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Vom fi
sau im vom fi ?

lanțul blocajului eco- 
nomico-financiar iși strîn- 
ge verigile. Pasul spre 
sufocare, spre colaps, nu 
pare a fi departe. Cău
tări, zbateri, alergătură, 
tensiuni in colectivități, 
disponibilizare a persona
lului sînt doar cîteva din
tre problemele car* stau

•••••«•••••••«•••••A*****************
o adevărată dramă eco
nomică. Faptul că prin
cipalul agent economic 
din oraș are de încasat 
o asemenea sumă (trei 
mi’iarde de lei !) deter-

O posibilă ploaie
cu... șomeri

Numărul oamenilor ca
re rămîn pe drumuri

gă 136 care nu îndepli
nesc condițiile pentru a- 
jutorul de șomaj impuse 
de lege.

Perspectivele par a ff 
sumbre. Majoritatea uni

mici. Sumele încorsetate 
in blocajul financiar sînt 
enorme. Două exemple 
în acest sens credem că 
sînt edificatoare.

S.C. „Sidcrinet" S.A 
Călan are de încasat de 
la beneficiari aproxima
ta TREI MII.l'RDE de 
lei. iar E G C.L. din lo
calitate an prestații ne
achitate de 23 de milioa
ne de lei. Desigur că se
ria exemplelor ar putea 
entinua Ds. aici rezultă

Lanțul blocajului atîrnă greu
mină o reacție în lanț, cu 
consecințe nefaste în sfe
ra comerțului, serviciilor, 
vieții culturale, activității 
edilitar-gospodărești, în 
transporturi și, nu în ul
timă instanță, în acuti- 
zarea nivelului de sub
zistență. mii de oameni 
trăind din plin teama zi
le; de miine.

Crește de la o zi la alta, 
fapt dovedit de afluența 
la ghișeele oficiilor de 
muncă, rata șomajului a- 
tingind 20—25 de persoa
ne pe zi. La nivelul ora
șului Călan sînt înscriși 
la șomaj 24-1 de persoa
ne (208 femei) — care be
neficiază de protecție so
cialii —, la care se adau-
•••••••••••••'

taților din oraș sînt pe 
punctul de a-și revedea 
normativele de personal. 
La combinat („Sidermet") 
se intenționează oprirea 
furnalului 3 pentru o ju
mătate de an. Probabil, 
800—1 000 de oamen; vor 
rămîne pentru o perioa
dă pe „tușă" — dlspo- 
nibilizați la șomaj pen-
>•••••••••••••

tru această perioadă (șa
se luni). Daaă. totuși o- 
biectivul se repune în 
funcțiune înainte de un 
an, personalul disponlbt- 
lizat va fl repus în toate 
drepturile, altfel... Dum
nezeu cu mila. Nu mai 
departe, ultimul „val” 
ieșit de la șomaj însu
mează 95 de persoane. 
Se încearcă diverse for
me de pregătire, de re
calificare — în special 
pentru încurajarea iniția
tivei private, inițiativă 
care reprezintă un debu
șeu pentru cei rămași pe 
drumuri.

Dincolo de toate aces
tea, căutările autorităților 
din Călan sînt multiple. 
Păcat 
măriei 
parativ 
țurilor. 
le sînt

că fondurile pri- 
sînt firave, com- 
cu dinamica pre- 
Oricum, jntenții- 
de apreciat.

CORNEL I’OFN \R
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Se revine la o
Se știe bine că cele mal 

multe societăți siderurgi
ce din țară și-au redus 
substanțial producția de 
metal. In aceste condiții, 
produsele refractare au 
mai puțină căutare. Care 
este situația ta S.C. Re
fractara Baru în prezent?

— In această perioadă 
' alizăm 80 la sută din 
nivelul porducțici anu
lui 1989 — ne spunea dl 
ing. loan Mihuț, direc
torul societății. Din cele
• > cuptoare-tuncl. 4 se a- 
flă în conservare și cu 
două lucrăm în trei 
schimburi, obținînd o 
productivitate apreciată
• a satisfăcătoare.

— Reujim, în buna mă
sură, să satisfacem ce
rințele unor beneficiari 
constanți, cum sint Side
rurgica S.A. Hunedoara 
(unde livrăm lunar apro
ximativ 75 la sută din 
producția unor sortimen- 

de produse refracta
re;. dar onorăm și co
menzile mctalurgiștilor 
din Galați, I.M.G. Bucu
rești, CCmpia Turzii, Tir- 
goviște și Iași, nc-a pre
cizat dl Petru Andraș, 
director comercial.

Consiliul do adminis
trație al societății, sala- 
riații sînt preocupați ca 
produselc ce le realizea
ză sa fie de bună cali
tate. Deși s-n ajuns la 
o cunoaștere temeinică a

veche tradiție i
meseriei, oamenii de aici i 
continuă să învețe, să ' 
se perfecționeze. Numai 
așa se pot fabrica că- 1 
rămizi șamote, refracta
re, plăci tcrmoizolante, 
canale pentru podurile 
de turnare etc., de cali
tate superioară. Insă stu
diile, cercetările care 
se fac de tehnicieni vi
zează lărgirea gamei j ' 
duselor refractare. „Nu 
putem stagna — ne spu
nea directorul societății. 
Ne-am făcut o serie de 
calcule și s-a decis de 
către consiliul de admi
nistrație să introducem 
în fabricație produse care 
vor fi bine primite de 
gospodari și constructori: 
țiglă glazurată și negla- 
zurată. gresie și placaje , 
de ceramică de diferite | 
culori, toate realizate din , 
materia primă existență 
în zonă”. Se revine la 
tradiția meșterilor de 
acum cițiva zeci de ani. 
cind aici se producea ți
glă de foarte bună cali
tate. Tn aceste condiții 
se mai poate repune în 
funcțiune un nou cuptor- 
tunel. Și se vor crea 
noi locuri de muncă pen
tru oamenii din Baru. J 
Fapte pozitive din viața 1 
unor oameni muncitori, | 
harnici și inventivi. |

SAIHN ( ERBl I

Spatii comerciale în care întorci căruța aia

FLASH!
o WIHIT (OM I'.IICI Al. La 

'riaaatlnul „Electrice" 90 dfu 
It rad rufcazd zilnic ui to|i<m 
In.cmaal d«t mărfuri Cel !/• 
mf/loiine Ici lnra*afi din rlnzdrl 
de la începutul lunii aiul pl no 
Tn Zi a’c.tă rpirilul comercial nț 
re iprni .oblici unltdlil, dna Ana 
yfa'ia MiMeicu, rare ,sc »trâ- 
dultfie vl odu> 4 (Ir la furnizori 
nrtlcotele ct'le moi solicitate de 
t-'ipulafia Ofo.whil ((.’ S.;

Cum-nccum, comuna Do
bra — sau mai bine-zis 
satul centru de comună — 
dispune de spații comer
ciale cite ar ajunge pentru 
două-trei comune de mă
rimea ei. Exista un maga
zin universal — s-au mai 
construit alte cîteva pe 
profile ; exista restaurant
— s-a mai construit unul 
și un bar ; exista cofetărie
— s-a mai construit una. 
I’ină și un magazin spe
cial pentru copii s-a con
struit. N-ar fi rău că s-au 
construit ; în definitiv ce 
e făcut, e făcut. Rău este 
că foarte multe dintre a- 
ceste spații n-au acum 
nici o folosință. Salonul de 
Ia etajul fostului magazin 
universal — fără întrebu
ințare ; barul de zi — 
transformat în atelier de 
ramc-geamuri, după ce 
s-au cheltuit milioane cu 
finisarea lui interioară In 
gen ; cofetăria — transfor
mată în magazie de arti
cole de cauciucărie : ma
gazinul de copii — un spa
țiu să întorci căruța în el 
„ocupat" cu cîteva ghetuțe 
și șosetuțe ; o tutungerie 
de la care nu se știe da
că cineva și-a cumpărat 
vreodată țigări și altele.

Autoritățile comunale au 
sesizat această stare de 
lucruri și ar avea toată 
bunăvoința s-o corecteze. 
Se izbesc ca de un zid in 
orice încercare de colabo
rare de lipsa de orizont a 
conducerii cooperativei de 
consum.

■Comuna Dobra duce 
lipsă acută de prestații — 
spune pe bună dreptate dl 
Damian Terteci, primarul 
comunei. Comerțul care se 
face nu e unul viabil ; 
n-avem moară în comună 
dar nici făină de piine nu 
aduce cooperativa ; n-avem

LA DOBRA

luni la rînd zahăr și ulei, 
pentru că sînt produse sub
venționate și cooperativa 
aduce cit î se repartizea
ză, dar nici altora nu le 
închiriază spatii să umple, 
prin inițiativă particulară 
golurile. Sistemul acesta 
de servire socială, am mal 
spus-o, la Dobra a fost de
turnat de la scopurile lui 
majore. N-avem un spa
țiu în care să colectăm 
laptele din sat in condiții 
igienice, ca să nu mai vor
besc de posibilitatea de a 
achiziționa și a canaliza 
către oraș surplusul de al

te produse agrozootehnice, 
din economi i comunei, cu 
folos pentru bugetul său 
și în final, pentru locui
torii satelor sale".

Multe lucruri nc-a spir 
in această problemă, rîin- 
tr-o suflare, primarul, și 
mare dreptate avea La o 
discuție temeinică pe aceas
tă temă nu am putut an ; 
gaja conducerea Consum- 
coop Dobra, deoarece p<. 
tot parcursul zilei noastre 
de documentare a negociat 
salarii. La autobuz, în sta
ție, dl președinte Urilu și 
dl vicepreședinte Oprean 
au încercat să ne contac
teze. Nu vom vehicula aici 
afirmații făcute fâia o 
pregătire prealabilă, in fu
gă, la ușa autobuzului, 
pentru că nu ar fi cinstit. , 
Dc un lucru insă ne-am 
putut da scama și dintr-un , 
sumar schimb dc cuvinte

ION ( !(»( I I l

(( iinliniiari in pag n 2-;<i
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— V-ați mai ras la frizeria noastră
— Nil. < icatricea dc pe obraz o am din 

limpiil războiului...

O TUCI FlNTfXI. Sătenii 
din ( impuri Surtlue au Început 
Iur'ărH.- la doua fintinl, iar cel 
din (•othatca la una l.w rilrllc 
i«f iprlfinite fi dc Consiliul lo

cal Gurazifa, pentru ra in <11 
mai «< urtiX vreme apa din cele 
trei fintinl să fn<h*<lulcr«* nrnzif. 
le oamenilor. (Cili I X i

Q I I IlDICn l l\ ( 67.1'1 
f T A I Xtlli: 1 / ■ fiipn din
Arad a fa t .pen-illzatA cu 3 
puni te, antic,.ani I l’op U Al 
Jlvan .u pendați pe trei ani, 
in s iul I' nltl i Alba I ■ t' I 1 
c-a omologat cu corul <!<• pe te
ren (2 0), fwdtorul M. Călan 
(fee1 ta llba), arum la Win 7tnt-

na, cri-Ius din i ld|<i sportivă. (ar 
Alarqincanu, Popa, Georgescu șt 
Ion Iile dc la Unirea irit Jiis- 
pendati flecare pe 6 luni r( a- 
f'ii'ii’lufl i ii < Ite S0 000 dc tel 
(S.C i

O CL( KUH I Xf MI.IIGI. 
DC MULTE OUI I A APĂ... 
lie m e t fm ru nu a ținut cont 
Alia Nlcotne. Mlhoc, de 22 de 
ani dfn l uncnlu (le Joi, care re 
ocupa de fiirtlșopurl. fn noaptea 
dc 20 aprilie a c. a »iiitrav bu
nuri din lotuinfa Iul Mlrcea V<1- 
leunii, iar dupil cinci zile a In
trat In locuința lui (Ihcorțihc 
Itenea din St.jerel, de unda a 
furat a .mnil de buni. .4 fo.t 
nre.dat, urnilnd să apară in fa
la tn •ta,i]el. i M,J )

Q ASEMAX llll Dc lac din 
Jhia (Sibiu), Dumitru ț’otnlca •• 
a ■ nmănd bine cu .Adrian f ura 
din Deva O miră deoadiire r- 
.ri.ta Muți: primul <i fort prim 
la jolari cm.ducbid pe drumuri
le publice in qravă stare de c- 
brietate; al doilea tot la volan 
șl tot pe drumurile publice, dar 
fard permit de condurerr. ztu 
fo.d condamnați la cltc un an și 
jumătate niun<ă corceponaiă 
((Di I X )

FLASH!

■ CAIRO. Egiptul și-a 
exprimat „via îngrijorare* 
față dc situația creată prin 
raidurile israclicne in su
dul Libanului și a - rut 
statului Israel să incv czc 
imediat „actele sale dc aa 
gresiune". într-un comu
nicat dat publicității de 
purtătorul de cuvînt al 
Ministerului egiptean dc 
Externe se afirmă că ,E- 
giptul urmărește cu cea 
mai marc îngrijorare" rai
durile aeriene și bombar
damentele israclicne. înre
gistrate în Liban încrpmd 
dc la 21 mai, ale căror 
„victime sînt femei și co
pii ncvinovați", transmite 
agenția Reuter.

Comunicatul cheamă co
munitatea internation Hă‘să 
„ia toate măsurile necesa
re in fața acestei agresi
uni", rclcvind că pi act ici- 
le israclicne sînt emil rare 
convențiilor internaționa
le. „Menținerea sub ocu
pație a unei zone <lin Li
ban reprezintă o violare 
flagrantă a Rezoluti*’* 125 
a Consiliului de S<*roritate 
al O.N.l ., care prevede 
retragerea necondiționată a 
Israelului de pe teritoriul 
libanez, subliniază comu
nicatul.

ii TOKIO. 1 n to| spo
rit al Națiunilor I nile osie 
esențial pentru a se putea 
face fată amenințărilor 
globale apărute în perioa
da dc tranziție ce a urmat 
sfirșitului „războiului re
ce', apreciază un grup <|e 
exporti japonezi.

intr-un studiu p'ibliiat 
do Institutul p<-nh u ( 
lari Economici d o 1 pte
nia, specialiștii ■ <n aia 
consideră câ » • • 4(ia
Națiunilor lrnii< trebuie, 
rcspec.tîjid principiile (ar 
ti i salo să iși cree/e o 
armată permanentă ce ar 
urma să joace in '• mai 
mare decit pe! 1 Hoți forțe 
de menținere a păcii, re
levă agenția K>odo.

Xceiuși esperti conside
ră că Jap mia ș’ Gernri- 
nia trebuie să devină mem 
bri permanenți ui ( «msi- 
liului <!'■ "se< urita'e n in I 
in vedere că ( ele bei i 
țări au cile rnai miri ie- 
surse finauciire din lumi

0 MOs((>\ \. In regiu
nea Kurgan, din I ral. m- 
fac încercări de organi/ i- 
rc a unui referendum m 
problema anularii prcr.tga 
livclor primului preșcdinle 
rus. ( otidianul „Nnsclskne 
Zauralie", <-ila1 dc agenția 
IT \ R-'l*i\SS. informează câ 
la 29 mai. |a Kurgan x a 
avea lot o adunare n ce
tățenilor, iii tari \a iț a- 
les un grup de ini’iativâ. 
\cesta va proceda la sirin- 

gerca do semnături tn fa
voarea doslâșurării unui 
referendum in Rusia. tn 
cadrul căruia cotâțeiHi ar 
urma să răspundă la în
trebarea : „Sprijiniți cere
rea plivind desființarea 
imput eroi cililor președin
telui rederalii’i Ruse, El- 
țm ” .

■ \NK\R\. ludele 
turce de sccurilale au <le 
dansat marți o operațiu
ne de anvergură in zona 
orașului I zumlu, situai a 
proape dc granița cu Ira
kul, in urma atacului lan
sat dc reludii lair/i din 
'l'urcia împotriva unui post 
al jandarmeriei turce din 
regiuni'.

(>perațiune:i a fost sus 
ți nulă de avioane de luptă 
de la baza aeriană dc la 
Dixarbakir și du elicopl<’^ 
re.

FAX.
Jl
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l*6ră speran.e pentru cultură!
Cu ani în urmă, se 

vorbea de intrarea în re
parație capitală a Clubu
lui ceferiștilor din Sime- 
ria. Apoi, clădirea a fost 
demolată, în locul acesteia 
ridicîndu-se un bloc de 
locuințe, e adevărat, as- 
pectuos. chiar interesant, 
care împlinește Un cvartal 
in apropierea căii ferate. 
Ce se va întîmpla cu lă
cașul pentru cultură, ora
șul fiind văduvit la a- 
ceastă oră de o astfel de 
instituție, una pe măsura 
tradiției spirituale a Sime- 
riel sădite de oameni ca 
Iosif Mercea. artiști ama
tori și cadre didactice, 
conducători de societăți 
comerciale și sindicate, de 
actualul primar al orașu
lui. dl Petru Păun Jura? 
După cum ne-a mărturisit 
acesta din urmă, lucrarea 
a fost începută, adică s-a 
bătut fundația noii case 
de cultură — și ulterior, 
din lipsă de bani, a fost 
sistată. Se spera să fie 
alocate de la bugetul sta
tului vreo 40 de milioane 
de lei pentru anul acesta 
și s-au primit doar 7. La 
prețurile de acum ale 
materialelor de construc
ție și ale lucrărilor... E 
greu! Toată lumea se 
aștepta să fie greu, dar 
nici chiar așa I Cu noul 
buget nu mai este loc nici 
măpar pentru speranțe.

Sigur, s-ar putea găsi 
societăți comerciale care 
să contribuie cu sume de 
bani în limita de 1 la
sutjl din fondul de sala
rii, dar ceea ce ar rezul
ta ar fi doar... praf în
ochi. In condiții de sără
cie, cultura, care nu se 
poate subvenționa, ajunge 
în postura de cenușăreasă. 
Și totuși orașul contribuie 
la bugetul statului cu 350 
de milioarie de lei, pri
mind în schimb un buget 
anual de 16 milioane de 
lei. Măcar 10 la sută să 
se aloce din ceea ce se 
primește !

In lipsa lăcașului de 
cultură, manifestările de
venite tradiționale se or
ganizează la restaurant. E 
vorba de serile de ro
manțe care atrag de fie
care dată un mare nllmăr 
de oameni — în 29 mai 
a.c. fiind invitați să parti
cipe cunoscuții interpret i 
Achim Nica și Nicolae Ni- 
țescu — precum și de fes
tivalul „Cintecele Streiu- 
lui" care va fi amînat, 
probabil, pentru toamnă. 
Se mai are in intenție un 
proiect de monument de
dicat cărții, un lucru fru
mos, care urmează să 
fie amplasat în centrul o- 
rașului, șî care se va rea
liza, probabil, prin sub
scripție pjbl’că.

.MINEI. BODEA

SANIA
In iarna trecută, la 

Hațeg au fost necazuri 
cu încălzirea și apa cal
dă. Mai cu seamă la blo
curile vechi, construite 
acum 25—28 de ani. Prin
tre acestea și cele din 
centru, numerele 32 și 
48.

— Au fost construite 
și date în folosință acum 
mai bine de 28 de ani. 
Este firesc să necesite 
reparații, mai cu seamă 
la conductele de apă cal
dă și căldură, care se 
află într-o stare de uzu
ră avansată — ne spunea 
dl loan Mocanu, pre
ședintele asociației de 
locatari nr. 1. Conduc
tele fiind sparte, o bu
nă parte din apa caldă 
se scurge în pămînt, nu 
ajunge în casele oame
nilor. Mai rău este că 
locatarii sînt puși să su
porte și aceste pierderi.

— în toamna anului 
trecut, apoi în iarnă, noi 
am făcut nenumărate de
mersuri la E.G.C.L., la 
primărie, în vederea re-

SE FACE... VARA
medierii situației. Dar 
n-am obținut mare lu
cru — continua dl Vio
rel Jula, administrator. 
Anul acesta am luat-o 
mai din vreme. Să pu
tem finaliza toate lucră
rile pină vine sezonul 
friguros. Avem tot spri
jinul din partea Consi
liului Local.

La fața locului am 
constatat că lucrarea de 
înlocuire a conductelor 
de apă caldă și căldură, 
începută în anul 1990, nu 
este finalizată nici pînă 
în ziua de astăzi. Con
ductele au fost înlocuite 
de la centrală pînă la 
intrarea la cele două 
blocuri, unde s-a îm
potmolit, mai bine zis, 
s-a înnămolit. Aici sînt 
cele mai mari pierderi 
de apă caldă. Din a- 
ceastă cauză, în aparta
mente apa nu are tem
peratura cerută, iar la 
etajele 3 și 4 nu ajun
ge deloc, ceea ce nemul
țumește locatarii.

— Oamenii au drepta

te. De inulți ani nu s-a 
acordat atenția cuvenită 
lucrărilor de reparații și 
întreținere la conductele 
de apă, la rețeaua de 
termoficare — sublinia dl 
Marius Constantinescu, 
primarul orașului Hațeg. 
Pot afirma că anul a- 
cesta lucrările de pregă
tire pentru sezonul fri
guros au fost demarate. 
La Consiliul Local am 
analizat cu conducerea 
E.G.C.L. toate problemele 
care se cer rezolvate. 
Centrala veche va fi 
dezafectată, conductele cu 
fisuri și scurgeri la fel. 
Pe baza unui grafic mi
nuțios întocmit vom ur
mări buna finalizare a 
lucrărilor, în așa fel ca 
să putem intra în iarnă 
bine pregătiți, locatarii 
să nu mai aibă necazuri •
cu apa caldă și căldura. ?

Să credem că... jania )
care se face vara aceasta k
va aduce ambianță plă- t
cută în apartamentele oa- )
menilor, la iarnă I 1

GII. I. NEGREA l

LA BRAD 
E TOT... IARNĂ

„Cu ce ne încălțăm co
piii ?“ Este o întrebare pe 
care și-au pus-o zilele a- 
cestea tot mai mulți bră- 
deni, deoarece încălțămin
tea de sezon constituie, 
deocamdată, o problemă în 
magazinele orașului. Uni
tatea nr. 62, aparținînd 
S. C. „Mercur" S. A., nu 
oferă pentru școlari și 
preșcolari decît cizmulițe 
îmblănite și ghetuțe. Dar 
nici din acestea nu sînt 
decît numerele 19,5 și 21. 
„Stăm foarte rău la acest 
capitol. N-avem sandale, 
nu sînt papuci de casă" — 
recunoaște vînzătoarea Ele
na Indrieș. „Chiar la pre
țuri mari, »u putem lăsa 
copiii desculți" — spunea 
o posibilă cumpărătoare.

Aceeași situație am în- 
tilnit-o la magazinul pen
tru copii (nr. 41) al S.C. 
„Avram Iancu". Rafturile 
păreau tare sărăcăcioase cu 
cele citeva perechi de ciz
mulițe și ghetuțe. Pe gon
dole, doar îmbrăcăminte 
de iarnă.

Discutam cu dna Lctiția 
Costa, care nu se simțea 
în largul dumneaei, ne- 
putind oieri cele solici
tate de clienți.

— Cum stați cu artico
lele de sezon l

— N-avcm în prezent 
decît îmbrăcăminte de

in loc de voiaj m Franța, la înch’soare
Ștefan Gheorghe Bercia 

1 fost primar numit al A- 
alnoatei, doar putină vre
me — un an si c’.u.i — 
Iar, cu certitudine. va fa
mine de pomină în sto- 
ria post-revoluționa' i o 
sus-numitel localități. Prin 
înfăptuirile obținute in 
vreme re domnia <a s-a 
aflat in fruntea ob.til ? 
Nici pomeneală răci nu a 
făcut cine știe ce pen'ru 
cetățenii orașului. De fapt 
nici n-a prea avut vreme 
pentru a>a ceva, fiind foar
te ocupat cu alte treburi 
tn folosul persoanei sale. 
Șl lată care erau acestea 
detaliind cum a procedat 
domnul ex-primar al 4ni 
noasel.

Primăria orașului Saint 
Luplclu din Franța a in
vitat un număr de oameni 
din Anlnnasa să petreacă 
un sejur de 14 zile In lo
calitatea lor. Propunerea a 
fost acceptată ji Șt Gh. 
Bercia s-a glndlt că in 
fruntea listei celor ce p'ca- 
că să se înscrie chiar el. 
Da, dar pe flecare din vii
torii musafiri al țării Co
coșului galic îl costa dru
mul în jur de 70—80 000 
de lei. Primarul a socotit 
că mmo nu e bine s-o 
pună din propriul buzunar 
și, după o oarecare glndi- 
re, a qă.'it o soluție.

In Aninoasa s-a anunțat 
că R.A.G.C.L. Petroșani va 
construi un bloc de locuin
țe cu banii adunați de cel

ce voiau sd cumpere vii
toarele apartamente. S-a 
dat sfoară In localitate și 
-.-au prezentat oamenii la 
primărie buluc. Odată a- 
juns in biroul primarului, 
cetățeanul era invitat sd 
aleagă etajul, numărul de 
camere ș.a. Apoi Șt. Gh. 
Bercia ii zicea franc fără 
su roșească :

— O să al apartamentul. 
Treaba asta însă te costd 
20 000 de lei, pe care-l a- 
ducl la mine. Cind achiți 
suma, al repartiția.

Oamenii n-au avut ce 
face și — unii dintre ei
— s-au conformat, deși 
simțeau cd treaba miroa
se urlt. MB. a dat pe loc 
10 000 de lei, prima tran
șă. V.R. a adus toată su
ma ca și M V. In schimb
— spre cinstea lor — Mi
hai Andraș, Rodlca Far- 
caș, Emese Lăsconl n-au 
acceptat tărășenia. Vestea 
că primarul cere — fără 
obraz — bani de la oa
meni s-a rdspind.it în o- 
raș, fiind de notorietate. 
Ea a ajuns șl acolo unde 
trebuia și poliția a pornit 
la treabă, cercetind starea 
lucrurilor. Șl a apit ade
vărul Așa că Șt. Gh. 
Bercia, în loc să se ducă 
in Franța, a luat-o spre 
închisoare, unde va sta — 
pentru luare de mită, abuz 
în serviciu și delapidare
— 1 ani sentința fiind de
finitivă.

TRAIAN BONDOIl

în fața bisericilor — cerșetori, in stațiile <|e ben ziuă — cerșetori, cerșetori 
la tot pasul. Cine se află in spatele lor ? Foto PAVEL I.AZA

iarnă.
— Ce fel de încălțămin

te aveți ?
— Doar cizmulițe și ghe- 

tuțe, nr. 20.
— La dv n-a venit Juna 

mai ?
— Eu sînt mai nouă in 

acest magazin. Știu însă 
că ieri au venit două doam
ne de la depozitul din 
Deva să ne ofere articole 
de sezon pentru copii. Dar, 
pentru că n-am avut ma
șină...

Am sperat cu toții că, 
odată cu existența mal 
multor societăți comercia
le, va exista cu adevărat 
concurență. Dar iată că 
în doar două magazine ce 
comercializează (sau cel 
puțin au pretenția că o fac) 
articole pentru copii, fie
care aparținînd unor so
cietăți diferite, situația era 
(miercuri, 20 mai) aproape 
identică. Ce face cetățea
nul în asemenea condiții?

Spații comerciale in care întorci căruța...

(Urmare din pag. I)

la nivelul conducerii 
pc-rativei nu ev stu ur. pro-
gram nt, concret de
a da cea mai bună folu-
sință arestor ■- palii.

In speranța uniij rAs-
puns mai temeinic. am
■•'■ntai lat conducerea Ee-
deralc i'.'ip. prin dl viec-prc-
ș'dinte Marian Culițn.

,Nu numai la Dobra este 
.i'eastă s’tuațic — ne spu
ne domnia-sa Am făcut o 
inventariere a acestor 
spații Și vom propune mi
nisterului nostru modul de 
folosință. Fără aprobarea 
acestuia nu putem lua nici

o Inițiativă în privința 
■-pațiilor". Asta da auto
nomie !

In holul primăriei din 
Dobra se află depus (des
coperit cu ani în urmii in 
■ ine știe so pod de casă) 
un steag al breslelor meș- 
• ■șugărești din zonă, semn 
că meșteșugurile au io t 
pe a- este meleaguri la ma
rc cinste, productive și 
profitabile. De ce nu se în
țelege că această zestre de 
valoare trebuie încurajată 
și amplificată în producția 
de bunuri materiale, atunci 
cînd moneda națională are 
atlt de puțină acoperire în 
mărfuri ?

Concursul
din 31 mai

10.

II.

se

12.

retrogradarea.

13.

11
0 
să

11
8

se

10
14

(—1) 
< M) 
(mă-

< |-9) 
<+3) 
linia 

înece

30—35 30 (|2)
G6—18 48 f L-18)
1 se anuleze, la

35
35 

de

28—31 30 ( ' 2)
28—40 21 (—7)

35
35

9 15
8 19 

miză,

13
II

33—29 33 (—1) 
32—31 35 (—1)

va termina... egal.

30
31

13 36—31 25 
7 30—19 33

de-a nu scăpa

31—37 32 (—2)
31 — 16 29 (—7) 

alternativă decît victoria, dar

(-1) 
<—!’>) 

vor arunca în joc ultimele rc- 
evita

35 12 19 1 35—24 13
35 12 15 8 36—35 39 

de promovare, în ultima 
vor strădui să nu...

OȚELUL (8)
— DINAMO (I)
Puțin probabil ca
Galați, mitul invincibilității.
Pronostic : X, 2
RAPID (7) 29
— SPORTUL (15) 29
Ce-au adus feroviarii

13 4 
19 10 

liderului

11 8
8 7

de la Ploiești, duminică, 
vor da, probabil, studenților din Regie. 
Pronostic : 1. X
GLORIA (11) 29 10 5
— UNIV. CV. (3) 29 11 II
Studenții olteni au ambiția 
car) locul de pe podium. 
Pronostic : 1, X
ANCONA (3)
— C'OSENZA (5) 
Ajunși la un pas 
dreaptă, gazdele se 
la mal.
Pronostic : 1, X
CASERTANA (19) 35 6 18 11 26—39
— TARANTO (17) 35 7 17 11 23—30 
Ambele echipe 
surse pentru a 
Pronostic : X
CESENA (II)
— LUCI IIESE (8) 
Meciul fiind lipsit 
Pronostic ; X
LECCE (11)
— AVELLINO (20)
Oaspeții n-nu altă

ESTERA ȘINA

cu o victorie, cci din Lecce pot să se considere
salvați (!). 
Pronostic : I, X, 2

8. MODENA (13) 35 10 13 12 30—36 33 (-1)
— PADOVA (12) 35 8 17 10 27—29 33 (—3)
într-o altă partidă fără miză, ambele comba-
tante vor încerca nu. .. piardă.
Pronostic : X

9. PALERMO (15) 35 8 13 13 39—40 31 (—3)
— REGGIANA (6) 35 11 15 9 33—30 37 (-1 1)
Pierzînd, și de data aceasta, promovarea (în fi
nal de campionat), oaspeții 
la Palermo, aflați 
fim prudenți.
Pronostic : 1, X
PESCARA (2)
— CHINESE (I)
Cel din Udine nu 
la Pescara, formație dezlănțuită 
campionat.
Pronostic : 1, X
PIACENZA (10)
— BRESCIA (I) 
După 2 victorii 
vor lăsa mai moale cu liderul (luj Luccscu), ca
re, in deplasare dacă nu 
le va lua pe amindouă...
Pronostic : X

PISA (7)
— MESSINA (16)
Pisa, nemninvînd 
va ceda (doar) un 
Ia... disperare.
Pronostic : X
VENEZIA (18)
— BOLOGNA (9)
Chiar dacă arc marc nevoie de victorie, Venezia 
nu vn fi în stare de acest lucru (atît de puțin 
gustat).
Pronostic : X

nu tocmai

35 15 14
35 11 17

pot emite

vor depune armele 
fără emoții. Dar să

G 54—38 44 ( ) 10)
7 34—31 39 (-1-3)
prea mari

în acest
pretenții 
final de

35 11 12 12
35 13 19

consecutive

34 (0)
45 (-J-9) 

„afară", gazdele o
3

35—36 
•17—27

i se va ceda

14 10 39—33
11 14 29—35

un punct,

35 11
35 10
resursele necesare promovării, 

i punct Messinei, ajunsă acum

35 5
35 12

JOI.

28 MAI

PROGRAM!

7,00 Programu
Tclevizitii 
Naționale 
Republics
Moldova 

10,00 Actualităi
10.20 Calendar!

zilei
10.30 BBC

— * Super C 
12-0 Ora de mt 
13,00 Oameni <1 

lingă noi
13.30 Jazz-mag; 
14,00 Actualităț

* Meteo
11.20 Conviețui 
11,50 Preuniver

sitaria
15.30 Tclcșcoal; 
16,00 Agenda

muzicală
16.30 Forum 
17,00 Actualităț 
17,05 Repere m
17.35 Drumuri 

f norie
18,05 K .--disci 

muzicii p< 
lare

18.20 Vîrstelc 
peliculei

19,00 Studioul 
economic

19.30 Desene an 
20,00 Actualităț
20.35 Sport 
20,15 Film seri;

„DALLAS 
Ep. 131

21.40 Reflecții 
rutiere

21.55 în fața na
* Partide 

politice
22.20 Vedete în 

recital.
22.40 Document

TV
23,10 Cronica

Parlamen
* Actuali

23.40 Revista pi
23.55 i’ ion

K ,CNIS.
Turneul , 
Garros ’9 
(rezumați

PROGRAM!.

16,00 Actualită
16,10 Desene ar

16.35 Motor! 
Incursiun 
in lumea 
filmului

17,05 Emisiune; 
în limba 
germană

18,05 Calcidosc 
muzical- 
corcgrafn

18.30 O viață J 
o idee

19,00 Festival!! 
„Săptăinî 
Internați' 
a Muzicii

20,15 Program! 
Televizitl 
Naționali 
Republic; 
RNt *ova

21.30 TVE Iuti 
cional

22.00 TV 5 Em

22.35 BUC Ho 
Servire.

I

rdspind.it


Pac. 3

. II

JOI, 28 MAI 1992

ann»l

— var

Cotând

UASIAL — \ I Dl 1(1. GENERALA.

vă oferă
CIMENT

lei/tonă 
lei/tonă 
lei/tonă 
lei/tonă

(pentru 
(pentru 
(pentru 
(pentru

agenții economici) 
populație) 
agenții economici) 
populație)

NOTA : Pentru populație, desfacerea se face 
direct prin magazinul propriu, situat 
in incinta fabricii din Chișcădaga.

— i rac
— vrac
— saci
— saci

7 850
8 050
9 950

10 250

— bulgări in \ rac (pentru agenții economici)
— bulgări în vrac (pentru populație)
— var hidratat vrac (pentru agenții economici) 

hidratat vrac (pentru populație) 
saci (pentru agenții cco nomici) 
saci (pentru populație)

— 1 000
— 4 200
— 5 200
— 5 100
— 8 500
— 8 700

lei/tonă 
lei/tonă 
Ici/tonă 
lei/tonă 
lei/tonă 
lei/tonă

C \SIAL — C UMERA DE COMANDA

VINDE LA LICITAȚIE UTILA.E CASATE (conform listei]

zil«i;

1 CATEGORIA ȘI DENUMIREA FONDULUI FIX 26. Ciocan abataj 53.i 27. Ciocan abataj 51.*1 CATEGORIA a IlI-a 28. Ciocan abataj 55.1 1. Transformator sudură EL320 29. Ciocan abataj 56.I 2. Transformator sudură EL320 30. Ciocan abataj 57.1 3. Transformator sudură 380 A 31. Ciocan abataj 58.
1 4. Transformator sudură 32. Stingător CO2 59.
1
w 5. Transformator sudură 500 A 33. Screpcr hidraulic S—1500 60.
1 6. Transformator sudură 380 \ 34. Mașină de* făcut sifon 61.

1 CATEGORIA a IV-a C ATEGORIA a \ -a 62.
63.

7. Foreză FC 60 35. Micrometru 61.î
8. Foreză FC 60 36. Micrometru exterior 65.

% 9. Strung parale) 500x2000 37. Pompă verificare manometru 66.1 10. Strung paralel 400x1500 38. Multimetru 67.1 11. Strung paralel 100x1500 CATEGORIA a \ l-a 68.1 12. Strung paralel 500x1500 39. încărcător IFRON 201 D 69.i 13. Mașină de găurit MG 4 10. Cric Crocodil 70.■
* 14. Mașină de găurit MG 4 11. Motostivuitor 1,6 tf 71.w 15. Excavator SE 3 42. Tractor U 800 72.1 16. Generator acetilenă 43. Seri pete UN IO 73.1

* 17. Generator acetilenă 14. Scripete UNIO 74.1 18. Generator acetilenă 45. Scripete UNIO 75.
' * 19. Generator acetilenă 46. Scripcte UNIO 76.1 20. Generator acetilenă 47. Scripete UNIO 77.

1 21 Generator acetilenă 48. Aparat de ridicat si tractat 78.1 22. Generator acetilenă 49. Aparat de ridicat si tractat 2 ti 79.*1 23. Generator acetilenă 50. Cric Crocodil 20 tT 80.1 24. Generator acetilenă 51. Palan manual 5 tf 81.i 25. Ciocan abataj 52. Palan manual 5 tf 82.

manual 
manual 
manual 
manual

cu planetar 2 tl 
1 tf
1 tf
12,5 tf

12,5 tf 
cărucior 12,5 ti
12,5 tf 
monogrindă 
monogrindă 
monogrindă

100. 
101. 
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

Cărucior manual 3,2 tf 
l’alan 
Palan 
Palan 
Palan
Cărucior manual 
Palan manual cu 
Cărucior manual 
Cărucior manual 
Cărucior manual 
Cărucior, manual 
Palan manual 3,2 tf 
Cărucior manual 2 tf 
Cărucior manual 2 tf 
Palan manual cu planetar 
Palan manual 3,2 tf 
Palan manual 3,2 tf 
Tractor U 650 
Palan manual cil 
Palan manual cu 
Palan manual cil 
Cric hidraulic 100 tf 
Palan manual 12,5 tf 
Cărucior manual 
Cărucior manual 
Cărucior manual 
Cărucior manual 
Palan manual 12,5 tf 
Palan manual 
Palan manual 
Palan manual 
Palan manual 
Palan manual 
Cărucior manual 3,2 tf 
Cărucior manual 5 tf 
Palan manual 1 tf 
Palan manual 1 tf 
Palan planetar 1 tf 
Cric hidraulic 
Cric hidraulic
Ik-RON 201 D cu cupă 
Tractor SL 80 cu cupă

CATEGORIA a IX-a 
Parai an sudură FT 12 
Frigider FRAM 
Frigider FR AIM 
Aragaz cil patru oc hiuri 
Aragaz, cu patru ochiuri 
Aragaz cu patru ochiuri 
Recamier 
Recamier 
Recamie.r 
Recamier 
Trusă TSL 
Trusă TSL 
Trusă TSL 
Trusă TSL 
Trusă TSL 
Trusă TSI

planetar 
planetar 
planetar

12,5 tf
12,5 tf
12,5 tf
12,5 tf

12,5 tf
12,5 tf
12,5 tf
12,5 tf
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V1NZARI - 
CUMPĂRĂRI

• SC. STUDIO SR1. cu
sediul In Deva, bdul De- 
cebal, bl. 5, vinde en gros 
și en detaillc detergcnți 
și concentrate natural? de 
sucuri, la prețuri foarte 
avantajoase. Efectuează 
transport Cli. autocamioane 
de capacitate 6,5 tone, la 
tarife negociabile. Telefon 
14246. (3848)

• VlND apartament 2
camere. Deva, Gojdu. bl. 
E 4, ap. 26. Informații In
tre orele 16—18. (3847)

• VÎND apartament 2
camere, sună centrală. De
va, telefon 26191, după o- 
ra 16 (3849)

• VÎND pian marca E- 
manuel. Salley Pilsen. Si
mbria, telefoane 61684 sau 
63079. după ora 21. (3850)

• VlND motocicletă nouă
IJ cu 2 oistoane. Simeria, 
telefon 60358, str. Teilor, 
nr 50. - (38,>1)

• \IND aut’izotermă 
frigorifică de 10 tone R 
10—215 cu cabină dublă, 
5 000 km parcurși și auto
camion R 10—215. Infor
mații la telefon 11613, zil
nic. intre orele 17—22.

(3843)

• \ IND mărci 218 Ici 
R, 'uții tclefnn 956/61110.

(374 1)

• VÎND multicar 3 to
ne, motorină, stare per- 
f- tă. Deva, telefon 11963.

(3779)

• \IND mașină pentru 
preparat înghețată, import 
Germania. Inform iții De
va. telefon 16735.

(3846)

• VÎND dulap frigorific 
store foarte burtă. Relații 
telefon 956/42631.

.183 '

• VlND apiutamcn’. 2
• .mere, confort I. cărămi
dă. Br d, str. Al Privi
ghetorii, nr. ’ bl. 17, ap. 
20. ct 4 (3855)

- • • • <*|*-*.......  J .
camere, central în Brad. 
Informații la telefon 11020, 
Beriu. (3856)

• VlND combină japo
neză Crown, videorecor
der Samsung, sigilate. Pre
țuri negociabile. Telefon 
47061. (3858)

• VÎND aragaz com
plet sau separa’ butelie 
aragaz. Relații Di-va, te
lefon 17414. orele 16—20.

(3859)

• S.C. Panimcx De' 
oferă spre vînzarc aragaze, 
compresoare frigorifice. Re
lații telefon 21832 .

(3861)

• VÎND apartament trei 
camere decomandate. Hu
nedoara. teii fon 20519.

(38i.2)

• VÎND’ tei ' n arabil și
final 3 ha. Straja Petru 
Săcărimb, 85. (3863)

• VÎND Dacia 1 3i>0 și 
forinți Deva, telefon 15211

(3861)

• Al ND apartament 2 
camere, Deva Informații 
telefon 25308. zilnic

(3866)

• VÎND apartament 2 
camere, confort I. ultra
central. Cilii, 95/131513.

(40?" i

• VÎND mașină de scris,
marcă germană, stare foar
te bună. Hunedoara, tele
fon 20533. (3155)

• \ ÎND convertor sate 
lit 0,7 db. american. te
les iz.or sport. Hunedoara, 
telefon lll>3'3

(31 l)

• VlND Du i 1310,
stare foarte bună. Deva, 
telefon 18715. după ora 
16. (Ii’26i

• xtiiftib apartament 
proprietate 2 camere, car
tier Dacia, contra cedare 
contract similar sau 3 ca
mere. Informații Deva, 
20186. (3971)

OFERTE 
DE SERVICII

• S.C.H.M.B. Construc
ții Orăștie, str. Grădinari
lor, nr. 49, angajează zi
dari și tinichigii pentru 
restaurări biserici și mo
numente istorice. Infor
mații telefon 47076 sau 
duminica între orele 12— 
18, la sediul unității.

(3860)

• CAI T femeie pen
tru îngrijit copil de I an. 
Informații Deva, telefon 
12549. (4024)

• S-A deschis atelierul 
de reparații instrumente 
muzicale. Deva, str, Be 
ian, bl. 60. ap. 68.

(3868)

berată de I. E. Deva. O
declar nulă. (1625)

COMEMORĂRI

• ASTĂZI, 28 mai 
1992, se împlinesc 6 
luni de la încetarea 
din viață a scumpei 
noastre

BUTNARII (
I.ENl'Ț \

jurist,

la numai 30 ani. I 
eriniile din oehj și du 
rcrca din suflet nu 
vor înceta niciodată, 
îli vom păstra o vie 
amintire Soțul Costel, 
unchiul Mircea, m itu- 
șa Marta și vărul D.> 
nuț. Dumnezeu s-o 
odihnească în pace !

(3840)

S.E.P.P.I.. (II ET) SEBEȘ

Prin fabrica (Ic binale Blaj F ABIN pro
duce și livrează pentru piața internă și export, 
in condiții STAS sau la comandă :

• uși pentru interior și de intrare
• uși pentru garaj
• ferestre simple, cuplate, duble și termo- 

izolante.
Se aplică reduceri de preț piuă la data de 

30 iunie 1092.
Informații suplimentare se primesc la se

diul unității din Sebeș, str. Șurianu, nr. 6, ju
dețul Alba, cod 2575 sau la telefoanele 967/ 
32666, 32667, 11763, telex 36613, fax 967/32656 
— 11796. (62 1)

SCHIMBURI

DE LOCUINȚE

• SCHI MII apartament 
2 camere Oradea cu simi
lar Deva, exclus Micro 15 
Rel iții Deva, tele fon 19572. 
după ora 21 -(10’1)

DIVERSE

• CU autorizația nr. 
6821, din II mai 1992, 
eliberată de Consiliu) Ju
dețean Hunedoara, a luat 
ființă Asociația l'anvlială 
I ldor, cu sediul in ('răș- 
tie, reprezentată prin la- 
cob Elena, avind ca obiect 
de activitate producerea șî 
comercializarea produselor 
de patiserie, dulciurilor. -

(3857)

• CU autorizai ia nr. 
2956, din 26 noiembrie 1990, 
eliberată de Prefectura Ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființa .Asociația familiala 
Borza, cu sediul in Orăș
tie, avind ca obiect de 
activitate alimentație pu
blică, gogo.șcrie, băuturi 
alcoolice și țigări

(3867)

PIERDERI

• PIERDUT carnet de 
membru, nr. 21233101. eli
berat de Coop. „Decebal" 
Deva, pe numele \eres 
Edit 11 declar nul.

(3852)

• PIERDUI' legitimație 
de serviciu, pe numele 
Anca Nicolae Viorel, eli-

• SE împlinește un 
an de la dispariția 
fulgerătoare a scum
pei noastre soții și 
mame,

P \RAS< IIIX X 
BRAl N

Nu te vom uita nici
odată ' (3865)

DECESE

• COLEGII de la 
Cooperativa Solidari
tatea Deva aduc un 
ultim omagiu celui 
care a fost un om cu 
excepționale calități.

I I.OR1N 
LENEȘAN 

și sînt alături de f.< 
nxiliii îndurerata.

(|6?9)

• PĂRINȚII, frații, 
cutnnații și verii clc- 
plîng moartea fulgeră
toare a celui care a 
fost

ADAM l'ETREA
Adio, dragul nostru' 

Nu te vom uita nici
odată. (1028)

SOCIETATEA G0MERU Al, A 
„METAIXHIM" S. A. (fost I.C.R.M.)

<u sediul in Deva, Ixltll 22 Decembrie, bl. 1
Organizează la data di 10 iunie a.c. lici

tație pentru închirierea mior spații de depo/i- 
I tare in incinta depozitului din Mintia (ramifi- 
I rație spre Cabana „Căprioara"), in 3 barăci 

metalice, in suprafață totala de 800 mp
Informații la sediul societății sau l.i teii 

fon 1281 1. (002)

soc 11 r vit: \
< o,Ml il ( i \i. \
..TIGER SOI T"

A I B A Il I I \

X ă oferă case <le bani 
din impari, 6 lipodi- 
mciisiiini, cu cifru. I’rc- 1 
tul : intre E>5 000 — |

3.10 001) lei.
Informații la telefon 1 

968/12995. (630)

• SOȚIA Mariana 
Morca mulțumește tu
turor colcgilor de ser
viciu, vecinilor, ru
delor, care au fost a 
lături de ea la greaua 
încercare pricinuită de 
dispariția celui care a 
fost un minunat soț. 
vecin și coleg de mun
că ,

AD MM PETRE X
(1027)

SO( II 1 XTf x 
( OMI R< I XI. A 
,.((’ Illi X S. A.

ru sediul in Di ia,

I sir. Ami l X Inii u nr. 2>

Organizează iii ilnla de 
5 lunii 1'192 licitație in 
vederea vi.izării unor 
mijloace fixe

• remorcă Irarlor la 
fi rma de producție Sin- 
tăm.'iri.i Orii a

• IXI ți (rai lor SM
KlMI la ferma di pro
ducție l'ni. (627)

I liV.TITl TUL PENTRU TEHNICA I
J Dl ( AI CI L Bl ’(TIRES TI j
I SEC ȚI A Dl \ A 1

Anunța deschiderea cursurilor (Ic specia- |
• lizarc pentru următoarele limbaje: DTJ ASE ’ 
| IV, FOXPRO 2.O, TURBO C, TURBO RASCAL I 
j 6.0 și editoare de texte (WORDST AR. AAORD-
I PERFECT), precum si posibilitatea de a lucra ' 
î pe calculator la plală cu ora și cu asistența ■ 
J teluiic ! pentru limbajul in care se dorește a ; 
| se lucra. |

Menționam ca prețurile sint avantajoase. 
| și la toate cursurile vor fi lectori pi rsoane cil | 
. experiență in informatica și cu gradul de cer- • 
| cetalor științific iar calculatoarele pe care se |
• xa lucra sini compatibile IBM—PC. ;
I Informații suplimentare la sediul Secției 1
j DEA A a IT( București, din str. A. lancu, bloc . 
' II I, scara E, parter, telefon 11888. (625) '

*

*

*

SOC IE I A TE A ( OAIEIICI ALA
..( RESl'S" S.R.l. BRASOV

\a invită să participați la jocul de intra- [ 
jntorare financiară cu derulări' rapidă, prin i 
care, in numai 3 săpiămini, puteți ciștiga ■ 
120 000 lei cu înscrierea doar de 30 000 lei. iar jl 
ulterior cîștig încă 630 000 Ici în 5 rate.

Puteți cotiza cu minim 1 200 lei (cîștig . 
6 000 lei) sau orice multiplu al acestei sume : 
(2 100, 3 600), nedepășind 30 000 Ici.

înscrierile se xor face prin mandat poștal 
cu confirmare de primire, pe a dres a S. C. F 
„CRESUS" S.R.L., piața Sfatului, nr. 17, cod ’ 
2 200 — BRAȘOA. cont 1072502129. B.C.R. 
Brașov.

Relații suplimentare si regulamentul complet 
in DEVA, la telefon 16060. „CRESUS" — GA
RANȚIA SUCCESULUI! (3208)

REGLA AUTONOMA DE GOSPODĂRIE 
COMUN AL,A ȘI LOCAȚIA Ă SIMERI A

I
cu sediul in Simeria, str. A. lancu nr. 18 ț 

Scoale la concurs iu data <le 8 iunie 1992 postul (le ; ■ 
• contabil-șef. |
Condiții de participare : i
— studii superioare economice ‘ |
— 7 ani vechime in funcții economice. |
Relații suplimentare la sediul unității din Sime- I

ria, str. A. lancu nr. 16—18.
I)c asemenea, scoate la licitație mititică, in baza i 

II.G. nr. 14(1/1991, spațiul comercial situat în Sime- I 
ria, str. A. Vlaicu, în fața CT. 2, in suprafață de I 
11,6 tnp, cu destinația de r< parații uz casnic.

I.icilația va avea loc in data (le 8 iunie 1992. 
la ora 12, la sediul R. X.G.C.I„ Simeria. (629)

SOCIETATE A COMERCIALA
„BIBLIOl OR" S. A. DEA A (Centrul de librării)

A N l N Ț A :
Licitația pentru predarea in locație de ges- 

liune în condițiile H.G. 1228/90 și II.G. 140/91 | 
a librăriilor: 10 Deva, 23 Hunedoara, 29 Te- ■ 
line, 32 Petroșani, 33 Petroșani (IMP) și 39 • 
Petrila, anunțată pentru data de 30 mai 1992 | 
se amină pe data de 12 iunie 1992.

Informații suplimentare la telefon 956/ I 
11155. (632) I

\ a inv itam sa 
„PRO AA I AȚI A" 
„Constructorul"

participați la mitingul aviatic organizat de 
Hunedoara, in data de 31 mai 1992, pe 

Hunedoara, cu începi re de la ora 10.

I* R O (. R AM:

• demonstrație aeromodele
• lansare raclietomodele
• lansarea de paraștitișli la locul 

demonstrației (din partea Aero
clubului României)

O lansare de baloane de cauciuc 
uml'late cu gaz

• lansare de baloane cu aer cald 
(aerostate)

• muzica și propaganda

JJI
Fundația j 
stadionul ț

• diverse persoarft' fizice si juridi- 1 
ce vor desface produse de con- 
sum. \

SPONSORI : ț

— Biserica Ortodoxă Huituri /
— I.C.S.H. — S. A.
— Prest. Corn. ÎAlixiam — S.R.L. >
— ATIT — MED A ANI) — 7 \
— Clubul Sportiv „Constructorul"

Hunedoara (
— Organizația de tineret FORUM \

22 T Hunedoara. .


