
Cele mai obișnuite, mai 
valoroase și mai impor
tante istorii slot 
naționale, fiindcă, 
ele. popoarele își 
nosc trecutul, se orien
tează asupra prezentului 
și își pregătesc viitorul 
dorit.

De data aceasta, avem 
prilejul de a semnala 
apariția unei lucrări care, 
după titlu : „Sinodul or
todox românesc do la 
Chișine«-( riș 1819", face 
parte din istoria națio
nală românească, dar 
după conținut aparține 
în egala măsurii și isto
riei maghiare.

Este o lucrare româ
nească fiindcă redă o

cele 
prin 
cu-

O PREMIERA ISTORIOGRAFICA 
SEMNIFICATIVĂ

importantâ acțiune apar- 
ținînd românilor din a- 
pusul țârii, dar este și 
una maghiară fiindcă ac
țiunea s-a desfășurat sub 
tutela autorității politice 
de la Budapesta. Carac
terul ei maghiar este a- 
testat și de faptul că în
treg conținutul este re
dat și în limba maghiară, 
avînd ca autor pe Mis- 
kolczy Ambrus, aliat cu 
Ioan Octavian Rudeanu, 
ambii de la Catedra de

Filologie Română a Uni
versității Ebtvos I.orand, 
din Budapesta.

Prin prefața semnată 
de Szabad Gyiirgy. aflBm 
că volumul 
debutul 
rică și 
prinzînd 
țiale nu 
cercetarea 
ghiare și a celei 
ne, 
universale”. Sîntem

• acord și cu acest

reprezintă 
colecției „Bise- 

Revoluțic11, cu- 
„informații esen- 
numai pentru 

istoriei ma- 
romu- 

ci și chiar a celei 
de 
al

treilea caracter — acela 
de „istorie universală1*, 
întrucit conținutul reu
șește să redea elemente 
caracteristice 
revoluționare 
1818 și 1819, 
prin întreaga

Volumul este constituit 
din două părți princi
pale : „Introducerea", cu 
valoroase comentarii a- 
supra Sinodului și cu 
textul convocării, și „Pro
tocolul Sinodului a die-

atmosferei 
a anilor 

ce-a cu- 
Europă.

cosii romane greco-neu- 
nite arădanc in orașul 
Chișineu în lunile mar
tie și aprilie anului 1819 
ținut'1.

Condițiile istorice 
care 
dul 
rele 
tem 
lui 1848, 
maghiarilor creștea din 
zi în zi. deci ca să ca
pete ci pe românii răsă- 
riteni din Ungaria 
puterea lor, hotărî ră 
deie voie românilor 
cestora a-și ține sinodul

în 
s-a realizat sino- 

le avem în următoa- 
considerații : „Sîn- 
în primăvara anu- 

cînd puterea

în 
să
a-
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„Cind iți vine zugravul 
in casă, nu-l întrebi 

de cazier"
A stirnit nedumerire și, 

pe alocuri, chiar unele pro
teste, informația răspîndi- 
tă în urmă cu un an și ce
va că o formațiune alcă
tuită din supuși ai Rega
tului Unit al Marii Brita
nii va ispăși prin muncii 
in unități spitalicești din 
România o parte din pe
deapsa la care au fost con
damnați de prevederile le
gilor britanice.

Ei bine, zilele trecute un 
asemenea „contingent11 a 
încheiat cu folos pentru 
mult prea săraca noastră 
rețea sanitară a dou;, par
te a unei astfel de misiuni 
la .Spitalul Județean — 
secția de pediatrie.

„Cei 23 de cetățeni bri
tanici cane ajută în acest 
original mod România — 
ne spunea dpamna doctor 
Ruxandra Clepce, șeful 
secției pediatrie — au în
cheiat lucrările de zugră
veli și vopsitorii la încă
perile interioare ale secției 
de pediatrie, oferindu-nc 
un model de lucrare fă
cută cu gust șj multă con
știinciozitate Nouă nu 
ne-a provocat nici un fel 
de reticență faptul că o 
parte dintre acești oameni 
ispășeau de fapt în Româ
nia o pedeapsă. Cînd Îți 
vine zugravul în casă, șl 
mal cu scamă pe gratis, 
nu-l întrebi de cazier".

Cu adevar.d pe gratis. 
C'ăcl cei care i-au trimis 
la noi pe acești oameni 
să-șl ispășească o pedeapsă 
prin muncă nu au cerut 
pentru misiunea lor decît 
un acoperiș deasupra ca
pului. Tot ee le-a trebuit 
in România a traversat Ca
nalul Mînecii La secția 
de pediatrie a spitalului

județean au făcut o lucra
re care incintă ochiul și 
bucură inima. Dar de fapt 
cine sînt acești oameni ca
re ;1u venit să ne ajute în- 
tr-un mod atît de origi
nal 7

Intr-o atmosfera de po
litețe și curtoazie, specific 
britanice, primim pentru 
deplina lămurire a citito
rilor noștri cites a infor
mații de la domnul 1‘eeter 
Springt, împuternicit de 
guvernul britanic, de „Su- 
rey Probation Service' 
(Serviciul șansei a .doua), 
„Community service vor- 
kers“ (Muncitorii Serviciu
lui Comunitar) și „Guild
ford Community Church*

HLN ( I( M I EI

Un om din satul Obaba- 
I Ponor, comuna Pui, strigă 
, din uliță, spre casa lui 
I Aiion Drăgănesc:
J — Măi Ionac, vino rc- 
| pede pîn-afară !
< Ionac Vulc ieși grab- 
I nic și se apropie de poar- 
I U.
» — Ce este ? Ce s-a în-
| tîmplat ? — întrebă.
. — Socru-tău e căzut în
I mijlocul șoselei, la „Pî- 
J riul lui lon“. E plin de 
(singe și geme tare.

— Vin acum.
J Ionac V. s-a urcat la 
| volanul autoturismului 
» ARO ce se afla în ogra- 
I dă și pomi în cea mai 
J mare vitC'-ă spre „Pirtul 
■ lui Ion". I-a fața locului 
I se strînscseră deja cîțiva 
I oameni. Cobori din ma- 
I șină și se aplecă asupra 
' celui căzut, întrebîn- 
| du-i :
• — Ce-i ' cu dumneata,
• tată-socrule ?

Drama de la 
,Piriul lui Ion"

— M-au bătut, răspun
se abia auzit cel de jos.

—1 Cine ?
— „lAlăii-1 din Ponor. 

Roman și ginere-său.
(Este momentul să pre

cizăm aici că porecla de 
„ÎAlăi" o purtau frații 
Roman și Ion Ciulea din 
Ponor).

Ajutat de cîțiva oa
meni, Ionac V. îl urca 
pe socrul său în mașină 
și pomi, tot în mare vi
teză, spre Hațeg. Dc aici 
a fost îndrumat spre Spi
talul din Deva. Alion 
Drăgănesc a decedat în 
noaptea ce a urmat.

Sătenii din cele două 
localități — Ohaba-Ponor

și Ponor — știau că în- I
tre Roman Ciulea și '
Alion Drăgănesc era o I
rică mai veche izvorîtă J
din neînțelegeri cu pri- >
vire la o bucată de te- I
ren pentru care aveau J
proces la Judecătoria din |
Petroșani, ne.’oluționat 
încă. Pornind de la acest I
fapt, precum și tic la spu- j
selc lui Alion D. înainte |
de a muri, auzite dc toți »
cei ce l-au văzut căzut în |
șosea. Poliția din Pui i-a >
arestat pe Roman Ciolca |
și pe Dorcl Murgoi, gi- J
nerelc lui. în prima de- >
clarație dată în fața or- I
gancle de cercetare, Ro- j
man C a recunoscut că |
el și D.M. l-au bătut cu •
bîtcle pe A. D. în locul |
numit „Pîrîul lui Ion". ,
Același lucru l-a declarat |

TRAIAN HOMMMt >

(Continuare in pag. » 2.a)
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pentru modificarea 
incepind cu 1 mai a 
coeficientului <lc in
dexare a salariilor și 
a salariului <le bază 
minim brut pe (ară, 
prevăzut de ffotări- 
rea Guvernului nr. 
19/1992.

Cea mai palpabilă ma
nifestare a libertății dc 
acțiune din ultimul timp 
este apariția chioșcurilor 
și garajelor pe orice pal
mă de iHimînt dintre blo
curi, la colț de stradă ș.a. 
Ca ciupercile după ploaie, 
aceste construcții se ri
dică pe trotuare, pe zo
ne verzi, unde le convi
ne proprietarilor. Cu sau 
fura aprobări, arinonizîn- 
du-sc ori ba cu construc
țiile din jur, ele apar sau 
sînt pe punctul dc a o 
face. ( 1 în cazul gara
jelor ce urmau să se 
realizeze pe bdul Băl 
ccscu din Deva, in spa-

VIOlHC.ț ROMVN

(Continuare pag. a 2-a)

O TAl,PJ[,F. IJH... „COR
VIN*. tn vederea diversificării 
afimei sortimentala șl îmbunătăți
rii calității produselor, consiliul 
dc administra) ie ai S.C. „Cor
vin" S. A Hunedoara Ifostu fa
brica de încălțăminte.) a tablllt 
ratați’ dr. colaborare ru /> firmă 
<lia Ungaria. De curînd a pri
mit dc aia o cantitate dc tălpi 
din materiale ușoare șl dura
bile, pe car» ic folosi la c rr- 
cnfla incăllâmhitcl pentru băr

bați, femei șl copii, progra
mate pentru ictonul de vară din 
acest an. (D. O.).

Q CREDITE. Cooperativa de. 
Credit din Hațeg are in prezent 
7 089 dc membri. Fondul social 
este de. 5 520 000 dc lei. Sa Intc- 
lege, cu asemenea... bogăție un 
număr tot mal mare (le mem
bri beneficiază do împrumuturi, 
atunci cind au nevoie să-și re
zolve anumita situații în gospo
dăriile lor. (N. S.).

0 CI RCORI PRACTICE. 
Pi uliu a reni in nrijinul lo
calnicilor, dornici de a și com
pleta cunoștințele de specialita
te, la Clubul. ,Si(lerufgi tul" din 
Hunedoara s-au deschis noi cer

curi practice. Intre aceștia, cele 
da stenodactilografie, croitorie, 
cofctarl-bucatari ospătari—bar
mani, contabilitate, gimnastica 
aerobică se bucură dc mult inte
res. (AL 13.).

O DE CE ! l)c la dl loan 
Florca din Deva, sir. Aleea Pa
triei, bl E2 ap. 2, ofilim un 
fapt (el puțin dubios, lată des
pre. ce este vorba. Slmbătă, 2 
mai ((.<■., de la unitatea nr. 1 a 
S.C. .Devil" S. A., dinsul a cum
părat laptele cu Hi lei litrul)!?), 
bunt, 1 mal a.r., tot de aici și 
tot dînsul a cumpărat litrul de 
lapte rtt 19 lei 1

Pe bună dreptate, omul pune

eiteva întrebări : dc ce sus-numi- 
tu unitate a scumpit laptele din 
2 mai, elnd noile tarife sc a- 
pllcă (lin 5 mal ? Dc cc scum
pirea este dc aproximativ 10 la 
sută, cind, legal, ar treimi să 
fia 25 la sută ?

Dc fapt sini mai multe „de 
ce.-uri" legate dc această unita
te, dintre care cel mal Impor
tant ar fl : dc cc merg afirma
ții fără lupte acasă și unde, sînt 
banii încasați dc la aceștia ? 
(V. N.f.

FLUSH!
I

Din comunicatul dat pe 
postul TV local reținem 
că, în sfir.șit, a luat fiin
ță partidul cinstei, corecti
tudinii și grijii față de 
om, dc toți cei nccompro- 
mi.și, indiferent de etnie 
și religie, prin desprinde
rea din F.S.N. aripa Ro
man.

Frontul Democrat al 
Salvării Naționale, cu un 
profund caracter social
democrat, s-a născut din 
lupta pentru îndreptarea 
greșelilor săvîrșite de 
grandilocvența și grando
mania conducerii F.S.N., 
pentru care națiunea sufe
ră. Acest important de
ziderat îl putem rezolva 
acum, la alegerile genera
le, prin votul nostru care 
trebuie dat acelui om, e- 
chilibrat și competent, 
care crede în existența 
muncitorilor (care de alt
fel au făcut revoluția din 
decembrie 1989), a intelec
tualilor, a țăranilor, care 
crede în valoarea indivi
dului.

Frontul Democrat al 
Salvării Naționale este un 
partid al demnității uma
ne ce se cîștigă prin com
petență profesională și nu 
prin speculă și înșelăciune. 
Sintem pentru privatiza
rea agriculturii și lichida
rea formelor socialiste, dar 
nu prin distrugere, jaf și 
furturi. De asemenea, sîn- 
țem pentru privatizarea 
industriei, în special a în
treprinderilor mici și mij
locii.

Interese meschine șl 
aventurismul au determi
nat deturnarea de fon
duri, scoasă la iveală în 
citeva ministere, în timp 
cc dezechilibrul între ve
niturile reale și puterea 
de cumpărare a cetățea
nului sc accentuează pe 
zi cc trece. Pauperizarea 
are loc treptat cu pași 
repezi.

Platforma Frontului Sal
vării Naționale care este 
forma inițială, are înscri
se căile și mijloacele pen
tru o trecere treptată la 
economia de piața, cti 
motivația fieciircj măsuri 
întreprinse.

Instnlarca adevăratei de
mocrații și a statului dc 
drept în țara noastră se 
va realiza prin încrede
rea totală pe care trebuie 
s-o avem în unicul partid
al oamenilor, care este
Frontul Democrat al Sal-
varii Naționali!.

Ing. GKORGl |{\(( \ N.
Deva

Frontul Demoir.it al
Șalvarii Naționali- din ju
dețul Hunedoara anunță 
pe toți cei interesați că 
sediul său este In blocul 
P, bdul Deccbal, Deva, te
lefon 16018 (I i>mi*< Iul <lc 
inițiativă).

Demoir.it
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HOTARIREA NR. 218 DIN 30. 04.1992 Drama de la „Piriul lui Ion"
PENTRU MODIFICAREA ÎNCEPÎND CU 1 MAI A COEFICIENTULUI DE INDEXARE A SALARIILOR 
S| A SALARIULUI DE BAZĂ MINIM BRUT PE TARĂ, PREVĂZUT DE HOTARÎREA GUVERNULUI 

NR. 19/1992

C.l OHM J ROMÂNIEI 
hotărăște :

\rt. 1. (1) Pentru peri
oada mai—august 1992, la 
societățile comerciale cu 
capital majoritar de stat 
ți regiile autonome la care 
salariile se stabilesc prin 
negociere, fondul destinat 
plății salai iilor pentru ca
re nu sa plătește impozit 
suplimentar, se determină 
pe baza fondului de salarii 
de referință din luna oc
tombrie 1991 și a coeficien
tului de indexare de 06 la 
sută, față de aceeași peri
oadă. reprezentînd o creș
tere de 17,4 la sută față 
de l ina aprilie 1992.

(2) Coeficientul de 65 la 
‘■ută prevăzut Ia alin. 1 
asigura :

a) compensarea in pro
porție de 100 la sută a 
creșterii prețurilor și ta
rifelor Ia proJusele și ser
viciile subvenționate, pre
cum și la sortimentele de 
came și produse de carne 
nesubvenționate, în sumă 
de 1790 lei brut lunar ;

b) indexarea cu 7.8 la 
sută a salariilor, care re
prezintă jumătate din creș
terea prognozntă a prețu
rilor și tarifelor la produ

0 premieră istoriografiei 
seninii ieati va

(Urmare din pag. 1)

diecezan, aduclnd hotări- 
re in folosul bisericii 
și școaJelor". (l’ag. 30). 
„în .cest sinod se citi, 
spre bucuria clerului, re- 
zoluțiunea guvernului 
maghiar, prin care ți 
preoților de rcligiune ră
săriteană li se asigurea- 
ză subzistența in bani 
gata". (Pag. 31). Politica 
guvernului revoluționar 
maghiar, de apropiere ți 
asociere a românilor, este 
evidentă.

Corespunzător acestei 
politici, Ioan Drigoș a- 
pare. in mod insistent, 
cu aprecieri favorabile, 
de genul : „loan Dragoș 
se prezin’î ca actorul 
principal la acest sinod, 
că 1 el a mijlocit la gu
vernul Kossuth ținerea 
lui". (Pag. 31) „loan Dra
goș este bărbat, născut 
din singelc nostru, cu 
rlvnă către religie și 
șco.ale". (Pag. 35). De la 
sine înțeles că loan Dra
goș a participat efectiv 
la lucrările Sinodului ca 
„comisariu al oclrmui- 
rii". reușind să obțină, 
pentru Biserică și pen
tru școli, importante a- 
vantaje. pentru caro s-a 
consemnat în protocol : 
„lom Dragoș, acel băr
bat care ostenelile sale 
și neobosita lucrare a 
pus pentru fericirea po
porului român, recunoș
tința tuturor a meritat". 
(Pag. 120).

într-adevâr, în urma 
Sinodului s-a obținut au
tonomia Bisericii r,rtodo- 
xc dm zona Arad — 
Oradea, salarizarea preo
ților. organizarea invă- 
țiimintiiliii românesc șl 

sele și serviciile nesubven- 
ționatc, în perioada mai— 
august 1992, față de luna 
aprilie 1992.

Art. 2. Incepind cu data 
de 1 mai 1992, salariul de 
bază minim brut pe țară, 
pentru un program com
plet de lucru de 170 ore, în 
medie pe lună, se stabi
lește la 11 200 lei lunar,

Venitul lunar 
impozabil — Ici

pînă la 1 300 lei 6%
1 301— 1 500 lei 78 lei 10% pentru ceea ce depășește 1 300 lei
1 501— 2 000 lei 98 lei 18% pentru ceea ce depășește 1 500 lei
2 001 — 3 300 lei 188 lei 1 22% pentru ceea ce depășește 2 000 Ici
3 301— 5 100 Ici 17 1 lei-| 23% pentru ceea ce depășește 3 300 lei
5 101— 8 100 lei 957 lei ; 2t% pentru ceea CC depășește 5 100 lei
8 101—13500 lei 1 605 lei • 25% pentru ceea CC depășește 8 100 lei

13 501— 18 900 lei 2 955 Ici • 26% pentru ceea ce depășește 13 500 lei
18 901 — 26 900 lei t 359 lei 1 28% pentru ceea CC depășește 18 900 Iei
26 901— 10 too lei 6 599 lei 1 31% pentru ceea ce depășește 26 900 lei
10 401 — 53 900 lei 10 781 Ici ■ 35% pentru ceea CC depășește 10 100 lei
53 901—67 100 lei 15 509 lei ț 40% pentru ceea ce depășește 53 900 Iei

peste 67 100 Ici 20 909 lei pentru ceea ce depășește 67 400 Ici

instituirea unor fundații 
de promovare a culturii 
românești.

în ansamblul s u, vo
lumul este valoros, fiind
că adu e din întuneric 
la lumina, din categoria 
evenimentelor necunos
cute spre cele cunoscu
te, unul dintre cele
mai iinjxzrtantc eveni
mente din istoria reli
gioasa a Transilvaniei. 
Cu toate aceste merite, 
faptul cel mai impor
tant rămine că volu 
mul se impune drept o 
premieră istoriografii ă o- 
rigin.’ilă ți plină de sem
nificații.

Este o premiera, fiind
că pentru prima data 
s-a realizat un studiu 
istoric bivalent : român 
și maghiar, in deplin a- 
cord, asupra unui eve
niment și a unei etape 
Istorice. Este și semni
ficativ, fiindcă demon
strează posibila iinilati ți 
deplina înțelegere asu
pra trecutului istoric al 
Transilvaniei.

De net recii t cu vede
rea este că meritul a- 
parține celor doi cola
boratori : Miskolczy ,tm- 
bruș, filolog maghiar, și 
Ioan Octavian Rudeanii, 
teolog român, ambii con- 
sacrați cercetărilor isto
rice.

Cu astfel de lucrări, ne 
este deschis diurnul do 
la viziunea unitară asii 
Pra trecutului, la coopt 
rarca pașnică a practicii 
politico în viitor. Nil 
ne rămfna dcoît să ur
măm arest drum. spre 
înfrățirea Imperioasă a 
două popoare șl state ve
cine. eu destin Istoric 
'■omun șl cu perspective 
do prosper’ cooperai» 

care cuprinde și compen
sația de 1 790 lei lunar, 
ceea ce reprezintă 65,90 lei 
pe oră.

Art. 3. Aplicarea preve
derilor prezentei hotărîri 
se va face în limita pre
țurilor și tarifelor înregis
trate de agenții economici, 
potrivit Holăririi guvernu
lui nr. 776/11191.

TRANȘELE DE VENITURI 
IMPOZABILE Șl COTELE DE IMPOZIT CE SE VOR APLICA 

INCEPIND CU PLATA DREPTURILOR DE SALARII 
PENTRU LUNA MAI 1992

Impozitul lunar

Camera de Comerț și In
dustrie a județului Hune
doara sine în sprijinul în
treprinzătorilor, nu numai 
prin întocmirea formelor 
legale de constituire în so
cietate (statute, contracte), 
ci ți prin trimiterea spre 
publicare la Monitorul O- 
ficial al României a sen
tinței judecătorești prin 
care se îutorizează func
ționarea noii firme.

întrucit din coresponden
ța cu Monitorul Oficial a 
rezultat că un număr mare 
do sentințe trimise spre 
publicare nu pot fj accep-

„Cînd îți vine zugravul in casă nu-l întrebi de cazier*1
(Urmare din pag. 1)

(Biseric-) Comunității din 
Guildford) să conducă gru
pul de 17 cetățeni ce-și is
pășesc pedeapsa Și 6 su
praveghetori pe timpul 
misiunilor sale in Româ
nia.

— în Anglia — ne spu
ne domnul P.S. — există 
o organizație prestigioasă 
care se ocupă de colecta
rea de mijloace de întra
jutorare. Ea este un fel 
de garant pentru acești 
oameni. Sub garanția sa, 
Ia fiecare sfirșit de săptă- 
mină, 150 de oameni con
damnați de legile britani
ce pentru fapte lipsite de 
un pericol social deosebit

Art. 4. Tranșele de ve
nituri individuale lunare 
impozabile ce se vor apli
ca începînd cu drepturile 
lunii mai 1992, stabilite în 
baza coeficientului de in
dexare prt^Bzut la art. 1 
alin. (1), twit cele din a- 
nexă

Prim-ministru 
THEODOR STOLO JAN

ANEXA

Aflăm de 
de Comerț 

tate din diverse motive, 
C.C’.I. a fost solicitată să 
trimită prin delegat sen
tințele ce urmează a fi 
publicate.

Ca atare, vă stăm la dis-, 
poziție pentru a demara 
în cît mai bune condiții 
constituirea societății dv.

• în perioada 11—15

(conducerea automobilului 
sub influența alcoolului, 
accidente din culpă, scan
dal in cîrciumi etc.) exe
cută o parte din pedeapsă 
prin muncă în colectivita
te, plătindu-și astfel dato
ria față de societate. Ei 
lucrează în spitale din An
glia, în instituții de han
dicapați, in alte unități de 
ocrotire socială. Văz.înd că 
România arc probleme cu 
aceste unități. Biserica 
Comunității din Guildford 
a hotărît să ajute și pe a- 
ceastă calc și, astfel, la- 
tă-nc pe noi, col 23 pen
tru a doua oară In Româ
nia, în județul Hunedoara. 
Ceea ec am vrut să fa
cem a fost să oferim lu
mină și culoare pentru co

(Urmare din pag. 1)

și cînd a /ost înregistrat 
pe casetă video, ba chiar 
s-a dus cu poliția și a 
arătat locul unde s-au 
petrecut faptele, locul 
unde a aruncat toporul 
victimei. în fața instanței 
însă a întors-o cu 180 de 
grade, afirmind că el nu

Garaj
(Urmare din pag. 1)

tele blocurilor 1 și 2. 
Unul deja există și am 
reținut că aparține dlui 
Dumitru Albu. Alături 
s-a pregătit terenul pen
tru alte 3 garaje ai că
ror proprietari vor fi 
Korosy Alexandru, Ghcor- 
ghe Nistor și Tămaș. Ul
timul nici nu locuiește 
în zonă, dar are în în
treținere pe dna Ghizela 
Mande, sub al cărei geam 
vrea să ridice garajul, 
în acest scop a tăiat co
pacii și gardul de pe zo
na verde. Materialele de 
construcție n-au fost a- 
duse încă, întrucit pen
tru a putea intra din 
bulevard între blocuri 
mai. trebuiau probabil 
tăiațî și alți copaci.

Toate aceste informații 
au fost furnizate de dl 
Pop Carol, care s-a a- 
dresat ziarului nostru 
pentru a lua atițudine 
împotriva celor car a ne
socotesc legea și părerea 
colocatarilor. La fața lo
cului am văzut ceea ce 
s-a făcut deja și am în-

la Camera 
și Industrie
mai 1992, se desfășoară la 
Iași „Tirgul textilelor", in 
holul Palatului Culturii.

• La sediul C.C.I. vă 
stă la dispoziție o gamă 
largă de oferte, de la și
returi pentru încălțăminte 
și dulciuri la detergenți.

• în perioada 3—7 iu
nie, la Nyiregyhaza, are 

pii Iar executarea în acest 
fel a pedepsei arc pentru 
cetățenii respectivi o ma
re valoare educativă. (De 
unde se vede că educația 
prin muncă și pentru mun
că, chiar și ispășind o pe
deapsă, nu s-a născut în 
România ca să-i îndreptă
țească pe unii la a o huli 
— n.n.).

— Domnule Springt, cam 
la cil se cifrează valoarea 
ajutorului umanitar pe ca- 
re-1 dați în acest fel jude
țului nostru ?

— Proiectul pentru Ro
mânia se cifrează la suma 

de 16 000 lire sterline (24 000 
dolari 6UA). La strîngerca 
acestor fonduri nu contri
buit cele trei instituții a- 
mîntite, cetățenii pedepsiți. 

este cu nimic vinovat și 
nu înțelege de ce este 
arestat și judecat. Dorcl 
M. a negat totul de la 
început și pînă la sfirșit. 
Toate probele din dosa
rul aflat pe rol la Tribu
nalul Județean Hunedoa
ra îi incriminează însă 
pe cei doi. Adevărul va 
ieși, pînă la urmă, la 
lumină.

J (
7 1»

I Ș t I I
țeles că garaj i știi (a se 
citi posesorii de garaje) 
au de gind să-ți conti
nue opera. Și am notat 
încă un lucru care com
plică situația : se va con
strui fără autorizație ! 
Iar terenul în cauză este 
revendicat de foștii pro
prietari, care în urma 
construirii blocurilor au 
rămas fără grădini. Dnii 
Nicolae Ivan și Ilie Szazi, 
aflați în această situa
ție, mi-au spus că ci 
n-au primit nici un act 
de expropriere și nici 
bani. De aceea consideră 
nedrept ca cei din blo
curi au un spațiu cu 
straturi, pe cînd ei n-au 
nici un strat. Doresc 
să Ie fie restituit locul 
din spatele blocurilor, dar 
n-au primit nici un răs
puns la cererile lor. Fap
tul că cei din blocuri se 
înstăpînesc pe acest te
ren îi supără și de aici 
sesizările făcute la di
verse organe. Facem pu
blică această share de lu
cruri cu speranța că ea 
se va rezolva echitabil 
și în spiritul legii.

loc cea de-a doua exiițic a 
Tirgului Internațional Est- 
Vest, concomitent cu expo
ziția Aviatica Fly 92. deci 
într-un singur loc, 2 ex
poziții in trei dimensiuni. 
I’articipanți vor fi firme 
din Germania, Austria, 
Finlanda, Ucraina, Repu
blica Cehă și Slovacă și 
alte țări din Estul și Ves
tul Europei. Cei interesați 
în vizitarea expoziției sint 
rugați să se adreseze C.C.I.

Sediul C.C.I. : Deva, str. 
1 Decembrie nr 35. tele
foane 956/12921, 14865.

rudele și prietenii lor.
Vă lăsăm pe dumnea

voastră, stimați cititori, să 
evaluați în lei valoarea 
acestui ajutor atunci cînd 
pe piața intcrbancară do
larul ajunge la 400 de lei. 
Și aceasta — cadou pentru 
un sistem de protecție so
cială atît de vitregit astăzi 
de fonduri cum este sis
temul nostru sanitar.

In ce-i privește pe cei 
17 care și-au Ispășit o par
te din pedeapsă In Româ
nia prin muncă, vă asigu
răm că aveau cele mai 
pașnice și mii blajine fi
guri ; cu mult mal blajine 
decît ale unora de po la 
noi care n-au de ispășii 
nici o pedeapsă, doși au 
multe pe conștiință.
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„MAC’ON” — S.A. DEVA 
V A O F E R A: 

planșe? prefabricate, eu grosimea dc 14, 
22, 26 cm ; 
elemente de acoperiș pentru hale 
ETTC, ECP; 
blocuri zidărie cu agregate ușoare 
stîlpi și plăci gard ; 
spalieri pentru viță de vie ; 
profile cornier cu aripi egale și 
profile ,,Li** din tablă ambutisată. 

Se asigură, la solicitarea beneficiarilor, 
transportul la domiciliu și lucrări pentru mon
tajul clementelor dc planșcu și acoperiș. 

Informații suplimentare se pot obține 
telefoanele 956/13930, 
128, 137.

(ip EP,

necgalc.

la
1393], 12333, interioare 

(518)

SOCIE r \TEA COMEftCT \LĂ 
GIANSI S.R.L. ORĂȘTIE

\ ă oferă de la sediul societății, din str. 
Titulescu, nr. 39, la prețuri avantajoase,

I

i 
i 
I te I * I te I Î I I XI I 
I te 
I

I 
i

SOCIETATEA COMERCIALA

„EURO VENUS** S.R.L. DEVA

Vinde materiale de construcții rezultate 
demolări (țigle, cărămizi, holțari, căpriori,din

grinzi din lemn, lațuri, seînduri etc.).

Informații la telefon 17023, Deva, 
ora 16.

după 
(521)

SECȚIA DE GOSPODĂRIE COMUNALA

ȘI LOC ATI VA

S I M E R I A

Str. Avram Iancu, nr. 16—18
Cod 2 625, județul Hunedoara

n.
următoarele piese de schimb ale firmei PREMS

*
I

Briurov pentru autoturismul Dacia 1 300 :
• arbore cotit 1
• set motor •
• pivoți 1
• bielete
• cuzineți i
• segmenți *

* l 
i 
i % I «8 I teI te k 4 * I « I 
i 
i *I * I * I te I te I

4 
W

CONSILIUL ORĂȘENESC BR W
|

ANUNȚA: *
Scoaterea la licitație publică, în vederea | 

concesionării, a ACTIVITATII CENTRULUIS 
PUBLIC DE DESFACERE BRAD — constînd I 
din PIAȚA AGROALIMENTARA, OBOR VI- h 
TE și HAN PIAȚA, în data de 25 mai 1992, J 
ora 10,30.

Relații suplimentare și înscrieri la Consi- «, 
Hui Orășenesc Brad, camera 24, str. Republi- | 
cii, nr. i6, telefon 50880. (500-1) ?

I te I te I te I te
I te I te I te I * I te I 
i 
i 
i 
i 
i te I 
i te I * I
1 I * I * I te I te I I te I te I te I te I te I * I te I te I te I te I * I li

CONSILIUL ORĂȘENESC BRAD s
ANUNȚA:

ORG/XNIZAREA la sediul Consiliului Oră- | 
șenesc Brad a licitației pentru închirierea * 
imobilului situat in Brad, strada Avram Iancu, | 
nr. 37, cu destinația activitate lucrativă pen- J 
tru deservirea populației. I

Data licitației: 25 mai 1992, ora 12. »
Informații suplimentare la Consiliul Oră- * 

senesc Brad, camera 24, telefon 956/50880. i 
(500-2) ’

------------------------------------------------------------ |

ANGAJEAZA DE URGENȚA:

• zidari
• zugravi

.Angajarea se face conform Legii nr. 1.2/ 
1970. (522)

I 
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S.C. SERI’ICO S.R.L. 1
HUNEDOARA |

s 
Proiectează și execută instalații electrice. | 
Comenzi la telefon 957/11567 sau Ia Ofi-* 

ciul Poștal Hunedoara, C.P. 21. (501) |
------------------------------------------------- ____ * 
------------_____________________________________ I 

CONSILIUL ORĂȘENESC BRAD j

de ga-I
*

I
I
I*
I
i
te

I
te

I
*

I

Piesele sint însoțite de certificat 
ranție.

Informații la telefon 956’12 162.
(2133)

SOCTET VLEA COMERCIALA 
„C RIȘUL" S A. BRAD 
str. Republicii, nr. 14 
I N I O R M E A Z A

Licitația anunțată în „Cuv intui Liber** i 
13/21 aprilie a.c., pentru unitățile nr. 11 și 
1 SE AMINA pentru data de 10 iunie a.c.

Licitația se referă la :
CHIOȘC ZIARE, nr. 11, din Brad, str. Li
bertății ;
CHIOȘC TUTUN-C0SMETICE, din Brad, 
str. Libertății.
Terenul aferent nu face obiectul licitației. 
Datele economico-financiarc se găsesc la | 

serviciul financiar-contabil de la sediul soci®- ș 
tații.

60
58

ir.

I
I I

TIPOGRA1 IA „ASTR.V

D E A A

Bdul Dccebal, bloc N, parter, telefon 19372

Execută prompt și de calitate orice tip de 
imprimate, 
(legitimații, dosare, mape, legat arhivă etc.) și 
multiplicări

Pentru 
tizării, 
matele necesare.

Cartea noastră de vizită: profesionalism, 
seriozitate, promptitudine. (510)

broșuri, ștampile, lucrări legătorie

XEROX.
cei ce pornesc pe drumul priva- 

cxeeutăm in intimpinarc toate impri-

ANUNȚA: |
Scoaterea Ia licitație publică, in vederea s 

concesionării, a ACTIVITĂȚII ZONE VERZII 
A ORAȘULUI BRAD, la data de 26 mai 1992,* 
ora 10.

Relații suplimentare și înscrieri la Con- jj 
siliul orășenesc Brad, camera 24, str. Repa- R 
hlicii, nr. 16, telefon 956/50880. (500-3)5

SOCIE LALEA COMERCIALĂ CONSILIUL ORĂȘENESC BRAD '
I

ANUNȚA: J
Scoaterea la licitație publică, in vederea > 

concesionării, a ACTIVITĂȚII DE SALUBRI- „ 
TATE A ORAȘULUI BRAD, la data de 26 j 
mai 1992, ora 10.

Relații suplimentare și înscrieri la Consi- | 
lini orășenesc Brad, camera 24, str. Repu- - 
hlicii, nr. 16, telefon 956/50880. (500-4) I

HIDROCONSLRl CȚIA S. A. BUCUREȘTI

SUCURSALA RÎU MARE-RETEZATI 
I 
I
«

I
*

I

Prețul de pornire a licitației este de I
• 120 500 lei pentru CHIOȘC nr. 

ZI \RE ;
• 100 000 lei pentru CHIOȘC nr. 

L( TUN-C OSMETIC E.
I.ixa de participare este de 5 000
Garanția de 10 la sută din preț 

pornire se va depune in contul: 30.30.60.301. ’ 
— B. C. Brad. (517) |

H,

58,

de

Disponibilizează prin vînzarc mijloace fixe 
propuse la casare. Listele acestor mijloace pro
puse pentru casare și scoatere din funcțiune 
se găsesc la sediul sucursalei Riu Marc-Retczat, 
in localitatea Brazi, comuna Riu dc Mori.

Informații suplimentare la telefon 957/ 
70951, interioare 163, 110. (519)

proRo Concursul 
din 1O mai

8.
1. I .< INTER (12) 23 9 6 8 28—29 21 ( 0)

— C. ( ItAIOV V (3) 26 II 8 7 29—18 30 ( ; 2)
In urm i tracicelor evenimente suferite de gazde, 
partida este acum deschisă oricărui rezultat. 
I’ronostic : 1, x. 2

2. Sf. STI I). (15) 26 7 7 12 23—31 21 (— 5)
— STF HJ.V (2) 26 15 9 I 13—19 37 ( ț 11)
Sperăm că nu se va mai intîinpla <_e-a fost do 
curind in... cupă.
Pronostic . 1, x

3. < VGIMRI (II) U 7 13 II 30—33 27 (— 3)
— BMtf (15) 31 6 9 16 26—43 21 (—11)
In fața propriilor suporteri, gazdeje vor arăta 
că merită să joace >n prima divizie.
Pronosti» : 1

1. LOGGIA (10) 31 10 11 10 52—19 31 ( , 1)
— LVZ.IO (9) 31 10 12 9 lțl—36 32 ( 0)
Foggi.-i, dezlănțuita in ultimele etape, primește 
vizita unei e hipe u pretenții superioare sezo
nului trecut.
Pronostic : 1, v

5. NAI’OLI (3) 31 II II 6 52—35 .39 ( 9)
— MII AN (1) 31 20 11 0 61 — 18 51 (119)

ț Napolitana doresc -u-și la ’•■v.inșa, insa, s-ar pu 
1 tea să o încurce. .
J Pronostic: x. 2
ț 6. I’VRMA (6) 31 10 li 7 28—26 il (| I)
i — Jl VESTI S (2) 31 18 9 1 12—19 15 ( 13)
? ffazdele nu-și pot permite prea multe, e) fiind
i implicați în lupta pentru cupe.
4 Pronostic : x

SAMl’IIOltl \ (8) .31 9 15 7 32—28 33 ( | 3)
— FIORENT. (12) 31 9 11 II 39—36 29 (—3)
I lorcntinn are orgoliul să ia un punct Sampdo- 
riei, pentru palmares.
Pronostic: 1.x
VERONA (16) .31 7 6 18 20—17 20 (—10)

— VTAI.ANTA (11) 31 9 13 9 27—29 31 (— 1)
Acum, cei din Bergamo se mulțumesc și eu un... 

egal în deplasare.
Pronostic : x I

9.

|IL

II.

12.

I I.

SOCIETATEA COMERCIALĂ r
„ORĂSTIETRANS** S. A.

I
ORAȘTIE ;

AM DNA (2) 32 11 18 3 31—20 10 (Ț 10)
— PESCARI (3) 32 13 13 6 17—31 39 ( 7) 
Ambele echipe sint foarte aproape dc împlinirea 
visului dc promovare.
Pronostic : I, x
BOLOGNA (7) .32 12 10 10 36—36 31 ( | 2)
— PISA (8) 32 10 1.3 9 38—32 33 ( I 1)
Nici una dintre formații nu parc să mai aibă 
resursele necesare promovării.
Pronostic : x
MESSINA (11) 32 10 10 12 28—29 30 (—2)
— REGGIANA (1) 32 11 11 7 .31—26 .36 (| 1) 
Oaspeții nu cîștigat mai multe meciuri în de
plasare (6) dccît „acasă". Așadar...
I’ronostic : x, 2
MODENA (13) 32 10 10 12 29—35 30 (—2)
— ( ESEtNA (10) 32 8 1 1 10 30—28 30 (—2) 
Fiind o partidă fără o prea mare miză, ambele 
echipe se vor mulțumi ți cu egalul.
Pronostic : x

Cum, in majoritate, partidele 
eundă se termină ncdecis...

22—26 29 (—3)
28—29 31 (—1)

dc In divizia se-

l’ronostic : x

Continuă licitația mijloacelor fixe, cu ur- ’ 
maturul program: k

Informații Ia telefoanele 956/11 195, 47055, J
7 ni ui 1992, ora 10 4 iunie 1'192. ora 10 1
8 mai 1992, ora 10 5 iunie 1992, ora 10

11 mai 1992, ora 10 8 iunie 1992, ora 10 1
12 mai 1992, ora 10 9 iunie 1992, ora 10 1

13 mai 1992, ora 10 10 iunie 1992, ora 10 te
1 1 mai 1992, ora 10 11 iunie 1992, ora 10 1

15 mai 1992, ora 10 12 iunie 1992, ora 10 ■te
18 mai 1992, ora 10 15 iunie 1992, ora 10 I
19 mai 1992, ora 10 16 iunie 1992, ora 10 tei
20 mai 1992, ora 10 17 iunie 1992, ora 10 1
21 mai 1992, ora 10 18 iunie 1992, ora 11) 1

te
22 mai 1992, ora 10 19 iunie 1992, ora 10
25 mai 1992, ora 10 22 iunie 1992, ora 10 1
26 mai 1992, ora 10 23 iunie 1992, ora 10
27 mai 1992, ora 10 |
28 mai 1992, ora 10 21 iunie 1992, ora 10 te,
29 mai 1992. ora 10 25 iunie 1992, ora 10 k

1 iuiiii ! 1992, ora 10 26 iunie 1992, ora 10

2 iunie 1992, ora 10 29 iunie 1992, ora 10 1
3 îtinii■! 1992, ora 10 30 iunie 1992, ora 10 1!

(508) *

SOCIETATEA COMERCIALĂ (
„CASIAL** S.A. DEVA—CHI.ȘC ĂDAGA ? 

ANGAJEAZĂ
• jurisconsult.

Relații suplimentare Ia biroul 1’15. telefon J 
13110, interioare 191, 195. (515) k
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PUBLICITATE
VlNZARl - 
CUMPĂRĂRI

9 VlND apartament doua 
camere, apartament patru 
camere, mobilier, dubită 
Fond, 8 ani, 2 tone. 2 că
suțe camping, mobilier 
pentru alimentația publi
cai. Deva, telefon 22433.

(3237)
• VÎND apartament 2 

c.imerc sau schimb cu O- 
radea, Timișoara, Odor- 
1iriu-Secuie»c sau Buda- 
t .--ta. Relații Deva, tele
fon 28679. (3225)

» VÎND camion Saviern, 
7 tone, autobasculantă. 
• .ai. telefon 55042.

(3130) 
o VÎND I.M.S. cu mo

lie ARO de Brașov și 
lemn rușinoase pentru con
strucții- Orâștie, Orizontu
lui, 28. telefon 472G1.

(3132)

• 8. C. „NICROM** 
S.R.L. vinde frigidere 
auto, capacitate 22 li
tri, la prețul de 28 869. 
Frigiderele pot func
ționa la 220 V precum 
și la 12 V (acumulator 
auto). Asigurăm garan
ția 2 ani. Relații te- 
lefcsi 17793. Deva.

(3245)

• S.C A?L1 SRL Sibiu 
vinde en gros următoare
le : reactiv AGE, bicromat 
de potasiu, sulfat de zinc, 
sulfit de sodiu, sulfură de 
sodiu, hipociorit, sodă 
caustică, detergent veselă, 
(triștii la telefon 92/435201, 
ritoic intre ore'.c G—20.

(3166)
« CUMPĂR mobilier 

*utic de valoare : secretai
re. tabemak, cabinet, bi- 
fM, salon, tablouri, sti- 
DUrie semnată, argintărie 
•tc. Informații telefoane 
(191* și 11192. Deva.

(3239)
• VI ND apartament 4 

camere, confort sporit, zo- 
«xa pieței centrale Deva, 
telefon 1 lf•."<>, Costel.

(3233)
• Vi ND materiale de

-construcții, țiglă, cărămi
dă do țigan, piatră pentru 
fundație Deva, str. E. 
Varga, nr. 38. (3249)

• VlND Dacia 1 300, vi- 
brochen defect, preț con

venabil. Deva, Micro 15, 
bl. 45, ap. 12.

(3254)
• VlND butelie aragaz, 

preț 50 000 lei, negociabil. 
Hunedoara, telefon 21778.

(2889)
• . VÎND bloc motor ARO 

D, tip Brașov, nou. Hune
doara, str. Pădurii, nr. 23.

(2890)
• COMPLEXUL Vaidci 

vinde la licitație în data 
de 10 mai 1992, ora 9, mij
loace fixe, construcții, o- 
biecte de inventar. (3234)

• VlND motocicletă
BMW, 350 cmc, C'ăstău, 
6 A. (3232)

• VlND 10 familii albi
ne, alegere din 50. Ungu- 
reanu. Bretea Română.

(3231)
• VÎND convenabil du- ,

lap bucătărie, casete ca
meră filmat, ceai coleste
rol, slăbit și antibiotice 
americane. Telefon 11185, 
Deva. (31C5)

• VÎND triciclu ' motor
Mank, 125 cmc. Deva, te
lefon 16334. (3228)

• VÎND casă în con
strucție. Deva, telefon 956/ 
11952, între orele 16—19.

(3227)
• VÎND familii albine 

fără lăzi. Dobrei Ion, sat 
Tîrnava, comuna Brănișca.

(3224)
• VÎND urgent televi

zor Philips, G5 000 lei. De
va, telefon 16224, după 
ora 16. (3173)

• CUMPĂR cutie viteze 
completă, în stare de func
ționare, marca tip Wart
burg. Certejul de Sus, te
lefon G7282, după ora 20.

(3172)
• VÎND porc 170 kg.

Deva, Dragoș Vodă, 14, 
telefon 25075. (3171)

• VÎND 3 familii albi
ne. Băcia, nr. 60, tele
fon 95G/72144. (3170)

• VÎND mațe de oaie.
Hunedoara, telefon 957/ 
12693. (2891)

• VÎND butelie aragaz.
Deva, telefon 11521, după 
ora 16. (3167)

• VÎND microbuz TV
12 D, perfectă stare. S. O. 
Autoservice Universal SRL 
Peștiș, 957/17894, după ora 
21. (3244)

• VÎND televizor Mus
tang, comodă televizor, fri
gider Arctic. Deva, tele
fon 25824. (3*38)

• VÎND Dacia 1 300. De
va, telefon 20507, după ora 
18. (3114)

• PRIMARI \ comunei 
Bâcia scoate la licitație

clădirea din stația de auto
buz din DN 66, pentru a- 
menajare spații comercia
le, în data de 20 mai 1992, 
ora 10. Relații la telefon 
72180. (3248)

• VÎND Ford Taunus,
1 600 cmc, stare foarte bu
nă. Simeria, telefon 61G48, 
după ora 16. (3247)

• VÎND 10 familii albi
ne. Hunedoara, str. M. 
k itcazul, nr. 13, bloc B 1, 
ap. 5. (3251)

• \ 1ND cadă fontă 1 700 
mm și cazan baie în sta
re foarte bună. Informații 
Deva, telefon 12002.

(3256)
• VÎND butelie aragaz

și ciment. Deva, telefon 
23955. (3246)

• VlND familii de al
bine. Informații Deva, 
22477. (3141)

OFERTE 
DE SERVICII

• S. C. EUROMARKET
IJrînduș SNC, centrul de 
prezentare desfacere și 
livrări en gros, 26Oo Orăș- 
tie, str. Gh. Barițiu, nr. 1, 
telefon 956/47361, anga
jează distribuitor marfă 
en gros, condiții studii su
perioare sau experiență 
comercială. (3089)

• CAUT asistentă sau 
soră medicală pensionară 
pent'-u îngrijit bolnav 8—10 
ore. Telefoane 92/118259 
sau Deva 16893 și 17227.

(3241)
SCHIMBURI 

DE LOCUINȚE
• SCIIIMB apartament

2 camere proprietate cen
tral Deva cu similar Bra
șov. Telefoane 92/118259 
sau Deva 16893 și 17227.

(3241)
• SCHIMB casă, curte,

grădină, anexe și clădire 
cu destinație comercială 
Lipt»va cu casă Deva. Re
lații telefon 956/18473, o- 
rele 18—22. (3240)

• SCHIMB apartament 
4 camere proprietate per
sonală cu 2 apartamente 
a 2 camere etaj 1 sau II 
în Deva, exclus Dacia și 
Micro 15. Relații, telefoa
ne 11655 sau 25G91 între 
orele 9—12, 17—20. (3235)

• SCHIMB apartament
2 camere din Deva cu si
milar Craiova. Deva, te
lefon 12318. (3229)

ÎNCHIRIERI
• OFER pentru închiriat 

apartament 2 camere con
fort I în Deva, str. N. Bâl-

cescu, bl. 12, sc. 2, ap. 55. 
Plata în valută sau lei. 
Relații, zilnio la adresa 
menționată. (3230)

PIERDERI
• PIERDUT legitimație

de serviciu, pe numele 
Biro Dionisie, eliberată de 
Remero S.A. Mintia. O de
clar nulă. (3226)

• PIERDUT legitimație
de serviciu, eliberată de 
E.C. Mintia, pe numele 
Haida Sorin. O declar nu
lă., (3168)

• PIERDUT legitimație 
de serviciu, pe numele 
Crișovan Mircca, eliberată 
de Filiala Electrocentrale 
Deva. O declar nulă. (3242)

• PIERDUT carnet de
șomer, pc numele Ciolănel 
Roxana, eliberat de For
țele de Muncă Deva. îl 
declar nul. (31G9)

DECESE

• CU adîncă dure
re, soțul Nică și fiul 
Cozmin anunță dece
sul dragei lor soții și 
mame,

MARIA OI.AKU.
la numai 48 ani. în- 
mormintarea va avea 
loc azi, 7 mai 1992, 
ora 14, la Cimitirul 
Ortodox din str. Emi- 
nescu, Devâ. îți vom 
împodobi mereu cu 
lacrimi și flori mor
măitul. Nu tc vom ui
ta niciodată. (3250)

• COLEGII de la 
Energomontaj S.A. 
P.I.F. sint alături de 
colegul lor, Nică, în 
grelele momente prici
nuite de pierderea so
ției.

MARIA Ol.AICU, 
și transmit sincere 
condoleanțe familiei 
îndurerate. (3236)

• CU adîncă dure
re, familiile Moga loan 
și Cioroagă loan a- 
ntință moartea fulge
rătoare a celei care a 
fast

MARIA POPA, 
din Șoitnuș. înmor- 
mîntarca va avea loc 
vineri, ora 13, la Ci
mitirul din Șoimuș. 
Nu tc vom uita nici
odată. (3255)
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SOCIETATEA COMERCIALA 
„CORVINUL* S. A. HUNEDOARA 

sediul în Hunedoara, str. Moldovei, nr. 8, 
în conformitate cu prevederile Legii 

31/1990, II. G. 1228/1990 și II. G. 140'1991, 
ganizează în data de 25 mai 1992, ora 10, 
sediul 
locație

cu

I

l J I 
I

■o

i 
V
*

GRI Pl L ȘCOLAR DE CONSTRUCȚII 
DEVA

sic. Minerului, nr. 30, telefon 20975
P IC E G A T E Ș T E :

l’riri școala profesională, muncitori calificați 
meseriile : • zidari • dulgheri • (ierar-betoniști
faiarițeri • instalatori în coirstrucții • lăcătuș me
canic, • mecanici mașini ți utilaje • tinichigii • su
dori.

fio solicită tuturor agenților economici, care do
resc să-ți pregătească muncitori calificați, să încheie
cit mai urgent convenții—contract cu conducerea ț
grupului. Se asigură cazare și masă contra Cost ele- ț 
vitor. i

Sponsorizat de
S.C. „VOI* A A." S.C-S. 

proiectare, execuție în construcții 
II <■ v a

(528)

S.C. COMERICT S. A. 
I) E V A

VINDE LA LICITAȚIE URMĂTOARELE 
autobasculantă SRD 5,5 toile ; 
remorci auto și izoterme ;
aparat multiplicat „CYCLOS" și XE
ROX ;
electrocar, electro și motostivuitoare ; 
birouri — un corp și două corpuri ; 
tuburi SO' și alte mijloace fixe, 
asemenea, vinde la preț negociabil saci 
boxpaleți lemn.

De
■ «ta și 

Licitația va avea loc iu 20 
la Depozitul legume-fructe, 
17.
Relații la sediul societății

13430.

10, 
lor.

mm 
str.

sau la telefon 
(525)

ț
1

nr. 
or

ia 
insocietății, licitație pentru preluarea 

de gestiune a următoarelor unități : 
restaurant „Buccgi“; 
restaurant „Dunărea** ; 
bar „Dorna**; 
bar „Intim**; 
restaurant „Poiana Ruscăi** — Ghelari; 
restaurant „Minerul**

Documentele cu privire la 
preluare în locație dc* gestiune 
ta te și preluate de la sediul 
Moldovei, nr. 8, telefon 12316.

— G hilari.
condițiile de 
pot fi consul- 

societătii, str. 
(5H)

COOPERATE A „VIITORUL**
D E \ A

Prestează următoarele lucrări 
populație și agenți economici :

• zugrăveli interioare ;
• zugrăveli exterioare ;
• vopsitorii.
Practicăm următoarele prețuri medii pen- 
populație :
• garsonieră — 5 000 lei ;
• apartament 2 camere — 10 000 lei ;
• apartament 3 camere — 15 000 lei.
Informații la sediul cooperativei din str. 

Grigorescu, nr. 8, telefon 17157 sau 17880. 
(509)

pentru

tru

N.

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„ROBES S.A.“ BAIA MAKE 

str. V. Lucaciu, nr. 162, 
telefoane 99/417229, 113853, telex 33219 

fax 99—413853,
EXECUTA ȘI LIVREAZĂ :

• linii tehnologice pentru obținerea uleiu
lui de floarea-soarelni ;

• mori complete cu valțuri pentru griu 
(10, 15, 20. 25, 30, 40 t/24 h) și porumb (5, 
10, 15 t/24 h). Intermediază proiectarea liniei 
tehnologice și a clădirii, precum și montajul;

• batoză pentru mac, rapiță, griu, seca
ră, orz, ovăz, maz.ăre, fasole, soia și batoză 
pentru porumb (capacitate 300—800 kg/h);

• gatere pentru bușteni 0 500 și 0 860
mm. complet echipate (motor, cărucioare, căi 
de rulare). (513)

r
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■
SPITALUL JUDEȚEAN j

DEVA
Anunța scoaterea la licitație, in vederea | 

destinația de ser- ‘ 
de 21 mai 1902. I

*
precum și valoa- I 
se afla la secre- ț

*
I
A
I
*
I

închirierii, a unor spații cu 
vicii medicale, pentru ziua 
ora 10,00.

Lista cuprinzind spațiile 
rea de începere a licitației 
tariatul spitalului.

Nu pot participa decit 
lui Județean Deva.

*
salariat ii Spîlalll- 

(527)

I» > III 
dc 
Mln

GRUPUL ȘCOLAR DE CONSTRUCȚII 
DEVA

Sir. Miircrului, nr. 30, telefon 20975 
E X E C U T A :

i atelierele proprii pc bază dc 
[■referință cu materialei 
persoanelor fizice : 

dale, borduri, stdpi 
ficc :
garaje ; 
reparații curente la 
vopsitorii, zugrăveli, 
scule și dispozitive pentru depanări auto; 
reparații auto. (528-1)

comandă fermă, 
agenților economici sau

d< gard, borne topogra-
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SOCIETATEA COMERCIALA 
TURIMPEX S.R.K BRAȘOV 

str. Constantin Brincoveanu, nr. 38, 
telefon 921/51840, telex 61393, fax 51531

Vă oferă posibilitatea de a vă spori venitu
rile proprii prin participarea la sistemul co
lectiv de întrajutorare. Participanții se pot 
înscrie cu un număr maxim de 10 jocuri, va
loarea unui joc fiind de 1 500 lei. Ciștigul va 
fi de 5 ori mai mare, răminînd în continuare 
înscris în joc, în vederea obținerii unui nou 
cîștig, fără ca participantul să expedieze o 
nouă sumă.

Primul termen de obținere a cîștigului este 
de circa trei săptămini de Ia data intrării în 
contul nr. 40 72205 112, deschis la Banca 
Comercială Română, Sucursala județeană Bra
șov, a sumei expediată de participant prin 
poștă. (514)

( OOPERATIV A „HAȚEGANA** 
HAȚEG

Scoate la licitație un autoturism DACIA 
1 304 (papuc), cu caroserie din tablă de alu
miniu și 3 cazane dc apă caldă, industriale, 
cil combustibil solid tip AIACS-8.

Licitația va avea loc în ziua dc 16 mai 
1992, ora 10, la sediul cooperativei, din str. 
Progresului, nr. 40, orașul Hațeg, telefon 957/ 
70052. (526)

J/20/G18/1991
Cont : 807050GOI B.C. Deva

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA:
2 700 Deva, sir. I Decembrie, 35, 

Județul Hunedoara 
Telefoane: 11275, 12157, 11269 

telefon Tipografie: 25901 
Fax : 18DG1
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Tnlrcaga răspundere pentru conținutul 
articolelor publîcato o poartă 

autori) acestora.

TIPARUll
S.G. „Polidava- 8.A.
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