
— Drept sd eă spun 
die Mircea Goian. pre
zența dv, in numele 
grupului vocal-lnstruman- 
tal „Canon* la emisiunea 
TV „Vidcomagazîn* a 
fost emoționantă Aveați 
in mirul primul disa în
registrat la „Elect record*! 
4 urmat apoi vidnotH- 
pu-l cu piesa „Omul din 
turn*, realiza^ la Castelul 
Corvincștiior duvă o idee 
excepțională.

— După alifia ani, tu 
oare grupul „Canon* s-a 
făcut cunoscut. în lungul 
și-n latul tarii, ca st) spun 
așa, iată-l acum înregis
trat și pc un disc pe 
care, fără falsă modestie, 
îl considerăm minunat.

— Intr-adevăr, 
cit lansarea sa va 
loc azi, 
zeritați,
iubitorilor muzicii 
titorilor ziarului 
ce. piese cuprinde, 
fin t realizat ?

Cope*ta

Intru-
avea
pre-eă rog să

In avanpremieră 
si ci- 
nostru, 
cum a

a5 a
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Neachitarea amenzilor duce la închisoare MAI ESTE „PALIA"
— Asisiind la procese iu 

sala de judecată ani auzit 
tot mai des termenul 
„transformarea amenzii in 
Închisoare", Este o nouta
te io legislația in vigoare, 
die IOAN ARDELEAN, 
președinte al Judecătoriei 
Deva ? I

— In baza Legii nr. 61, 
din 1991, pentru sancțio
narea faptelor de încăl
care a unor norme de 
conviețuire socială, a or
dinii și liniștii publice, 
adoptată de Parlamentul 
României, se prevede că 
neachitarea amenzii contra
venționale In termenul pre
văzut se transformă in în
chisoare contravențională.

— Cum se face calculul?
— O zi închisoare pen

tru 300 de lei. Detenția mi
nimă e-ste de 15 zile, de
tenția maximă de 0 luni,

— Cum se procedează 
concret ?

— Organul caro a sta
bilit amenda contravențio
nală urmărește ca achita
rea să se facă In termen 
de 30 de zile, interval In 
care trebuie să primească 
chitanța doveditoare că 
amenda a fost achitată. 
Dacă după 30 de zile nil 
primește chitanța, deci a- 
menda nu a fost achitată, 
sesizează Instanța de ju
decată. Cităm contrave
nientul. De la caz la caz. 
de la o situație ia alta, 
mai acordăm $1 noi un 

fost realizată de artistul 
plastic hunedorean Ti- 
bertu Fazakas, redînd o 
lucrare de op-art. ’A 
doua copertă reunește o 
fotografie a grupului fă
cută de Dorel Mergea.

„CANON" - la primul său disc
re disc sfnt înregistrate 
melodiile — creația gru
pului (versuri loan F.tv, 
Eugen Evu, Mircea Go- 
tan) 
să”, 
bări' 
rioasă”, 
„Omul 
albe", 
„Noroi 
„O fată 
compusă 
poemului

- „O fată frumoa- 
„Drumul*. „Intre- 
.Frima ceartă se- 
„Cîntcc pe țărm*, 

din turn”, „Nopți 
„Joaca jocului'', 
și aripi*. piesa 

frumoasă” a fost 
pe versurile 

„Catrenele fe-

termen. Constatând că nici 
în acest interval cel a- 
mendat nu înțelege să-și 
achite obligațiile, instanța 
hotărăște transformarea 
amenzii in închisoare, pro
porțional cu suma stabi
lită drept amenda. Trans
formarea rămlne definiti
vă odată cu pronunțarea 
în instanță.

LUMEA TREBUIE

SĂ ȘTIE

— Sini multe astfel de 
cazuri pe raza de acțiu
ne a Judecătoriei Deva ?

— De la Începutul anu
lui am Înregistrat 252 de 
dosare avînd obiect trans
formarea amenzi) în închi
soare. Am emis fu; do 
mandate privind executa
rea închisorii contraven
ționale.

— (iteva exemple, sti
mate die președinte.

— Da. Rafl (ștefan, din 
Deva — 3 luni închisoare. 
Ucidea Mircea, din Brad 
— o lună, Brâtimă loan, 
din Brad — 33 do zile. 
Dosare aflate pe rol: Jur- 
ca Mircca-Augustln, Ifă- 
răgu.ș Octavian. Măgurcanti 

telor frumoase* de Lncian 
Blaga. Băieții stnt foar
te fericiți pentru apariția 
primului lor disc. căra fa, 
sperăm, (t vor tirma ți 
altele.

— Deși lumea fl cu

să le 
o dată 
Inter-

noaște, vă rog 
consemnăm încă 
numele acestor 
preți de excepție.

— Florin Bilei (percu
ție), Florin Citețe (violă, 
vocal). Cristian Coman 
(claviatură), loan Evu 
(vocal, chitară). Mircea 
Goian (bass, cello, vocal), 
Grațian Ordcan (chitară, 
vocal), Ștefan Tamaș (vi
oară). Au colaborai: 
Gheorghe Dufică (clai'ia-

Sorin-Vasile, Mic loan. Gli
gan Gheorghe, Vlad loz- 
sef, Alincăi Vasilc — toți 
din Deva, loan Grecu, din 
Orăștic.

— Doriți să faceți și 
alte precizări ?

— Iz-gea nr. 12 din 1990, 
transformată in Legea 40 
din 1991, privind prote
jarea populației împotri
va unor activități comer
ciale ilicite, prevede că 
în cazul în care contra
venientul nu a achitat cu 
rea-crcdință, in termen 
de 30 de zile de la rămî- 
nerea definitivă a hotărî- 
rlj instanței, amenda se 
transformă în închisoare. 
Eao această precizare 
pentru că în cuprinsul a- 
cestci legi apare termenul 
de rea-crcdință, fiind 
vorba de cei care fac 
comerț Ilicit, atentează la 
protecția consumatorilor, 
unii sfidează chiar șl 
instanța de judecată, în 
asemenea cazuri nepunin- 
du-se problema că nu au 
bani.

Gîndindu-ne că nu toa
tă populația cunoaște noi
le prevederi privind trans
formarea amenzii în închi
soare, am făcut aceste 
precizări cu buna Inten
ție de a trage un semnal 
de alarmă pentru cei co 
nu respectă legile în vi
goare, spiritul șl litera 
lor.

Gil. I. NEGRI \ 

twij, Ladislav Jalzab (cla
viaturi. vioară, voce).

— Deși nj $<• pare ații 
de apropiat muzical $1 
ett oameni superbi, grupul 
„Canon” aduce o inter
pretare ci! fotul aparte, 

este unic. Ce (1 oferă 
această specificitate ?

— Intenția grupului 
„Canon* a fost aceea 
de a folosi mijloace de 
expresie personale, ere- 
înd un sunet specific. 
De aceea, a încercat șt a 
reușit să îmbine motive 
ale muzicii preclasice cu 
motive rock. S-a ajuns 
astfel la îmbinarea unor 
sunete care, asemenea 
culorilor în pictură, pot

UN NUME?
Notorietatea de „arbitru 

ai eleganței" cu care com
plexul de magazine „Pa
lia" al CONSUNI COOP 
Orăștie se impusese în 
peisajul comercial al jude
țului făcea ca. în turnă cu 
ani, despre „Palia" să se 
vorbească cu admirație .și 
dincolo de granițele ju
dețului. Amintirea acelui 
timp, cînd, chiar în con
dițiile tcr’bilel penurii de 
mărfuri, în special de Im
port. din ultimii ani ai 
dictaturii lui Ceaușescu, la 
„Palia" tot mai găseai ci
te ceva, in a făcut să-l 
întreb, zilc’e trecute pe dl 
Iosif Filiinon, merceolog 
avînd fam ți i de șef al 
complexului de magazine 
industriale a n cad'Ul 
„Paliei" :

— Domnul^ Filiinon, ce 
ziceți, mal este „Palia" un 
nume pentru care cumpă
rătorii veneau do la șapte 

W(<a pe zr
INTRE ȘCOLARI:

— Ai învățat tabla înmulțirii ?
— învățat ! Muj am o strofă!..

realiza nuanțe, lumini fi 
ambre, stări sufletești. 
La mixaj, îmbinările de 
sunete, fiecare cu tim
bral său. dau cu totul 
altceva. Șl acest altceva 
este atu-nl nostru.

— De aici pornește, 
fără îndoială, valoarea 
formației despre care cu
noscutul oui de televi
ziune și critic, Titus An
drei, afirma : „Canon* 
are o identitate sonoră 
proprie, de la prima în
registrare, limpede ca 
versurile lui Lucian Flla- 
ga, Ia ultima, ordonate 
de cei șapte hune.doreni, 
sobri, gindltori și pur- 
tînd cu ci o mulțumire 
măsurată că in compozi
țiile lor n-au lăsat loe 
gratuității0

Nouă nu ne 
decît să le. urăm 
in continuare șl, 
rînd, la lansare I

rămînc. 
succes 
pe cu-

MINEI. RODEA

ANUL IV
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poște să facă cumpărături 
aici ?

— Eu z.ie că mai este.
— Cam mar- sărăcia de 

cumpărători.
— Nu e pute~c de cum

părare.
— Cam slăbuț și sorti

mentul dc mărfuri și cam 
multă blazate dincolo de 
tejghea.

— 7 1
— Vorbeați dc slăbiciu

nea puterii dc cumpărare. 
Văd că practicați adaosul 
comercial maxim admis de 
lege, 30 la sută. Credeți 
că vă avantajează în creș
terea numărului de cum
părători

— 12 la sută din el îl 
codăm Intermediarilor. A- 
poi avem cheltuieli mari 
cu circulația mărfurilor:

ION CIOCI.KI

(Continuare îi> pag. a 2-a)

O

GINDIND 
LA EROI

4 Iunie, sârbătr.-are 
în calendarul ortodox, 
sărbătoare în cartea 
neamului. 7-iua înăl
țării Domnului dar și 
Z/tia Eroilor. Spre a 
veni cum se. cuvine in 
intvnpinarea ei. Liga 
Veteranilor dc Război 
— Filiala Deva chea
mă camarazii de ar
me — foști comba
tanți, la slujiră de po
menire din Catedrala 
Ortodoxă „Sfiiitul Ni- 
colae" (Deva), slujbă 
ce va avea loc Ia 4 
iunie, ora 11. Tot a- 
tunci se intenționează 
sfințirea Troiței din 
Cimitirul Eroilor. 
(N. V.l.

COMUNICAT
Sindicatul Energeticic- 

nilor din l-'.lt.E, Deva;- a- 
vînd un număr de 1 300 
membri, legal constituit și 
înregistrat la Judecătoria 
Juaețeană prin hotărirea 
nr. 120/Pj/1990,

Facem cunoscut, prin 
intermediul ziarului dvs, 
întregii opinii publice de
rularea acțiunilor Federa
ției noastre în legătură cu 
dorința Ministerului In
dustriilor și a ministrului 
titular dl Dan Constanti- 
nescu, de a fragmenta 
Regia Autonomă de Ener
gic Electrică cu preluarea 
unor activități (lucrări noi, 
reparații și proiectare), in 
constituirea de Societăți 
Comerciale.

Această fragmentare, 
conform studiilor dc feza
bilitate întocmite dc spe
cialiștii Filialelor, va adu
ce importante prejudicii 
legate de creșterea impo
zitelor pc circulația măr
furilor, suprastructuri ne
productive in cadrul S. C. 
nou formate (directori, 
contabil etc.). De aseme
nea sc vor crea artificial 
disfuncționalități în cadrul 
unor intervenții de ur
gență în instalații.

Din dorința de a-și im
pune cu orice preț punctul 
de vedere, dl ministru Dan 
Constantinescu vrea să 
destrame o întreprindere 
care a funcționat foarte 
bfne în condițiile vitrege 
ale unei frecvențe de 47 
Hz, în epoca trecută. A- 
cest voluntarism va adu
ce după sine o scumpire 
suplimentară a energiei li
vrate agenților economici 
și consumatorilor casnici,' 
care se v.a repercuta asu
pra bugetului fiecărui ce
tățean în parte.

Biroul executiv 
al sindicatului 

energeticicnilor I .1C.E.
Deva

fLASH!
0 GF.ST FRUMOS. Dc la dl 

mg. Nicola:? A/or/a, primarul o- 
rașnilui Brad, aflăm că toți co
piii din grădinițele dc copil de. 
pe raza orașului și cel din satele 
aparținătoare Țdrâțel, Valea 
Brad, Mesteacăn, au primit in
tr-un cadru festli, cu ocazia zi
lei de 1 Iunie, frumoase cadouri: 
dulciuri, napolitane, ciocolată, 
bomboane S-au împărțit 500 pa- 
'licțclc, care an adus multă căl
dură ți bucurie in inima micu
ților. I.a frumosul gest au con
tribuit ca sponsori, pe lingă Pri

măria orașului, societățile co
merciale. en capital privat: Dă- 
răștean Expres, llradu, AHmfruct, 
Al'.oom G.l ., Comimpcx Amiral 
și. Comimpcx Pari'.. (Al. J.).

0 IO AN ALEXANDRU LA 
DEVA. Aflat Ia sfirșttul săptiî- 
minil trecute (a Deva. poetul 
Ion > Alexandru, vicepreședinte 
ol P.N.Ț.C.D., deputat, a parti
cipat la o ședință a Convenției 
Democratice, la care au fost pre- 
zenți primarul, vfceprimanil și 
consilieri al Consiliului Local 
Municipal hi jirclege.rca rostită 
cil acest prilej, oaspetele a mi
litat. între nițele, pentru intro
ducerea religiei îu școli. (ți. 
Bort a).

0 „TOPUL tineiuloi: CIN- 
tAiu.ti iu-: muzica popu- 

LAIIĂ*. Joi, la Clubul „Sidcrur- 
gist.ul* din Hunedoara, arc loc 
o atractivă întrecere destinată 
tinerilor interpreți dc muzica 
populară din întreaga țară, pur- 
tind genericul „Topul tinerilor 
cintnrețl de muzică populară*, 
Acomț/aniazd orchestra ansam
blului artistic „Ciocirlia". diri
jată de Constantin Arvlntc. In
vitați : Mariana Angliei, Gheor
ghe Turda, Dragun Muntean, 
Mioara Vclicti ș.a. Manifestarea 
este organizată de. lîndiotclcvi- 
ziunea llomână, Inspectoratul 
Județean pentru Culturii, ansam
blul „Ciocirlia", firma „Sigma". 
(MD.)

0 AZI, IN CUPA ROMÂNI
EI la fotbal sc întîlnesc fn me
ciuri retur din cadrul semifi
nalelor echipele Urilver.titatca 

Craiova — Steaua (în tur 1—3) 
și F.C. Farul — Poli Timișoara 
(0—1). Partidele încep la ora 17 
și sc transmit alternativ, la te
leviziune. (S.C.)

0 PARASTAS. I.a Uricani 
a avut, loc un ;>arastas șl o sluj
bă religioasă pentru remarcabi
lul jniblicist dr. Gheorghe Fircze, 
originar din Valea Jiului, fost 
vicar general al Episcopiei Lu
gojului șl superior (provincial) al 
Societății lisus din România, de
cedat în anul 1946. Au parttci- 
pat. membrii familiei, credincioși 
greco-catolld din localitate. (M.B.)

FLASH!

Ieri s-a pronunțat 
sentința in procesul 
lui Miron Co/.ma

Ieri, la Judecătoria din 
Petroșani, s-a consumat un 
nou episod in procesul 
privind accidentul rutier 
săvirșit <lc inculpatul Mi
ron Cozma.

După deliberare, comple
tul dc judecată a pronun
țai sentința. Pe baza de
poziției martorilor și a 
probelor administrate la 
dosar. inculpatul a fost 
condamnat la 2 uni închi
soare cu suspendarea pe
depsei dacă, timp de I ani, 
nu va săvîrși alte infrac
țiuni.
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ZILELE CĂRȚII PENTRU COPII

BOBUL DE ROUĂ
Bobul de rouă l-am ză

rit lvlndu-se în priviri de 
copil șl de mame. Era 
zimbct și lacrimă, răcotyc 
yi căldură. Lumină din 
lumina ambianței pe care 
Secția pentru copil u Bi
bliotecii Județene a crea
t-o, la început de Clrc- 
.ar, în cadrul manifestării 
naționale a „Zilelor căr
ții pentru copii". Poate șl 
recitalul de poezie ..Copiii, 
florile t!c|ii", poate și 
Carnavalul „Eroii indră- 
;iți din -ărțile citite" or
ganizate de Biblioteca Ju
dețeană in sala festivă a 
Palatului Culturii au fă- 
■ ut să ardă privirile de 
frumu cț.’a versului și-a 
basmului. Dar intilnirca 
■■opiilor cu autorii unor 
cărți pentru ei. la care am 
fost martor, s-a detașat prin 
fior și _imțir.’, prin dia
logul ncvorbtt despre mi
cuții cititori șl creatorii 
de frumuseți literare. Erau 
elevii clasei a IV-a B de 
la Liceul cu program de 
educație fizică șl sport 
Deva (învățătoare Elena 
Toma), frumoși, cuminți, 
< urloși. l-a Introdus în 
lumea cărților, a manifes
tării la care participau cu
vintele calde, ca un balsam,

ale doamnei Marla Vo
dca, bibliotecarul care de 
peste un sfert de veac slu
jește cartea pentru copil, 
deschizînd drum viselor 
si zboare.

Bobul de rouă din pri
virile copiilor s-a ivit de 
îndată ce Invitatele mani
festării — poctele Maria
na Pîndaru și Paulina Po
pa — au „cules" din vo
lumele lor „Dincolo dc 
rîu cimpla", și „Rugă Min- 
tuitorului", cele mai în
drăgite versuri.

— Sint foarte frumoase 
poeziile și ușor de reți
nut !

— Le vom învăța și le 
tom recita la serbarea 
noastră de sfirșit de an !

Aprecierile șl invitațiile 
pe care le făceau copiii 
n-au topit din ochii șco
larilor, învățătoarei, scrii
toarelor, bibliotecarelor M. 
Bodca și Ollmvla BOgdan, 
bobitele de rouă. Ele s-au 
contopit în iubirea candi
dă dintre copii și mame, 
dintre primăvară șl vară, 
în simțămintele cu adinei 
rosturi educative create de 
lumina cărții, aprinzîntl 
in sufletele mlăihțelor do
rința de zbor.

LUCIA LICIU

„OUVÎNJTUUJI LIBBR?”

Mai este „Palia" un nume?
(Urmare din pag. 1)

cu transporturile cu sala
riile, cu dobînzile bancare 
exagerate la credite.

— Creșteți viteza de cir
culație a mărfurilor ți n-o 
să mai trebuiască să ape
lați la ntîtea credite ban
care

Aici am pus punct con
versației cu dl Filimon. 
Realitatea este că „Palia" 
e departe de a mai fi un 
nume în comerțul hune- 
do’-ean și asta nu numai 
din cauza tranziției și a 
recesiunii economice Sînt 
și alte cauze ascunse în
tre care metehnele mai 
vechi ale unor lucrători 
comerciali nu sint de ne
glijat. Dar nu acest • as
pect ne-am propus să-l 
detașăm din întreg.

Am făcut un calcul : 
dacă înmulțim cifra ce re
prezintă volumul lucrări
lor dintr-o zi. cu procen

tul de adaos comercial ce-1 
rămîne din cei 30 ]a suta 
comerciantului cu amă
nuntul iar ccca ce rezul
tă împărțim la numărul 
de personal din cadrul 
complexului, înseamnă că 
revine pe fiecare lucrător 
un adaos comercial în 
sumă dc 4 380 lei pe zi, 
pentru acoperirea cheltuie
lilor de circulație. Ne în
doim că unul lucrător de 
la tejghea ii revine din 
această sumă măcar o mie 
de lei pe zi, socotind aici 
tot ceea ce atrage după 
sine salariu] unui om — 
C.A.S., șomaj, altele. Di
ferența 7 Diferența sînt 
alte cheltuieli : regia coo
perativei, cheltuieli de 
transport, dobînzl la cre
dite și altele, care, um
flate, strică piața și feș- 
telesc firma. Dar nici 
este vorba de știință ma
nagerială. O exista „mar
fa" a>ta pe la CONSUM- 
COOP Orăștie ?

DREPTUL LA REPLICA
In Tribuna „Cuvîntului liber" 

din data de 6 mai 1992 (n. 61?) ați 
făcut o amplă polemică la adresa 
unui robinet ce a fost închis la blo
cul C 3, scara F, din municipiul 
Hunedoara. V-ați documentat ? Cu
noașteți că eu, subsemnatul Leancă 
Laurcnțiu, locuiesc la parterul blo
cului cu pricina și că nu trec nici 
două luni ca să nu fac curățenie 
în instalația sanitară, desfundînd 
WC-urile, deoarece stimabilele
doamne ce locuiesc deasupra mea 
uită să nu arunce vată în WC ? 
Luni în șir le-atn făcut curățenie, 
luni în șir am fost inundat în baie. 
Vă spun cinstit că dacă colocatarii 
mei nu vor folosi băile în mod ci
vilizat și nu-și vor remedia scur
gerile de apă, voi considera rea- 
voință din partea lor și voi cere 
celor în drept să sisteze complet 
apa pînă la remediere. Nu sint 
singurul din acest bloc ce locuicșto 
la parter și care arc bala In a- 
ceastă situație dezastruoasă. Vă 
mulțumesc, Laurcnțiu Lcaneă,

N. R. Stimate die Leancă, nota 
(deloc amplă), semnată de coloca
tara dv, a fost publicată în urma 
scrisorii expediate redacției de dna 
Maria Orța și deplasării noastre 
la fața locului, ocazie cu care am 
stat de vorbă și cu alți locatari. Dv 
nu ne-ațl deschis ușa, cu toate că 
am insistat. Considerăm că în ast
fel de situații, polemica nu se poa
te stinge decît atunci cind vor fi 
făcute’ reparații dc calitate de că

tre cei care au în întreținere imo
bilul .și atunci cind fiecare locatar 
va înțelege să întrebuințeze în mod 
civilizat instalațiile sanitare. Noi 
nu ne mai putem face intermedia
rul disputelor dv ce pot deveni 
interminabile.

PENTRU CE SĂ-I 
SPUNEM BULEVARD ?

„Un bulevard in adevăratul sens 
al cuvîntului este cu totul altceva" 
decit bdul Bălcescu din Deva — 
este de părere dl Mărgărit Marius 
Twnpaloan. Dumnealui își argu
mentează afirmația cnumerînd lu
crurile care-i dau acestei părți dc 
municipiu aspect de mahala și nici
decum de bulevard pe care oame
nii ar fi fericiți să locuiască. Iată 
și lucrurile care urîțesc această ar
teră de circulație a Devei: trotuare 
neterminate sau desfundate; caro
sabil cu noroi ți șiruri dc mașini; 
balcoane închise „după gusturi ete
rogene, altele cu exponate din lenje
ria intimă" ; „dughenc vopsite mon
struos în culori de bilei". Cele două 
magazine alimentare, vitregite în 
ceea ce privește aprovizionarea 
ritmică, mai ales cu pîine proas
pătă. alte nereguli legate de co
merțul și alimentația publică de 
aici, consideră dl Tempclean că 
dăunează faimei nu doar aspectu
lui „bulevardului".

Expnmindu-șl admirația pentru 
personalitatea actualului primar al 
Devei, dl Tcmpelean ii adresează 
rugămintea de „a găsi o soluție sa

lutară". In ce ne privește vom 
saluta cu bucurie măsurile care-i 
vor (re) da bulevardului un aspect 
civilizat.

POȘTA RUBRICII
• Iulian I’erctcanu — Hune

doara : Nu putem da curs rugă
minții dv de a publica articolul 
„Oare cind se va rezolva iodul 
gordian", deoarece „nodul"'încă mai 
are nevoie de prelucrări. Dosarul 
privind frauda din cadrul asocia
ției dv de locatari nu a fost „în- 
mormîntat", el se află în lucru la 
serviciul de specialitate al Direcției 
județene de poliție. Vă informăm 
că în cauză mai este nevoie de o 
expertiză contabilă care nu s-a 
putut realiza pînă acum din... lipsa 
experților. Cind și această experti
ză va fi depusă la dosar, acesta va 
fi înaintat instanței și justiția își 
va spune cuvîntul.

• Petru Sipoș — Orăștie: Des
tul de eliptică scrisoarea dv. Am 
reușit totuși să ne dăm seama 
despre ceea ce ne cereți.

De la Prefectura județului am 
fost informați că la citeva zile de 
la data cînd v-ați adresat acestei 
instituții s-au făcut intervențiile 
necesare și, ca urmare, pensia v-a 
fost achitată în timp ce vă aflațl 
încă în spital.

în legătură cu decizia Julecăto- 
riei Deva în dosarul 590/1992 pri
vind evacuarea silită din spațiul 
locativ, la data dc 21 aprilie a.c. 
v-a fost comunicată.
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DIVIZIA C9
REZULTATELE ETAPEI . Parlngul 

Lonea — Constructorul Craiova 1—1 ; Au
tobuzul Craiova — Min. Motru 3—3; Dicr- 
na Orșova — Min. Mătăsari 1—3 ; Min. 
Șt. Vulcan — Min. Uricanj 2—0; S.U.C.P.I 
Craiova — Petrolul Vicleni 0—4 ; Pan
durii Tg. Jiu — Min. Lupeni 1—3 ; Sever- 
nav Tr. Sev, — Petrolul Stolna 3—1.

* Echipă penalizată cu

C L A S A ME NTUL

1. Min. Mătăsari 27 17 1 9 66-26 35
2. Min. Lupeni 26 16 3 7 59-29 35
3. Min. Vulcan 26 15 3 6 61-30 33
1. A.S. Paroșcni 26 lî 5 7 54-29 33

5. Min. Uricani 26 11 t 8 16 25 32
6. Constr. Craiova 26 13 5 8 61-31 31
7. Min. Motru 27 15 1 11 51-36 31
8. Petr. Țicleiri 26 II 6 9 37-38 28
9. Dierna Orșova 26 1 1 1 12 38-51 27

IO. Severnav Tr. S. 26 13 0 13 16-13 26
11. Paringul Lonea 26 9 1 13 31-11 22
12. Pandurii Tg. Jiu 26 9 3 II 11-50 21
13. Petrolul Stoina 26 8 2 16 29-56 18
Ii. Autobuzul Cv. 26 3 3 20 19-85 9
15. SA < P.I. Cv. • 25 5 1 19 21-87 7

puncte.

ETAPA VIITOARE: Min. Lupeni — 
S.U.C.P.I. Craiova , Petrolul Țiclcnl — 
Min. Șt. Vulcan , Min. Uricani — Dier- 
na Orșova ; Min. Mătăsari — Autobuzul 
Craiova , A.S. Paroșoni — Parlngul Lo
nea ; Constructorul Cra'ova — Severnav 
Tr. Sev.; Pandurii Tg. Jiu — Petrolul 
Stoina. ' • •

Nu cu multă vreme in 
urmă, locuitorii satelor 
comunei Gurasnda erau 
nevoiți să apeleze cind 
aveau nevoie, și aveau 
destul de des. la servicii
le unor unități prestatoa
re din Ilia, chiar din 
Deva. In ultima vreme 
lucrurile s-au schimbat 
în bine. Au început să 
apară unități privatizate 
prestatoare de servicii pe 
teritoriul comunei. Și 
procesul continuă.

— Cu sprijinul Consiliu
lui Local — ne spunea dl 
Victor Ilancș, viceprimar 
— la Cimpuri Surduc, dl 
Nicolae Popa a deschis o 
unitate auto-moto. Fiind 
amplastă la șosea, bine 
înzestrată cu aparatură 
tehnică. încadrată cu lu
crători cu înaltă califica
re, unitatea se bucură dc

DIVIZIA C10
REZULTATELE ETAPEI: C.S.M. Ca

ransebeș — C.F.R. Slmeria 3—0; Min. 
Moldova Nouă — Victoria Călan 2—1 ; 
Min. Anina — Electro. Timișoara 5—0; 
Energia Deta — Arsenal Reșița 0—1 ; Re
tezatul Hațeg — Ceramica Jimbolia 3—0 
(neprezentare) ; Obillcl Sînmartin — Uni
rea Tomnatic 1—2 ; Vulturii Lugoj — 
Unirea Sînnicolau 3—0 (neprezentare);
Auto Timișoara — Strungul Chi.șineu
Criș 10—1.

(LASAMENTUL
1. Arsenal Reșița 28 21 1 6 75-23 43
2. C.S.M. C-sebcș 28 17 5 6 62-21 39
3. Vulturii Lugoj 28 1 il 4 8 58-22 36
1. Min. Anina 28 17 2 9 64-32 36
5. Unirea Tomnatic 28 16 3 9 61-46 35
6. Victoria Călan 28 17 0 11 58-38 34
7. Auto Timiș. 28 15 1 12 48-11 31
8. Obilici Sinm. 28 1 l 1 11 52-56 27
9. Ceramica Jimh. 28 l 1 0 15 36-66 26

10. Min. Mold. N. 28 11 3 11 43-37 25
11. Energia Deta 28 li 3 11 46-18 25
12. Electr. Timiș. • 28 13 0 15 55-11 23
13. C.F.R. Simeria 28 8 4 16 39-60 20
11. Strungul Chiș. 28 9 0 19 33-86 18
15. Unirea Sinnic. 28 7 2 19 28-69 16
16. Retezatul Hațeg 28 4 3 21 26-99 11

* Echipă penalizată cu 31 puncte.
ETAPA VIITOARE : Unirea Sînnicolau 

— A.S. Obillcl; Unirea Tomnatic — Re
tezatul Hațeg ; Ceramica Jimbolia — E- 
nergla Deta ; Arsenal Reșița — Min. 
Anina ; Electro. Timișoara — Min. M. 
Nouă; Victoria Căian — C.S.M. C-scbcș ; 
C.F.R. Simeria — Auto Timișoara ; Vul- 
turiț Lugoj — Strungul Chiș. Crlș.

în folosul sătenilor
multă căutare din partea 
posesorilor de autoturis
me.

Consiliul Local a asigu
rat un spațiu corespunză
tor șl pentru noua secție 
de reparații radio-televi- 
zoare. Pe raza comunei 
sînt și lucrători zugravi, 
care asigură lucrări dc ca
litate. S-a deschis de cu- 
rînd șl un atelier dc tîm- 
plăric mult solicitat de 
localnici. în scurta vre
me își va începe activita
tea șl o secție de coafu
ră, un atelier de potcovă- 
rie, reparații atelaje — 
pluguri, grape etc.

— Consiliul Local spri
jină, încurajează acțiunea

de privatizare — continua 
dl Victor Iiancș. Deșj a 
început timid. încet-încet 
s-a extins și continuă să 
facă pași- tot mai mari, 
mai cu seamă în acele me
serii de care sătenii au 
trebuință zilnică. în a- 
ceastă direcție. Consiliul 
Local a eliberat un mare 
număr de autorizații pen
tru munca la domiciliu. 
Sîntem receptivi la orice 
solicitare. Rețeaua pres
tatoare dc servicii este o 
binefacere în viața săteni
lor, iar meseriașii priva
tizați dovedesc multă gri
jă pentru lucrul bine 
făcut.

Credem că ar fi bine

și tot în folosul sătenilor 
ca și în rețeaua co
mercială. la magazinele 
sătești și bufete, să se 
treacă spre o formă de 
privatizare. Nu de alta, 
dar cele pe care le-am vă
zut noi nu se prezintă în 
fața cumpărătorilor la 
nivelul cerințelor. Or, 
gestionarul privatizat de
pune multă strădanie pen
tru ca unitatea să mear
gă bine, cumpărătorii să 
găsească zilnic cele dc 
trebuință și, firesc, el să 
cîștige bine.

N-avem nici o îndoială: 
Consiliu] Local Gurasada 
va găsi cea mai bună 
cale dc rezolvare și in 
această privință.

GH. I. NEGREA, 
TR. DONDOK

DIVIZIA Cil
REZULTATELE ETAPEI : C.U.G. Cluj

— Soda Ocna Mureș 2—‘2 ; C.P.L. Arad
— Motorul Arad 0—1; Sticla Turda — 
Oțelul Ștel 5—1; Min. Ștci — Ind. Sîrmci 
C. T. 3—1 ; înfrățirea Oradea — Mecani
ca Alba Iulia 6—0; Mureșul Deva — Me
talul Aiud 2—0 ; Unirea Dej — Șoimii 
Lipova 2—0.

CLASAMENTUL

1. Șoimii Lipova 26 15 3 8 49-37 33
2. Metalul Aiud 27 15 2 10 43-25 32
3. Min. Ștel 26 II 4 8 36-27 32
4. Motorul Arad 26 16 0 10 42-37 32
5. Unirea Dej 26 14 3 9 36-36 31
6. Mureșul Deva 26 14 2 10 50-28 30
7. Ind Sîrmci C.T. 26 12 4 10 37-29 28
8. Sticla Turda 27 13 2 12 37-37 28
9. Aurul Brad 26 13 0 13 50-34 26

10. Soda Oc. Mureș 26 12 2 12 41-36 26
11, Mecanica A. I. 27 12 2 13 31-50 26
12. Înfrățirea Or. 26 H S 13 42-31 21
13. C.P.L. Arad 28 7 4 17 36-45 18
14. C.U.G. Cluj 26 6 4 16 21-52 16
15. Oțelul Ștel 26 6 3 17 19-66 15

ETAPA VIITOARE: Metaiul Aiud _
înfrățirea Oradea ; Aurul Brad — Min. 
Ștel; Ind. Sîrmci C. T. — Stlcln Turda ; 
Oțelul Ștel — C.P.L. Arad; Motorul 
Arad — C.U.G. Cluj ; Soda Oc. Mureș — 
Unirea Dej | Mureșul Deva — Șoimii 
Lipova, '* « ...

• DIVIZIA C LA FOTBAL •

MUREȘUL DEVA — 
METALUL AIUD 

2 — 0

Intilnirca dintre cele două echipe ce 
aspiră la unul dintre primele 4 locuri ale 
seriei a Xl-a din Divizia C la fotbal s-a 
caracterizat printr-un joc bun al gazde
lor , mai ales in prima repriză cind au 
abordat partida cu mult aplomb și au 
reușit să înscrie două goluri Metalului 
Aiud. In repriza a Ii-a, deși au conti
nuat să domine copios, jucătorii de la 
Mureșul Deva au irosit multe ocazii de 
a majora scorul. Fapt Îmbucurător, pre
zența mai numeroasă a publicului în tri
bunele stadionului și a unei tinere ga
lerii, de mult absentă la Deva. Urmea
ză sîmbătă o partidă dc atracție: Mureșul 
— Șoimii Lipova, echipă ce ocupă pri
mul loc în clasament. Deci se așteaptă 
din nou popularea tribunei. Ulti'ma par
tidă din acest campionat a devenilor arc 
loc la înfrățirea Oradea. Pentru a se cla
sa în primele patru locuri și a-și asigura 
promovarea în Divizia B, Mureșul arc 
nevoie de patru puncte, deci de victorii 
în ambele meciuri. Nu ne îndoim că vor 
face tot ce depinde de ei pentru a îm
plini speranțele suporterilor săi. dc a 
reveni In Divizia B

Mureșul Deva: Rus —, Ardelean (Spi- 
neanu), Lavu, Nacu, Cirstoiu, Gîț (Tă- 
nasă), Zaharla, Manolache Albu. Rădos. 
Marinescu,

-----.. . _ SAHIN CERBU
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IMPORT — EXPORT
VÎKZARE EN GROS

PRODUSE ALIMENTARE

• 24 de ore din 24 la dispoziția dumneavoastră
• receptivitate, promptitudine, fidelitate fată 

de cumpărător
• în permanență-o gamă largă de produse

e strada Libertății, din Deva, 
la parterul Complexului „Central", 
funcționează o unitate comercială 

căutată și apreciată de cumpărători 
pentru produsele și serviciile oferite. 
1 ste vorba despre magazinul „M)N 
STOP" din cadrul S.C. „IMl’EX — 
BORZA S.X.C. Deva — prima unitate 
cu program continuu din comerțul pri
vat din Deva.

I^i orice oră din zi și din noapte, 
cumpărătorul găsește aici o gamă varia
tă de produse, intre care :

• preparate din carne (cirnați de 
Casă, slănină afumată, jambon, costi
ță etc.) ;

• semipreparate tip gospodina pro
duse de specialiști din cadrul societății;

• dulciuri și băuturi răcoritoare de 
cea mai bună calitate ;

• berc și băuturi alcoolice fine pen
tru toate ocaziile ;

• sucuri naturale din fructe și din 
legume ;

• conserve, produse lactate și de 
panificație :

• articole cosmetice și detergenți ;
• cafea naturală și Ne.se ;
• in curind. unitatea va oferi pu

blicului consumator pește proaspăt și 
congelat.

NU UITAȚI !

24 de orc din 24, magazinul 
„NON STOP“ din cadrul S.C. „IM- 
PEX — BORZA“ S.N.C. Deva este 
la dispoziția dumneavoastră, cu un 
sortiment bogat de produse agro- 
alimentare și băuturi — oferite tu 
solicitudine și profesionalism.

I rrvf teowr I ,.

DORIȚI SĂ PETRECEȚI 
O SEARĂ PLĂCUTĂ ?

■ S.C. „IMPEX — BORZA“ 
S.N.C. Deva vă oferă o asemenea 
posibilitate în localul-cantină pro
priu din strada Aurel Vlaieu, De
va.

■ Se primesc comenzi pentru 
grupuri piuă la 50 de persoane, cu 
diverse ocazii : nunți, botezuri, a- 
niversări etc.

■ Zilnic, cantina oferă celor 
interesați meniuri variate si gus
toase, la prețuri accesibile.

SERVICII PROMPTE
S.C. „IMPEX — BORZA“ S.N.C. 

DEVA
OFERĂ

prin unitățile sale din Deva și prin 
rețeaua sătească din localitățile 
Orăștioara, Costești, Sibișcl ș.a.
• produse agroalimcntare și in

dustriale (cn gros);
• prestații de alimentație publi

că ;
• intermedieri in afaceri.

Pentru orice informație puteți 
apela la telefoanele : 12747, 16171, 
prefix 956.

UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DEVA 1 
FACULTATEA DE INGINERIE ECONOMICĂ ț 
ÎN TURISM Șl COMERȚ INTERNAȚIONAL j 

ORGANIZEAZĂ 1
Concursul de admitere pentru anul uni- | 

versitar 1992—199.3, in data de 15 iulie 1992. 1 
înscrierile se vor face la sediul Universi- ț 

tații din str. 1 Decembrie, nr. 28, iar Infor- ț 
mâții suplimentare se pot obține la secretaria- i 
tul facultății sau la telefoanele 11816 și 11850,? 
interior 132. /

înscrierile se fac in perioada 1 iunie 1992 — ’ 
iulie 1992, in baza următoarelor acte: l
— formular de înscriere; J
— două fotografii 3/1; (
— buletin de identitate. (
înscrierile la concurs se pot face și înainte t 
susținerea examenului de bacalaureat, dar I

12

de 
înmatricularea in anul I se face numai in baza 
diplomei de bacalaureat. (653)

GALLANT r

DowElanco

Pentru combaterea buruienilor 
anuale și perene la o gamă /

lar^ de culturi dicotile ț
• Deosebit de efectiv pentru com 

baterea costrciului (sorghum 
pense) din culturile 
floarea soarelui etc. 
pirului (Agropyron 
în plantațiile de vii 
compatibil eu celelalte erbicide, in
secticide și fungicide ■ Ploaia nu 
afectează acțiunea după o oră de la 
aplicare.

Iialc- 
do soia, sfecla.
• Combaterea 

r. Cynodon d), 
și pomi. • Este

,.M rslATVL nfbu H»,r.cTi*
zuti.irjnDo»r»,ul,t5t/i<i)T

ru.TttóR

)

(

I

INSPECTORATULJUDEȚEAN 
DE PROTECȚIA PLANTELOR 

11 UN EDO.ARA—DEA’ A

j
ț S.C. SUINPROD S.A. ORAȘTIE

de/Anunță scoaterea la concurs a postului
• contabil pentru Centrul dc protecția 

plantelor Orăștic.
Examenul va avea loc în data de 29 iunie 

1992. Relații Ia telefoanele 16147, 41608.
(G51)

(fost I.S.C.I.P. Orăștic)
Vinde tineret porcin în greutate de 15—50 

kg/cap, la prețul dc 250 lei/kg, scroafe 
la prețul dc 160 lei/kg și carne porc în 
să la prețul dc 300 lei/Rg, în zilele dc 
miercuri și joi ale fiecărei săptămîni.

Pentru informații suplimentare vă 
adresa la telefoanele: 11640 sau 42504.

(646J ,

tarate 
earca- 
marți.

puteți

NOU !
PENTRU ABSOLVENȚI DE IICEU

ihcepînd cu anul universitar 1992 - 1993

COLEGIUL UNIVERSITAR MEDIAȘ
pregâ’este Ingineri în domeniul exploatării l producerea . iran-,por r.l . 
distribuțiu ) si valorificării gazelor naturale

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

înche'a contracte cu subunitățile din sistemul REGIEI AUTONOME A GAZFlJR 
flATURALE ROMGAZ R.A MEDIAȘ .prin care li se vor asigura lo-un dp muncă 

după absolvirea studiilor

RELAȚII SUPLIMENTARE LA TELEFON 928 /J2262
SERVICIUL PERSONAL ÎNVĂȚĂMÎNT ROMjAZ RA

4
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V1NZAR) - 
CUMPĂRĂRI

• VÎND apartament 2
camere. <:*. 1. Deva, tele
fon 28618. (1109)

• VÎND urgent l'iat 600.
f»ce( convenabil. I’.r.tcl, str. 
Transilvaniei, nr. bl. 3A, 
se. 1, ap. 5. (4127)

• VINI) Iun jxtntru ca
să, Ui ari, perspectiv* pri- 
valirare, preț negccfubil. 
Siineria. Șoseaua Naționa
lă. nr. G, telefon 61371 in
tre orele 1!>—20. (4120)

• VÎND apartament 2
camere. Arad. Informații 
Deva, le:c(en 113G7, după 
ora 21. (4122)

• VÎND an‘enă parabo
lică Amsti aci— F’delyty, 
nouă. Deva, str. Bejun, 
bl. 5G. sc. 2. ap. 12. (4123)

• VINI) casă, trei came
re, dependințe, fraze, garaj 
și 47,0 mp teren ia Hune
doara str. C. Davilla. Ile- 
lații telefon 97G "18616, du
pă Ora 115. (3461)

• \ ÎND garsonieră con
fort 1, str I. Creangă, bl. 
*. an. 20. Hunedoara, tele
fon 1357ft. (2465)

• VÎND garsonieră, con
fort 1. G. 3/1156. Hunedoa
ra, telefon 13578. (2466)

• VINI) microbii; Volk
swagen Diesel. Deva, te
lefon 27479. orele 2 '—22,

(4014)
• VIXD camion Merce

des 3,5 t. autoturism Mer
cedes 2(A>, benzină. M-461. 
Diesel. Deva, telefoane 
17508. 252.25. (4103)

• VÎND pian vjenez. Fa
milia Iacob, sat Urădăte), 
Cont Buritir. (4126)

• VINI) sau schimb a-
partaJiient 3 camere, ultra
central. cu apartament 
3—4 camere, sau casă. De
va, telefon 12.821. (H18)

• VÎN1) pianină nouă, 
sau scliunb cu p an. IX-vh, 
telefoane 12821. 18076.

(1118)
• VÎND frigider 18v 1.

nou. garanție 1 an. vană 
fontii 150, mașină cusut 
electrici. „Sanda1* nouă. 
Deva. telefoane 13857, 
25918. (4130)

• VINI) .apartament 4
camere, cărămidă. Cojdtg 
S milioane Deva, triefon 
lU'GO. (4132)

• 1 (ND apartament 3
earner,?. parter. Deva, te
lefon 266311. (4134)

• V1ND apartament !• 
camere, ultracentral. Dr-va. 
L'>fon 1(>2"1. dup.i o’a 21.

(4143)
• \ ÎN'l» tracto* cu re

morcă. Informații telefoa
ne 983'11628. I

4I34)
• VIND Dacia 13'59. fa- 

i 'catie 1931. ca d t;î se

mil'll. Almașu See 93. 
neasă Simi. (4

• VÎND urgent Di
13o0. preț modest. Di 
telefon 956/25194. (4

• VÎND apartament
camere, Micro 15. Di 
telefon 25308. (4

numele AnilcschJ Eugenia.
O declar nulă. (3485)

ÎNCHIRIERI

COMEMORĂRI

• VI.ND urgent și con
venabil apartament zona 
Biu.egs. Hunedoara, telefon 
14613. (3475)

• VÎND urgent bicicletă
cursicră, japoneză. Deva, 
telefon 28429. (4137)

• V1ND garaj metalic 
dublu, demontabil. Tokacs 
VLm.os. Sîntuhalm, nr 1 C.

(4136)
• VÎND casă, gaze, apă

Si o garsonieră. Deva, te
lefon 23221. (412>5)

• VIND Mercedes Die
sel 2 400. model 197G. De
va. telefon 11997. (4138)

• VÎX’D mașină înghe
țată și rulotă. Cugir, tele
fon 967/51212. (4140)

• VÎND Dacia 1310 
break. Deva, telefoane: 
16698. 17200, dimineața.

(4112)
• VÎND televizor color

(’.•masonic", cu telecoman
dă. fabricație 1991, tras în 
bandă. Hunedoara, telefon 
22795 (3479)

• \ IND apartament 2 
camere, zona teatru Hu
nedoara, telefon 12989.

(3480)
• VIND Renault Fucgo.

preț negociabil. Hunedoa
ra. telefon 957/18395. ore
le 30—23. (34841

• VÎND urgent B.MAV 
320. Hunedoara, telefon 
18704. după ora 19 (3486»

PIERDERI

• riDRDUT autorizația
4 07)>'6.05.1991 eliberată de 
rrefcctura județului Hu- 
neJi nr.a. pe numele Ix>- 
doabă Roman. O declar 
nulă. (1128)

• PIERDUT legitimație
serviciu eliberată de Fi
liala Elcvtrocentrale Deva 
ue numele Giț Alin-C.ită- 
lin si stamnilă cu inscrio- 
fii Societății GIT & COMP. 
fs.N.C Deva. Sc declară 
ntre (1135)

• PIERDUT cartela ali
mente pc numele Jipa V 
ristide. eliberată do Ali
mentara „Gambrinus" Hu
nedoara. O declar nulă.

(3431)
• PIERDUT cartelă ali

mente pe numele Diaconii 
Vasilc. eliberată de Ali
mentara 91 Hunedoara. O 
d Iar nulă. (3482)

• PIERDUT legitimație
seiviciu eliberată de Mc- 
ropa S \ Hunedoara, pe 
num.'Ic Moga Dragosin. O 
d ■ :!ai nulii. (3483)

• PIERDUT legitimație 
serviciu eliberată de Me- 
rop S.A. Hunedoara pc

coop. „dacia** orăștie ’
A N U N Ț A : '

in data de 8.06.1992, ora 10. va avea loc J 
l la sediul Cooperativei Meșteșugărești „DACIA"! 
\ ORĂȘTIE licitarea spațiilor disponibile din ’ 
ț blocul A, sir. Eroilor. înscrierile se primesc la \ 

sediul imitații piuă in preziua licitației. (058) \
...----------------------------------------------------------

AGENȚI A PENTRU SUPRAVEGHERE i
SI PROTECȚIA MEDIULUI i

D E V A j
1 cu sediul in Deva, sir. Aurel A laicii, nr. 25 .

Organizează in ziua de 30 iunie. 1992, ora. 
' 1.0, concurs pentru ocuparea următoarelor 
' posturi ; '
*. • inforrnalician

• inginer chimist
. • inginer silvic

• magaziner
• sccretar-dactilograf

' • lăcătuș mecanic
) • observator.
\ Informații suplimentare la telefonul 12921.
. compartimentul personal. înscrierile sc fac piuă I 
, la dala de 29 iunie 1992. (652) I

• OFER 600 000 lei. ne
gociabil, pentru cedare con
tract 2—3 camere sau ofer 
apartament proprietate 2 
camere, central, Brad, pen
tru Deva, proprietate stat, 
exclus Micro 15. Informa
ții telefon 50825, Brad.

(4138)
• CONSILIUI, Comunal 

Gurasadu organizează li
citație publică în data do 
21 iunie 1992, ora 9, la se
diul unității, pentru închi
rierea unor spații în Gu- 
rasada și Cimpuri Surduo. 
Relații suplimentare la te
lefon 101 Gurasada. (4133)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament
2 camere, confort I. Goj- 
ihi, cu două garsoniere. 
Deva, telefon 12354, după 
ora 15. (4131)

• CU durere în suflet 
amintim împlinirea a 6 
sâptumini de Ia dispariția 
iubitului nostru

ing. IOAN BUNEA 
din Crișcior. îl vom iubi 
mereu, va fi cu noi în ori
ce clipă. Soția, copiii, ma
ma și întreaga familie.

(1127)

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

ZORICA IIEKȚA.
Comemorarea va a- 

vea loc joi, 4 iunie 
1992, la Cimitirul Or
todox Deva, la ora 14.

(4097)

«MV 9 9 * •
I ,

R.A.G.C.L. DEVA
Aduce la cunoștință locatarilor din Muni-j 

| cipiul Deva că, datorită avariei pe rețeaua de ( 
»termoficare din zona Gării, sc sistează furni- J 
| zarea apei calde menajere începînd cu data de I 
'3 iunie 1992 pînă la înlăturarea acesteia. Ex-j I cepție fac cartierele Progresul, Avram Iancu J 
| și O. Goga.

I
IL
I

R.A.G.C.L. DEVA
Aduce la cunoștință locatarilor din Muni-

i*
I
%

Angajează pentru unitatea de producție | 
»DOBR A:

• tîmplari categ. II—IV’.
Condiții de încadrare negociabile. Infor- 

I mâții suplimentare la sediul UJCC Hunedoara- 
tDeva, din Deva, str. 1 Decembrie nr. 14, serv. 
JONPIS, telefoane 14530, int. 12 sau 19284. 
I
I
«

I
I

UJCC HUNEDOARA—DEVA

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„AVRAM IANCU" S.A. BRAD

(651)

A iude mijloace fixe disponibile. 
Licitația va avea loc la data dc 15

I
w

I
*

l
*

I
I
«

I
i
«

OFERTE 
DE SERVICII

• INGRIIESC copil, 
peste doi ani, Ia domiciliul 
meu. Deva, telefon 2272G.

(4121)

DIVERSE

• SC. EXIMTUR 
S.R.I.. Deva, str. Ho
rea nr. 5, telefon 16851 
și Agenția Rusca Hu
nedoara. telefon 957/ 
13G06, organizează ex
cursie la Istanbul în 
16.06.1992 cu durata 
de 5 zile, din care 
două zile în Istanbul. 
Prețul 9700 lei. Trans
portul cu «autocar 
„Mercedes". (4140)

• CU autorizația 6985/ 
1992 eliberată de Prefectu
ra județului Hunedoara, 
s-a deschis activitatea in
dependentă reprezentată 
prin doamna Stoica Vio
rica din Orăștie. str. I’ri- 
caz.ului, nr. 28, ap. 95 avînd 
ca obiect de activitate co
mercializarea produselor 
alimentare, produselor in
dustriale, țigări, dulciuri, 
răcoritoare, cafea, legume, 
fructe, piese auto, cosme
tice. papctilrie, produse 
import. (4129)

DECESE

• FIICA, fiul cu fa
miliile, cu adîncă du
rere, anunță încetarea 
din viață, după o lun
gă și grea suferință, 
a dragului lor tată, 
socru și bunic

J.ANCSO 
ALEXANDRU 

Dumnezeu să-l odih
nească în pace 1 (3979)

« CD inima zdrobi
tă soția Margareta a- 
nunță încetarea din 
viață, după o lungă și 
grea suferință, a dra
gului ci soț

■IANCSO 
ALEXANDRU 

în virstă de 68 ani. 
Inmormîntarea va a- 
vea loc în ziua de 4 
iunie, ora 10,30, la ci
mitirul catolic din 
Ceangăi. Nu te voi 
uita niciodată. (3978)

• CADRELE didactice 
de la Școala Generală Bo- 
șorod sînt alături de cole
ga lor Toinescu Otilia la 
greaua pierdcre pricinuită 
de moartea fulgerătoare a 
unicei sale fiice, la numai 
cinci anișori, șl transmit 
familiei sincere condolean
țe. (4143)

S.C. „DECEBAL" S. A. DEVA 
este alături <le colegul lor dr. Lucian Chiriac, 
la decesul tatălui său.

Sincere condoleanțe. (662)

S.C. „CARMETAPLAST" DEVA S.A. 
fost IPIC-CF Deva

Angajează temporar t.06.1992 — 1.09.1992 - 
următorul personal :

• 4 sudori autogeni, ctg. 2—I, salariul I 
negociabil.

SOCIETATEA COMERCIALA 
I „ELIS" S.A. HUNEDOARAJ A N U N Ț A

Persoanele care au comenzi la argintăria, | 
| argăsitoria și vulcanizarea S.C. „Elis" S.A. IIu- ■ 
* nedoara, din str. Ecatcrina Varga nr. 3, sînt I 
I rugate .'ăi se prezinte în perioada 15 iunie — 15 ■ I iulie 1992, pentru a-și ridica produsele, întru- B 

cit aceste activități îsi încetează activitatea.
I (oui) :

1/20/618/1991
Cont : 807050601 H.O. Dtva

RI';l»/U~|IA ADMINISTRAȚIA 1
| 2 700 Deva. str. I Decembrie, 85,

Itidepil (Iunedoara 
Tclclnftne • 11275. 12157, 11269 

Telclon Tipografie : 35901
I (ax | KuO|

iunie
1992, ora 12, la sediul societății din Brad, str. I

| Cuza Vodă, nr. 3-5. »
Lista mijloacelor fixe poate fi consultată |

| la sediul societății. (660) j

I
I
i%
I*
I*
I
I
I* 

cetător științific iar calculatoarele pe care se |

I

I
i
i
I 
I
«

I 
I%
I

INSTITUTUL PENTRU TEHNICA 
DE CALCUL BUCUREȘTI 

SECȚIA DEVA

Anunță deschiderea cursurilor de specia
lizare pentru următoarele limbaje : D’BASE 
IV, FOXPRO 2.O, TURBO C, TURBO PASCAL 
6.0 și editoare de texte (WORDSTAR, WORD
PERFECT), precum și posibilitatea de a lucra 
pe calculator la plată cu ora și cu asistența 
tehnică pentru limbajul în care se dorește a 
se lucra.

Menționăm că prețurile sînt avantajoase 
și la toate cursurile vor fi lectori persoane cu 

| experiență în informatică și cu gradul dc cer-

I va lucri» sînt compatibile IBM—PC.
r._:....._7:i _____

| DEV’A a ITC București, din str. A. Iancu, bloc• - - -
I
I
* 

I 
« 

I
I
I
I
i
I«
I
I
«

I

Informații suplimentare la sediul Secției

II 1, scara E, parter, telefon 14888. (625)
4 
w

I
w

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

Efectuează încercări distructive asupra | 
bctoancior dc ciment și analize complete asu- • 
pra cimentului și mixturilor asfalticc.

Relații la telefoanele 25089 si 25220.
(649)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„COMLEMN" S.A. DEVA 

cu sediul in Deva 
Anunță scoaterea în vinzare a 1 

„Depozitul dc Combustibil", situat 
Ghelari, avînd ca obiect de activitate 
rea combustibililor solizi. Dosarul de prezenta
re al activului poate fi consultat la sediul socie
tății Deva, bdul Deccbal, bl. C — parter.

Alte relații privind activul respectiv

I
«

I
«

I
I
*

Iactivului 
în corn. ' 
desface- I

:i 
J 

condițiile de participare la licitație se pot ob- | 
| ține de la dl Morariu Silviu, telefon 26180. «
» Vînzarea sc va face prin licitație publică | 
| deschisă, care va avea Ioc în ziua de 16.06. ' 
' 1992, ora 10, in localitatea Deva, lxltil Decchal, | 
I bl. C — parter.
%

I
I
I%
I
I*I

licitației este dc I
• 

licitație de 1 000 J 
lei și garanția de 10 la sută din prețul dc por- 1 
nire al licitației, de 21 374 Ici, se vor achita !

Prețul dc pornire ai 
213 742 lei.

Taxa dc participare la

nire al licitației, de 21 374
in contul nr.303050701, deschis Ia Banca Co- j 
mercială Deva.

Terenurile ocupate de activ 1 
tul licitației, fiind in proprietatea statului.

lei,

«
nu fac obicc- | 

iiuL n 
(656) I

I 
«DIBUI.; '

S.a „Polldava" SJL
Deva, str. 22 Decembrie 257 '

întreaga răspundere pentru conținutul » 
articolelor publicate O poartă 

autorii acestora.


