
SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 9 MAI LA DEVA
Ziua de 9 Mai rumlne 

înscrisă cu litere de aur 
in Istoria neamului ro
mânesc. Pe cîmpurile de 
luptă de la Gri vita, Plev. 
na, Rahova, Smîrdan, VI- 
din, ca șl in atitea alte 
locuri de jertfă, oștirea 
tării, alcătuită din floa
rea tinerimii națiunii 
noastre, se acoperea de 
glorie, obținind Indepen
dența de stat a României, 
in urmă cu 115 ani. A- 
tuncl ca șl întotdeauna 
cînd va fi nevoie, soldațil, 
ofițerii armatei, toți fiii 
patriei nu vor pregeta, 
cu prețul sacrificiului su-

(Contlnuarc în pag. a 2-a)
Deva. Moment de la depunerea de coroane cu prilejul zilei de 9 Mal.

PRECIZARE

în legătură cu infor
mația publicată în zia
rul nostru de sîmbătă, 
9 mai a.c., prin care 
anunțam cititorii că ce
remonialul depunerii de 
coroane de flori la Ci
mitirul eroilor va avea 
loc la Deva, în aceeași 
zi, la ora 18,30. preci
zăm că informația res

pectivă s-a inserat la 
cererea expresă a con
ducerii Garnizoanei mi
litare Deva, redacția 
noastră neavînd nici un 
fel de atribuții în orga
nizarea unor astfel de 
ceremonii.
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■ WASHINGTON. — 
Viitorul fostei Uniuni So
vietice este „problema 
principală a epocii sfirși- 
tului războiului rece", a 
declarat în comitelui pen
tru problemele forțelor 
armate al Camerei Repre
zentanților a Congresului 
S.U.A., Clark Cli"ord, a- 
dăugind : „Ilotărniic pe 
care Ie vom adopta nr ur
mătorii cîțiva ani vor c- 
xcrcita influență încă limp 
dc 50 dc ani asupra pozi
ției adoptate dc S.U.A. în 
lume, asupra structurii lu
mii. care se va constitui 
în acest interval de timp". 
Este in interesul națiunii 
noastre, a menționat el, 
ca S.U.A. să participe ac
tiv în problemele dc pe 
arena internațională, chiar 
dacă oamenii noștri dc stat 
vor accepta și riscul în’ ac
tivitatea dc ajutorare a c- 
conomiilor destrămate ale 
țărilor din Europa dc Est 
șl din fosta Uniune So
vietică.

Curățenia - mama sănătății...
Valabilitatea acestej zi

cale a fost verificată și 
paraverificatu de practică. 
Acolo unde mizeria șl ne
glijența fșl găsesc loc, mai 
ales cînd este vorba de
spre contactul cu alimen
tația publică, se găsesc și 
sursele unor ’pidemii și al
tor boli cu consecințe gra
ve pentru sănătatea oame
nilor, in speță a consuma
torilor. Deși nu ni s-au 
semnalat cazuri alarmante 
de abateri de la normele . 
da Igienă, Împreună cu 
domnii dr. Emil Jeldujer 
și dr. Octavian Popescu, 
de la Poliția Sanitar-Vete
rinară a municip ului Pe
troșani, am vizitat mai 
multe unități cu profil a- 
limentar din această loca
litate.

înainte de a porni în do
cumentare. interlocutorii 
s-au declarat total nemul
țumiți de starea dc Igienă 
a piețelor și de salubriza
rea localităților arondite 
Problema problemelor o 
constituie l‘p;a apel !n 
cantitățile necesare, Inclu
siv la fabricile de prepa
rate din carne șl de lapte. 
Daci Igienizarea și asigu

rarea apei nu se rezolvă, 
începind cu luna mai nu 
se mai poate îngădui des
facerea cărnii și a laptelui 
în piața agroalimentarâ a 
municipiului. Apoi, nu este 
lipsită deloc de Interes nici 
preocuparea consiliilor lo
cale pentru deratizare și 
asanarea clinilor vagabonzi, 
in scopul diminuării peri
colului de contaminare a 
oamenilor cu diverse boli.

Fără a intra în detalii, 
punctăm cîteva dintre con
statările făcute la unită
țile vizitate :

• La magazinul nr. 11 
al societății „Diamant", 
condus de dna Eva Rf 
koczy, s-a acordat o „bilă 
neagră» pentru că elevele 
practicante dc la școala 
comercială nu erau în țl- 
nuță corespunzătoare, fapt 
pentru care șefa le-a „mus
trat" în fața noastră și 
le-a trimis înapoi la școa
lă. O altă observație s-a 
făcut privind extragerea 
ouâlor sparte din cofraje,

NICOI AE țfRCOB

(Continuare tn pa?. ■ 2.a)

Vagoane în locație și... 
pe linie moartă

I
una pe 7?

Bărbatul către ncvastăl
— Cind unul dintro noi O să fie mori, 

am să mă retrag Ia țară...

Regulatorul dc circulație 
și mișcare Petroșani îșl 
derulează activitatea pe un 
perimetru apreciabil, intre 
laipenl șl Sarmizegctusa. 
Lunar, efectuează transpor
tul pe calea ferată a cir
ca 400 000 de tone de măr
furi diverse, în baza co
menzilor beneficiarilor. 
Ponderea o are cărbunele 
extras din exploatările mi
niere ale Văii Jiului — ex
pediat la Termocentrala 
Paroșcnl, la combinatele 
siderurgice din Hunedoara, 
Câlan, Galați, Călărași.

— Avînd în vedere di
minuarea activității pro
ductive in majoritatea u- 
nităților economice din ța
ră — după revoluția din 
decembrie 1989 — șl volu
mul nostru de transport 
este mal mic, la această 
oră el fiind redus cu a- 
proape 35 la sută față de 
acum trei nni — sublinia 
di Ing. Victor Iloiu, șeful 
R.C.M. Petroșani.

— Nu numai atît, însă 
avem semnale de la unii 
dintre beneficiarii dv că 
șl din punctul dc vedere 
al ritmicității șl operativi
tății transportul feroviar 
a scăzut, mai ales după 
manifestările din anul tre
cut ale unor sindicate de 
la calea ferată, soldate cu 
obținerea anumitor drepturi 

altfel binecunoscute —

și trecerea la săptămîna 
redusă de lucru a ceferiș
tilor din unele sectoare im
portante.

— N-aș putea spune că-1 
chiar așa. Este adevărat 
că rulajul vagonului de 
marfă a crescut la trei zile

.V.VA-WAV.Y.'.'AW.’

R.C.M. Petroșani

— lucru negativ în mun
ca noastră —, însă adop
tarea programului de lu
cru de cinci zile pe săptă- 
mlnă de către un mare nu
măr de unități economice 
a determinat corelarea cu 
această situație șl a acti
vității feroviare, pentru că 
șl aici se pune la fel cit? 
acut ca In toate celelalte 
sectoare dc activitate pro
blema rentabilității șl efi
cienței. Or, din acest unghi, 
nu înțelegem cum justifi
că unii beneficiari sume
le foarte mari pe care le 
plătesc pentru imobiliza
rea de vagoane. Numai u- 
nltățile din cadrul Regiei 
Autonome a Huilei Petro
șani plătesc lunar locații

însumînd mai mult de 10 
milioane de Iei. Dar nici 
serviciile prestate nu ne 
sînt achitate la timp. De 
la începutul anului avem 
taxe neîncasate de la be
neficiari de peste 30 mi
lioane de lei. Noi înțele
gem greutățile din minerit, 
știm că subvențiile sînt 
mici, recunoaștem lanțul 
actsta dureros al blocaju
lui financiar, dar fără bani 
nu mal lucrează nimeni 
astăzi, fn același timp, în
să, trebuie spus că regu
laritatea trenurilor de că
lători s-a îmbunătățit, deși 
mal este destul loc pentru 
aceasta.

— Privind starea tehnică 
a parcului de vagoane, ca
re este situația ?

— Extrem de critică. Pe 
raza R.C.M. Petroșani a- 
vem 1130- de vagoane de
fecte. Le-am tras pe linii 
secundare, dar sînt expuse 
furturilor, starea lor clctg- 
riorîndu-se șl mal mult, de 
la o z| la alta. în pofida 
tuturor acestor greutăți șl 
neajunsuri, salarlații noștri, 
de Ia R.C.M. Petroșani, se 
străduiesc să-șl onoreze 
obligațiile, fiind șt plătiți 
în mod corespunzător, deși 
mal sînt rezervc de îmbfl 
nătnțire a activității fie
căruia.

DUMITRU GIIF.ONF.A
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FLASH.'i
glie suferințele unor amnezii 
crunt loviți dc soartă. fl'.R.)

O AII rOR PENTRU FRAȚII 
DIN MOLDOVA. Filiala de Cru
ce Roșie a județului nostru, a 
primit (I ■ la R.A.G.C.L. Dl a o 
donație. dc 709 000 de lei. A'ca - 
M sumă ta fi trimisă in Repu
blica Moldova, ca ajutor Uma
nitar pentru rcfugiațli din Trans
nistria. Mulțumind unității a- 
mințile pentru donație. Filiala 
de Crw Roșie spiră ca l alt! 
agenti caonomi -i de tot sau 
particulari ă-i urmeze cccmplul, 
ajutoarele lor urnind să min-

O SPECTACOL TIP-T&P-ML 
NI-TOP. Casa de Cultură Brad, 
In colaborare cu Clubul elevilor 
și copiilor din localitate, a or
ganizat un spectacol Tip-Top-Mf- 
ni-Top, Manifestarea a cuprins 
întreceri dotate cu premii, fa 
atre ipi part! Ipat un mare nu
măr i/ ■ copii. <M B )

0 „ROMl’IRO* ORAȘT1E — 
/ I /’iri-.'Ș'/'L Recent, unitatea 
orăytiami a repurtat la Pitești, la 
„Simfonia lalelelor*, vn suc
ces deosebit. Acolo, echipa de 
artificieri o „Rompiro" R.A. O- 
răștle a atigurat cadrul feeric 
al spectacolului. (D.G.I

o IN FOLOSUL OAMENI
LOR. l'rimarla comunei I.uncoiu 
dc. Jos a acordat, jună in pre
zent, ajutoare, bănești unul nu
măr dc 11 persoane, in general 
femei in vlrstă și singure. Dc 
asemenea, in localitate s-au adus, 
după muită vreme, butelii da a- 
ragaz care au fost distribuite 
oamenilor. (T.B.j

o REDESCHIDERE. l.a soli
citarea călătorilor, S.C. Crlșbus 
S.A. Brad a redeschis de curind 
traseul auto de călător! pe rufa 
Brad — Sintann — Arad. Auto
buzul circulă zilnic: plecarea din 
Brad bi ora 13 șl sosirea la Arad 
la ora 13,22. Reîntoarcerea din 
rArud se face In ziua vrmătoa- 
re, la ora 5,30, ajunylnd la des-

tinajle la ara 10,52. (Al.J.j

o „NU FAO DECLAMAȚIE, 
DAR...”. Un statornic abonat al 
„Cuvintulul liber*, dl Ioan O- 
prea, din llibtța, nr. 26, a tre
cut pe la redacție. Din spusele 
dumnealui am reținut: „Sint un 
abonat vechi fi statornic. Dar 
fntreb da ce nu primesc ziarul 
la timp ? Dc pildă, cui de slm- 
bătd — duminică mi se aduce 
luni — marții’ întrebăm fi noi 
pe. ccl fn drept. (GH. I. N.f.

FLASH’
*

■ FRAGA. — Ministrul 
francez al Apărării, Pierre 
Joxe, a dezbătut la Me- 
rin. la sud dc Praga, cu 
omologii săi din Ceho
slovacia, Ungaria și Polo
nia. o seric dc probleme 
legate dc securitatea euro
peană și posibilitatea unei 
apropieri cu Uniunea Eu
ropei Occidentale (U.E.O.). 
„Am căzut de acord» in 
privința stabilirii „unor ac
țiuni comune", în cadrul 
U.EXI., precum și a creă
rii „dc noi structuri mili
tare și de securitate», nu 
de concurentă, cl ca o 
completare a celor exis
tente. cu N.A.T.O.", a pre
cizat ministrul ceho-slovac, 
I.ubos Dobrovski, la con
ferința dc presă ce a ur
mat întrevederii. La rîn- 
dul său. domnul Joxe a 
remarcat că este „firesc" 
ca Franța să examineze a- 
ceste chestiuni cu cele treî 
țări central-curopene, „ce 
colaborează deja în pro
bleme de securitate", în 
cadrul „Trilateralei dc la 
Visegrad» șl care au sem
nat un acord de asociere 
la C.E.E.

I

■ BELGRAD. — 1320 
de persoane au fost ucise, 
G 700 rănite șl 1 900 sini 
date dispărute, de la în
ceputul războiului în Bos- 
nia-IIerțegovina, în urmă 
cu 41 dc zile — a anunțat 
duminică un responsabil al 
autorităților sanitare bos
niace. Acest bilanț este, 
lotuși incomplet, datorită 
întreruperii comunicațiilor 
intre Sarajevo și mai mul
te regiuni ale țării, a a- 
firmat iesponsabilul sani
tar, citat de agenția Ta- 
ning, preluată dc AFF.

■ MOSCOVA. — Un 
incendiu s-a declanșat du
minică la o rafinărie si
tuată intr-o zonă dens 
populată a orașului Nijni- 
Novgorod, în Rusia, la 
aproape 101) de km est <le 
Moscova, anunță agenția 
ITAR-TASS. Primele in
formații ml fac referința 
la victime. Duminică sca
ra, incendiul nu fusese in
ch stins.

FAX
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Sărbătorirea Zilei de '
*

9 Mai la Deva î
I

(Urmare din pag. 1)

prem, ca in această țară, 
lucrul cel mai de preț să 
rămînă libertatea, ncatîr- 
narea.

Aniversînd acest mo
ment istoric crucial, la 
Deva a avut loc, sîmbă- 
tă, festivitatea depunerii 
de coroane de flori la 
Cimitirul eroilor români, 
manifestare organizată de 
Garnizoana militară De
va. Coroanele au fost 
așezate cu respect și pio
șenie la baza monumentu
lui inchinat eroilor, că- 
zuți in al doilea război 
mondial, în semn de pro
fund omagiu pentru ge
neroasa lor jertfă, pen-

pusc coroane de flori din J 
partea Prefecturii Jude- I 
țului. Consiliului Jude- | 
țcan Hunedoara, Consi- » 
liului Municipal Deva, | 
Ministerului Apărării Na- J 
ționale. Inspectoratului I 
Județean de Poliție, Ser- ? 
viciului Român de Infor- I 
mâții, Asociației Vetera- | 
nilor de Război, Organi- J 
zației Deva a P.D.A.R. | 

în semn de profund ’ 
omagiu, la crucea fiecă- | 
rui mormint de erou din • 
cimitir, a făcut de gardă, | 
ca o supremă comuniune J 
cu cei dispăruți, cîtc un | 
soldat de la U.M. Deva. J

Mult controversata ches
tiune a așa-zisulul „tal
cioc» ți-a găsit, de ud an 
și ceva încoace, o soluție 
care satisface pe toți par
ticipant». După ce au e- 
șuat tentativele de a-1 mu
ta pe la tîrgul de la Min
tia sau la periferia mu
nicipiului, amenajarea Iui 
într-un colț din piața cen
trală, delimitat strict de 
sectorul alimentar, a pus 
o anumită ordine în des
fășurarea acestei activități.

Recent, de la vînzătorii 
din bazar (dintre care mulți 
posedă autorizații ți plă
tesc taxe și impozite) am 
aflat că cineva a Pus gînd 
rău Bazarului și urmărește 
să-i vină de hac. Interc- 
sîndu-ne, am aflat că niș
te patroni dau tircoale va
dului comercial al pieței, 
dornici să-.și plaseze aici 

„sondele". Nemaigăsind 
spațiu disponibil pe 
flancuri, li s-a năzărit să 

construiască o clădire sus
pendată peste o parte a. 
pieței (peste Bazar) și peste 
str. I. Creangă, care ar 
urma să fie anulată. Am 
aflat că în clădire ar ur-

ma să funcționeze, ce cre
deți ? — fel și fel de bu- 
ticnri, de care, să fim se
rioși, orașul nu duce lipsă. 
Aici ar -urma să-și aran
jeze unele firme sediile

ția centrală a municipiului 
n-arc fonduri să plătească 
spălatul străzilor suprapo- 
luate (de care numai ploaia 
mai are grijă), în schimb 
își permite să suporte fi-

BAZARUL DIN DEVA
• »•*•*•»•*•*•*•*•*• * • * • * •

(să vadă de pe geam cînd 
sosește telemeaua!). în
tr-un cuvînt, activități pe 
care publicul nu le-a so
licitat și de care piața 
n-arc nevoie. Se pare că 
domnii interesați, cu influ
ență în sferele decizionale 
locale, exercită presiuni 
și zoresc în stingă și-n 
dreapta să fie mutat Ba
zarul. Interesîndu-ne mai 
departe, am aflat cii au 
convertit deja pe unii 
funcționari publici, să c- 
mită comandă de proiect 
din partea Primăriei De
va. Chestiunea devine dc-a 
dreptul amuzantă. Institu-

nanciar hatîruri mercan
tile.

Nu vizăm noua condu
cere a Primăriei, deoarece 
afacerea a fost pusă la 
cale înainte de alegeri. Ne 
întrebăm însă : cine urmă
rește ca, în numele u- 
nor interese înguste, să 
lovească în sutele de .șo
meri sau virstnicl cu ve
nituri mici, caro, vînzin- 
du-și in Bazar unele obi
ecte, o mai scot la capăt 
de la o zi la alta ? O eva
luare realistă a situației 
duce la concluzia că des
ființarea sau mutarea Ba
zarului devine operantă

în momentul cind, într-un 
spațiu cu vad similar, va 
fi fost amenajat un altul, 
dotat cu tot ce este nece
sar : gard, beton sau as
falt, mese acoperite, insta
lații de apă ți canalizare, 
grup sanitar, birou de 
tranzacții etc. Altfel, se 
declanșează nemulțumiri și 
se comit greșeli ca pe vre
mea dictaturii.

Iar dacă e vorba de 
construcții în piața centra
lă, atunci c căzni să fie 
abordată și urgentată pro
tejarea producătorilor ți a 
mărfurilor agroalimentare 
în sezonul rece (hală și 
magazii corespunzătoare), 
precum și extinderea pie
ței, care a rămas neîncă
pătoare pentru actualele 
solicitări.

Invităm conducerea Pri
măriei Municipale ca, in 
spiritul politicii de trans
parență, să informeze și 
să consulte publicul dc- 
vean asupra măsurilor 
preconizate, piața fiind un 
bun al întregului oraș.

ioaciiim r..\z\R.
Deva

v

Manifestări dedicate Zi- _
tru ca generațiile viitoa- lei de 9 Mai, eroilor nea- 
re, noi cei de azi să fim mului au a'ut loc și în 
liberi. în acordurile „Im- alte garnizoane militare 
nului eroilor" au fost de- din județ.

• » MM « MM » MM • f

tenta 
gărzii

I
Deva — 9 Mai. \sis » 

primește defilarea 
de onoare. I

w

I

DESPRE ORARUL 
MUZEUL! I 
JUDEȚEAN !

I
*I

Curățenia - mama

Dl Radu Popescu, din 
Deva, no aduce la cunoș
tință următoarele : „De 
Sfintele Paști am avut mu
safiri — cumnatul cu fa
milia din Argeș. întotdeau
na in astfel de situații caut 
să arăt oaspeților ce are 
mai interesant Deva : ( e- 
tatca, biserica, parcul și 
muzeul. Dacă (etatea și 
celelalte am reușit să Ic 
vedem, cu nici un chip nu 
am reușit să vizităm mu
zeul. Sîmbătă, 25 aprilie, 
după ce am trecut cu greu 
dc o haită de ciini, spre 
surprinderea noastră, mu
zeul era închis, piuă marți, 
28 aprilie. Nu înțeleg ce 
rost mai arc un muzeu, da
că, atunci cind cetățenii 
unui oraș sînt liberi, nu 
poate fi vizitat. Pe ușa mu
zeului, programul de vi
zitare era 9—17, zilnic, 
luni închis".

Sperăm că mesajul dv 
va fi receptat, die Popes
cu, de conducerea muzeu
lui, uimind ca programul 
instituției devene să'fie a- 
semenea surorilor sale din 
țară și, mai ah*s, să il res
pecte.

DowElanco
RUBIGAN 12 ec

IF’IWGICW)
COMBATE RAPĂNUL SI 

FĂINAREA LA MĂR SI ALTE 
CULTURI HORTICOLE

• ACȚIUNE DE COMBATERE PREVENTIVA SI CU 
RATIVA • COMBATE INFECȚIILE PRIMARE St 
SECUNDARECU FÂINAR&»RUB1GANULNU ACREA I 
REZISTENTA • SE APLICA FARA NICI O RESTRICȚIE 
TOT TIMPUL PERIOADEI DE ÎNFLORIT PROTEJÎND 
ALBINELE» NU AFECTEAZĂ MEDIULÎNCONJURATOR 
• PLOAIA NU AFECTEAZĂ ACȚIUNEA LA MAJ PUTIN 
DE 1 /2 ORA DE LA APLICARE • ESTE COMPATIBILCU 
O GAMA I-ARGA DE ALT E PESTICIDE
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r VMA TABĂRA
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IRSTECTORATUL liUTRU PUTSCH* 
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Fentru Informau! suplimentare 
adresați-vă la:
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7.00 I’ro 
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Mol

10.00 Acti
10,30 Sup
12,10 Ora
13,00 JlltC
13,30 Mua 
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1 1,00 Acti

♦ Mol
1 1,20 Trai
11.50 3 va 

rv
11,55 l’rni

15,30 Tele

16.00 Ago 
muz

,6( om

17,00 Icfu

17,05 Repi 
tram

17,35 Pc-u 
plai

18,00 Salu
19,00 Jazz-
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22.15 în fu
• Parti 
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•f'f ' ultll

23,10 Cron
Paria

• Actu

23,10 Revis

sănătății...
(Urmare din pag. I)

evitind alterarea lor ți pe
ricolul de intoxicare t po
tențialilor consumatul i. 
Preparatele din carne pri
mite de la abator erau 
proaspete, de calitate, dar 
mai există un stoc de pa
teuri ce se apropiau de ex
pirarea termenului dc ga
ranție. Am fost asigurați 
că dacă nu vor trece, se 
vor scoate la timp din vîn- 
zare.

• Spre deosebire de con
troalele anterioare, unita
tea nr. 385, avînd profilul 
de simigerie, condusă de 
rina Mariana Rotaru, Sc 
prezenta igienizată, cu 
produse proaspete, dc ca
litate.

• Dna Florica Bălosu 
■a preocupă insistent pen
tru ea unitatea Prodas SC'.

Ardeleana» să fie un eta
lon al bunei gospodăriri, 
* urâțeniei și sub aspectul 
■ rvirii cumpărătorilor. 
Spațiile frigorifice erau în 
funcțiune, personalul avea 
ținuta corespunzătoare.

Aici se afla in curs <jc ,i , 
chidere — unicat pentru 
întreaga Vale a Jiului — 
o rotiserie modernă, că- 
reia-i dorim vinz.are bună.

• Singura observație ne
gativă pentru salariații u- 
nității nr. 17 „Rcalcom", 
care este condusă de dna 
Maria Mara, privește ne
cesitatea reparării ți men
ținerii permanent in func
țiune a agregatelor frigo
rifice.

• O notă pozitivă pen
tru cofetăria privatizată 
..Sportul» .al cărui patron, 
dl Iosif Demeter, asigură, 
prin salariații săi, respec
tarea normelor de igienă 
și servire civilizată. Anrc- 
cicri asemănătoare ți pen
tru dl George Ceaurcanu, 
șeful unității nr. 34 „Dia
mant".

Este bine eâ există, cu 
mici excepții, grijă față 
de sănătatea consumatori
lor. Atenția se cerc însă 
sporită în perioada urmă
toare, cînd vremea caldă 
mărește pericolul dc alte
rare a alimentelor,

» ’------------------------ ----------------------------------------- ---------------- ------ ------ - ----------------------------------

S.C.J.J.P. International S.R.L. DEVA
Oferă spie vînzare, en gros și en detaille, 
la sediul său din bdul Decebal, bloc 0, 

parter, o gamă largă de

• peste 50 de sortimente de jucării 
import (Anglia, Italia, Israel) la prețuri a- 

vantajoase

• jocuri LEGO, Skateboard, machete 
avioane și tancuri, pistoale cu capse, țes

toasele Ninja etc.

• comercializează îmbrăcăminte pen

tru toate sezoanele, import din Italia, mo
da 1992, precum și stofe extra și lux, în 

baloturi mari

• primește comenzi pentru orice pro
duse importate din Italia

• deține exclusivitatea comercializării
in municipiul Deva a produselor firmei Ko
dak ; oparate foto, filme, baterii și altele. 

Ne puteți contacta la telefon 956/26043 
și fax 956/26170. (524)

Vâ așteptam!

l’ROGR.

16,00 Actu;

16,15 Desei

16,35 Sfudi 
litera

17,35 Film 
„Mar 
Sophi
Ep. 1

18,35 De-al 
în c« 
Capii

18,55 EURC

79,25 Tribu 
confoi

19,15 E»po
Trans 
direct 
Scvill

20,15 Trogn 
Tclcvl 
Națioi 
din IL 
Moldo

21.3IMTVH 
Intern

22,00 TV5 F

22,35 I1B(1 1 
Serv ic

23,05 TV Dl
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DIXIZIA A
REZULTATELE ETAPEI • Corvinul — 

F.C. Brașov 2—5 ; F.C. Bacău — Dacia 
Brăila 0—1 î Dinamo — Rapid 4—4 ; E- 
lectroputere — A.S.A. Tg. M. 3—1 ; Oțe
lul Galați — Gloria Bistrița 1—0 ; F.C. 
Ploiești — F.C. Argeș l—1 ; Inter Sibiu 
— Univ. Craiova 0—0 ; Sportul Stud. — 
Steaua 2—I ; rarul — Poli. Timișoara 
1—1.

DUPĂ UN JOC SLAB AL GAZDELOR

Corvinul - F. C. Brasov 2 - 5
I

?

ț

CLASAMENTUL

1. Dinamo 27 18 9 0 63—17 45
2. Steaua 27 16 7 4 47—21 39
3. U. Craiova 27 11 9 7 29—18 31
4. F.C. Ploiești 27 13 5 9 33—40 31
5. Electroputere 27 11 7 9 32—23 29
6. Poli. Tim. 26 11 6 9 30—28 28
7. Rapid 27 11 6 10 28—31 28
8. Oțelul 27 12 4 11 29—34 28
9. Farul 26 12 3 11 30—25 27

10. F.C. Bv. 27 10 7 10 41—41 27
11. Gloria 26 10 5 11 35—31 25
12. Inter Sibiu 24 9 7 8 28—29 25
13. Dacia 27 10 5 12 28—31 25
14. F.C. Bacău 27 9 5 13 28—44 23
15. Sport. Stud. 27 7 7 13 25—36 21
16. F.C. /Xrgeș 27 6 7 14 29—39 19
17. A.S.A. 27 6 4 17 25—45 16
18. Corvinul 27 4 5 18 27—57 13

ETAPA \TITOARE : A.S.A. Tg. M. —
I .C. Bacău ; Dacia Brăila •— Dinamo ;
Rapid — Corvinul ; Oțelul Gl . — Electro-

Sportul Stud; F.C. 
Gloria Bistrița — 
Craiova — Farul 
Sibiu.

putere ; F.C. Argeș — 
Brașov — Petrolul ; 
1’oli Timișoara ; Univ. 
( -ța ; Steaua — Inter

Cel mai slab meci al hune- 
dorenilor de la ultima promova
re în Divizia A (acum 12 ani) 
și pierdut la un scor ncmaiîntîl- 
nit in palmaresul gazdelor pe 
teren propriu din această peri
oadă I Jucătorii Corvinului 
prezentat 
pregătiți, 
aplomb, 
niți să-și 
rat că va fi prima victorie a 
Corvinului în acest retur. N-a 
fost așa. E drept că oaspeții au 
început partida 
gind: ~
atacat 
dar și 
multe 
nedorenilor. 
ra pid 
și-au creat 
înscrie. Gazdele n-au prea avut 
replică, parcă nu ei trebuiau să 
evite măcar fatidicul loc 18 din 
clasament. In conjunctura crea
tă, cinci A.S.A. și F.C. Argeș au 
cam bătut pasul pe loc, numai 
cu victoriile ce le-ar fi obținut

la această partidă 
abordind meciul 
Puținii spectatori 
vadă favoriții, au

s-au 
slab 
fără 
ve-

spo

cu un singur 
să obțină victoria. Și au 
în continuu, 
pe extreme,

ori în pericol poarta hu- 
Practicind un joc 

cu pase precise, oaspeții 
unele ocazii de a

acasă, hunedorenii ar fi putut 
urca in clasament.

Spectatorii, ca și de la cele
lalte meciuri ale Corvinului, au 
plecat profund dezamăgiți. Ei 
sînt resemnați, știau că nu se 
mai poate evita retrogradarea, 
dar acesta să fie jocul unei e- 
chlpe tinere — fără vlagă șl o- 
rlzont, fără apetitul victoriei ? 
Așa se pregătește „noua echipă 
a Hunedoarei ?". Pentru brașo
veni au marcat Ivan, de trei ori, 
Pirvu și Săvoiu, iar pentru gaz
de Mitrică de două ori.

s 
w.

REZULTATEI E

( OM URSULUI

PRONOSPORT

DIN to M\I 1992 :

F.( . Inter — U. Craiova X

Sp. Stud. — Steaua 2
Cagliari — Bari X

I ogfiia — Lazio 1

Napoli — Milan X

Parma — Juventus X

Sampdoria — Fiorentina 1
Verona — Atalania 2
Ancona — Pescara X

Bologna — Pisa 2
Messina — Reggiana X

Modena — Cesena X

Taranto — I.ucchesc

Torid dc cîștiguri ;
26 211 101 lei.

X

ARANJAMENTELE

DIN CULISE

Luptă mare in seria a 
Il-a din Divizia B la fot
bal, mai ales între Unirea 
.Alba luiia ți U.T.A. pen
tru ocuparea primului loc 
in clasament. Din păcate 
însă, nu se folosesc numai 
mijloacele fotbalului, ci și 
culisele în care se mane
vrează bani grei. Azi se 
intilnește din nou Comi
sia Campionatului Național 
să decidă conflictul U,i» 
rea — U.T.A., arădenii fi
ind de data aceasta în cul
pă, dar nici oamenii lui 
Țălnar nu sînt străini de 
aranjamentul ce trebuia 
definitivat înaintea meciu
lui Unirea — U.T.A. cîș- 
tigat de gazde cu 2—0. Ce 
va fi, vom vedea, dar ră- 
mînem cu gustul amar că 
mafia .ți face de cap șl în 
fotbalul nostru.

Pină una alta. Unirea a 
pierdut slmbătă la Vîlcea, 
Iar U.T.A. la Petroșani, la 
un scor sever : 4—0. (S.C.)

DIX IZIA B 1
Rezultatele etapei din 9 mai 1992 ; C.S. Tîrgovițte 

— F.C. Olt '90 2—0 ; Portul — Autobuzul 0—1 ; Petro
lul — Fepa '74 6—1 ; Olimpia Ilm. S. — Steaua 1—0 ; 
Unirea Focșani — Sport. Comaico 4—1 ; Faur — Unirea 
Slob. 3—0 ; Flacăra — Callatis 2—1 ; Gloria Buzău — 
F.C. Caracal 7—1 ; Prog. Buc. — Gloria C.F.R. 3—1.

CLASAMENTUL

Iau»; Fepa '74 — Portul; Unirea Slob. — Petrolul; 
Autobuzul — G S. Tîrgovițte ; C.S, Oft '90 — Olimpia
R.S. ; Steaua — Flăcăr i Gloria C F.R — Unirea Foc
șaniCallatis — Gloria Buzău; l'.C. Caracal — Prog. 
Buo, «

1. Prog. Buc. 28 17 4 7 49—24 38
2. Gloria C.F.R. Gl. 28 15 7 6 51—26 37
3. Autobuzul 28 17 2 9 43—26 30
4. Flacăra Morcnl 28 13 7 8 43—26 33
5. Callatis 28 13 7 8 35—23 33
fl. Faur Buc. 28 14 4 10 52—30 32
7. CS. Olt '90 28 14 3 11 41—34 31
8. Unirea Slob. 28 12 6 10 44—39 30
0. Unirea Focșani 28 11 7 10 34—26 29

t0. Gloria Buzău 28 10 8 10 45—27 28
11. Steaua Ml zii 28 12 4 12 36—29 28
12. Portul C-ța 28 11 6 11 39—33 28
13. Petrolul Ianca 28 10 5 13 31—38 25
14. Olimpia Rm. S. 28 9 6 13 26—39 24
15. C.S. Tirgoviște 28 9 4 15 26—43 22
Ifl. Fepa '74 28 9 3 16 25—51 21
17. F.C. Caracal 28 5 0 17 29—69 16
18. Sport. Comaico 28 5 3 20 19—85 13

Etapa viitoare (16 mai 1992) : Sport. Comaico —

pe centru, 
punind de

CORVINUE: Pirva, Bardac, 
Stercanu Tettlcanu, Bozga, Tița, 
(Crăciun), Pus, Dobre, Mltrică, 
Hanganu, Marian.

F. C. BRAȘOV: Todcrlciu, 
Gheorghe M., (Andrași). E. Mol
dovan, Purdea, Pirvu. Gall, Dra
gan, Conaj, Minga (Ivan), Săvoiu. 
Marcu.

SABIN CERBU

*

> ■
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DIVIZIA B2

Rezultatele etapei din 9 mai 1992 : Met. Bocșa — 
Jiul Craiova 2—0 ; Gaz Metan — F.O. Bihor 3—2 ; Astra 
— Gloria Reșița 2—2 ; Met. Slatina — U.M.T. 2—0 ; 
C.S.M. Reșița — Aris 2—0; Jiul Petroșani — U.T.A. 
4—0 ; Chimia Rm. V. — Unirea A.I. 1—0 ; C.F.R. Ti
miș. — Met. Cugir 3—2 ; F.O. Drobeta — Șoimii I.P.A 
4—1.

CLASAMENTUL
1 U.T.A. 28 17 5 6 41—20 39
2. Unirea A. Tulia 28 18 1 9 54—26 37
3. C.S.M. Reșița 28 16 4 8 37—22 36
4. Jiul Petroșani 28 14 4 10 57—29 32
5. C.F.R. Timiș. 28 14 4 10 34—36 32
6. F.C. Bihor* 28 12 6 10 54—33 29
7. Chimia Rm. V, 28 11 7 10 34—29 29
8. Met. Bocșa 28 12 4 12 39—38 28
9. Jiul Craiova 28 10 7 11 31—33 27

10. Gaz Metan 28 10 7 11 41—49 27
11. Met. Slatina 28 9 8 11 36—35 26
12. Gloria Reșița 28 10 6 12 39—40 26
13. Met. Cugir 28 12 2 14 31—40 26
14. Șoimii I.P.A. 28 9 7 12 35—41 25
15. F.C. Drobeta 28 9 7 12 38—45 25
16. Arls 28 9 5 14 27—47 23
17. U.M.T. 28 8 6 14 30—58 22
18. Astra 28 5 4 19 28—GG 14

* Echipă penalizată cu 1 punct.
Etapa viitoare (16 mai 1992): Ari« — Jiul Petro-

șanl ; Gloria Reșița — Gaz Metan ; U.T.A. — Astra : 
F.O. Bihor — Met. Bocșa ; Jiul Craiova — Metal. Sla. 
tina ; U.M.T. — Chimia Rm. V. ; Șoimii I.P.A. — C.S.M. 
Reșița ; Unirea A. lulia — C.F.R. Timiș ; Met. Cugir — 
F.O. Drobeta.

DIV IZIA B 3
Rezultatele etapei din 9 mai 1992 : Olimpia S.M. — 

Min. Cavnic 5—1 ; Electromureș — Poli. Iași 1—0 ; Me- 
trom — Relonul 2—0 ; C.F.R. Cluj — Chimica 1—0 ; 
Ceahlăul — C.S.M. Suceava 6—0 ; Tractorul — I.C.I.M.

Tractorul ; Relonul — Electromureș ; I.C.I.M. — Metrom; 
Poli. Iași — Ollmpln R.M. ; Min. Cavnic — C.F R Cluj; 
Chimica — C.S. Aerostar : Foresta — Ceahlăul : U. Cluj 
— C.S.M. Borzești | Armătura — F.O. Maramureș.

0—0 ; C S. Aerostar —■ U. Cluj 0—■3; C.S.M. Borzești —
Armătura 0—0 ; F.G. Maramureș -- Foresta 1—0.

CLASAMENTUL
1. U. Cluj* 28 21 6 1 61— 6 46
2. F.O. Maramureș 28 20 4 4 62—15 44
3. Ceahlăul 28 17 5 6 52—24 39
4. Tractorul 28 14 4 10 48—37 32
6. Metrom 28 13 5 10 36—29 31
6. C.S.M. Suceava 28 12 6 10 33—34 30
7. I.C.I.M. 28 13 4 11 39—43 30
8. Armătura 28 10 9 9 47—38 29
9. Poli. Iași 28 10 9 9 37—29 29

■10. Olimpia 6.M. 28 12 4 12 32—35 28
■11. Foresta 28 11 5 12 32—31 27
•12. C.F.R. Cluj 28 11 4 13 48—41 20
13. Electromureș 28 10 4 11 30—44 24
■14. Chimica 28 8 0 14 30—47 22
■15. Minerul Cavn(o 28 7 6 16 27—56 19
10. Relonul 28 T 4 17 25—62 18
17. C.S. Aerostar 28 6 4 18 40—05 10
18. C.S.M. Borzești 28 2 8 18 10—02 12

‘Echipă penalizată cu 2 puncte.
Etapa viitoare (IC mai 1992): G.S.M. Suceava —

în atenția agenților 
economici din 

municipiul Deva
Ca urmare a numeroase

lor probleme pe caro le 
ridică desfășurarea în con
diții legale a activității a- 
genților economici, cu ca
pital de stat sau privat, de 
pe raza municipiului Deva, 
Consiliul Municipal aduce 
la cunoștința acestor^ că 
funcționarea agenților eco
nomici se desfășoară nu
mai în baza autorizației 
de funcționare emisă de 
primărie, conform Legii 
3/1972, art. 41, litera O, re
publicată în Monitorul O- 
ficia] nr. 133/1991.

Funcționarea fără auto
rizația emisă de Primăria 
Deva reprezintă încălcarea 
prevederilor Legii 12/1991, 
art. 1, litera e, și se pe
depsește cu amendă de la 
30 000 la G0 000 de lei, pu- 
tîndu-se ajunge pînă la li
chidarea societății ca agent 
economia.

In vederea obținerii au
torizației de funcționare 
este necesară prezentarea 
la Primăria Deva — Com
partimentul de control co
mercial, a următoarelor 
documente: certificat dc 
înregistrare la Camera dc 
Comerț; certificat dc în
registrare la Direcția Fi
nanțelor ; avizul P.S.I. ; 
avizul Centrului de Medi
cină Preventivă : autoriza

ție sanitnr-vetcrinara ; do
cumente care să ateste si
tuația spațiului de desfășu
rare a activități) (contract 
dc locație, închiriere, con
tract de colaborare) | ce
rere de eliberare a auto
rizației de funcționare.

tn vederea desfășurări 
comerțului ambulant (ii 
chioșcuri, la tonete, mcs< 
rulante, sub copertine), au 
torizația de funcționare S' 
va elibera doar cu specif) 
carea expresă a zonei d 
desfășurare a activității.

Pentru aprobarea ano 
astfel de amplasamente, so 
licitanții se vor adresa Ser 
viciului Urbanism din ca 
drul primăriei, atașînd ce 
rerii schița cu propunere.' 
de amplasament.

In vederea funcționări 
in condiții legale, toți a 
genții economici au obliga
ția să solicite avizarea o- 
rarclor dc funcționare, cu 
datoria de afișare și res
pectare a acestora.

Pentru aprobarea firme 
lor și a panourilor publi 
citare, toți agenții econo 
mici se vor adresa Servi 
fiului Urbanism al Prima 
riei municipiului Deva.

MARIANA G1M, 
inspector cu probleme 
dc Control Comercial

I
•lII

stuiui I
*1
I%
1A
Iti
I!
%
II
fi
»»

II*
II
<f

II
8

------------ ----------- > n
cu garanție 8

PROGRAMAREA
filmelor in unitățile cinematografice 

pentru perioada 12—17 mai a.c.
12—13 MAI a.c. 

„PATRIA" Deva — Joker (Germania) 
„MODERN" Hunedoara — Fanaticul (( .S.I.) 
(’ISA DE CULTURA (ălan — Norocul ghiiiioni

(Franța—Mexic)
„ZAR >ND” Brad — Undeva in Est (România) 
„PATRIA" Otășlie — Moartea unui artist (România) J 
„DACIA" Hațeg — Adio, domnule (hips (Anglia) 
„MUREȘUL" Simeria — Videocincma
„I 1 ACARA" Hunedoara — Videocinema

11—17 MAI a.c.
„PATRIA" Deva — Bomba care îngheață (S.U.A.) 
„MODERN" Hunedoara — Karate Kid II (S.U.A.) 
CASA DE CULTURA ( ălan — Robocop (S.U.A.) 
„ZAIIAND" Brad — Zorba Grecul I și II (S.U.A.) 
„PATRIA" Orăștie — Jockcr (Germania) 
„DACIA" Hațeg — Harababura (România) 
„MUREȘUL" Simeria — Cuceritorul Atlantide! (Italia) 
„LUMINA" llia — Prindcți-1 pe Bruce Loc (S.U.A ) 
„I LACĂR V’ Hunedoara — Videocincma

S.C. „ĂPROTER.V S. A. SIMERIA 
(fosta BAZĂ nr. 20)

Vinde din stoc garnituri anvelope (anvclo- 
i cameră) 155x13 pentru Dacia 1300, lapă _

prețul dc 6 740 lei, anvelope 175x14 Ia prețul 
dc
la
dc
dc
dc

I 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

7 100 lei^buc., anvelope pentru ARO 650x16
prețul de 8 500 lei/buc., acumulatori auton 
45 Ah cu prețul de 6 450 lei, < "
6 luni și acumulatori de 45 Ah cu prețul ii
8 476 lei, cu garanție dc un an. (532) "—— „

8
a urmă- Q 
balneofi- j

I*
1

DIRECȚIA SANITARA 
A JUDEȚULUI HUNEDOARA

Organizează concurs de ocupare 
toarclor posturi :

A) Medic inspector, specialitatea 
ziotcrapic la Direcția Sanitară Deva ;

B) Cadre medii sanitare și alte cadre
• spitalul județean Deva
• spitalul
• spitalul 

dentar)
• spitalul
• spitalul
• spitalul
• spitalul orășenesc Vulcan —
• spitalul orășenesc Hațeg — 
înscrierea în termen de 25 dc

publicare, iar concursul la 30 de zile, la uni
tățile sanitare unde există posturile.

CONDIȚII DE PARTICIPARE :
—adeverință eliberată de i 

unde arc contractul dc muncă și care va con
ține acordul dc transfer al postului și a. 
diilui aferent.

— actele necesare, lista posturilor pe . 
de muncă, informații suplimentare la uni 
sanitare publice mai sus-menționate.

I BMV / «MB» • MBV • «■■» • ■■■ • ~~~ ' I ’ ~~~ *

- LI
orășenesc Orăștie — 
orășenesc Hațeg — 2.

orășenesc 
municipal 
orășenesc

Hațeg — 
Petroșani

Pctrila ti

(1 tehn. |
*

I achizitor ||
— 11 «<

II*4
1 achizitor J 
zile dc la j 

■ < 
I 

: s
unitatea sanitară ||

vu VW*-* J,

,i al fon- H
•« 

?: locuri U 
tățile |
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• TOATE prietenele ți 
ycrițoarcle urează dragei, 
amabilei și distinsei doam
ne Otilia I’utko din Deva, 
tnulți ani, sănătate, belșug, 
bucurii și realizări cu oca
zia zilei de naștere !

(3111)
• LA cea dc-a 3-a în

cercare de obținere a per
misului de conducere au
to, oamenii de bine hune- 
doreni ii doresc colegului 
Augustin să aibă in dreap
ta lui un as de pică.

(2898)
• FIE ca ochii tăi fru

moși de acum să găsească 
numai calea fericirii și a 
împlinirii ! Pentru Viole
ta, cu ocazia majoratului, 
'din inimă ,.(«a mulți aniu 
flm partea prietenului Adi.

(2902)

VlNZARI - 
CUMPĂRĂRI

v \ IND casa cu gradi
nă, Informații Deva, te
lefon 20282. (2804)

• I’RIMARIA comunei 
Baia de Criș scoate la li
citație la data de 19 mai 
1992 spațiul pentru închi- 
riereri fostei remize PSI 
din Baia de C'riș, avînd 
profil autoservicc. (3341)

• VINO casă Deva, str.
Ștefan cel Mare 1. sau 
schimb un microbuz pe 
motorină, an fabricație 
1985-86, plus diferențe pînă 
la 10 000 DM. Informații 
Timișoara, str. Măgura, bl. 
Mb sc. I, ap. 2 sau Deva, 
telefon 1394G. (3333)

• BRIGADA Bobîlna
(Coate Ia licitație, in fie
care sîmbătă a lunii mai, 
ora 9. mijloace fixe .și o- 
biectc de inventar. Lista 
cu prețuri se află afișată 
18 cooperativa din Bobîl
na. (3332)

• VÎND multicar 3 tone,
motor Diesel, stare per
fectă. Deva, telefon 11963, 
după ora 18. (3339)
• VINI) urgent semi- 

cursieră rusească nouă. 
Deva, telefon 18407.

(3331)
• VINI) calculator per

sonal 7X Spectrum. De
va, telefon 15109.

(3331)
• VINI) autoturism Sint- 

Că Talbot și piese schimb, 
l’et-oșani, telefon 41272.

(3330)
• VÎND moară cereale.

Orgă electrică, borinașina, 
electropornpa. Deva, tele
fon 12134. (3329)

• VÎND urgent casă
gH7<\ dependințe in Deva, 
»U. Bălata, 16 (peste ca
lea forată). (3327)

• VINI) apartament 2
camere, zonă centrală. De
va. Relații Micro 15, bl. 
88, sc. 3, ap. 47, orele 15- 
•7. (3343)

• VINI) urgent pavilion 
apicol (lei sau valută), 44 
familii, stare excepțională, 
colectoare propolis, polen. 
Brad ,str. Frunză Verde 46, 
telefon 55266, după ora 21.

(3345)
• VIXli apartament trei 

camere. Deva, str. Zamfi
re-cu, i»l ( I, sc. 3, ap. 29.

(3316)

• VÎND video player, 
drujbă electrică, motor 
barcă, iocinj televizor. De
va, telefon 20063.

(3348)
• VÎND receiver satelit 

englezesc cu telecomandă 
și convertor 0,8/0,9, USA. 
Hunedoara, telefon 11639.

(2892)
• VlND combină Sam

sung și apartament două 
camere (zona Teatru). Hu
nedoara, telefon 1G386.

(2901)
• VlND urgent tractor 

U 650, batoză și remorcă. 
Zlatna, telefon 9G8/56038.

(2903)
• VlND dolari și ceas

lțolcx elvețian. Hunedoara, 
telefon 18109. (2904)

• VÎND apartament 2
camere, beci, ocupabil. Hu
nedoara, telefoane 14613, 
22559. (2905)

• VÎND VW Golf GTT. 
Hunedoara, telefon 957/ 
24065, după ora 19.

(2907)
• VÎND casă in Hune

doara, cu grădină, gaze, 
canalizare, apă. Deva, 14428, 
Sava. (330G) ’

• \ ÎND televizor color
Grundig, televizor alb-
negru Telcfunkcn și storcă
tor centrifugal de rufe.
Deva, telefon 17217, între
orele 9—11. (3307)

• ViND apartament trei 
camere decomandate, etaj 
H. bdul N. Balccscu, De
va, telefon 28817.

(«285)
• VlND materiale de

construcții, țiglă, cărămidă 
de țigan, piatră pentru fun
dație. Deva, str. E. Var
ga. nr. 38. (3249)

• \ ÎND mărci. Deva, 
telefon 17582, orele 12 -15.

(3287)
• VÎND Lada 1 500, Ni- 

sar, Fiat 123, Mercedes 200 
D. Deva, telefon 26143.

(3308)
• VÎND apartament pe

valută, 3 camere, cu ga
raj. lingă piața Deva. Te
lefon 13132. (3311)

• VlND pianină Forster,
placa bronz. Hunedoara, 
telefon 11291. (3312)
• VÎND caroserie excep

țională Dacia 1 310, I'cști.șu 
Marc, nr. 21. (3313)

• VÎND VW bus. .Orăș- 
tie, telefoane 41760. 42461.

(3320)
• \ ÎNI) Trabant combi,

•tare excepționalii, 215 000 
tei. Deva, telefoane 18076, 
13821. (3319)

• \ ÎND mobilă împache
tată, parchet fag și trompe-

intre orele 15,30—16.
(331G)

• SCHIMB apartament 
2 camere, proprietate, cen
tral, etaj II, Petroșani, cu 
similar Deva. Relații la 
telefon 21955, Deva.

(33° I)

ÎNCHIRIERI

• ÎNCHIRIEZ 3 camere 
Deva, pentru sediu, biro
uri, locuința. Orăștie, 47174.

(3309)
• OFER spațiu ultra

central (piață) pentru acti
vități private. Deva, te
lefon 11565, între orele 15- 
22, miercuri și vineri.

(3349)
• ÎNCHIRIEZ teren ul

tracentral pentru amena
jare comercială, Geoagiu- 
Băi, telefon 13021.

(3314)
- • FOTO CENTRAL De
va închiriază 10 m vitri
nă pentru reclame. Infor
mații la atelier.

(3336)

OFERTE
DE SERVICII

Odihncașcă-sc in pace 1 
înhumarea în data de 12 
mai 1992, ora 14, la Cimi
tirul din Bozeș, comuna 
Geoagiu.

• COLECTIVUL S. C. 
„PRIMA- S.A. Deva ramî- 
ne alături de colega lor, 
Sofia Buda, la greaua pier
dere pricinuită do trecerea 
in neființa a scumpei sale 
mame,

ELENA 11UDA
Dumnezeu s-o odihiîcască 

in pace !
• MICA, soție, Iloria și 

Tudorcl, fii, împreună cu 
soțiile șl nepoții anunță 
trecerea in neființă a bu
nului soț, tată și bunic,

DUMITRU FILI1* 
(MITRUȚ)

înhumarea va avea loc 
azi, 12 mal, ora 11, în ora
șul Ludtvicsburg — Ger
mania. Dumnezeu să-l ier
te și să-1 odihnească !

(3317)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„MERCUR CORVINEX" S.A. HUNEDO.AR \ 

(fosta I.C.S. Alimentara)
Situată în municipiul Hunedoara, I’iața Liber

tății. nr. 16, scoate la licitație publică Următoarele 
active :

Preț începere 
licitație — Ici

• Complex comercial (etaj), spațiu
îi» conservare, str. Brădcl 2 862 000

• complex comercial (parter), spațiu
în conservare, str. Brădet 1 638 000

• Spațiu comercial. „Flora", alimentație
publică, str. Trandafirilor 3 98G 000

O Complex comercial desfacere produse
alimentare, str. Trandafirilor 5 718 000

• Spațiu comercial Micro VII —
Butic, str. Viorele 5 233 000

tă austriacă. Deva, tele-
f >ii 22333.

(3318)
• \ IND 2 butelii ara-

(■•iz. Deva, telcfon 21976.

• S.G „NISTOR" 
SNC Siincria vinde 
parchet fag uscat, ca
litate superioară, can
tități nelimitate. Simo- 
ila, telefon 956/61611».

(3312)

• ■'<(' „WHOM" 
SUI, vinde frigidere 
auto, capacitate 22 li 
tri, la prcțtll 28 860. 
Frigiderele pot func
ționa la 220 volți, pre
cum șl la 12 V (acu
mulator auto). Asigu
răm garanția 2 ani. 
Relații telefon 17793, 
Deva (3245).

(3321)
• \ IND caroserie și Da

cia 1 300 cu caroserie nouă. 
Hunedoara, str. Ghioceilor, 
nr. 2, bl. 5, ap. 3, telefon 
228JI, orele 16—23.

(3322)
• l ÎNI) motoreta Hoi

nar. Deva, telefon 29137, 
orele 18—20. (3325)

• SOCIETATE comer
ciala, vindem cuptor elec
tric pentru patiserie. De
va, telefon 275,58. (3350)

• \ ÎND sfeclii furajeră,
Sintandrci 163. (3351)

PIERDERI

• PIERDUT aviz expedi
ție 1 188 din 31 martie 
1992, eliberat de S.C Re
le zațul S. A. Dev ;i, 11 de
clar nul. (3310)

• PIERDUT carnet ve
teran de război, nr 336462/ 
'92. pe numele Oprea Pro
fir. (I declar nul.

(3338)

SCHIMBURI
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament
4 camere, confort î, cu 
apartament 2 camere în 
Deva, telefon 291(16, între 
orele 17—20. (3290)

• SCHIMB apartament 
2 camere Deva, cu similar 
Brad. Deva, telefon 28472,

• „COMPUTIX- SRL, 
Deva, bdul Deccbal, 
bl. R, telefon 17167, 
oferă servicii în do
meniul tehnică de cal
cul și utilaje electroni
ca (service și reparații), 
informatică (cursuri u- 
tilizare și programare 
pe calculatoare perso
nale, programe de ges
tiune), multiplicări cu 
copiator Sharp, redac
tare computerizată (an
tele, firmă, editări tex
te, formulare tipizate 
etc). . (3303)

• COLECTIVUL de 
salariat.i al Băncii Na
ționale — Sucursala 
Județeană Deva — 
aduc un ultim oma
giu fostului lor coleg 
și om deosebit, trecut 
în neființă

FILIP DUMITRU 
și transmit sincere 
condoleanțe familiei 
îndoliate. (3354)

Vînzarea se va face prin licitație publică, des
chisă în ziua dc 15 iunie 1992, ora 10, in Hunedoara, 
str. Libertății, nr. 16.

Dosarclo dc prezentare a activelor pot ii con
sultate la sediul societății, zilnic între orele 7—15,00.

Alte relații privind activele respective sc pot ob
ține de la dna Boroșcscu Mariana, telefon 957/12136. 
Taxa dc participare este de 1 000 dc Ici și garanția 
dc participare este dc 10 la sută din prețul dc pornire 
a licitației pentru fiecare activ la care se participă. 
Aceste sume sc vor achita în contul 303060301, deschis 
la Banca Comercială Română Hunedoara.

Terenurile ocupate dc active nu fac obiectul. li
citației, fiind in curs dc rezolvare a situației juridice.

(537)

• ȘOFER profesionist
A, B, C, D, E, F, G ofer 
servicii calitate firmelor și 
persoanelor particulare. 
Guga loan, Orăștie, tele
fon 42067. (3315)

• INGINERI constructori
întocmim orice tip proiec
te construcții, modificări, 
consolidări, costuri, calcule 
rezistență, acordăm con
sultanță tchnico-executiv'ă. 
Filmări video cameră la 
nunți, botezuri, onomasti
ce, întîlniri politice, afa
ceri, banchete absolvire, 
revederi, evenimente cul
turale, sportive, intimități 
confidențiale. Deva, tele
fon 17835. (3340)
• FOTO CENTRAL (lin

gă Casa de Cultură) pri
mește în regim de consig
nație antichități: argintă
rie, bronzuri, monede, de
corații, ceasuri vechi, mic 
mobilier, porțelanuri, o- 
biccte mici de decor, a- 
paratură și materiale foto.

(3336)
• PENSIONARĂ intelec

tuală îngrijesc persoană în 
v îrstă. Deva, telefon 12839.

(3335)
• PREGĂTESC tăiței

pentru nunți. Relații tele
fon 957/13304. (3347)

COMEMORĂRI

• AZI, 12 mai 1992, sc 
împlinește 1 an de in 
moartea soțului,

IOAN FAI.AMAȘ
Soția și copiii îi vor 

purta veșnică recunoștin
ța, (3352)

• ASTĂZI, 12 mai, se 
împlinește 1 an de la tre
cerea în neființă a celui 
ce a fost

IOAN FAI.AMAȘ
îi vom păstră o veșni

că amintire. Colegii do 
muncă din secția sculărie 
a U.M. Orăștie. (3290)

DECESE

• FAMILIILE Buda loan, 
Solia, Nelu .șl GIna, nepo
ții Claudiu ș| Sltnona a- 
nunță cu adincă durere 
încetarea din viață la nu
mai 61 de ani a celei ce a 
fost

ELENA BUDA, 
mamă și bunică devotată.

• IRINA soție, Do- 
rel și Andrei fii. Car
men noră. Cezar, Că
lin și Răzvan nepoți 
anunță cu adîncă du
rere încetarea din via
ță a celui care lc-a 
fost un bun soț, tată 
și bunic,

GIIEORGIIE 
DUMITRESCU

Înmormîntarea va 
avea loc marți, 12 mai, 
ora 15, de la Casa 
Mortuară Deva. Nu te 
vom uita niciodată !

(3326)

• COLECTIVUL FRE 
Deva — atelier pro
iectare, exprimă în
treaga compasiune co
legilor Dorn și Andrei 
Dumitrescu, pentru 
pierderea grea suferi
tă prin trecerea în 
neființă a tatălui,

GIIEORGIIE 
DUMITRESCU

(3326)

• SINCERE condo
leanțe luî Doru Du
mitrescu, din partea 
biroului administrativ 
și aprovizionare a 
F.R.E. Deva, la greaua 
durero pricinuită de 
pierderea tatălui său,

GIIEORGIIE 
DUMITRESCU 

(3323)

• PRIETENII șl co
legii de muncă de la 
Grupul Școlar Nr. 3 
Deva î.și iau rămas 
bun pe această cale, 
cu durere în suflet, de 
la cel care a fost pro
fesor, 
l’ETltE TURDÂȘAN, 

ce va rămîne ve.șnic 
în memoria lor ca un 
coleg de profundă o- 
menie și generozitate. 
Vom simți mereu lip
sa ta dintre noi, dra
gă Petre. Condolean
țe familiei îndoliate.

(3337)

• SINCERE condo
leanțe familiei loan 
Danclu la marea dure
re pricinuită de dece
sul mamei sale, din 
partea tinor colegi de 
serviciu de la Uzffia 2 
Ccrlej. (3328)

• CU adincă durere a 
nunțăm trecerea in ne 
ființă a iubitului nostru, 
tatiț, socru șl bunic, 

IOAN COCIS, 
în vîrstă de 65 ani. Dum
nezeii să-l odihnească I 

12906)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„UNIVERS" S.A. DEVA

ANUNȚA
Organizarea în data dc 29 mai 1992, ora 8, 

la sediul societății din str. M. Kogălniccanu, 
bl. 14, a unei licitații pentru acordarea în lo
cația gestiunii a magazinului Lenjerie, nr. 82, 
amplasat în Deva, str. 22 Decembrie, bl. A 1, 
parter, județul Hunedoara.

înscrierile pentru licitație sc fac pînă în 
data dc 26 mai 1992, la sediul societății.

La cdrcrilc dc înscriere se vor anexa și 
chitanțele privind achitarea garanției dc 10 Ia 
sută din valoarea obiectului licitat in contul 
dc virament 303081201 B.C. Deva.

Documentația pentru licitație poate fi pro
curată contra cost la sediul societății. Informa
ții suplimentare la telefon 16015, prefix 956.

(548)

REGIA AUTONOMA MUNICIPALĂ 
DE GOSPODĂRIE COMUNALA 

ȘT LOCATIVA HUNEDOARA 
ANUNȚĂ:

Organizarea licitației directe, în ziua de 
29 mai 1992, ora 8, la sediul unității, pentru 
închirierea următoarelor spații cil altă desti
nație, avînd profilul dc activitate după cum 
urmează:
• str. Chizid nr. 27—29 — farmacie umană
• satul Boș, nr. 28 — „Prestări servicii" — 

cojocăric.
Relații suplimentare sc pot obține Ia se

diul Regiei din bdul Republicii nr. 5, telefoa
ne : 11554 sau 12007 — Hunedoara. (547)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„EURO VENUS" S.R.L. DEVA

Vinde materiale do construcții rezultate 
din demolări (țigle, cărămizi, bolțari, căpriori, 
grinzi din lemn, lațuri, seînduri etc.).

Informații la telefon 17023, Deva, după 
ora 16. (521)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„SARMISMOB" S.A. DEVA 

cu sediul în Deva, bdul 1 Decembrie nr. 24, 
ANGAJEAZA i

• tîmplari (barbați) pentru atelierul de pro
totipuri ți unicate.

Informații suplimentare la sediul societății 
sau la telefoanele 11999, 16124, 14026.

S.C. „ALIMENTARA" S.A. DEVA 
cu sediul în Deva, bdul 1 Decembrie, nr. 30, 

ORGANIZEAZĂ CONCURS j 
in data de 30 mai 1992, ora 10, la sediul so
cietății. pentru ocuparea postului de

• CONTABIL SEF. 
Relații suplimentare la telefon 16106. (549)


