de exploatare selectivă a 
minereului, vizînd crește
rea conținutului In metale 
și, pe acest tond, reduce
rea unitară a cheltuielilor. 
S-au reevaluat strict toa
te capacităple de pro
ducție, oprindu-se o parte 
din activitatea unor sec
toare ale căror abataje 
erau ncrentabile, efective
le fiind dirijate spre sec
toarele Brădișor, Carpen, 
Valea Morii, Valea Arsu
lui. Luind etalon luna 
ianuarie a.c., producția a 
înregistrat o creștere cu 
27 la sută, deși nici 20 la 
sută din locurile de mun
că ce se află în pregăti
re nu au intrat pe pro
ducție. De asemenea, s-au 
întocmit studii de fezabi
litate la zăcămlntul de la 
Brusturi. Valea Morii (cu
pru) și Vata Ponor, pentru 
revigorarea Întregii pro
ducții a E.M. Barza, pre
cum și alte cltcva măsuri 
de recircuitare a lazurilor 
pentru obținerea de metal 
prețios.

A( AI MIE ÎNAINTE 
DE FURTUNA

Mai multe zv uri ante
rioare zilei de 17 aprilie

a.c. (zi cînd s-a declan
șat o nouă grevă la E M. 
Barza) lăsau să se înțe
leagă o posibilă mișcare 
de nemulțumire a mineri
lor. O sursa — al cărei 
anonimat îl păstrăm — 
aprecia că „este o stare 
artificial creată și întreți- 
nuită voit și că anumite 
neajunsuri inerente pe
rioadei pe care o traver
săm sînt speculate dc u- 
nelc cercuri interesate, 
cercuri care pînă în pre
zent nu au fost identifi
cate și izolate. Dc aseme
nea, zvonurile privind în
chiderea minei sînt tenden
țioase și total neadevărate. 
Mina n-o vă închide nici 
statul, nici guvernul, ni
meni alții decît noi, dacă 
nu ne vom angrcna în 
muncă, flecare la locul 
Iui Aceste zvonuri slnt 
ridicole. Adevărul poate 
fi șl trebuie cunoscut nu
mai în subteran și nu la 
„masa tratativelor" din 
restaurantele orașului 
Brad".

ZIUA CEA... MARE
Conflictul plana de mul

tă vreme. Ziua răbufnirii 
—17 aprilie. O nemulțu
mire spontană în întreaga

masă de mineri — nemul
țumire care s-a întins pînă 
in 22 aprilie, cînd s-a re
luat lucrul. Cauzele par a 
fi multiple, în primul rînd 
penalitățile mari din ulti
mele luni (cuantumul sa
lariilor fiind afect it între 
25—40 la sută), condițiile 
de muncă, aprovizionarea 
cu materiale a fronturlor 
dc lucru. Alt obiectiv cn 
caracter revendicativ a 
fost demiterea conducerii 
circ în opinia man festan- 
ților ar fi vinovatul prin
cipal al actualei s'tuațli 
economico-financl.ire a în
treprinderii.

CINE SÎNT 
„INSTIGATORII" ?

Cel puțin pe moment 
este greu de spus. Cert 
este că împotriva unor re
prezentanți ai Sindicatului 
Liber Barza s-a introdus 
de către conducerea E.M. 
Barza o acțiune în instan
ță pentru „instigare la 
grevă". l’rinlro cei vizați 
se numără și dl Gheorghc 
Gavriiă — liderul Sindica
tului Liber Barza. Dom- 
nla-sa susține că „Sindi
catul Liber Barza nu are 
nici un nmesteo în declan

șarea grevei, nemulțumi
rea fiind spontană, urma
re a situației economico- 
financiare dramatice pe 
care o traversează mina". 
Demersurile făcute în ul
tima perioadă de către 
sindicat au vizat reorgani
zarea E. M. Barza după 
principii economice care 
să rentabilizeze activitatea 
— programe dc lucru con
crete, precum și salarii ac
ceptabile, problema an
gajărilor (260) din moment 
ce la o parte din oameni 
(268 de angajați) 1 s-a 
redus programul de lucru 
)a jumătate de normă.

VOM CERȘI DIN 
POARTA-N POARTA ?

...Mun(ii noștri aur poar
tă. Starea de tensiune c- 
xistentă la E.M. Barza 
parc să aibă cauze mai 
vechi. Pe dc o parte — 
orgoliul unora dc a reveni 
in prim-planul scenei — 
dorință susținută prin mă
suri „ieftine* —, iar pe dc 
altă parte — situația con- 
juncturală a economici na
ționale (prețuri, inflație, 
haos, penalizări excesive), 
deopotrivă cu nainunca, 
schimbarea conducerilor

după planul lui X sau al 
lui Y. Sau vorba unu.' 
șef de echipă : „doi cu 
sapa, cinci cu mapa".

Dincolo dc toate aces
tea, sc emit pretenții pest? 
posibilități. Calitatea mi 
ncrcului este în multe 
situații „firavă". întreprin
derea nu arc nevoie dc pin 
tră, pe care să o transpor
te din abataje pînă l-i 
uzina dc preparare, fără 
nici un rost. Absenteismul 
se ridică la cifre îngrijo
rătoare. Prezența în aba
taje în luna martie a fost 
doar dc 61 la sută, față 
dc 83 la sută planificată 
(luind în calcul și con< • 
diile legale). Cheltuielile 
cu energia, transportul, 
materialele necesare pro
ducției sînt mari. Dato
riile pentru energie, trans
port etc. însumează multe 
zeci dc milioane. Seizin 
nea sindicală nu este in 
tîmplătoarc. în unitate 
funcționează, în momentul 
dc față, cinci sindicate, 
fiecare cu viziunea sa. Mo
mentul pe care-1 traver
sează întreprinderea este 
aproape dc marginea pră- 
pastici, dialogul dintre 
„forțele combatante" fiind 
în aceste momente mai 
necesar ca orieînd. Altfel, 
deznodămintul poate fi 
dramatic

CORNEL l’OENAR
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"l-IDELIUS"
Mîine, la București, meciul international de fotbal 

ROMÂNIA — INSULELE FERROE
Așadar, miinc, la București, sc desfă

șoară prima partidă de fotbal dintre 
remania și insulele ferroe, din 
cadrul preliminariilor Campionatului Mon
dial de Fotbal, ce ta avea loc în anul 
1093, in S.U.A. După cum sc știe, Româ- 

- nta face parte din grupa a l-a, împreună 
cu Belgia. Ceho-SIovacia, Țara Galilor, 
Cipru și D’sulele Ferroe. Deci o grupă cu 
echipe ce nu au nevoie de o prezentare 
deosebită (Belgia, Ceho-SIovacia si Țara 
Galilor) dar și cu două echipe — surpri
ză, care dc fapt au și dovedit că nu sint 
dinainte învinse: Insulele Ferroe au reu
șit o victorie in fața Austriei, iar Cipru, 
după mai multe 
presa sportivă in ultimii ani. 
și un scor foarte strins, > 
belgienilor („diavolii roșii"), 
mv i al grupei (1—0).

România, mai precis Federația Romană 
de Fotbal si conducerea tehnică a na
ționalei, trăgind probabil învățămintele 

juvenile din preliminariile Campionatu
lui European, unde începutul a fo.d făcut 

cu stîngul, au luat măsuri va, la primul 
meci de la București, să fie convocați ju
cătorii cei mai in formă, indiferent dacă 
joacă la echipele din țară sau la cele din 
străinătate. Așa cu au fost convocați 
Stei a, D Petrescu Gh. Popescu, Belode- 
di-'i (nu s-a prezentat încă la lot), 1 u- 
pescu, Rotariu, Bagi, Lăcătuș, Răducioiu, 
Balint, insă și Tenc, Panait, Mihali, Săn-

meciuri remarcate de 
a obținut 

scor foarte strâns, recent, in fața 
in primul

doi, D. Muntcanu, C. Pană, Chcregi, 
Gcrstcnmaicr, Ganc. Bar, Sămloi șl Ră- 
ducioiu sint accidentați și tot din aceas
tă caurd Sabău n-a fost convocat la lot. 
Lotul s-a reunit încă dc joi, 30 apri
lie, la Săftica, și sîmbătă, 2 mai, a și 
acut loc primul mcci-școală cu echipa de 
tineret, a României, antrenată de N. Do- 
brin și AI. Ifondrea. 
dovedit poftă de joc 
mai tinerilor fotbaliști 
goluri. Acest avetlt ar 
ăm miercuri in fața 

echipe din Insulele Feme, 
bine) că selecționerul
Cornel Dinu, ia foarte serios jocul de 
miercuri. Fiindcă s-a insistat mult pe 
lingă conducerea clubului Real Madrid 
pentru ca Ilagi să fie prezent la această 
partidă. Și cu toate că s-a prezentat la 
lot, la insistențele spaniolilor, Ilagl a fost 
învoit pentru a pleca simbătă in Spania 
(cu un avion special) pentru partida Rea
lului de duminică, promițin lu-se reîntoar
cerea sa pentru meciul de miercuri.

Deci mieri.-uri. urmărind la televizor sau 
la radio transmisia in direct a meciu
lui România — Insulele Fcrroe, fncepind 
de la orele 18,50, precum și transmisia 
(tot direct la TV) a finalei „Cupei Cupe
lor" (orele 21,10), vom avea, cet care iu
bim fotbalul, o „miercure plină".

/.V ULTIMA ETAPĂ
I I 11 LVDB.tL

1 EMIN1N

D I V I Z I A Bl

REZULTATELE 
Birlad — C.S. Faur 
Condanța 3—1;
4—9; Steaua Mizil — C.S. Tirgoviște 3—0; Olimpia 
Rm. S. — Hacăra Moroni ?.—1 ; Unirea Slobozia — 
Unirea Focșani 2—0; Gl. C.F.R. Galați — Gloria Bu
zău 2—I ; Sportul Comaieo — Progresul 
F.C. Caracal — Callatis Mangalia 1 — 1.

ETAPEI A 27-A: F.E.P.A. '74
Hue. 1—0; C.S. Olt 'S0 — Portul 

Autobuzul Hu-. — Petrolul lanca

Buc. 0—5 :

CI .XS 1 Ml NT U I.
1. Gl. f.t.R. Galați 27 15 7 5 50—23 :I7
2, Progresul Buc. 27 Ifi 1 7 16—23 36
.1. Xutohuzul Buc. 27 Ifi 2 9 12—2fi 11
L ( allatis Mangalia 27 11 7 7 31—21 33
5. Flacăra Mireni 27 12 7 8 11—25 31
6. F.C. Olt ’90 27 11 3 10 11—32 31
7. 1 \l R București 27 13 1 10 50—30 30
8. 1 niri'a Slobozia 27 12 fi 9 11—37 30
9. Steaua Mizil 27 12 1 11 :ifi—28 28

10. Portul ( onslanța 27 11 fi 10 39—32 28
11. I ni rea Focșani 27 10 7 10 30—25 27
12. Gloria Buzău 27 9 8 10 38—2fi 2G
13. Petrolul lanca 27 9 5 13 25—37 23
1 1. Olimpia Rm. S. 27 8 fi 13 25—39 22
15. F.E.P.A -71 Birlad 27 9 3 15 21—15 21
Ifi < .S. Tirgoviște 27 8 1 15 21—13 20
1 7 l’.C. < aracul 27 5 fi Ifi 28—62 16
18. Sportul Comaieo 27 5 3 19 18—81 13

ETAPA VIITOARE . C.S. Tirgc;■1st. — F.C. Olt
••/0 • Portul C'-ța — Autobuzul Buc. ; P •1 rolul lanca
— F.E.P.A. ,1 Birlad; Ol im pia Rm S. — Steaua
Mizil: Unir>a Focșani — Sportul Comaieo; FAUR 
Buc t'nir a Slobozia; Flacăra Moroni — Ca'.latls 
Mangalia : Gloria Buzău — F.C. Caracal ; Progresul 
Bw . Gl. C.F.R. Galați.

D 1 V 1 Z 1 A B 2

ItEZT ETA J IILE ETAPEI t ’7-.1 . Gloria ftesita __

Jiul Petroșani 2—2; Jiul Craiova — (raz Mt’îan 1-
F.C, Bihor — 1 'ra Arad s—0 ; u. M. Timisoara —

Metalul Bo< :i 2—0; Mctalurg. Slatina — Chimia 1 HI.

l il< • a 0—O ; l .T. Arad — C.S.M. R. și ța 5—0; Șoimii
I.P A. Sibiu — C.I'.R. Timisoar< 2- l ; Iris Arad —

1 ( Drobeta Tr. S. 1-0; Metalurg. Cu'iir — Unirea
\'ba 1. 2 1

< 1 X S \ M E N II 1
1 1 T. trail 27 17 5 3 11—16 3!)
2. 1 oiria Alba folia 27 18 1 8 'i 1—25 37
1. f s.M. Reșița 27 i r» i 8 35—22 11
1. lini Petroșani 27 11 1 10 53—29 :hi
5. f ,I‘.R. Timișoara 27 13 1 10 31—11 30
6. f 1 Bihor ■ 27 12 6 9 52—30 29
7 < himi.'i Rm. V. 27 10 7 10 33—2!) 27
8. Jiul < raiova 27 10 7 10 31—31 27
9. Metalul Bocșa 27 11 1 12 37—38 26

in. Metalurg. < ugir 27 12 2 13 29—37 26
11 Gloria Reșița 27 10 5 12 37-38 25
12. Șoimii I.P. t. Sibiu 27 9 7 11 31—37 25
1 1. Gaz. metan Mediaș 27 9 7 11 38—17 25
1 ' Metalurg. Slatina 27 8 8 11 M—35 21
15. I.C. Drobeta Tr. Sev. 27 8 7 12 31—11 23
16. Aris Arad 27 9 5 13 28—15 23
17. 1 M. Timișoara 28 8 5 11 30—5fi 22
18. Astra Arad 27 5 3 19 26—61 13

•Echipă penalizată cu 1 punct.
ETAPA VIITOARE: Metalul Bocșa Hui Craiova;

Gaz Metan — F.C. R>hor; A dra Arac Gloria Re-
ița; Metalurg. Slatina — V.M. Timișoara; C.S.M.

Reșița — Arii Arad; Jitii Petroșani — UT. Araci;
Chimia Rm. Vil:ea — Unirea A 1.; C.F.R. Timișoara
— Metalurg! tul (jugir; pe Drobeta Solmll Sibiu.

Sclecționabilii au 
fi au administrat 
nn mai puț'n de 8 
fi bine să-l remar- 
puțin cunoscutei 

Se pare (și e 
naționalei noastre, 

serios jocul 
insistat mult

SXB1N CERBU

f o r n .1 i.
Ml’REȘUl DEVX — 

OȚELUL STEI 
:i—o

Devenii vor deschide 
scorul în min. 20, cind 
Hădos inscrie din a- 
propiere. După pauză, 
în min. 51. 
este faultat 
Lovitura de la 11 
este transformată 
Hădos : 2—0. Cu

Ardelean 
în careu.

m 
de 
un 

minut înainte de final, 
Zaharia șutează exce
lent de la 1(1 metri și 
3—0. (Xoicu I.ăzăruț, 
colaborator).

A fost un meci an
trenant, cu multe 
faze de poartă, 

care, pe lingă frumu
sețea unor atacuri, a 
dezvăluit multe dintre 
carențele fetelor din 
Deva, cunoscute de pu
blicul spectator: gafe 
în apărare unde, cu toa
te insistențele de pînă 
acum, nu s-a reușit mo
bilizarea jucătoarelor 
pentru o apărare forte 
(nici în zonă, nici om 
la om), multe pase gre
șite la înaintare și ra
tări incredibile la poar
ta echipei oaspete. Dar, 
totul e bine cind se 
termină cu bine: REMJN 
Deva s-a clasat pe lo
cul (>, cvitînd retrogra
darea de care n-a scă
pat Metalica Oradea. 
Sperăm ca echipa con
dusă de prof. I. Mă- 
tăsaru să revină în 
campionatul viitor mai 
bine pusă la punct cu 
pregătirea fizică și teh- 
nico-tactică, să satisfacă 
numeroșii simpatizanți, 
dar și pe... sponsori.

REMJN Deva a ali
niat formația : S. Buză, 
I. Zsigmond, M. Ham
za (5), G. Gruescu (6), 
M. Grosu, S. Cazacu 
(12), V. Rus, L. Catană 
(1), Ș. Virlan, A Dop 

I. Varodi, C. Rotar(i),
(3). in paranteză, golu
rile înscrise.

C. SANDU

REZULTATELE (ONCURSUlUI 
P R O N O S P O R T

DIN 3 MXI 1992
X\ scoli — Verona

O tlalanla -— Bari 1
1. < rrmon<»M — Cagliari 2
1. I ior< iilina — Torino X
5. •oggia — Napoli 1
b. Genoa — Intcrnazionale 2
i • .Inventus — Sainpdoria X
8. Milan — Lazio 1
ÎL Roma — Parma 1

10. Cesena — Ancona X
II. Pescara — Bologna 1
12. Reggiana — Udincsc X
13. \ eilr/ia — Brescia X

I mid di1 ci știguri : 27 779 530 lei.

■

D I V I Z I A B 3

R) .1 I ȚAȚELE I TAPEI 
nești — Tractorul Ev. 1—5; 
mureș 3—1; ■
Tirnăvenl ■ ‘ ~
C.S. Aerostar Bacău 4—I; I.C.I.M 
Piatra N. 1—0;
1—0; C.S.M.

A 27-A : Relonul Săvl- 
Min. Cavnic — Electro- 

; Poli lași — Metrom Ev 2—0; Chimica 
— Olimpia Satu M. 0—1; C.F.R. Cluj — 

............................ ----- B — Ceahlăul 
Foresta Fălticeni — C.S.M. Borzești 

Sueeara — F.C. Maramureș 1—0; 
mătura Zalău — „D" Cluj 0—1.

M I’ N 'I
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

( I A S A
„l < luj • 
I < Nara mureș 
Ceahlăul P. N. 
Tractorul Brașov 
C.S.M. Suceava 
Poli Iași 
Met rom Brașov 
I.C ,I.M. Brașov 
Armătura Zalău 
I oresla Fălticeni 
Olimpia Satii Mare 
C.F.R. f luj 
I Jeelromnreș Tg. M. 
< hiinica Tirnăveni 
Minerul Cavnic 
Ri'lonul Săvincșli 
OS. Aerosiar Bacău 
C.S.M. Borzești
• Echipă penalizată cil
ETAPA VIITOARE;

58— fi 
«1—15 
ifi—21 
18—37
33—28
37—28
31— 29
39—13
17—38
32— 30
27—31
17—11
35— 11
30—it;
20—51
25—«0
10- «2
Ifi—fi2

Ar-

11
12 
37
31
311
29
29
29 
28 
27 
20
21
22
22
19
18 
16 
II

I |
fi 1
I I
5 fi
3 III
fi 9
9 8
5 10
3 11
8 9
5 11
I 12
1 13
I 11
0 13
5 15
I 10
I 17
7 18

2 puncte. 
Olimpia S. M.

nlc ; Electfomureș — Poli lași; Metrom Eu, — lle- 
lottul Săvlneșll; (?.F.R. Cluj — Chimica T-venl; 
Ceahlăul P. N. — C.S.M Suceava ; Trai torul Ev. — 
I.C.I.M. Bv i Aerosiar bacău — „11“ Cluj; C.S.M. 
Borzești — Arnuifura Zalău; F.C. Maramureș — l'o- 
resfa Fiiltlee.nl.

— Min. ( au

-.................. ....................
AFILIAT LA UNIUNEA CIHNOLOGKjA, 
ASOCIAȚIA NAȚIONAIĂ A FELINELOR 
Șl I-A FUNDAȚIA DE PROTECȚIA 
ANIMALILOR COLȚ ALB'
OFERĂ MEMBRILOR SĂI:

I-Consultații <lc specialitate chlnologtccșl pentru pistei
■ l)rcsi\) pentru cilnl
■ Consultații medicale, tratamente șl vaccinări
- HranA prin abonament
- Echipamente șl liarnașamente
- Documentații de specialitate
- Pension pe termen limitat

Relații in vederea ochlzloțlonăril animalelor de rasâ 
șl a amatorilor pentru animalele pe cure doriți sA le 
abandonați

■ Toaletă pentru animalele cu blană
■ Acte de origine

înscrieri la CLUB:
tac în ncctirr*âimhiMâ între orele 12-15 Ir 
Muzeul de Științele Nuturii Deva 

Informații.
sixllul central in Deva la tel.

Filialii Valeu Jiului (Liipelil) 
Filiala Hunedoara
Filiala Brad

956/1668) 
20657 

953/60662 
957/18938 
956/56000

Sini admiși in ciuli șlbeposesorl de clini șl pisici, dar 
liililtorl de animale

Așteptăm iubitori de animale pentru innințnrca de filiale 
în Orăștle, Hațeg șl alte locatltAțl din Județele limitrofe
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PROGRAMUL 
FILMELOR ÎN UNITĂȚILE 

CINEMATOGRAFICE, PENTRU PERIOADA 
4—10 MAI A.C.

J—6 MU A.C.
„PATRIA" DEVA — Cascara (S.U.A.); 
„MODERN" Hunedoara (sala A) — Cei 7 magni
fici (llong Kong); sala B — Videocinenia ; 
CASA DE CULTL’RĂ Călan — Pantera mortală 
(Bong Kong);
„ZAR XND" Brad — „Ospătarc șef, întinde-o 
(Ceho-SIovacia);
„PATRIA" Orăștie — .locurile crimei (Ceho- 
SIovacia);
„DACIA" Hațeg — Manon și izvorul (Franța); 
„FLACĂRA" Hunedoara — Videocinenia 
„MUREȘUL" Simeria — X ideocincina.

7—10 MAI X.C.
„PATRI X" Deva — Karate Kid II (S.l'.A.); 
„MODERN" Hunedoara (sala A) — Vanessa 
mania); sala B — Videocinema ;
CASA DE CULTURĂ t alan — Harababura 
(România);
„ZARAND" Brad — < ascara (S.U..X.) :
„PATRIA" Orăștie — Suflet sălbatic (S.U.A.); 
„DACIA" Hațeg — Ultima noapte a Sehereza 
del (Rusia);
„FLĂCĂII X" ]luncdoara — X idcocinema ; 
„MUREȘUL" Simeria — Prindeți-1 pc Bruce Lcc 
(S.U.A.):
„I.UMIN.X" llia — Arunc-o p<> mama din tren 
(S.U.A.).

(Ger-

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„AGROTUR" S.R.L.

\ iude eu gros agoniilor economici cu ca
pital privat și dc stat mărfuri din import:
• ciocolată • bomboane 0 caramele • sucuri
• detergent! de 1 kg și îl kg — praf și lichid
• alte produse.

Desfacerea produselor sc face de Ia Baza 
dc Agrement (Camping) Șoimuș, zilnic, între 
orele 10—18.

Adaos comerrial unic — 3—8 la sută. In- 
iorixații, Șoimuș, telefon 68189, (190)

S O C I E T A T E A
„CONSULTING IMI’EX I.EU“ S.N.C.

D E V A
Vinde prin magazinul de mobilă din Hu

nedoara — microraionul V — următoarele :
• dormitoare, feronăric pentru mobilier 

scule și dispozitive pentru timplărie — 
import Germania ;

• frigidere pentru uz casnic și pentru 
unități de alimentație publică — im
port Germania ;

• mobilier din țirodtKliti internă. 
Societatea asigură transportul mărfurilor

domiciliu. (194)la

CIHNOLOGIC.de
Fiiltlee.nl
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PUBLICITATE
VlNZARl -
CUMPĂRĂRI

• VIND apartament 3
camere decomandate, etaj 
I, Hunedoara, centrul civic, 
bloc cu 4 nivele. Informa
ții la telefon 17941. după 
ora 20. (3112)

• VtND grădină in De
va, str. C). Densusiani) 2. 
Preț convenabil. (3096)

• VIND apartament 3
camere. microbuz l'ord, 
I ada 1200 S. Deva, telefon 
29211. (3084)

• VIND mărci. Deva, te
lefon 20745, intre orele 
18—20. (2997)

• VIND Trabant 601 S 
stare foarte bună și garaj 
metalic demontnbil, după 
ora 16. Deva, telefon 25413.

(3090)

• V1ND planetare, cutie
viteză, e’rieri. discuri Iri
nă. parbriz spate, electro
motor, carburator, delcou. 
elemente caroserie. aparate 
bord Dacia 1100. Deva, te
lefon 25684. (3099)

• VÎND urgent casă Si-
meria. Al. Vlahuțâ nr. 3. 
Ini i mâții Deva. t o ton 
21096. (3101)

• VIND casă Almașu 
Sec, nr. 31, in lei sau va
lută. Informații 13295. du- 
pi ora 20, Deva. (3102)

• VÎND mașină pufuleți. 
Informații Sibiu, telefon 
92/411514. Vînd u i ți gea
muri noi la preț negocia
bil. țiglă patent. Informa
ții Dobra, telefon 33294.

(3077)

• VIND televizor color
7'elefunken. diagonala 65 
cm 60 000 lei. Deva, tele
fon 18131. (3081)

• \ IND Dacia 1310.
Deva, telefon 20511, după 
ora 16. (3086)

• OFER recompensă în 
valută pentru cedare con
tract apartament 2—3 ca
mere. eveins Dacia, Micro
15. Deva. 15497. după ora
16. (3098)

• VÎND Dacia 1300 De
va. telefon 28168, după o- 
ra 16. (3087)

• VÎND rulotă pregătită
pentru comerț și semire
morcă I’adiț 500. Deva, 
telefon 24765. (3088)

• VÎND autoturism I/ida
1200 brcaclt, motor tăiat 
lemne TN, 12 C.P., și vi- 
deoplayer. Orion. Deva, 
telefon 68115. (3092)

• VIND Dacia 1310, a-
parat filmat și dc proiec
ție. Hațeg, telefoane 70735 
:.a,i 70367 (3093)

• VÎND orgi Vcrmona, 
saxofon \matl. trompetă, 
acordeon Sonora și țug 
trombon. Hunedoara, tele
fon 125.38. între orele 7—15.

(2373)
• VIND malaxor, mari

na tocat carne electrică, 
mese carmangerie, ți mese 
pentru grădina dc vară. 
Hunedoara, str. C'hizid. nr. 
33 (2374)

• VIND telefax japonez 
nou, ceas Ilolex elvețian. 
Hunedoara, telefon 18109.

(2382)
• VÎND receptor satelit

Grundig stereo, cu teleco
mandă Hun'cioara, telefon 
18109. (2383)

• VÎND microbuz ford
Tranzit cu 9 locuri, stare 
foarte bună Hunedoara, 
tdfefon 14613. (2883)

• VÎND Dacia 1300. De
va, b-lefori 20507, după o- 
ra 18 (3114)

• VÎND parchet fag.
TI-va. Horea 41. (3110)

SCHIMBURI

DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament 2 
camere ultracentral Sibiu 
cu similar Deva, eventual 
variante. Relații la telefon 
956/23424. după ora 17.

(3091)

• SCHIMB apartament
3 camere cu apartament 
2 camere și o garsonieră. 
Hunedoara, telefon 17229.

(2375)

PIERDERI

• PIERDUT legitimație
veteran de război pe nu
mele Păsculcsc Savu. O 
declar nulă. (3080)

• PIERDUT legitimație
handicapat, pe numele Bil- 
bie Emanuel Emil, elibe
rată dc Asociația de Han
dicapați Hunedoara. O de
clar nulă . (2385)

• PIERDUT motan bir- 
manez. Ofer recompensă 
specială. Relații Deva, te
lefon 12633. ciupă ora 16.

(.3097)

DIVERSE

• CU autorizația nr. 5037 
din 12 iunie 1991, elibe
rată dc Prefectura județu
lui Hunedoara, a luat fi
ință Asociația familială 
..Cuibul Dorului", cu sediul 
in Or.utioara, reprezenta
tă prin filipcscu Virgi), 
avind ca obiect dc activi
tate alimentație publică.

(3103)

• CU autorizația nr. 6115
din 11 martie 1992, elibe
rată dc Prefectura județu
lui Hunedoara, a luat fi
ință Asociația familială 
T.E.M., cu sediul în Deva, 
reprezentată prin Tăbăca- 
ru Marta, avind ca obiect 
• le activitate cosmetică, fil
mări video. (3109)

OFERTE

DE SERVICII

• ANGAJEZ temporar 
croitoreasă și brodeză, pre
ferabil autorizată. Deva, 
telefon 19526, orele 9—13.

(3094)

• AGENȚIA dc Turism
COMTUll ( ORAI.I A Deva 
oferă excursii în Ungaria, 
începînd cu 13 mai 1992 
și săptămînal. Prețul 3 500 
lei. I„i Istanbul la 23 mal 
1992, preț 10 800 lei, cu 
două cazări litoral. Relații 
telefon 15517, Deva, după 
ora 16. (3085)

• S.C. EUROMARKET 
BltlNDL Ș SNC, Centrul de 
prezentare, desfacere și li
vrări en gros, 2600 Orăștie, 
strada Gli. Barițiu nr. 1, 
telefon 956/47361, angajează 
distribuitor marfă cn gros, 
condiții studii superioare .și 
o experiență comercială.

(3089)

• SOCIETATE Comer
cială efectuează rapid și 
sigur transport marfă, pe 
orice distanță. Sarcină uti
lă 2 tone, preț negociabil. 
Conectați la telefon 956/ 
10718, sau 11131 (3027)

• S.C. IMA SRI, din O- 
r.îștie organizează săptă
mînal excursii în Turcia, 
la Prețul dc 8 500 lei și
4 DM și in Ungaria la pre
țul rl • 3 000 lei. Informații 
Orăștie, telefoane 956/ 
419.32 permanent, 47099 șl 
Deva, telefon 19053. (30.34)

• ȘOFER profesionist cu 
carnet de conducere B, C, 
D, E ofer servicii persoa
nelor, firmelor particulare. 
Deva, telefon 28597. (3076)

• EFECTUEZ transpor
turi mărfuri, maxim 1 tonă 
și persoane. Deva, telefon 
16519. (3104)

• S.C. ZOOCOM IMPEX 
SRI. Hunedoara achizițio
nează dc la populație ti
neret bovin, în greutate de 
peste 420 kg, la prețuri 
foarte avantajoase. Infor
mații telefoane : 957/22875, 
22485, 24031 și la 956/16290.

(2384)

• TEHNOREDACTARE
computerizată. Hunedoara, 
telefon 17952. (2368)

• SINDICATUL liber 
din I.M. Barza scoate la 
concurs postul de director 
la Clubul muncitoresc Gu- 
rabarza. Informațiile pri
vind participarea la con
curs cit și cele privind sa
larizarea pot fi primite de 
la Sindicatul liber din I.M. 
Barza, strada Valea Berzii 
nr. 87, județul Hunedoara, 
telefon 56513. Concursul 
va avea Ioc în data de 28 
mai 1992. la sediul Clubu
lui din Gurabarza. (3108)

COMEMORĂRI

• SE împlinește un an 
de la plecarea pentru tot
deauna dintre noi a veci
nului
lll.MN 1O\N ȘTEFAN

Dumnezeu să-l odihnească !
(3078)

• COPIII, nurorile 
și nepoții anunță că 
azi, 5 mai 1992, se îm
plinește un an de la 
decesul celui care a 
fost un m nunat tată, 
socru si bunic,

NI COI AE M 1 TEI

Comemorarea va a- 
vea loc dumini-ă. 10 
mai, la Biserica Orto
doxă o'n Simeria. No 
te vom uita nici >dată I 

(3100)

• AU trecut patru 
ani de cind fiica mea 
dragă,

dr. FELICIA 
MÂRGINEANU,

își doarme somnul sub 
lespedea rece, cu toa
tă înțelepciunea și 
bunătatea ci. Anii trec, 
dar durerea și aminti
rea ei sînt vii în su
fletul meu, cit voi 
mai trăi. Trist omagiu, 
dragă Felicia ! Mama.

(3071)

DECESE

• S.C. C'OMTOUR 
fXHV/C SRL angajează 
ospătari, barmaif., pa- 
tiscri, cofetari, bucă
tari, muncitori necali
ficați. Relații telefon 
956/21113. (.3030)

• ANA Păcurar, soră, 
cumnatul Valerin cu copiii 
sînt alături de Nicu Barbu 
șl copiii săi Adina și Dra- 
goș, în marea lor durere 
la trecerea în neființă a 
scumpei și neprețuitei 
noastre surori

MARIA HARIIU.
(2791)

• MIRCEA Sîntirnbrca- 
nu, frate, cumnata Ani și 
nepoata Simona, îndurerați 
și triști, sîntem alături de 
Nicu, Adina și Dragoș în 
marea lor durere la stin
gerea din viață a nease
muitei lor soții și mame

MARIA HARIIU.
(2792)

• FRA TELE fonică Sîn- 
timbreanu cu familia din 
Sibiu, cutremurați dc du
rere la trecerea în eterni
tate a scumpei lor surori,

MARIA,
om de mare noblețe sufle

tească și valoare morală, 
sînt alături de cumnatul 
Nicu Barbu și nepoții A- 
dina și Dragoș în marca 
lor suferință. (2793)

• VASILE Sîntimbreanii 
din București, frate, cu fa
milia aduc un ultim oma
giu dragei lor

MARIA
și sînt alături de Nicu, A- 
dina și Dragoș în nețăr
murita lor durere. (2791)

• GHIȚA Sintimbreanu 
din Blaj, frate, împreună 
cu soția Monica și cu doi 
copii, stăm alături de cum
natul Nicu Barbu și copiii 
săi Adina și Dragoș în 
cumplita încercare prici
nuită dc pierderea scum
pei lor soții și mame

M VRIA.
(2795)

• CU adincă durere în 
suflet, copiii, nepoții, sora 
și strănepoții anunță înce
tarea din viață, la 80 de 
ani. a celei care a fost

GARDO IOf. VNI>\

Ininormîntarea va avea loc 
miercuri, 6 mai 1992. în 
Cimitirul Reformat din str 
Eminescu. Deva

Dumnezeu sa o odili 
nească. ('’797)

• SOȚIA, copiii cu fa
miliile, nepoții eu familii
le anunța cu adincă dure
re încetarea din viață a 
dragului lor

l’OI’IȚAM \ \S|I I
în virstîi dc 69 ani. 

Înhumarea — azi. 5 mai, 
ora 15, de la Casa Mortua
ră la Cimitirul TJejan.

Dumnezeu sii-1 od'hncas 
ca 1 (2798)

• PROFUND îndil'cratc 
de dispariția celui care a 
fost un om de aleasă ome
nie, un prieten sincer .și 
devotat.

CLEMENTE HENG V.

familiile Cerbii, Groza, Ne
gru, Orban, l’îrva adresea
ză condoleanțe familiei 
greu încercate și Întreaga 
lor compasiune. (3107)

I
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R. A.M.G.C.L. HUNEDOARA
A N L N Ț A :

Miercuri, 6 mai 1992, se sistează livrarea 
apei reci în municipiul Hunedoara, între ore
le 7—15, pentru reparații curente ia Stația 
de filtre. (501)

SOVIET VL’EA COMERCIAL.A 
Al l’OC ETATE S. V DES A

strada Ulpia, nr. 15, telefon 15331
Face înscrieri pentru pregătire teoretica 

practică, pentru seria mai 1992, în vederea 
obținerii permisului de conducere, categoria II.

Prețul de școlarizare este de 12 965 Ici.

si

SOCIETATEA
DETECTIVILOR PARTICULARI

DIN ROMANIA

I It.I \I.A DEN \ 
str. M. Eminescu, nr. 2, 
(fosta Judecătoria Deva).

telefoane 956/14179 si 16017
In senilul reducerii și lichidării sustragerilor de 

și allp materiale (lin ca- 
Socielalca Detectiv ilor 

prin filiala sa din 
iipravcghcre directă sau 
liotă de metode și cu an 
li depistarea surselor și 
lilate a diverselor malc- 
de pe traseele efectuate

v«i
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I
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• SOȚUL Dumitru, 
fiii Eugen, Mircea cu 
soțiile Tea, Erji și ne
poții Claudia, Claudiu. 
Florin anunță cu du
rere decesul fulgerător 
al celei care a fost

CORNELIA 

IIORDEAN, 

de 63 ani.

Ininormîntarea va a- 
vea loc în 5 mai 1992, 
ora 13, în satul Bar- 
bura. Dumnezeu s-o 
odihnească! (3113)

• COl.ECTfVUX 
Băncii Comerciale Ro- 
măne Hunedoara adre
sează sincere condo
leanțe colegei Liliana 
Macovescu, la pierde
rea fulgerătoare a ta
tălui său (2337)

• FAMILIILE Szi 
tar Emil și Patru a- 
nunța cu durere înce
tarea fulgerătoare din 
viață a scumpei lor

EDITH SZITAR,

mamă, soacră și buni
că minunată. înmor- 
mtntarca va nvca loc 
miercuri, 6 mal 1992, 
ora 15, do la Capela 
Cimitirului Catolic, str. 
Eminescu. (3122)
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Ml I.T1POIX I

IN COI 
( O\sl

Prezintă azi. 5 mai 1992, ora 12, la sediul 
din Deva, bdul Deecbal, bloc P, intrarea 2. 
sistemul de operare multiuser-multitasking 

PC — MOS
pentru microcalculatoarele PC/AT compatibile 
IBM. Așteptăm pe toți cei interesați de noută
țile apărute în domeniul utilizării performante 
a microcalculatoarelor PC. (5011)

Oferă, ca importator direct, următoarele :
• hoișurubuii 25 tipodimensiuni
• accesorii de mobilier ca : buloni, bala

male aruncătoare, broaște fixe, dibluri 
din plastic, șaibe de tapițerie, cuie ta
pițerie

• capsatoare pneumatice pentru tapițerie
• discuri circulare cu plăcuțe vidia 0 100
• roți diamantatc, freze, burghie, chei 

imbtis
• camion II‘A 00 L 4x1. 8 viteze, 30 000 

km, cu prelată.
Informații la telefon 950/10987. (197)

SOCIETATEA COMERCT \E A 
ARDi AMT S.A. DEVA

I i I I : i i i i ■ i i i i i i ■ i i i i i i i i i i i i i i ! I ■

nr. K 
ziim

sediul in Deva, str. l’iața Victoriei, 
Organizează la sediul societății, în

19 mai 1992, ora UI. licitație pentru piȚlua- 
îu locație de gestiune a unităților :
• Cofetăria „Crinul-, cailier Dacia, hl. M, 

parter ;
• Răcoritoare „Dacia” 

plex conacrcîal ;
• Magazin llcrmes — mărfuri 

cartier Dacia, bl. M.
înscrierile se pot face pînă in 

mai 1992.
Documentația cu privire la condițiile de 

preluare în locație dc gestiune pot fi consul
tate la sediul societății, telefon 19510.

Garanția în numerar, în sumă de 20 001» 
lei, se va depune la casieiia societății pînă cel 
tirzhl cu trei zile înaintea licitației. (198)

(11

(le. 
rea

’, cartier Dalia, colii-

i mi tis. I riale,

ziua de 15

<


