
Dragostea de pămînt e necuprinsă
Din gara Gurasada pî’id 

Za Consiliul Local, a*n 
put-ut cuprinde cu privi
rea o bună parte din ho
tarul comunei. Oameni 
mulți la Iw-ru. l’nii la 
semănat, alții la între
ținerea culturilor. Crmpvl 
arufa frumos...

N'KMI'J-TVMIRT 
SINT...

— De unde vin a: este 
nemulțumiri ? — ii ru
găm pe dl ViCTOii HA- 
NEȘ, t<l ce primar. să ne 
spuad.

— Ape! nume! arabi
lul extravilan e«fe îm- 
pirț't in era m.ii marc 
por!;. ilnafui, pășunile.

pădurile — nu. Nici pi- 
mintul arabil din intra
vilan.

— Rămîncm tot Iu îm
părțirea pdmîntului. A- 
vcm informații că mem
bri; comisiei și-au înv pâr
tii intre ci ceea ce a 
fost mai bun...

— Si la Consiliul f.ocoî 
au venit säten* care au 
reclamat asemenea fap
te Le vom verifica șl 
vom face dreptate tu
turor.

— Cit pâmj’tt a primit 
un cetățean ?

— De la 25 de ari in 
sus. Plus grădina, se 
ridici la 50 de ari. cel 
puțin.

— Dar lucrarea păniln-

tulul în ce stadiu se a- 
flă?

— Arabilul este insi- 
mhițat cu sfecli de za
hăr, sfeclă furajeri, po
rumb. lucernă. Plantele 
sint crescute bine, sătenii 
au început lucrările de 
întreținere. Vom aduce 
și le vom distribui șl 
pesticide. Aș vrea sd 
arăt cd fn conturul s-au 
cumpărat S tractoare, la 
Gothatc-a s-a constituit o 
asociație formată din 30 
de membri, numărul ate
lajelor este în creștere,

Cil. I. NEGREA.
TK. BONDOR

(Continuare în pag. a 3-a)

ÎN PRESTAȚIILE DE SERVICII

Tarife - comenzi, o relație 
invers proporțională

Cu toate că, imediat 
după revoluție, mulți 
optiniQti și-au pus spe
ranțe mari in prosperita
tea micii industrii, a 
prestațiilor meșteșugă
rești, și acest sector, ca 
și altele, a traversat o 
perioadă grea de organi
zări și reorganizări, de 
stagnare și lîncezealu, de 
nesiguranță și căutări. Ce 
pretenții emit de fapt 
clicnții unei croitorii .și 
marochinăpii, unei spă
lătorii sau cizmării, dar 
față de serviciile a.șa- 
numitelor „laboratoare

de frumusețe" 7 Să fie
serviți prompt, calitate-a 
să nu sufere, să gă
sească modele-unicat. Pot 
fi Îndeplinite asemenea
deziderate in unitățile
meșteșugărești din Brad? 
Am încercat să aflăm 
într-una din zilele, tre
cute. cînd am trecut 
pragul unor ateliere

• Coaforul din com
plexul central, strada Re
publicii. Clientelă puțl-

ESTIRA S1NA

(Continuare în pag. a 2-a)
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INVESTIȚIILE,
ÎNCOTRO ?

l)'n inițiativa Consiliu
lui Județean, la Deva a 
avut loc recent o analiză 
cu privare la programul de 
investiții pe anul 1992. Au 
participat viceprimari din 
municipit și orașe și agenți 
economici implicați in 
cheltuielile de capital. Șe
dința a fost prezidată de- 
Alexandru Por>. vicepre
ședinte al Ccns-liului Ju- 
rlcțean.

Ordinea de zi a cup as 
o pr< zentare generală a 
bugetului, realizări în 1991 
șt programul de investiții 
pe- 1992. posibile surse du 
venituri la con-iliile lo
cale, necesități de moder
ni z.-jt o i reparații la s's- 
U-ntt-le da goQodăiie co
munal.!, uncie concluzii ți 
orh-ntăi i.

întreaga desfășurare a 
lucrărilor a purtat pecetea 
ur.ci lipse acute de fon
duri. Aceasta a făcut 
și fam ca in 1992 proțla- 
mul d‘- investiții să fie 
serios afectat, fondurile a- 
eftp.-i ind do.tr C—7 luni 
din acest an. F.loev«nt în 
acest ;.rnt este- dom< niul 
consti ui țiiica de locuințe. 
•Sint începută 1 li'") de a- 
partnmente cMr cu fon
durile de azi. numai 30 
la sută din ele pol fi fi
nalizate. Probleme se
rioase sint și vor fi și în 
domeniile economic, ad
ministrație publică. între
ținerea drumurilor, cul
tură, gospodă- ’ comu
nala - te.

Avîndu-se in vedere a- 
semenea rcnlități deloc 
roze, ana'iza a fost axa
tă pe ceea ce trebuie fă
cut pentru a se găsi noi 
resurse financiare.

Dincolo de faptul eă se 
aștenp’ă indexarea buge
tului cu 25 la sută. ue 
la 1 m ii. și cu 50 la sută, 
de la 1 septembrie, s-a re
comandat primăriilor o 
mai intensă conlucrare cu 
organele financiare. dezvol
tarea unor activități eco
nomice proprii, care să 
aducă profit, inventarie
rea d-am-niului public și 
privat. Atrăgîndil-se a- 
tenția că nimeni nu va 
ven; din alt.i parte pen
tru a rezolva problemele, 
ca posibile urse de ve
nituri au fost menționate 
apoi c >n; .■ .ionărilc de te
ri nuri, dezvoltai a prestă
rilor de servicii și a tu
rismului local.

Prin implicațiile sale 
deosebite, de o atenție 
sporită s-a bucurat pro- 
blematiL.i gospodăriei co
munale. Din cele spuse 
a reieșit că mari necazuri 
sint la C.'âlan, Brad, Url- 
cani, H ițeg ș a., care vor 
fi grav resimțite în toam
nă și iarnă. Se accen
tuează distrugerea fondu
lui locativ de stat și a re
țelelor termice. există 
mari pi-Tderi de agent ter-

A AIIiNTIN M AGI

V

Monuim ului <li- la Sir i-isingiorgiu — „cea mai 
vecin- ctitorie <lc nemeși români din Transilvania".

(Continuare îi» pag. a 2-a)

loto TIHI.KII M(M)Ri;S( (I

(( onliiiii.iri in pag. a ? a.

Mărturii ale 
existentei 

noastre
I’este 60 de ani au 

trecut de cîr.d marele 
nostru istoric, Nicolae 
lorga, printr-o comuni
care prezentată la aca
demie și apoj publicată 
între Memoriile secțiunii 
istorice, ale acestei insti
tuții, scotea djn anoni
mat o mică biserică ro
mânească de zid, din 
părțile noastre, aceea 
din Streisîngiorgiu, cu 
hramul Sfîntului Gheor- 
ghe. Monumentul se a- 
flă pe malul drept al 
rîului Strei, în locul in 
care acest i primește ca 
aflucnt Valea I.tincani- 
lor, vale ce coboară din 
Munții Șuroanului. Mi- 
crozona al cutei centru 
se dovedește a fi fost 
Streisîngiorgiu! (azi ora
șul Calau), reprezintă u- 
na dintjc „marginile" 
Țârii II dogului sau. pen
tru a folosi termenul 
consemnat de redactorul 
Diplomei Cavalerilor loa- 
niți, una dintre „perti
nențele" medievale ale 
Țarii Hali ului

Calitatea de „cea mal 
veche ctitorie de nemeși 
români din Transilvania"

TIBI.R1I MIXDKI.Sl I

■ SARAJEVO. Freșe. 
dintele bosniac. Alia Izet« 
begovici, a afirmat că re
zoluția Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. prin care 
au fost instituite sancțiuni 
severe împotriva actualei 
Federații Iugoslave, în
componența Serbiei ți
Muntenegrului, „prezintă 
o mare victorie pentru 
Bosnia și Ilerțcgovina". 
Rezoluția, „care constituie 
totodată o infringerc poli 
tică și morală a agresoru
lui", va permite Bosniei și 
iierțegovinei „să-și păstre
ze independența, integrita
tea teritorială și libertatea" 
— a declarat președintele 
Izctbegovici.

De asemem-a, președin
tele bosniac, care a subli
niat că „Bosnia și Ilerțe- 
govina nu mai este singu
ră" și a cerut concetățe
nilor să-și apere strins II- 
niți republica, a afirmat 
că documentul adoptat la 
Națiunile Vuite marchează 
„începutul sfirșitiilui poli
ticii fasciste și șovine a 
conducerii sirbe".

B ( IIIȘINAV. Agenția 
rusă RIA transmite o in
formație in care relatează 
ca prezidiul sovietului su
prem al așa zisei „repu
blici găgăuze" a adu ■ 
11,1 apel către preși-dinl. 
Rusiei, lioris Elțm, și mi
nistrul de externe, Andrei 
Kozirev, rugindii-i să in
cludă problema „republicii 
găgăuze" pe ordinea de zi 
a intilnirii miniștrilor de 
externe și miniștrilor apă
rării ai Moldovei, Rusiei. 
României și l crainei, ce 
urinau să discute situația 
iliu Transnistria. Iu apel 
se mai afirmă că „trece
rea sub tăcere a proble
melor „poporului găgăuz", 
ignorarea voinței sale, ex
primate la „rcferenduinur' 
de la 1 decembrie 1991. ar 
putea conduce la „un con
flict de proporții". Se mai 
afirmă că, iliipurilc, „mi 
• poate realiza pace și 
înțelegere fără a se ține 
seama de interesele popo
rului găgăuz și de realită
ții, de astăzi. adică de
existența a „trei republici 
independente", iu locul
fostei K.S.S. Moldovenești".

Agenția Moldova Preș 
notează o concluzie care 
se impune la parrurgere.'i 
acestei știri : că șantajul 
practicat de tratisniUrieni 
este preluat cu ușurință 
de cei din sudul Aloldovei.

"V ( HtSlN \ l . |„ capi
Lila Moldovei prețul unei 
arme automate oscilează 
inlrc 811 1100 și |',o 000 ,| . 
ruble. iar nil aruncător do 
gri-nadi- poale fi aihizi- 
țioual contra sumei de 
50 IIIHI d< ruble, inlornr iz.1 
organul parlamentului' do 
la ( liișinăo. .,Sfalul ț.i- 
rii‘ . I .icuid referire la 
siliți compelenti ziarul 
afirmă că armamenliil eslc 
adus m mod ilegal din a- 
(ara granițelor Moldovei, 
ilar și din Ti .-irisnisl ria. ■

fLASH!
0 DKPl■ .lilili l JUllAMD':- 

TlI.Cl MILITAU. La sfirșitul 
âprilminii trecute, noul contin

gent al militarilor forțelor noas
tre armate a depus juramintul 
— prilej de angajare în fața 
patriei și poporului, de crpri- 
marc a adincilor sentimente pa
triotice ale tinerei generații. Dar 
nu numai ale tinerilor încorpo
rați, ci și alo cadrelor militare, 
părinților și rudelor care au 
transformat acest moment so
lemn intr-o a lcrărată riirbătoa- 
re. (T.!.)

0 NEDEE' VULCANEANĂ. 
La Vulcan s-a încheiat, duminică 
o amplă manifestare cultural- 
artisthâ, cunoscută sub denu
mirea de „Ncdeea vulcăncană'’. 
Duminică, înccplnd de la ora 10, 
a avut loc o paradă a portului, 
popular, o întrecere folclorică a 
interpreților individuali șl for
mațiilor dotată cu importante 
premii in bani. (M.lt.)

0 O SURPIH7.A PLĂCUTĂ. 
Societatea comercială „Confort 
Proiect" S.R.L. Deva, reprezen
tată prin dl Alexandru Felcr, 
a oferit o plăcută surpriză co
piilor de la Școala Specială Pă- 
clLșa, Pe lingă Iwrările de re
parații pe care le-a executat aici,

„Confort Prolc tu a mal amena
jai un pănuleț de joacă dotat 
cu balan.oare, leagăne, porți de 
mlnlfothal, spaliere metalice. 
Hencflclarli acestor plăiute șl 
utile daruri — copiii — aduc, 
pe această cale, constructorului 
mulțumiri din inimii. (M II.)

0 „TIP-TOP — MINI-TOP". 
La Clubul „Siderurglstul" din 
Hunedoara s-a desfășurat spcc. 
tacolul-concurs „Tip-top — Mi
ni-top", cu participarea copiilor 
din grădinițele municipiului. O 
manifestare apreciată de cel mici 
și care se dorește repetată. Spon
sorii Topului au fost sindicatele 
libere „Siderurgica“ S.A., I.C.S.H. 
S A., „Termorep" S.A., Organiza

ția de Tiiien't „Forum 22 l ", Co
fetăria „Corcinul". ULII.)

0 COVOARE FLORALI.. 
Centrul orașului Hațeg incintă 
privirea trecătorului cu frumu
sețea rondour/k-r și straturilor 
de flori Dispuse în adevărate 
covoare florale acestea prime:., 
prospețime zilnică din miinilc 
țiricepute. ale. iui foan Marian, 
Aurica și Iv-atcrinu Ze4>a, Crii- 
tlan Flulcraș, Ioan ,Aiuri|<ii car,' 
țrun mult suflet in ocrotirea flo
rilor. ((,11 LN.)

FLASH!

S.C ALDEXIM
S.R.L. DEVA

str. Spiliilului, or. 17
\ 1[\’l)|,l ENGIP,
Șl 1'lN-DKl \[(
• ciocokibi
• acadele
• țigări
• sucuri
• incălțăminli
• caft a
• <1 i v e r s <•
In cele mai avaiil.ijoa

se prețuri, inci-pind di
marț i. 2 iunie 1992.
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DIVIZIA A

REZULTATELE ETAPEI: Elcctroputerc — F.C. 
llacău 1—0 ; Oțelul Galați — Dinamo 2—2 j A.S.A. 
Tg. Mureș — F.C. Corvinul 2—0 : Rapid — Sportul 
Stud. 1—1 ; Dacia Brăila — Petrolul 1—0 ; Gloria 
Bistrița — I'niv. Craiova 1—0; Steaua — Poli Timi
șoara 0—O; F.C. Argeș — F.C. Constanța 2—0; F.C. 
Brașov — Inter Sibiu 2—0. ÎR meci restanță : Gloria 
Bistrița — F.< . Inter Sibiu 2—1.

C I AS \ M E N T U L

1. Dinamo 30 19 11 0 68—20 19
2. Steaua 30 18 8 4 51—21 41
3. Elcctroputerc 30 13 7 10 38—25 33
1. Univ. Craiova 30 11 11 8 30—20 33
5. Poli. Timișoara 29 12 8 9 31—28 32
G. F.C. Ploiești 30 13 6 11 33—13 32
7. F. C. Brașov 30 12 7 11 19—13 31
8. Rapid 30 11 9 10 29—32 31
9. Oțelul Galați 30 13 5 12 32—37 31

10. Gloria Bistrița 30 12 5 13 39—35 29
11. Dacia Brăila 30 11 7 12 31—33 29
12. Inter Sibiu 29 11 7 11 31—37 29
13. F. C. Farul C-ța 30 12 1 li 32—36 28
11. F.C. Bacău 30 10 6 11 29—48 2G
15. Sportul Studențesc 30 8 8 11 29—10 24
16. F.C. Argeș 30 8 7 15 35—12 23
17. A.S^ă. Tg. Mureș 30 7 5 18 27—17 19
18. F. C. Corvinul 30 4 7 19 28—60 15

ETAPA VIITOARE: Gloria B-ța — F.C. Ba-
cău ; F. C. Farul — F.C. Brașov ; Sportul Stud. — 
Dacia Brăila; Inter Sibiu — Rapid; Petrolul — 
A.S.A. Tg. M.; F.C. Corvinul — Oțelul Galați; Di
namo — Elcctroputerc ; Poli. Timișoara — F. C. Ar
geș ; I'niv. Craiova — Steaua.

MW * MM • t t g f 1

Cronica
Etapa a. XXX-a nu a 

fost de bun augur pen
tru fotbalul nostru care, 
lată, trăiește încă eufo
ria neuitatului meci In
ternational România — 
Țara Galilor, cind fotba
lul românesc a obținut 
tin succes răsunător și a 
dovedit că are o echipă 
cu adevărat reprezentati
vă, competitivă. E drept 
că. în națională majori
tatea covtrșitoare a ju
cătorilor este din afară, 
unde talentele românești 
Ilagl, Cică Popescu, D. 
Petrescu, Lăcătuș, Lu- 
pescu, Sabău, Balint, De- 
lodcdici șl ceilalți și-au 
dovedit Intr-un timp 
scurt calitățile lor, dar 
au și învățat să se an
gajeze în joc cu întregul 
potențial fizic și tactic.

Duminică s-au înscris 
doar 18 go’uri și. ce e 
mai rău. unele dintre, 
partide s-au desfășurat la 
un nivel mediocru. Stea
ua, după partida bună 
cu Universitatea Craiova, 
a „reușit" să obț'"nă per
formanța în acest cam
pionat, de a nu înscrie 
nici un gol pe teren pro
priu. E adevărat însă 
că timișorenii au dove
dit că șt-au însușit lec
ția profesorului Ion V. 
loncscu și nu a fost mult 

a a aa^ a a aaaa» a a

etapei j
* 

să înscrie ei în poarta | 
Stelei. Dar necazul nos- J 
tru, al huncdorenllor in i 
mod deosebit, este că la 
Tirgu Mureș Corvinul J 
n-a reușit să aducă pune- I 
tul atit de necesar pen- ‘ 
tru a obține in finalul | 
campionatului 20 de » 
puncte! Dar, oare, mal ] 
putem spera că le va ob- K 
ține măcar pe cele 4 |
puncte de acasă, cu Oțe- • 
Iul Galați și F.C. Bacău? î 
Oricum, ne pare rău. tre
buie să recunoaștem că J 
huncdorcnil nu și-au re- | 
venit, cum speram, nici » 
măcar în al doisprezece
lea ceas al campionatu- ’ 
Iul. I

Supărare și în Glu- J 
Iești, unde Rapidul bun j 
la suflet, a cedat un punct I 
vecinilor lor din Regie, J 
lulnd de la gura Argeșu
lui balonul de oxigen »
după meciul cu F. C. Fa- |
rul. Oricum, Sportul cu ’
un sprijin sesizat de |
mulțl, dar și cu un pro
gram mai bun (are două | 
deplasări la A.S.A. și * 
Electroputere, iar F.C. I 
Argeș la Poli Timișoara ! 
șl Steaua) poate evita ; 
retrogradarea. Dar, mal 
sînt 4 etape și multe se > 
pot tntîmpla. I*

SABIN CERBUa wsw « ww* • a

Tarife - comenzi, o relație 
invers proporțională

(Urmare din pag. 1)

NOI SANCȚIUNI DRASTICE 
PENTRU U.T.A. ȘI UNIREA ALBA IULIA
Vineri, 29 mai a c., Bi

roul F.R.F. a revenit la 
JIOTAR1REA DEFINITI
VA, cum a anunțat marți, 
26 mai. comisia ce a ana
lizat încercările ce au 
avut loc intre echipele de 
fotbal U.T.A. — Unirea 
Alba Iul ia, de a truca 
meciul direct dintre a- 
'••ste două echipe ale se
rici a Il-a a Diviziei B. 
!)'• această dată. Biroul 
F.R.F., supărat pe ambe
le echipe, care au cerut 
insistent să se facă drep
tate. să infirme hotări- 
rea comisiei, fiecare în 
parte c-ezind că 1 s-a fă
cut o mare nedreptate, a 
IIOTAKIT DEFINITIV ca 
cei doi antrenori de la 
U.T.A și cel patru jucă
tori do Ia Unirea A. I.

ți jucătorul Căian de la 
Zlatna să fie excluși din 
fotbal, meciul de la Alba 
între cele două echipe îm
pricinate să fie pierdut 
cu 3—0 de ambele forma
ții, cele două echipe să 
fie penalizate cu 0 puncte 
în clasament, atlt U.T.A. 
cit și Unirea, președinții 
cluburilor ambelor echipe 
și antrenorul Cornel Țăl- 
nar de la Unirea z\lba 
fiind suspendați pe un an 
de zile. Sancțiuni drasti
ce, care au scos din lupta 
pentru locul 1 in clasa
ment pe cele două forma
ții ți a deschis drum li
ber pentru promovare e- 
chipei C.S.M. Reșița. Ce 
va mal fi ? Vom vedea. 
(S. C.).

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 
DIN 31 MAI 1992:

Oțelul - Dinamo x
Rapid - Sportul Stud, x 
Gloria - U. Craiova 1 
Ancona - Coscnxa x 
Cascrtana - Taranto 1 
Cesena - Luccbcse x
Lecce - Avellino 1

Fond de ci știguri :

Modena - Padova x
Polcrmo - Rcggiana 1
Pescara - UcJmcsc x
Piacenza - Brctcia x
Pila - Mcstina x
Vonezia - Bologno 1

23 859 522 Icî.

DIVIZIA Bl
REZULT ATEI.E ETAPEI : Flacăra Moron 1 — C.S. 

Olt ’90 1 — 1 ; F.C. Caracal — FAUR Buc. 2—1; Sp. 
Comaico — Portul C-ța 0—5 ; Gl. C.F.R. Galați — Pe
trolul Ianca 2—1 ; Unirea Slobozia — C.S. Tirgovi.ștc 
2—0; FEPA 71 Birlad — Olimpia Rm. S. 2—0; Au
tobuzul Buc. — Steaua Mizil 3—2 ; Callatis Mangalia 
— Unirea I’ocșanj 5—1 , Gloria Buzău — Progresul 
București 3—3

C I. A S A M E N T U L
J. Gl. C.F.R. Galați 31 17 8 6 55—28 42
2. Progresul Buc. 31 18 6 7 54—28 42
3. Autobuzul Buc. 31 19 3 9 48—28 41
4. FAUR București 31 16 5 10 62—36 37
5. Callatis Mangalia 31 14 8 9 41—26 30
6. Flacăra Morcni' 31 11 7 10 48—30 35
7. Unirea Slobozia 31 14 6 11 18—42 31
8. Gloria Buzău 31 12 9 10 51—31 33
9. C.S. Olt ‘90 31 15 3 13 46—40 33

JO. Portul Constanța 31 13 6 12 47—34 32
11. Steaua Mizil 31 14 4 13 41—32 32
12. Unirea Focșani 31 12 7 12 43—34 31
13. Petrolul Ianca 31 11 5 15 38—12 27
14. Olimpia Rm. Sărat 31 9 7 15 26—45 25
15. FEPA ’74 Birlad 31 11 3 17 28—53 25
16. C. S. Tirgoviștc 31 10 4 17 28—47 24
17. 1’ C Caracal 31 5 6 20 33—82 16
18. Sportul Comaico 31 5 3 23 22—101 13

ETAPA VIITOARE: F.C. Olt '90 — Autobuzul;
•SP nia Mizil — FEPA 74 ; C.S. Tlrgovlște — Sportul 
Comnir o ; Progresul Buc. — Flacăra Morcni ; Unirea 
Focșani — Gloria Buzău ; FAUR Buc. — Callatis 
Mangalia ; Petrolul Ianca — F.C Caracal Portul 
Constanța — C.F.R. Galați ; Olimpia Rm. S. — Uni
rea Slobozia.

DIVIZIA B2
REZULTATELE ETAPEI: Chimia Rm. Vîlcea — 

Jiul Craiova 3—0 ; Mctalurg. Cugir — Jiul Petro
șani 2—0 ; Aris Arad — Gaz Metan 1—0; Șoimii 
Sibiu — Astra Arad 0—1 ; U.T.A. — Metalul Bocșa 
5—0 ; Gloria Reșița — Mctalurg. Slatina 5—2 ; F.C. 
Bihor — U.M. Timiș. 5—0; Unirea Alba I. — C.S.M. 
Reșița 2—1 ; C.F.R. Timișoara — Drobcta Tr. Severin 
1—2.

CLASA M ENTUL
1. C.S.M Reșița 31 18 4 9 46—24 40
2. U. T. Arad ‘ 31 19 5 7 56—27 35
3. F. C. Bihor ” 31 14 6 11 61—36 33
4. Chimia Rm. V. 31 13 7 11 10—32 33
5. Jiul Petroșani 31 14 4 13 60—36 32
6. C.F.R. Timișoara 31 11 1 13 35—12 32
7. Unirea Alba luli.'i ' 31 19 1 11 56—42 31
8. Jiul Craiova 31 12 7 12 36—37 31
9. Gloria Reșița 31 12 6 13 46—1.3 30

10. Metalul Bocșa 31 13 4 14 40—46 30
11. Mctalurg. Cugir 31 11 2 15 34—47 30
12. Șoimii Sibiu 31 11 7 13 46—44 29
13. F. C. Drobcta Tr. S. 3] 11 7 13 42—47 29
11. Gaz Metan Mediaș 31 11 7 13 45—55 29
15. Aris Arad 31 12 5 14 30—35 29
16. Mctalurg. Slatina 31 10 8 13 42—40 20
17. U. M. Timișoara 31 9 6 16 33—65 24
18. -Astra Arad

•Echipe penalizate 
•' F>?liipă penalizata

31 
cu 8 
cu 1

5 4 
puncte 
punct.

22 30—90 11

ETAPA VIITOARE ; Jiul Craiova — F.C. Bihor ; 
U. M. Timișoara — Gloria Reșița ; Metalul Bocșa — 
Aris Arad; Mctalurg. Slatina — U.T. Arad; F.C. 
Drobcta — Chimia Rin. V. ; C.S.M. Reșița — C.F.R. 
Timișoara; Jiul Petroșani — Unirea A. I. ; Astra 
Arad — Mctalurg. Cugir ; Gaz Metan — Șoimii Sibiu.

D I V I Z I A B 3
REZULTATELE ETAPEI : Acrostar — Minerul 

CnvnJc 2—0 ; Armătura Zalău — Tractorul Bv. 3—1 ; 
C.S.M. Suceava — Elcctromurcș 1—0; Forcsta Făl
ticeni — Metrom Bv. 4—2 ; I.C.I.M. Bv. — Olimpia 
S.M. 0—0; Relonul Săvine.ști — C.F.R. Cluj 2—3; 
Poli. Iași — Chimica T-vcni 1—0; „U“ Cluj — Ceah
lăul I’. Neamț 3—1 ; C.S.M. Borzești — F.C. Mara
mureș 0—0.

CLAS A M ENTU I.
1. ,.U" Cluj 31 23 7 1 73— 8 51
2. F.C. Maramureș 31 21 6 1 65—17 18
3. Ceahlăul P. Neamț 31 18 5 8 57—30 41
4. Tractorul Bv. 31 15 4 12 52—41 34
5. C.S.M. Suceava 31 14 6 11 38—39 34
6. Poli. Iași 31 12 9 10 40—32 33
7. Metrom Brașov 31 14 5 12 13—36 33
8. I.C.I.M Brașov 31 14 6 11 42—45 33
9. C.F.R. Cluj 31 13 5 13 55—47 31

10. Armătura Zalău 31 11 9 11 />1—11 31
11. Forcsta Fălticeni 31 13 5 13 39—35 31
12. Olimpia Satu Marc 31 13 5 13 38—40 30
13. C liimica Tirnăvcni 31 10 6 15 37—19 26
14. Electrornurcș Tg. M. 31 10 5 16 36—16 25
15. Relonul Săvincștl 31 8 4 19 31—71 20
10. Minerul Cavnic 31 7 6 18 29—62 20
17. C. S. Acrostar Bacău 31 8 4 19 10—69 20
18. C.S.M. Borzești 31 2 9 20 16—74 13

* Echipă penalizată cu 2 puncte.
ETAPA VIITOARE: Min. Cavnic — Poli, Iași; 

Chimica T-vcnl — Relonul Sâvlncști ; Olimpia S. M.
— C.S.M. Suceava ; C.F.R. Cluj — I.C.I.M. Brașov ; 
F. C Maramureș — Acrostar Bacău ; Ceahlăul P. N. — 
C.S.M. Borzești ; Tractorul Brașov — „U“ Cluj ; Me
trom Brașov — Armătura Zalău ; Elcctromurcș Tg. M.
— Forcsta Fălticeni

nă, cu tocite că vremea 
era propice tunsorilor și 
permanentelor. De ce ? 
„Din cauza tarifelor 
mari" — spune dna Teo
dora Lăzăruț. „Cit costă 
un permanent 7 '. „310 lei, 
iar cu tuns, coafat și 
spălat 452 de lei“. In 
rest, clientela este aș
teptată într-o ambianță 
sporită, iar serviciile de 
calitate foarte bună. • 
Croitoria — comandă, de 
la parterul blocului 19. 
Există dorință pentru 
servire imediată și pen
tru respectarea modelu
lui solicitat. Lipsește Insă 
varietatea de stofe. Cele 
2-3 sortimente, și acelea 
în cantități mici, cu care 
este în prezent aprovi
zionată secția, nu satisfac 
cerințele clientului și 
nici fantezia meseriași
lor care încearcă să fie 
operativi șl să facă lu
cru bun. • Broderia sc
rie, aparține, tn urma 
reorganizării, de coope
rativa „Horia". Dna Ma
ria David ne spune că, 
în urma prospectării ce
rințelor beneficiarilor, sc 
execută modelele cele 
mai reușite, în scrie 
mică, avînd astfel asi
gurat lucrul. • „Stăm 
bine“ — spune scurt dl 
Nicolae Faur dc la re- 
parații’incălțăminto. De 
fapt nu se stă, cl se lu
crează. Cerințe sînt (cine 
nu-și repară azi încălță
mintea veche ? Că s-o 
înnoim nu ne dă minai), 
materiale sînt. Procu
rate chiar de coopera
tivă. • E plin de tele
vizoare la reparații ra- 
dio-tv. Chiar și din cele 
vechi, cu lămpi. Cind 
vor fj reparate, asta

n-am reușit s-o aflăm. 
Domnul care se afla în 
unitate n-a scos o vorbă. 
Să fie și tăcerea, un 
răspuns ? • Croitoria co
mandă și tricotaje pen
tru femei. Dna Tatiana 
Coroi ne spune că are 
comenzi, deci are asi
gurat lucrul pentru cele 
două ctitoresc. Mai slab 
se stă la tricotaje, deoa
rece secția nu are ma
terie primă. „Stofe ni 
s-au adus, melană insă 
nu, pentru că ni s-a 
spus că nu se găsește". 
Deci, tricoteza deocam
dată șomează. • Secția 
frizerie. „Merge bini
șor în zilele de salariu" 
— spune dl loan To- 
mesc. Cu toate că ma
teriale sînt suficiente, 
curățenia, ordinea sc a- 
flă în prim-planul aten
ției, că servirea răspun
de exigențelor, există și 
timpi morți. Ca la toa
te frizeriile... Din prici
na tarifelor...

•îr
Dacă plnă nu de mult 

meșteșugarii se plîngcau 
de lipsa de preocupare a 
serviciilor de aprovizio
nare ale cooperativelor 
pentru procurarea de 
materii prime ți materia
le, iată că la Brad, în 
clteva secții — reparații 
încălțăminte ți frizerie- 
coafură, nu se mai în- 
tîlnesc asemenea aspec
te. Am mal reținut do
rința lucrătorilor do a 
servi bine ți repede clien
tela, dar și o oarecare 
îngrijorare față de nu
mărul scăzut al acesteia. 
Poate doar „umblarea" 
la tarife — adică mic
șorarea lor — va atrage 
după sine creșterea nu
mărului comenzilor în 
secțiile de prestații.

MARȚI,
2 IUN11

PROGRAM!

Mărturii ale existenței 
noastra

(Urmau din pag l)

pe care marele învățat a 
atribuit-o monumentu
lui dc la Streisîngiorgiu 
se întemeia pe pisania 
zugrăvită în cuprinsul 
tabloului votiv aflat 
pe peretele de răsărit al 
unui mic turn interior. 
Scrisă în limba slavonă, 
pisania precizează că a- 
ceastă biserică a fost 
zidită dc jupanul Cin- 
dreș cu jupănița sa, Nis- 
tora, ți cu fiii săi, și a 
fost isprăvită șl zugră
vită în zilele craiului 
Sigismund și ale voie
vozilor Ardealului loan 
Tamăsi și lacob Lăckfi, 
în anul 6917 (1408—1409) 
octombrie 2. In afara ju
panului C'îndrcț — pre
cizat suplimentar cu ca
litatea de „ctitor" — al 
Nistorei și al lui Vlnicu,

fiui lui Cindrcț, tablou) 
votiv include și persana 
jul numit jupan Lațco.

l’ot in tabloul votiv, 
sub chivotul bisericii ți
nute în mîini dc ctitori, 
dar deasupra pisaniei, sc 
mai află citeva cuvinte, 
zugrăvite eu aceeași cu
loare albă, pe care N. 
Iorga lc-a tradus prin 
„moțul lor, Litovoi done". 
Tabloul votiv împreună 
cu pisania au fost ropic- 
tate la 1713. Acest din 
urmă an figurează pe o 
altă pisanie, zugrăvită pe 
stîlpu) de sud a) turnu
lui, în care se spune că 
„Innoltn-s-au aceste chi
puri". Chiar dacă au 
putut modifica unele li
tere pe care zugravii nu 
le-au înțeles, nii au alte
rat nici numele perso
najelor și nici data con
semnata in text.

7.00 Programu 
Telcviziui 
Naționale 
din Repu 
Moldova 

10,00 Actualităț
10.30 TVP.Osii 

lume '92
12,05 Ora de ni 
12,55 Intcrfcrcr 
13,25 Muzică p< 

părinți 
l2«»5 Actualităl 
I Et5 Tradiții 
11.45 Avanpren

TV
1-1,55 Preunivc! 

sitaria
15.30 Teleșcoali 
16.00 Muzica p<

toți
16.30 Conviețui 
17,00 Actualită 
17,05 Repere

transilvai 
17,35 Pentru do 

și balade 
noastro

18,00 Salut. 
r*eni ! 

jdioul 
economic 

19,30 Desene ai 
„Casa 
zburătoai 

20,00 zlctualită 
2035 Panoram 

italian
20.15 Spori 
20,55 Tclecincr 

.Jlancho 
Notoriou 
(SUA. 19

22.35 Dosarele 
riei. lio 
anii 1911

23,10 Cronica 
Parlamt- 
* Actual

2:1.10 Meridiar 
dansului

0,05 TENIS
Turneul 
Roland I 
•92 
rezumai 

i)

PROGRAM!

16,00 Actualii.

16,10 Dcscno

animate, 
„Alice îi 
minunili

16.35 Studioul 
literatur

17.35 Film sei 
„Marc 
Sophie" 
Ep. 17

Investițiile,
(Urmare din pag. 1)

mie primar și apă pota
bilă 7.19 de blocuri au
subsoluri inundate... La
ora actuală, In lucrările 
începute în Județ sînt 
blocate aproximativ 14
miliard» de lei. din care 
2,7 miliarde în construcția 
dc locuințe. Acestea tre
buie deblocate, prin cău
tarea șl găsirea unor so
luții practice, din acont 
punct de vedere exprt- 
mlndu-sc sprijinul Consi
liului Județean.

Problematicii analizei a 
fost, evident, mal largă.

încotro ?
Asupra acestora nu vom 
insista acum. Vom -.pu
ni' doar in încheiere că 
acțiun a a vizat, in prin
cipiu, coordonarea de că
tre Consiliul Județean a 
activității consiliilor lo
cale și a regiilor auto
nome pentru ca împreu
nă să găsească soluții 
pentru r -ailzarea, chiar 
în aceste condiții, a pro
gramelor. Chestiunea nu 
est»? deloc simplă șl nici 
ușomă. Important este ca 
toți să pună umărul, iar 
ceea ce este posibil dc fă
cut să se mati-rlaliz.cz>?. 
Trf * ni»» i fort, dar și idei, 
inițiativă, căutări.

18.30 De-ale i 
în ccono 
Capital»-

18,55 Studioul 
muzicii 
cameră

19,25 Tribuna 
non-con1 
miștilor

19.15 EXPO-9 
Sevilla

20.15 Progran 
Teicviz.ii 
Naționa 
Republi 
Moldov.'

21.30 TVE Ini
Clima 1

22,00 TV 5 Eu

22,35 BUC U» 
Service.

rlaliz.cz
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• eacea cea mal so''cfta!a ;e i.iirepnnia'.oti: pa i oJo'f, $ a $pcni r.Lrrwj 
.Cențllot Ce peste 15 O’l. in L'.fmll do! ani

-■ ACTI'JN'LF vA CONFERĂ DREPTUL 17- DIViOENDE Ș- DREPTUL LA ,01 Itl 
ADUNĂRILE GENERALE ALE SOCIETĂȚII

ACT JN.LE'VOR PJTEA FI VALORIFICATE PE PIAȚA FINANCIARA 

ORICE PERSOANĂ FIZICĂ 9AU JURIDICĂ
DIN TARĂ SAU STRĂINĂTATE POATE DEVENI COPROPRIETAR AL 

BĂNCII AGRICOLE

l\ TOATE SUCURSALELE SALE

Vinzarca acțiunilor nominative în cadrul 
județului Hunedoara se realizează prin Banca 
Agricolă — S. V, Sucursala Hunedoara—Deva,

fax 11896, telex 72260, telefon 13596, 
Decebal, bloc B, municipiul DEVA, fii 
Călan, Hațeg, Orăștie și Agenția Ilia.

*

Dragostea de pămînt 
e necuprinsă

(Urmare din pag. 1)

ceea ce înseamnă cu oa
menii își vor lucra tot 
mal bine pămîntul.

O ALTĂ DURERE: 
LICHIDAREA 

PATRIMONIULUI 
POȘTELOR C.A.P.

Ani aflai că laC'împurl 
Hurduc și Curasada s-a 
încheiat acțiunea. Comi
sia a făcut eforturi pen
tru a aplica leqea cit 
mai corect. Unele ne
mulțumiri au fost însă și 
in această privință. La 
Uleș nu s-a trecut încă 
la lichidarea patrimoniu
lui. Se caută o soluție 
cit mal bună care să 
mulțumească pe toată 
lumea, bineînțeles, pe 
foștii membri C.A.P. 
Poate se va guși...

CE I AC CONSILIERII?

Consiliul Local are

zece consilieri: 5 l-'.H.iV., 
5 Convenția Democratică. 
Ei se întrunesc perio
dic. Anul acesta au dez
bătut probleme majore 
pentru comună : împărți
rea pămintulul, lichidarea 
patrimoniului fostelor 
C.A.P., aprovizionarea 
populației întreținerea 
drumurilor, curățirea pă
șunilor, înfrumusețarea 
și mai buna gospodărire 
a satelor, extinderea pres
tărilor de servicii pen
tru săteni, construirea u- 
nor podețe. Dar consi
lierii nu numai că dez
bat dar stabilesc cum să 
se pornească la treabă, 
sînt în fruntea oameni
lor la executarea acestor 
lucrări și a altora.

... Pămîntul, pășunile, 
fînețele, pădurea. înstrăi
nate o vreme sătenilor 
din Curasada, ele revin 
celor ce le-au stăpînit de 
cînd lumea. Mai anevoie, 
dar revin. Dragostea de 
pămînt c necuprinsă I
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SECȚIA DRUMURI NAȚIONALE DEVA )

Î 
str. Rindunicii, nr. 3/A, telefoane 13538, 13327 \ 

În conformitate cu legile în vigoare, deli- \ 
mitarea zonei de siguranță a drumurilor națio- j 
nalc, zonă care este in proprietatea Adminis
trației Naționale a Drumurilor, se face după 
cum urmează :

a) o zonă liberă de-a. lungul drumurilor la 
o distanță de 1,5 m de la marginea exterioară 
a șanțului sau 1 m de la plantația rutieră pen
tru drumurile situate la nivelul terenului ;

b) 2 m de la piciorul taluzului pentru dru- \ 
morile in rambleu ;

<) 3 m de la marginea de sus a taluzului 
pentru drumurile in debleu cu înălțimea sub 
5 m si de 5 m pentru debleu cil înălțimea 
peste 5 m.

I ață de cele de mai sus, foarte mulți dintre 
proprietarii terenurilor din apropierea drumu
rilor își însușesc ilegal zona drumului, planta
ția rutieră și iarba prin montarea de împrej
muiri in discordanță cu cele specificate ante
rior.

De asemenea, desfășurarea de activități 
comerciale sau prestări servicii in zona drumu
rilor și construirea de casc sau alte obiective 
in această zonă este interzisă fără autorizarea 
scrisă emisă de Secția Drumuri Naționale Deva.

în acest sens, toate construcțiile șl dispo
zitivele rămase ncautorizatc do către SDN De
va pînă la data de 1 august 1992 vor fi demo
late și proprietarii acționați in judecată.
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)ȘCOALA DE ȘOIERI AMATORI 
COMO 

TIMIȘOARA 
FILIALA DEVA

I ace înscrieri pentru cursurile lunilor iu
nie si Iulie, in vederea obținerii permisului ț 
de conducere .categoria B. ț

Relații și înscrieri la sediul din Deva, str. < 
Mărăsti (complex meșteșugăresc), telefoane J 
26145 — orele 9-15; 21837 — orele 18-21. Brad,) 
telefon 51611. (3210) I

S.C. „Sidermet" S.A. 
CĂLAN

ANUNȚA
în data de 30 iunie 1992, ora 9, la sediu) 

S.C. „SIDERMET“ S. A. CÂLAN, str. Furna- 
listului, nr. 17, județul Hunedoara, va avea loc 
licitație pentru elaborare studii de fezabilitate 
privind utilizarea instalațiilor existente de cocs 
brichete și fluidizare, în scopul fabricării do 
mangal, respectiv cărbune activ.

Vizionarea instalațiilor, a temelor ofertă 
si alte informații, la sediu, zilnic intre 7—15, 
sau la telefon 957/30141.

Prețul maximal oferit este de 300 000 de 
lei pentru instalație fabricare mangal și 
200 000 lei pentru instalația fabricare cărbu
ne activ.

Termenul de întocmire a studiilor — 2 J 
luni dc la contractare.

(633)

15

C.L.C. AGRICOLA BRETEA S.A. 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
cu sediul in Bretea Strei

Vinde prin licitație publică in ziua dc 
iunie 1992, la sediul societății, următoarele
mijloace fixe disponibile : ■

• încărcător frontal — VOLLA L 31 —. 
cu numai 200 orc funcționare ;

• combină recoltat porumb stiuleți
C3P 1

• alte mijloace fixe. \
Lista completă se află afișată la sediul \

unității.
Informații la telefon 957/61195.

(626)

S.E.P.P.L. (IFET) SEBEȘ

Prin fabrica dc binale Blaj FABIN pro
duce și livrează pentru piața internă și export, 
in condiții STAS sau la comandă :

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

izolantc.
Se aplică reduceri dc preț pînă la data dc 

30 iunie 1992.
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. (624)

SOCIETATEA PRODUCĂTORILOR 
AGRICOLI DIN ZONA MONTANA 

cu sediul in cadrul Direcției Agricole, 
str. 1 Decembrie, nr. 19, telefon 956/17153 

anunța
înscrierile pentru motocultoare I.M.T. 

507 I), producție Iugoslavia, se fac la sediul 
societății inccpind cu data de 29 mai 1992, 
zilnic între orele 7,30 — 15,00.

Prețul informativ : 400 000 lei, iar numă
rul utilajelor este limitat.

I9 LI

!

J
\

I

5RL
str. încoronării, nr. 4 1 B

ALBA IULIA
SOCIETATE DE ASIGURĂRI

Inițiază un sistem de întrajutorare finan
ciară prin mandat postai. Trimiteți suma dc 
2 000 de lei la adresa S. C. „MALIV“ S.R.L. 

■ Alba Iulia, cont 402303036422 — Bankcoop 
; Alba și în aproximativ 45 dc zile veți ciști- 
' ga suma de 6 400 de lei.

A'tentăm să vă bucurați de prestațiile 
1 n (639)

(623)
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PUBLICITATE

ANIVERSARI
• DRAGA Piciule, cu

ocazia zilei de naștere. iți 
doresc din toată inima un 
călduros ..Lu multi ani 
Nelu. C1976)

VNZâRi -

C U > • k a R t

• COOPERATIVA ..Pres
tarea" Simeria vinde prin 
licitație mașini d(- cusut.

fort 1 (str. I. Creangă), bl.
4. ap. 20 Hunedoara, te
lefon 13578. (3465)

• VIND garsonieră con
fort I. G. 3/166. Hunedoa
ra. telefon 13578. (3466)

• VTND microbuz Volk
swagen. benzină. Hune
doara. telefon 16181. orele 
17—20. (3468)

• VTND convertor sate
lit 0.7 dB. nou, american, 
televizor Sport. Hunedoa
ra. telefon 11639. (347D

• VIND video recorder 
AKAY, cu telecomandă. 
Hunedoara, telefon 16465.

(3472)

traclur I.F. 650 De ase-
menea, inch iriază prin li-
citație spați i la parter de
blocuri și st at ia Ccdomal
pentru preparat betoane
și mortare. Licitația va a-
vea loe in < J.ita de 3 iunie
1992. ora 10. la sediul coo-
perati vei. Inform.iții su-
plimentare la telefon 60281.

(3807)
• VlND cniYliOfi

des .;,5 t. aHoturbm Mcr-
cedes iMu Drn.u 1. M—461
Diestl. D< t'.’lefoane
17508. 25 (1103)

• CU 5 \R caroserie
Volkswagen Golf, eventual
ușor tamponata. Deva, te-
lefun 21B18. (1105)

• S.C CONMLT VI. SRL
Deva, c» sediul in str. A.
Vlaicu, nr. 8 6, a hiziționca-
ză m ‘ de ineferoase : cu-
pru. plumb. ah.m.î. bronz
etc. (1102)

• VIND rr» vvv
Diesel. Deva . telefon '7 179,
orele 20—Î8 (1 11)

• VIND 2 mașini pen-
tru pufulcți și 1 pavilion
apicol monceix. Lugoj, str.
Trandafiriii, r. 32, telefon
C'.M" (4101)

• VTND video recorder
„Universum1 1 leva, telc-
fon 2173-1. (101 .)

• VIND apart im nt 2
camere, ceni'.ral. in Brad.
Inform ’ii 6a telefon 11020.
F’.eriu (3836)

• Vl.ND 10 capre cu iezi.
Inform• ții suplimentarc la
telefon 956/50358. (1115)

• Vl ND ni.v.ir..! croito-
rie Singer. Sirncria. A
Vhicu. 23. tel < fon 60892.

(1117)
• VIND - va in valută.

Hum Je ■ i. str. Di Stân-
că, nr 1. (3462)

• \ 1 D ci. mere.
dependințe.
430 nr ter n (in Huni
doară. -tr. C’ iXivill; ). kc-
lății t< fi n du-
pâ ora 18 . r.ir.i)

• \ iND g . ■ >iiivi <’i con-

• R.AT.I’. Hune
doara. str. Rotarilor, 
nr. 140 bis, organizea
ză in dau» de 15 iu
nie 1992, ora 9. vîn- 
zarea prin licitație a 
două autoturisme Da
cia 1310, din care un 
autoturism are norma 
de funcționare reali
zată. Relații suplimen
tare : Hunedoara, te- 
1 i ine 12010. 12831.

(3171)

• \ ÎND garsonieră bl.
G. 3, et. 7, Hunedoara, te
lefon 22559. (317G)

• VTND motor D—115
Brașov, cutie viteze. Hu
nedoara. telefon 20611. ci
rcle 20—21. (3177)

• V1ND Trabant Combi. 
Hunedoara, telefon 21138. 
intre orele 20—23. (3178)

PIERDERI
• PIERDUT legitimație

serviciu, pe numele Cursa- 
ru Maria, eliberată de Mc- 
ropa S. X. Hunedoara. O 
declar nulă. (3170)

• PIERDUT legitimație
serviciu, pe numele Cazan 
Aurica, eliberată de Mero- 
pa S.A. Hunedoara. O de
clar nulă. (3169)

ÎNCHIRIERI
• CAUT pentru închi

riat parcelă semănată cu 
lucerna. borceag, sau tri
foi. Deva, telefon 22111.

(1112)
• CAUT cameră, garso

nieră sau apartament pen
tru închiriat. Deva, tele
fon ''5336, după ora 16.

(1106)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB casă cu a- 
parlament. Deva, str. Ho
rea. nr. 235. (1111)
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WMINISTR VI I \ PERM WEN I \
A 1 \BERELOR ȘCOLXRE ț

cu sediul in DEV \, str. A. Șaguna, nr. 1 I
ANGAJEAZĂ PRIM CONCURS

• p .t / n i <• |
la tabăra școlară SintămSria-Orlca.

Concursul v .i .<<•-.i l<n m d.d i ih 30 lUilIfl
1992, ora 9.

înscrierile se fac la sediul unității piuă in 
dala de 25. 05. 1992.

Informații la telefon I I I 18. (Gtf-t)
I____________ __________________________

INȘI III T| I. l’ENTRU TEHNICA l 
' l>E CALCUL B( < I III s i I I
' si ( 11 \ l>I A A \
ț Anunță descliid< rea cursurilor de specia- i 
i lizare pentru următoarele limbaje : D’BĂSE 1

IV, I OXPRO 2.O, TURBO C, TURBO PASCAL !
6.0 și editoare de texte (WORDSTAR. WORD- j

1 PERI ECT), precum și posibilitatea de a lucra 
pe calculator la plată cu ora și cil asistența 
tehnică pentru limbajul în caru se dorește a 
se lucra

Ăh rițiouâm că prețurile sînt avantajoase 
și la toate cursurile vor fi leduri persoane CU 
experiență in informatica și cu gradul de cer
cetător științific iar calculatoarele pe care se 
va lucra sînt compatibile IBM—PC.

Informații suplimentare la sediul Secției 
DEV A a I TC București, din str. A. Tanctl, bloc 
II 1, scara E, parter, telefon 11888. (625)

• SCHIMB apartament 
2 camere, parter, Zamfi- 
rescu. cu apartament 2—3 
camere, etaj, exclus Dacia, 
Micro.' Deva, Zamfirescu, 
bl. A 6. ap. 62 sc. 4. (4116)

• SCHIMB garsonieră
confort 1 sporit, zonă cen
trală, ou apartament 2—3 
camere, exclus Micro 5. 0, 
7. Hunedoara, telefon 
2(018. (3473)

DIVERSE
• FII.MĂRI video de 

calitate, jocuri pe calcu
lator. Deva, telefon 27689.

(1119)
• FIRMA ROX1DANA

din Timișoara, str. Galați, 
nr. 9, oferă transport per
soane și mărfuri in și din 
Germania. Informații la 
telefon 96/131075 sau la 
sediul firmei. (3463)

• CU autorizația 6010/
1991, eliberată de Prefec
tura județului Hunedoara, 
s-a deschis activitatea in
dependentă, reprezentată 
prin doamna Fc.șteu Maria, 
din Deva, str. Plopilor, nr. 
8/16. avind ca obiect de 
activitate producerea și 
desfacerea produselor za
haroase. (1107)

COMEMORĂRI

• CU durere în su
flet, soțul AureL, Ma
riana — fiică. Mltru 
— ginere. Aida — ne
poată anunță că în 
data de 4 mai 1992 se 
împlinesc 0 săptămîni 
de la moartea fulge
rătoare a celei care a 
fost o minunată soție, 
mamă și bunică

ZORICA IIERȚA.
Comemorarea va a- 

vea loc joi, 4 mai 1992, 
la Cimitirul Ortodox 
Deva, la ora 14. (4097)

DECESE
• ELEVIT clasei a .K(-a 

A de la Liceul Industrial 
Nr. 5 Deva sînt alături de 
doamna directoare Grccu 
Marcela, la marea durere 
pricinuită de decesul tată
lui său. Sincere condolean
țe familiei îndoliate. (3939)

NURELLED 90/500

Insecticid cu spectru larg de 
acțiune si eficacitate ridicată
• Rezultate deosebite in combaterea gîndaculul din 

Colorado la cartof • Combate o gamă foarte largă de 
insecte la culturile de sfeclă de zahăr bumbac, pomi
cultură. silvicultură, legume • Produs cu persistență 
îndelungată.

Pentru Informata supliment r<rc

• SOCIETATEA 
CONSPROD-A RCADIF. 
SRL cu sediul în De
va, str. Vulcan, 38, e- 
xecută pentru societăți 
de stat și particulari 
lucrări de instalații 
sanitare, instalații în
călzire centrală, con
fecții metalice, insta
lații electrice, la pre
țuri negociabile. (4113) 

• S.C. ELECTROU- 
NI VEILS SRL Simeria 
execută in orașul Si
meria instalații tv 
prin cablu pentru re
cepția colectivă a pro
gramelor tv — satelit, 
încheierea contracte
lor pentru prestări 
servicii se face zilnic 
intre orele 15—21.

(4101)

• COLECTIVUL de 
salarlali de la Grupul 
Școlar Transporturi 
Auto Deva este ală
turi de doamna direc
toare Marcela Grecii, 
la marea durere pri
cinuită de moartea 
prematură a tatălui 
săli. Sincere condolean
țe. (1111)

• FIUL Don Dorel, 
din Canada — împreu
nă cu familia și ru
dele —. regretă pro
fund încetarea din 
viață a mamei sale

STAN FLORICA.
Corpul neînsuflețit 

se află depus ta Clisa 
Mortuară din Deva.

Inmormîntarea — 
miercuri, ora II, la 
Șoimuș.

Dumnezeu s o odih
nească în pace. (3977)

S. (. ,.TR.\NSLOC“ S. A. DEA A
sir. Depozitelor, nr. 2, telefon 956/23615

VINI) E
• uleiuri motor S.U.A., anvelope 650/16 

și 1100/20, precum și piese auto 
(pompă apă, pompe injecție, radiatoa
re, acumulatori auto TUDOR).

(017)
.. . .......... .. . • . ........ ......
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SOCIETATEA DE ASIGURĂRI 
ROMĂNO-GERMANĂ SRL„UNITA" 

SUCURSALĂ DEVA
Caută mijlocitori agenți generali și 

pentru încheierea asigurărilor facultative 
rea primelor de asigurare. Condiții : cel puțin studii 
medii.

De asemenea, angajează ii»spectori și șefi servi
ciu in localitățile Deva, Brad, Orăștie, Hunedoara 
și Petroșani.

Condiții : studii superioare sau medii.
Informații zilnic la telefoanele 25915 Deva. 15812, 

interior 51 Hunedoara și 11830 Petroșani între orele 
7.30—16. (fiii)

ocazionali 
și încasa-

I
*

I
X

I
*

I
I

D.J.D. — R. A. DEVA 
str. Dragoș Vodă, nr. 1-3

Efectuează încercări distructive asupra 
betoanclor de ciment și analize complete asu
pra cimentului și mixturilor asfaltice.

Relații la telefoanele 25089 si 25220.
(649)
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U.J.C.C. HUNEDOARA — DEVA
ANUNȚA agenții economici că pi 

ițele sale cu ridicata din :

telefon 5158G•
oferă lin sortiment diversificat de mărfuri 

alimentare și nealimentare k. cele mai 
tajoasc prețuri.

Adaos comercial negociabil.
Informații suplimentare — U.J.C.C. 

serviciul comercial, telefon 1 1223.

a van-

Deva,

(650)
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PENTRU ABSOLVENȚII DE llfETJ

epînd cu unul universitar 1992 - 1993

COLEGIUL UNIVERSITAR MEDIAS
M equtestc ingineri în domen'J exploatării ( prod re'ea .♦rmspo- tul. 
dii.tribuția ) si valorificării gazelor naturale

Durata studiilor este de 3ani.
Studenții merituoși vor beneficia de burse pe durata studiilor ș.i pol 

încheia contracte cu subunitățile din sistemul REGIEI AUTONOME A GAZELOQ 
NATURALE ROMGAZ R.A. MEDIAS .prin carp II se vor asigura locuri d'» muncâ 
cupă absolvirea studiilor

RELAȚII SUPLIMENTARE LA TELEFON 928/ 12262
V/.- SERVICIUL PERSONAL felVÂJĂmiT ROMGAZ RA


