
„Topu'. tinerilor inter
pret de muzică populară* 

• este un concurs pentru 
soliști deja lansați. Câș
tigătorii topurilor lunare 
ale concursului, inițiat cu 
aproximativ doi ani in 
urină, iau parte la un fel 
de corolar al competiției 
— topul anului. Ediția 
lunii iunie s-a derulat la 
Clubul „Siderurgistul" 
Hunedoara. A fost orga
nizată de Redacția emi
siunilor muzicale a Ra
diodifuziunii Române, 
Ansamblul „Ciocîrlia* al 
Ministerului de Interne, 
Inspectoratul Județean de 
Cultură Hunedoara și 
Ftrma „Sigma" Deva

Concursul hunedorean 
a reunit opt tineri soliști 
cu înregistrări radio fn 
studiourile din București 
sau cele teritoriale, deți
nători ai unor titluri la 
concursuri de muzică

SPECTACOL - EVENIMENT
populară. Ciștigătoare a 
topului juriului, prezidat 
de compozitorul Constan
tin Arvinte, cft și a to
pului publicului, a fost 
interpreta Nineta Popa. 
Pentru că ea a fost ciș
tigătoare absolută iar la 
fiecare ediție lunară au 
fost promovați doi soliști 
pentru topul anual, s-a 
calificat pentru acesta și 
Leontin Ciucur ocupan
tul locului II după punc
tajul acordat de juriu.

Dacă interpreții con- 
curenți s-au prezentat, cu 
mici excepții. onorabil, 
a surprins valoarea ne
convingătoare a celor 
două tinere, ciștigătoare 
In topuri anterioare, cu 
care a debutat partea a 
doua a spectacolului. In 
schimb au făcut o bună

impresie hunedorencele 
Maria Stroia și mai ales 
Maria Mic. De asemenea, 
cu o voce plăcută Ste- 
liana Sima este o tinără 
interpretă care promite, 
tn această parte a spec
tacolului, Ansamblul „Cio- 
cirlia11, care sub bagheta 
dirijorului Ion Ivanovic! 
a asigurat acompaniamen
tul tuturor interpreților. 
a prezentat piese din re
centa , premieră „Nu uita 
că ești român*.

Topul de Ia „Siderur
gistul' Hunedoara a avut 
ca dominantă incontesta
bilă tinerețea. Dar cali
tatea ridicată a spectaco
lului au imprimat-o voci 
de primă mărime ale mu
zicii populare românești 
Din însorita Dobroge și-a 
adus dntecele Floarea

Tănăsescu, iar din Mun
tenia vacea cristalină a 
Mioarei Pitulice. Glasul 
cald al Marianei Anghel 
și melodiile ei minunate 
au fost salutate cu bucu
rie de publicul hunedo- 
rean, din păcate nu prea 
numeros, dar notat de 
prezentatorul Gruia Stoia 
cu punctaj maxim pen
tru receptivitate. Verita
bilă explozie de tempe
rament, Mioara Velicu 
și-a fermecat pur și sim
plu spectatorii. Ca un 
dangăt de c’opot a vibra' 
pe scena hunedoreană vo
cea profundă a remarca
bilului solist loan Bocșa. 
Încheierea spectacolului a 
fost admirabil făcută de 
cintărețul drag sufletelor 
hunedorenilor, Drăgan 
Muntean, animatorul ma

nifestării.
Spectacolul a fost o 

reușită deplină, care a 
adus bucurie in sufletele 
celor prezenți. Meritul 
revine deopotrivă inter
preților, cit și celor care 
au concurat din umbră 
la organizarea manifes
tării. Alături de numele 
deja menționate, merită 
amintită in acest cadru 
și realizatoarea Angela 
Marinescu, redactor la 
Radiodifuziunea Română. 
De asemenea, se cuvin 
cuvinte de mulțumire 
pentru echipa tehnică cit 
și pentru patronul firmei 
„Sigma* Deva, Mircea 
Moloț, care a sponsorizat 
spectacolul. Prin ținuta 
sa. spectacolul rămtne cu 
siguranță tn amintirea de 
suflet a celor care l-au 
urnșărit, ca o sărbătoare 
a muzicii populare.
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■ VARȘOVIA. — Sta

nislav Tyminski, fost can
didat la președinție, lider 
al Partidului „X”, l-a a- 
menințat pe președintele 
Walesa că „dacă nu-și va 
prezenta imediat demisia, 
va da publicității secrete
le păstrate in „Dosarul ne
gru" pe care îl are la dis
poziție. Amenințarea de 
mai sus este conținută in
tr-o scrisoare adresată lui 
Lech Walesa in care. în 
final, se spune că autorul 
ei a părăsit Polonia la 7 
iunie de teama vreunui 
atentat la viața sa

Ce facem cu certificatele 
de proprietate? J

IN NUMĂRUL 
DE AZI :

Breviar cultural

Deoarece s-au semnalat 
unele neajunsuri In legă
tură cu distribuirea ți fo
losirea carnetelor cu certi
ficate de proprietate, de 
la Comisia Județeană con
stituită pentru distribuire, 
respectiv de la dl vice
președinte Gheorghe Po
pescu. director al Agen
ției Teritoriale Hunedoara 
a Agenției Naționale pen
tru Privatizare și Dezvol
tare a Industriei Mici și 
Mijlocii, am primit unele 
precizări care trebuie să 
fie cunoscute și aplicate 
conform spiritului și lite-’ 
■ei legii, respectiv pre- 
ederilor I/*gii nr. 58/1991 

ți Hotăririi Guvernului nr. 
154/1992.

Avind in vedere faptul 
• că au apărut neclarități in 
privința distribuirii carne
telor cu certificate de 
proprietate, este bine să 
se știe că. așa cum s-a 
stabilit. In județul Hune
doara toți cetățenii îndrep
tățiți să primească aceste 
carnete trebuie să se pre
zinte la centrele de dis
tribuire, care funcționează 
după programele afișate In 
localuri publice, pentru 
ridicarea carnetelor. Impor
tant de reținut este că nu 
se face nici o altă înștiin
țare a cetățenilor privind 
data de prezentare la cen
tre pentru ridicarea car
netelor.

O subliniere aparte ne
cesită faptul că este bine 
ca aceste carnete să fie 
păstrate de către dețină
tori. să nu fie vindute. 
deoarece la această dată 
nu sc cunoaște valoarea 
lor reală, cei ce le înstrăi
nează puțind să piardă În
semnate valori.

Carnetele trebuie să fie 
păstrate, intrucit ele pot 
fi preschimbate in acțiuni 
la societățile comerciale 
după înființarea Fonduri
lor Proprietății Private și 
Fondului Proprietății de 
Stat.

Constatindu-se unele ca
zuri de sustrageri sau de 
vînzare a carnetelor cu 
certificate de proprietate, 
este necesar să facem pre
cizarea că acei care le 
cumpără riscă să nu le poată 
folosi, deoarece carnetele 
cu certificate furate, potri
vit legii, se vor anula prin 
publicarea seriilor aces
tora, declarindu-se nule, 
ceea ce atrage după sine 
ți imposibilitatea utilizării 
lor in vreun scop.

Cel mai înțelept sfat pe 
care-1 putem da tuturor 
deținătorilor de carnete este 
acela de a le păstra cu 
grijă, de a le feri de furt 
sau de orice degradare prin 
înscrisuri sau țtersături pe 
ele.

NICOI.AE TfRCOB

R.C.M. Deva — 
colectiv merituos

un

Prono-concursul din
14 iunie

Stafiile nopții.

1

î
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— Cum a reacționat - tatăl tău cind i-ai 

arătat carnetul de note ? ■
— Absolut normal : m-a urecheat.

Final de an nu numai în școli ci și in cămine și grădinițe. ZHeie acestea, 
prichindeii noștri dragi au trăit, deopotrivă, emoțiile momentelor artistice ală
turi de părinți, precum ți de educatori.

Imaginea de față reprezintă un asemenea moment consemnat luni, a iu
nie. la Grădinița cu program prelungit nr. 1. Dev^ <C.

rești. Ce vor spune insă brăde- I 
nii, rămine de văzut IE. S.).

I
■ O FRONTUL DEMOCRAT
I AL SALVĂRII NAȚIONALE a- 
Inunță delegații și invitații or

ganizațiilor locale din județul

I Hunedoara că, In ziua de 14 iu
nie a c., ora 10, va avea loc,

Ila Casa de Cultură din Deva 
(sala mică), conferința județea- 
Ină, urmată de o conferință de 
presă. (Comitetul de inițiativă

| F.D.S.N.).

10 SINE ÎNTOCMEȘTE DO
SARELE DE PENSII 7 lată o In-

I trehare ce ne-a fost adresată de

către mai mulți țărani, printre 
care se află ți dl I-adislau Ba
tea din comuna Unirea, nr. 48. 
Pe cei interesați fi informăm pe 
această cale că trebuie să se a- 
dreseze Casei Autonome de Pen
sii pentru Țărani din Deva, pu
țind să obțină orice altă relație 
la telefonul nr. 14146. (N.T.).

0 BALUL ABSOLVENȚILOR. 
Luni. 8 iunie, absolvenților cla
sei a VIII-a de la Școala Spe
cială Săcel li s-a organizat un 
bal, cu masă festivă și dans. 
Elevilor li s-au asigurat îmbră
căminte șl încălțăminte adecva
te, li s-au oferit cocarde și flori. 
La sfîrșitul săptămînii va avea 
loc un eveniment similar la o

altă școală generală aparținătoa
re Inspectoratului Teritorial pen
tru Handicapați Hunedoara — 
Deva. Pentru prima dată la 
•Școala Specială Peșteana se va 
organiza un bal al absolvenților 
clasei a IV-a. ocazie cu care va 
deUuta și formația de dansuri a 
elevilor de aici. (V. R.).

O IN IDEEA RENTABILI
ZĂRII. La parterul blocului 19 
din centrul orașulut Brad, in 
spațiile actualei secții de blănă
rie, se află In pregătire deschi
derea unei unități comerciale cu 
profil alimentar și de alimenta
ție publică. Dl Ioan Plic spune 
că Inițiativa este luată tn scopul 
rentabilizării secției meșteșugă

-* ■ ATENA. — Parlamen
tul Greciei a lansat un 
apel țărilor membre ale 
Comunității Economice Eu
ropene și celorlalte state 
să nu recunoască Macedo
nia. atita vreme cit această 
fostă republică iugoslavă 
insistă să poarte un nume 
care, potrivit Atenei, a- 
parține patrimoniului na
țional grec — transmite 
AFP.

Intr-o moțiune semna
tă de reprezentanții tutu
ror partidelor politice pre
zente in parlamentul mono- 
cameral grec (290. din 
cei 300 de deputați) se so
licită Parlamentului Euro
pean, parlamentelor din 
statele membre ale C.E.E. 
și celor din terțe țări „să 
nu ignore aspirațiile po
porului grec prin recunoaș
terea „republicii Skopic" 
(numele dat de Grecia. 
Macedoniei), atita vreme 
cit aceasta menține de
numirea de Macedonia".'

■ WASHINGTON. — 
Washingtonul a reafirmat 
că nu intenționează să 
pună în pericol viața mi
litarilor americani in răz
boiul din Bosnia și llerțe- 
govina. in pofida îngrijo
rării și emoției provocate 
de acesta in Occident — 
transmite AFP. Purtătorul 
de cuvint al Departamen
tului de Stat, Margaret 
Tutwiler, a declarat că nu 
are cunoștință de existen
ța vreunei „țări, organi
zații internaționale sau or
ganism umanitar care să 
fie gata să-și trimită ti
nerii" la Sarajevo, atita 
vreme cit capitala Bosniei 
continuă să fie asediată și 
bombardată de forțele sir- 
be.

0 FABRICA DE GHEAȚĂ - 
LA BRAD. Recent, s-au in- | 
cheiat lucrările de reparație ca- - 
pitală a instalațiilor de la fabri- | 
ca de gheață aparținătoare S.C. ■ 
„Avram lancu' Brad. Fabrica va | 
intra In funcțiune și va produce • 
zilnic 2 500 kg gheață pentru u- | 
nitățlle din cadrul societății, | 
precum și pentru alți benefi- | 
ciari — societăți cu capital de 
stat și particular și persoane fi
zice. (AL.J.).

FLASH! ■

■ WASHINGTON. — 
Washingtonul a respins a- 
sigurările primite din par
tea Belgradului, in ceea ce 
privește lipsa sa totală de 
influență asupra milițiilor 
sirbe din Bosnia și Herțe- 
govina, transmite prin in
termediul ambasadorului 
iugoslav in Statele Unite. 
Dezvad Mujezinovici, care 
a revenit recent in capita
la federală, a fost primit 
pentru o oră și jumătate, 
la cererea sa. de adjunctul 
secretarului de stat al 
S.U.A„ Lawrence Eagle
burger — informează Fran
ce Presse. „Explicațiile 
Belgradului nu sint satisfă
cătoare", a apreciat gu
vernul american intr-un 
comunicat dat publicității 
la sfirșitul întrevederii. 
Eagleburger a transmis di
plomatului iugoslav că au
toritățile Serbiei au creat 
„un monstru" prin organi
zarea forțelor paramilitare 
ultranaționaliste in Bosnia 
și că Washingtonul conside
ră că Belgradului îi re
vine responsabilitatea de 
a pune capăt conflictului.

FAX\
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COMUNICAT '
Ca urmare a publicării în cotidianul „CUVlNTUL I 

LIBER" nr, 633, din 4 iunie ac., a unui APEL prin J 
care un grup de disidenți au inițiat constituirea | 
P.N.L. — C.D. (Partidul Național Liberal — Conven- ' 
ția Democratică), Biroul Executiv al Organizației Ju- | 
dețene, in ședința din 6 iunie a.c., a hotărit urmă- » 
toarele : |

Inițiativa aceasta disidentă aparține unui grup J 
restrins de oportuniști, foști membri marcanți ai i 
P.C.R., compus din ing. Alexa Mircea, av. Parfenie I 
Maria, jurist Pop Ileana, sub conducerea arhitectului î 
Florea Cornel, grup ce a încercat de peste doi ani I 
să dezbine și să destabilizeze Partidul Național Li- ' 
beral din județul Hunedoara. |

In atingerea scopului lor veleitar, au folosit ma-« 
nevre nepermise și necinstite, inducind in eroare pe | 
unii membri de partid care nu sînt pentru părăsirea J 
Partidului Național Liberal (dr. Crișan Doinei și ing. t 
Munteanu Mircea). I

Față de grupul de inițiativă menționat mai sus J 
s-a hotărit. în unanimitate, excluderea din rindurile | 
Partidului Național Liberal. •

In ceea ce-1 privește pe ing. Alexa Mircea, pro- | 
pus de P.N.L. și ales consilier al Primăriei munici- « 
piului Deva, s-a hotărit retragerea girului și a dreptu- I 
lui de reprezentare in acest consiliu din punct de J 
vedere al P.N.L. In ceea ce-i privește pe ceilalți, i 
nominalizați in APEL, se vor lua măsuri in funcție • 
de contribuția reală la grupul disident. j

Partidul Național Liberal, adevăratul partid li- | 
beral, primul partid din istoria modernă a României, • 
ține deschise porțile sale pentru toți aceia care doresc | 
să adere, cu bună credință, la politica și platforma . 
sa program.

Biroul Executiv al Organizației 
județului Hunedoara a P.N.L.

MV / W • f » ——1 •

Tata predă ștafeta...
După absolvirea școlii 

de șoferi din Slatina, in 
anul 1955 dl Constantin 
Vesa era încadrat la Au
tobaza din Deva, pe un 
„Gaz". Za cîteva luni a 
fost trecut pe autobuz. 
Odată cu înființarea Au
tobazei la Brad, in i960, 
fiind de prin partea lo
cului, este transferat aici. 
Au trecut peste 36 de 
ani. Zi de zi la volan. A 
dus pină la casare 4 au
tobuze. Citi kilometri a 
parcurs ? Cifi călători a 
transportat in atita vre
me ? N-a ținut o aseme
nea socoteală. Astăzi, 
tind a scos cheile din 
contact,, a închis cartea 
muncii știe doar că a 

ț purtat permisul de con-
i ducere imaculat, n-a ri-
) sipit fiolele agenților de
ț la circulație, nici chitan-
l țele lor, nu a avut acci-
; dente.

„Sanitarii pricepuți

— Pentru mine, in cei J

peste 36 de ani, punctua- i

..
i>

ÎS"

litălea, corectitudinea, < 
menia au fost cele mai 
respectate. Doar am lu
crat la călători. Trebuia 
duși la fix transportați 
in siguranță deplină — 
ne-a spus el.

— Ce face „31-HD-3668 
fără stăpinul său? ț

— Vă garantez eu că ’ 
l-am lăsat pe miini bune. 
Feciorului meu, Marian, cu 
care am lucrat în briga
dă mai bine de un an.

. Tata predă ștafeta 
muncii la volan O preia 
feciorul. Cu forțe proas
pete, cu ambiția de a căl
ca pe urmele tatălui, de 
ce nu, chiar să-l întrea
că. Minunat 
înălțător al ■ 
tată in fiu. 
nea Costicâ 
Mariane !

GII. I.

schimbul 
muncii din 

Mulțumim, 
drum bun. *(

i

NEGREA

a

Breviar cultural

0 întîlnire de suflet
La Liceul „Avram Ian- 

cu“ din Brad a avut loc 
o inedită manifestare or
ganizată sub genericul „In
terferențe culturale”. Ac
țiunea, de mare încărcătu
ră sufletească, a cuprins o 
arie vastă de informație. 
„De la... taina din „Co
rola de minuni a lumii” 
la... Lumini șj umbre 
2000“ cu popasuri în bio
logie, medicină, construc
ții, geologie, învățămînt, 
religie, silvicultură. Ală
turi de organizatori s-au 
aflat: prof. univ. dr. Nes
tor Lupei, prof. univ. dr. 
Valentin Bota (Institutul 
Politehnic Timișoara), me
dic dr. Ion Mateș (Bu
curești), diplomat filolog 
Mihai Petrescu, inspector

Bibliotecarii învață
I,a Sîntămăria Orlea a 

avut loc, în organizarea 
Bibliotecii Județene, un 
schimb de experiență cu 
bibliotecarii din zonă — 
Pui, Sălașu de Sus, Densuș, 
Sarmizegetusa, Unirea, Bre
tea Română. Răchitova. To- 
tești. Cu acest prilej. în 
vederea sporirii cunoștințe
lor de specialitate, s-a des
fășurat o activitate prac
tică la clasa a Vlll-a a 
Școlii Generale din locali
tate. privind folosirea ma
terialului de referință prin 
popularizarea experienței 
Bibliotecii din Boșorod pe 
linia mai bunei cunoașteri

R E V E
Cu citva timp in urmă, 

în fața Liceului „Decebal” 
din Deva și-au dat întil- 
nire colegele liceului „Re- 
gina-Maria” și colegii li
ceului „Decebal” — pro
moțiile anilor 11139—1947.

Ajunși la virsta de 64 de 
ani, „elevele” și „elevii" au 
intrat în clasă și au retrăit 
cu aceeași intensitate și 
emoție ora de dirigenție, 
condusă de Domnia Sa. dl 
profesor Aurelian Aslău, 
care la venerabila vîrstă 
de peste 82 de ani a avut 
amabilitatea și dorința să 
se deplaseze de la Bucu
rești pentru a-și revedea 
elevele, elevii. A fost o 
oră de neuitat ! Au fost 
momente emoționante de 
nedescris... zîmbete. la
crimi, poze, sau răspunsu
rile la întrebarea : „unde 
ai fost și ce ai făcut în 
ultimii ani ?“.

Toate răspunsurile au 
fost notate fără excepție 
— cu nota ZECE. Au ve

general în Ministerul în- 
vățămîntului și Științei, 
diplomat geolog Liviu Ti- 
su (Societatea „Prospec
țiuni". București), medic 
cir. Ion Groza, inginer Mi
hai Bodea, vicepreședintele 
Filialei Române de Vînă- 
toare București, cu toții 
foști elevi și profesori ai 
Liceului „Avram Iancu”. O 
întîlnire extraordinară de
spre care oaspeți și gazde 
își vor aminti multă vre
me, pentru că a readus în 
memorie anii de liceu, ani 
frumoși de „tinerețe fără 
bătrînețe". Bucuria tu
turor va fi și mai mare 
dacă întilnirea se va repe
ta. reunindu-i, chiar pentru 
scurtă vreme, în școala și 
orașul copilăriei, al tine
reții. (M. B.).

de către locuitori a fondu
lui de carte (bibliotecar 
Mariana Bruzan). In conti
nuare, a avut loc un sim
pozion pe tema „Nicolae 
Iorga — 121 de ani de
la naștere”. Au susținut 
comunicări prof. Valeria 
Stoian, prof. Maria Razba, 
prof. Rudi Tgna și dl Au
rel Petrinca, fostul notar 
al cbmunei care I-a găzduit 
pe marele învățat cu două 
luni înainte de moartea sa 
tragică, în timpul unei vi
zite întreprinse pe acest 
străbun plai românesc. în
cărcat de o nepieritoare 
istorie românească. (M.B.).

ERE
nit la REVEDERE aproa
pe toate colegele și toți co
legii... Pentru cei care to
tuși au lipsit, la Capela 
Cimitirului din Deva s-a 
ținut un parastas de po
menire.

Au avut loc apoi vizite 
la colegele și colegii din 
Deva ; s-a vizitat orașul 
copilăriei, innoit... Seara 
s-a derulat masa festivă 
la restaurantul „Decebal”... 
S-au reluat „dezbaterile" 
începute la clasă... răvăși
rea amintirilor, poznele din 
copilărie, apoi muzică, 
dans, antren, pină tîrziu... 
Despărțirea nu-și găsea 
loc... Era mereu aminată. 
Ușa de la ieșirea din local 
parcă ar fi fost miraculos 
„blocată”... Nimeni nu-și 
putea lua hotărîrea de a 
pleca... S-a luat totuși, în 
comun, o hotărîre : O nouă 
revedere, de astă dată 
Ivește cinci ani.

IOSIF MERCEA, 
Sinteria

M. DEVA - un 
merituos

R.C. 
colectiv

Regulatorul de Circula
ție și Mișcare Deva a fost 
și rămîne una dintre uni
tățile feroviare importante 
ale județului. Zilnic, pe 
raza sa de activitate (Și- 
bot — Simeria — Săvîr- 
șin, Deva — Brad — Va- 
ța. Lugoj — Hunedoara — 
Călan — Subcetate) se de
rulează, pe calea ferată, 
un volum considerabil de 
mărfuri. Șigur, acăst vo
lum este mai mic decît în 
urmă cu doi-trei ani, pen
tru că redusă este azi ac
tivitatea economică și so
cială în întreaga țară. Cî
teva cifre sînt revelatoare.

De la începutul anului 
curent, la indicatorul de 
bază (tone/kilometru), pro
centul realizărilor este de 
89,6 la sută față de ace
eași perioadă din 1991 și 
de numai 45,6 la sută ra
portat la același interval 
de' timp din 1989. Cam în 
jurul acelorași cifre se si
tuează rezultatele la acti
vitatea globală a RCM De
va la această oră. Cu sub
linierea că obligațiile față 
de beneficiari au fost o- 
norate integral și la ter
menele stabilite, că bloca
jul financiar pune proble
me serioase și în domeniul 
transportului feroviar, că 
avertismentele și grevele 
ceferiștilor le-ău adus a- 
cestora satisfacerea unor 
drepturi justificate, dar 
cărora ei nu le răspund 
azi la același nivel de an
gajament și conștiinciozi
tate profesională.

— Ceea ce aș Vrea să 
remarc este că oamenii 
harnici și disc’plinați de 
ieri sînt la fel și azi, că 
sindicatul nostru dă dova
dă de exigență și înțelep
ciune în acțiunile sale, că 
se depun eforturi pentru 
îmbunătățirea continuă a 
activității și onorarea so
licitărilor beneficiarilor — 
a' subliniat dl inginer A- 
vram Drâmbărean, șeful 
RCM Deva. Atenție spori
tă se acordă, ca întotdeau
na. transportului cărbune
lui și minereului de fier, 
dolomitei, cimentului și 
calcarului, fierului vechi 
și materialului lemnos, 
precum și transportului de 
călători. Programul de lu
cru de astăzi, ceva mai 
lejer, a făcut să crească 
timpii de staționare a va
goanelor la încărcat-des- 
cărcat, dar în același timp 
regularitatea trenurilor la 
îndrumare s-a îmbunătățit.

Activitatea de după re
voluția din decembrie 1989 
a dovedit că la RCM De
va lucrează același colec

tiv angajat și disciplinat, 
în pofida unor greutăți și 
neajunsuri mai vechi, a- 
gravate de starea actuală 
a economiei românești. La 
Peștiș, Călan, Mintia stau 
încă multe vagoane în lo
cație, pentru care se plă
tesc bani grei, dar cel mai 
rău este că aproape 50 la 
sută din parcul de vagoa
ne este defect și nu se în
trevăd șanse de îmbună
tățire. Respectivele vagoa
ne sînt trase pe linii se
cundare din stațiile Slme- 
ria-Triaj, Călan-Bai și 
Peștiș, urmînd ca, după 
terminarea Organizării spa
țiului de garare de la Mă- 
năștur (între Ilia și Lu
goj), ele să fie duse acolo 
și supuse operațiilor de dez
membrare și casare, lucra
re dificilă și costisitoare.

Pentru ca activitatea 
RCM Deva — și nu nunți 
cea de aici — să cunoască 
îmbunătățiri necesare și 
eficiente, dl ing. Ion Bu- 
liganu, adjunctul șefului 
unității, are citeva idei și 
ginduri pe care le-a pre
zentat și la alte niveluri 
din domeniu, și pentru 
care face tot ceea ce îi 
stă în putință.

Iată-le consemnate sucy 
cint în termenii folosiți 
de interlocutor: 1. întro-x 
narea ordinii în parcul de 
vagoane (completarea cu 
vagoane noi, repararea ce
lor încă apte de funcțio
nare, casarea celorlalte) ; 
2. reorganizarea stațiilor 
de cale ferată, a regula
toarelor de circulație și 
mișcare, a tuturor unități
lor feroviare, pe principii 
de înalt randament și e- 
ficiență economică ; 3. în
locuirea taxei de locație 
a vagoanelor la benefi
ciari cu o taxă de utili
zare, mai mică decît cea 
de locație, proporțională 
cu taxa de amortisment, 
cu cheltuielile de urmărire 
și eventualele pierderi — 
îri cazul neasigurării altor 
beneficiari cu vagoanele 
respective, taxă care să 
fie încasată automat, prin 
documente operative, de 
către C.F R. ; 4. corelarea^
cheltuielilor de remorcară», 
și manevră cu cheltuielile 
generate de mărimea par
cului de vagoane folosit.

Ginduri generoase, măr- 
turii eficiente, a căror ma
terializare depinde de fac
torii de la nivelurile de
partamentului și ministe
rului de resort. Măcar de 
le-ar lua cineva in seamă...

DUMITRU GIIEONEA
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Șase echipaje de la școli 
generale și patru de la ll- 
dee din județ s-au întrecut 
stmbătă 6 Iunie, în cadrul 
concursului „Sanitarii pri
cepuți', desfășurat la Școa
la Normală din Deva. 
Toți participanțil — elevi 
>a școlile aenerale din Ilia, 
Dobra, 1 Orăștie, 1 Petro
șani, 3 Hunedoara și 1 De
va, cit și cel de la liceele 
teoretice Hațeg șl Ilia, de 
informatică Petroșani și 
Grupul Școlar Metalurgic 
Hunedoara — au dovedit 
O foarte bună pregătire 
pro t‘<ă si mai clef, teo- 
reti' â

Mai dificilă -a dovedit 
proba practicii, desfășurată 
contra cronometru I cesiu
nea timpului și emoțiile 
inerent' oricărei întreceri 
au di la apariția unbr 
ml'l greșeli, toate sancțio
nat' conform regulamentu
lui. Mult mal la îndemâna 
corn urenților au fost tes
tele de la proba teoretică, 
aproape toate echipajele 
dobîndind punctaj maxim. 
An s-a alun- <a trei ecUI.

paje de la școlile generale 
să participe și la o probă 
de baraj pentru departa
jare. Ordinea clasificării 
pentru școlile generale a 
fost : Hunedoara (locul /), 
Petroșani (locul II), Deva 
(locul III), celelalte obți- 
nind mențiuni; la licee 
toi Hunedbara s-a clasat 
pe locul 1, urmată de Ha
țeg (II) Petroșani (111) și 
II 1 (IV).

Toți participanții la „Sa
nitarii priespuți" ca și ca
drele didactice și sanitare 
Care i-au instruit și înso
țit la concurs au primit 
daruri Premiile au fost 
oferite de Filiala de Cruce 
Roșie a județului, care a 
organizat concursul cu 
sprijinul Inspectoratului 
Școlar Județean și al Di
recției Sunilare Județene, 
prezent arca meritorie a 
tuturor concurenților dove
dește că acest, concurs și-a 
atins scopul, membrii echi
pajelor fiind caoabfll în 
orice împrejurare să acor
de colegilor lor un prim- 
ajutor eficient și operativ. 
P' Roman).

Concursul
din 1-4 iunie

și extrem de interesantă etapă

1. OȚELUL (12) 31 13 5 13 33—40 31 C-J-l)
— F.C. PLOI. (5) 31 14 6 11 35—43 34 ( } 2}
Gălățenii pornesc, totuși. favoriți.
Pronostic : 1

2. F.C. ARGEȘ (16) 31 8 7 16 36—44 23 (—7) 
(+3)— U. CR. (3) 31 :12 11 8 35—24 35

Numai o victorie ar da :speranțe de salvare e-
chipei lui Dobrin, dar craiovenii mai ,.vizează”

3.

la C 3.
Pronostic : 1, X 
A.S.A. (17) 31 7 5 19 27—19 19 (—11)
— SPORTUL (15) 31 8 8 15 29—42 24 (-8)
Oaspeții, în mare criză de puncte, :se mulțu-
mese și cu... un egal.
Pronostic : X

4. ANCONA (3) 31 12 21 4 36—25 45 (+9)
— UDINESE (4) 31 12 18 7 39—33 42 ( 1-4)

8.

*•

6.

Tn această ultimă
de B, cei din Udine se vor arunca în cucerirea 
ambelor puncte, care 
mo va rea.
Pronostic : X, 2
CASERTANA (19)
— BOLOGNA (11)
Numaj o victorie 
Caserta să evite
Pronostic : 1, X 
CESENA (9)
— BRESCIA (1)
Rezultatul de egalitate nici nu poate fl pus la 
îndoială.
Pronostic : X

probabil

7 19 11
12 12 13

7. LECCE (13) 37 11 13 13 34—38 35 (—1)
— COSENZA (5) 37 13 16 8 39—35 42 ( |-4)
Promovarea Cosenzei depinde în mare măsură 
de rezultatul de la Ancona.
Pronostic : X, 2
MODENA (14) 37 10 14 13 31—40 34 (—2)
— MESSINA (17) 37 10 13 14 30—36 33 (—5)
Criza de puncte, mai ales a oaspeților, va face 
ca partida să se termine nedecis.
Pronostic : X

le asigură pro-

30—40 33
37—10 36
face ca cel

37
37
(probabil) ar 
retrogradarea, dar...

37 10 16 11 35—30
37

36 (0)
14 20 3 51—28 48 (-| 10)

9. PALERMO (15) 37 10 13 11 40—13 33 (—3)
— LUCCIIESE (8) 37 8 fl 8 34—33 37 (—1)
O victorie a gazdelor le-ar aduce rămînerea în 
B, dar cel din Lucchese sînt greu de învins. 
Pronostic : 1, X

10. PESCARA (2) 37 15 15 7 57—42 45 (+9)
— PADOVA (12) 37 8 19 10 29—31 35 (—3)
Chiar dacă partida este lipsită de miză, Pescara
va trebui să demonstreze că merită să joace
în A.
Pronostic : 1. X

11. PIACENZA (10) 37 11 14 12 37—38 36 (0)
— TARANTO (18) 37 8 17 12 25—34 33 (—5)
Vom asista la prima victorie „afară “(probabil
decisivă în evitarea retrogradării) a lui Taranto ? 
Pronostic : X, 2

(—3) 
(-2) 

din

12. PISA (7) 37 11 15 11 39—36 37 ( 1 1)
— REGGIANA (6) 37 11 16 10 33—31 38 (0)
Fiind lipsită de miză. partida se va termina...
egal.
Pronostic : X

13. VENEZIA (16) 37 6 21 10 30—35 33 (—3)
— AVELLINO (20) 37 8 13 16 32—50 29 (—9)
Un punct pierdut „acasă”, în partida cu ultima 
clasată, probabil î-ar costa pe venețienl retro
gradarea.
Pronostic : 1, ‘X
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Stafiile
In ianuarie anul tre

cut, un cetățean din Hu
nedoara a anunțat poliția 
municipiului că, în noap
tea precedentă, autoturis- 
mi'l l-a fost deschis și 
„vămuit“ de bunurile ce 
le avea omul acolo. Poli
ția a început cercetările, 
dar acestea s-au dovedit, 
inițial. infructuoase. Du
pă puțină vreme s-a sem
nalat un alt caz asemănă
tor, apoi cazurile s-au în
șiruit unul după altul, pre
cum zalele intr-un lanț 
S-au adunat 22 de furturi 
din autoturisme. Din ma
șini dispăreau în special 
aparate de radio, roți de 
rezervă, acumulatori — 
mult căutați pe vremea a- 
ceea. îndrăzneala hoțiloi 
a mers pînă acolo încît au 
„descălțat“ o mașină de 
ambele roți din spate. Cer
cetările poliției s-au ex
tins. iar cercul bănuiților 
s-a restrins mereu. Re
cent, eforturile oamenilor 
in uniformă au dus la re
zultatul mult așteptat. Au 
fost reținuți un număr de 
10 persoane. Iată-i : Valo
rică Bulgaru. Marcel Gir- 
liște, darcel Goaciulea, 
Petru Ureche. Mihai Cre- 
țu, Nicolae Zaiți, Dumitru 
Matei. Dumitru Teiecu, 
‘lorel Milian și Gheorghe 
Petrișor. Toți sint tineri 
și majoritatea nu au o 
ocupație. Cum procedau ? 
Evident că nu mergeau toți 
odată, ci in grupuri de 
2-3, și porneau la treabă 
doar după ce consumau 
alcool — probabil pen’ru 
ca să nu le fie frică de 
stafiile nopții, deși ei în
șiși erau stafii — căci 
operau la ore mici, cfnd 
somnui proprietarilor de 
autoturisme era mai dul
ce.

Am studiat dosarul ce
lor zece indivizi, aflat la 
Procuratura municipiului 
Hunedoara — și m specia) 
rechizitoriul întocmit, care 
are, nici mai mult, nici 
mai puțin, decit 21 de file 
— din care am aflat mai 
multe despre ei. Astfel, 
la cele spuse pînă acum se

nopții
pot adăuga următoarele da
te : majoritatea au mai 
avut de-a face cu justiția. 
Dumitru Teiecu a fost con
damnat de mai multe ori. 
Mihai Crețu, Valeriu Bul
garu, Gh. Petrișor și Vio- 
rel Milian au fiecare la 
activ furturi șî tîlhării. E- 
vident, cei zece indivizi se 
află in prezent după gra
tii, acolo unde este locul 
celor ce comit fapte îm
potriva legii.

In încheiere, am vrea 
să mai facem o precizare : 
in ultima vreme s-au în
mulțit foarte mult furtu
rile din autoturisme, situa 
ție ce trebuie să-i pună în 
gardă pe cei ce au mașini. 
Nu sugerăm soluții in a- 
cest sens, dar evident că 
poliția nu poăte — nici' nu 
este atribuția ei — să 
păzească fiecare autotu
rism in parte. Parcă ci
team în presă că s-ar găsi 
in vînzare sisteme de a- 
larmă. Ce-ar fi dacă fie
care mașină ar avea mon
tat așa ceva ? Ar fi o 
idee...

TRAIAN DONDOR
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VEDERE 
PE DINAFARĂ

In lipsa direc orului 
de cămin cultural din ) 
Baru, aflat la speciali- ț 
zare în București, ne-am l 
mulțumit cu vederea pe 1 
dinafară a acestui așe- 1 
zămînt de cultură. Gea- ț 
murile clădirii au ră- l 
mas neșterse după zu- . 
grăveala care s-a făcut 1 
cîndva, acum murdară i 
și ea. Nici firma insti- > 
tuției nu se prea vede 1 
de.„ zugrăveală ! Pînă ț 
și cetina pusă la intrări l 
a fost ..zugrăvită“, fără ’ 
a mai fi dată jos. Bi- 1 
blioteca a primit un i 
spațiu in clădirea Pri- : 
măriei, unde se află și 1 
dispensarul medical. în ț 
schimb, in incinta că- t 
minului a fost deschis ’ 
un bar „Minotaurus“. ț 
Nu avem nimic împo- i 
trivă! Doar că in spatele ¡' 
unor geamuri tronează 
lăzi cu sticle. Localnicii 
spun că la cămin se 
organizează acțiuni. As
ta e bine. Nu e bine 
cum arată pe dinafară. 
(M. B.).

■MV # MW « 1 ' *
ORGANIZAȚIA INTERNAȚIONALA j 

î DE FOLCLOR (I.O.V.) •
’ SECȚIA DEVA — ROMÂNIA

INSPECTORATUL PENTRU CULTURA 
AL JUDEȚULUI HUNEDOARA 

| ORGANIZEAZĂ
în perioada 8—12 iulie 1992, in județul | 

I Hunedoara, prima ediție a J
I FESTIA ALULtl INTERNAȚIONAL DE I 
I FOLCLOR „SARMIZEGETUSA“, *
■ la care și-au anunțat participarea ansambluri J 

folclorice din : AUSTRIA, BELGIA, GRECIA, i 
| ITALIA. NORVEGIA, POLONIA, RUSIA, J 
' SPANIA, TURCIA, UNGARIA și ROMÂNIA. I 
I Adresăm rugămintea AGENȚILOR ECO- <■ 
' NOMICI CU CAPITAL DE STAT sau PRIVAT | 
| pentru a contribui, după posibilități, la spon- j 
• sorizarea acestui prestigios act de cultură.
I Sponsorii se pot adresa, pină în 25 IUNIE j 
j 1992, Inspectoratului pentru Cultură al jude- I 
I țului Hunedoara, cod 2 700, DEVA, str. 1 De- i 
i cembrie, nr. 28, telefon 956/13966. (688)

S. C. Refractara Baru Mare
Prioritate noului, 

calității produselor
Baru Mare este o localitate cu vechi 

tradiții in fabricarea produselor refrac
tare. bine cunoscută in țară, mai ales 
în rindurile metalurgiștilor. S.C. RE
FRACTARA S.A. caută să pună în va
loare atit priceperea și măiestria unor 
buni meseriași formați in decursul ze
cilor de ani, cit și a dotării tehnice șt 
a inteligenței specialiștilor.

In primul rind, se fabrică o largă 
gamă de cărămizi refractare, șamote, 
plăci — termoizolante, canale pentru 
podurile de turnare prafuri antiretasu- 
ră, exoterme și plăci termoizolante an- 
tiretasură. produse pentru oale 
de turnare. După cum ne relata dl ing. 
ION MIHUȚ, directorul societății, prin
cipalul beneficiar este Siderurgica S. A 
Hunedoara (intre 75—80 la sută din pro
ducția Refractarei se îndreaptă spre 
hunedoreni), dar și societățile metalur-

gice din Galați, Călan, Tîrgoviște. Cîm- 
pia Turzil și lași.

Specialiștii din Baru, necontenit sti
mulați de cadrele inginerești ce fac 
parte din consiliul de administrație, vor 
pune in valoare atit capacitățile pro
ductive ale societății cit și ideile lor no
vatoare. introducindu-se în procesul teh
nologic noi produse, mult căutate de 
beneficiari.

— „Avem posibilități de sporire a 
producției și diversificare a ei — ne-a 
precizat dl IOAN PINTILIE, contabil 
șef. Să sperăm că vom ieși cit mai re
pede din blocajul economic, situație în 
care, beneficiarii noștri, confruntați la 
rindul lor cu qreutăți, nu ne-au achitat 
în întregime sumele cuvenite. Oricum, 
sîntem preocupați pentru ca produsele 
noastre să le realizăm de calitate"
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CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A JUDEȚULUI HUNEDOARA
Împreuna cu studioul de televiziune deva

data de 18.06.1992, ora 18, la Casa de Cultură, spec- 
MODEI“ pentru prezentarea potențialului de creație

Organizează in 
tacolul „PARADA 
al județului.

fn Spectacol va
Spectacolul va

modele prezentate la paradă, precum și alte creații vestimentare.
Informații suplimentare la sediul Camerei de Comerț și Industrie, 

Deva, str. 1 Decembrie nr. 35, telefoane 956/12924, 14865. (684)

cinta grupul CANON, Hunedoara.
fi urmat de o expoziție cu vinzare de carte, discuri,

i
1

!
„ROMSIND“ COMP. S.R.L. BUCUREȘTI

FILIALA DEVA
str. Mihail Kogălniccanu nr. 4, telefon 11027

OFERĂ:
• mărfuri industriale (feronerie, armaturi, echipamente metalice, 

tricotaje, confecții, încălțăminte, articole de uz casnic) cu livrare ime
diată și pe oază de comandă anticipată ;

• dulciuri diverse (bomboane in pungi de 100—2Q0 g sau în vrac 
la prețul de 160—180 lei/kg, cu adaos comercial de 10 la sută ; qiocolată 
import Siria fără adaos comercial ; napolitane import cu adaos de 5 la 
suta ;

• hirtic xerox import la prețul de 2,17 lei/coală, livrare imediată 
si pe comandă cu plată anticipată pentru cantități de peste 500 kg ;

• adezivi, diluanți. lacuri, vopsele, alte produse chimice, piese auto 
și acumulatori ;

• intermedieri comerciale de import-export pentru utilaje de con
strucții, articole de pescuit și vinatoare, materiale sportive, bunuri de 
larg consum ;

• primim în consignație obiecte de mare valoare ;
• executăm multiplicări xerox la cele mai avantajoase prețuri;
• Încărcăm sjfoanc cu sticlele clientului sau ale societății noastre ;
• executăm reparații capitalo Ia motoare pentru autoturisme din 

import și indigene. Lucrările se angajează pe bază de programare anti
cipată.

I
I

IN CURÎND

CĂRĂMIDĂ 
Șl ȚIGLA 
DE BARU

Oameni harnici și 
buni meseriași, munci
tori, maiștri și ingineri 
de la S.C. „Refractara“ 
Baru. dorind să-și ex
tindă activitatea, să vi
nă in sprijinul construc
torilor, al gospodarilor 

care vor să-și ridice 
case, adăposturi pentru 
animale etc., își diversi
fică producția. Cum ne 
spuneau dnii ing. Sil
viu Popa, director teh
nic și Petru Andraș, di
rector comercial, la Ba
ru se vor fabrica țigle 
simple și glazurate, că
rămizi roșii, gresie, pla
caje și ceramică pentru 
pardoseli de diferite cu
lori. Materie primă c- 
xistă chiar în împreju
rimile societății, de bu
nă calitate, ceea ce va 
asigura valențe superi
oare acestor produse și, 
cu siguranță, vor fi 
mult căutate in județ, 
dar și în afara lui.

In fotografia de sus : vedere panoramică a Socie

tății Comerciale Refractara S.A. Baru, fabrică mo
dernă, în plină ascensiune.

fn fotografia de jos : orificii și dopuri de scurgere 
pentru oale de turnare, piese de înzidire pentru 
schimbătoare de căldură.

Calitatea produselor 
refractare este mult 
condiționată de mate
riile prime ce intră în 
compoziția lor — dife
rite argile — dar și de 
tehnica din dotare și 
profesionalismul mun
citorilor, operatorilor, 
laboranților și al ca
drelor tehnico-ingine- 
rești. Unele cantități 
de argila sint aduse 
din țară, in special de 
lingă Cluj. Dar, se 
pun în valoare și po
sibilitățile locale. In 
fotografia alăturată : 
canale, distribuitor șl 
bucșă pentru produși 
de turnare
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ANIVERSARI

• CU ocazia împlinirii
virstei de 60 de ani. so
țul I’ădurean Siminie din 
satul Grind, fiii Cornel și 
Florin, nurorile Viorica și 
Doina, nepoții Dan. Laura 
și Alexandra ii urează ..La 
mulți ani !“ (3993)

• CU prilejul zilei de 
naștere, buna din Deva ii 
urează lui Mihăiță Stoica

snl Cu dragoste, Costeb 
4456)

„Ied mulți ani 'M
(4254)

• D V.MNEl Livia Oia-
r-u. cu ocazia aniversării
a 55 dc ar. „La mulți

VINZARI— 
CUMPĂRĂRI

1 • VIND ARO 243 i 
1 Diesel in garanție. Te- > 
l lefon 96/130021. zilnic )

orele 20—22. I
(3963) 4i

• VÎND convenabil mi
crobuz Ford Tranzit, tele
vizor Telefunken, color, 
telecomandă. Deva, telefon 
16984. (4426)

• CUMPĂR cutie viteză
automatică „Audi 80". De
va. telefon 26709. după ora 
20. (4429)

• VlND spațiu comercial
demontabil, mărimea 3x6 
m. Deva, telefon 12017, 
după ora 16. (4427)

• VlND tractor U-650 și 
semănătoare porumb șl 
păloase. Deva, telefoane 
16614. 12779 (18-23).

(4436)
• VlND familii albine, 

roi pe 4 rame, polen re
coltat proaspăt. Deva, te
lefon 13956, orele 20-21.

(4437)
• VlND PC Amstrad

3286, monitor color și Im
primantă. Deva, telefon 
15679, pini la ora 13. sau 
28913. (4424)

• C.A.P. Lăpușnic anun
ță licitație publică in data 
de 15 iunie 1992, la ora 
11, la fostu] sediu C.A.P. 
Lăpușnlc, a următoarelor : 
casă i er pentru bani, două 
mașini calculat electrice, 
mașină de scris și tocător 
cereale Informații In e- 
gătură -a prețurile la sr- 
d.ul C.A.P.-ului in dlm1- 
rc»ța de 15 Iunie 1932.

(443-1)

• VlND butelie aragaz,
Deva. str. ' Oituz, nr. 8. 
telefon 21635. (4439)

• SCHIMB sau vînd a- 
partament două camere, 
proprietate. Reșița, cu si
milar Deva. Relații te
lefon 29629, Deva.

(4445)

• VÎND mașină spălat
„Super Automatica*', nouă, 
sigilată. Informații telefon 
41330, Orăștie, Intre orele 
9—18. (4446)

• VlND garsonieră,
str. Mărășți, bl. 4. Deva, 
telefon 20414. (4450)

• VlND apartament 2 
camere, pretabll la spațiu 
comercial, birouri, sau de
pozit. Deva, telefon 14387.

(4449)
• VlND motor motoco-

sltoare „Carpatina", nou. 
Deva, telefon 12962, după 
ora 15. (4453)

• VlND urgent video
player „Orion", sigilat, 
80 000. negociabil. Deva, te
lefon 21259. (4454)

• VlND butelie aragaz.
Deva, telefon 29289. orele 
13—18. (4455)

• VlND căței dalmațieni. 
Deva. str. Banatului, nr. 5 
(lingă calea ferată).

(4457)

• VlND apartament două
camere. Micro 15. Deva, te
lefon 25308. (4459)

• VlND televizor color 
Philips, diagonala 67 cm, 
cu telecomandă. Hunedoa
ra, telefon 17841.

(3523)

• CUMPĂR piese mici
mobilier antic, tablouri și 
alte obiecte antice. Plată 
avantajoasă. Telefon 96/ 
160550. (4469)

• CUMPĂR apartament 
3 camere, decomandate, et 
I-II, central, pivniță, garaj. 
Deva, telefon 29659.

(4447)

PIERDERI

• PIERDUT permis con
ducere. gradul C, E, elibe
rat de Poliția județului 
Gorj, pe numele Finescu 
Pavel. Se declară nul.

(4258)

OFERTE
DE SERVICII

• ECO TOURS Deva or
ganizează excursie in Un
garia, Ceho-Slovacia, Po
lonia, in data da 14 ianla 
1992. Telefon 15793.

(4464)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament 
două camere, Hunedoara 
(zona stadion) cu aparta
ment 2-4 camere, Deva. 
Informații telefon 26561, 
Deva, după ora 20.

(4443)

• SCHIMB garsonieră 
proprietate, cu apartament 
2—3 camere. Deva, telefon 
26531, după ora 15.

(4438)

• SCHIMB garsonieră
Hațeg, cu similar Deva, 
sau apartament două came
re. Deva, telefon 11860, 
după ora 17. (4458)

DIVERSE

• CU aa'orlzatla 4’25/ 
1991. emisă de Prefectura 
județului Hunedoara, s-a 
deschis activitatea inde
pendentă, reprezentată prin 
domnul Grădinescu Emil 
din Orăștie, str. Dacilor, 
nr. 4, avind ca obiect de 
activitate Imprimerie con
fecții, tricotaje.

(4463)

• CU autorizația 5726/
1991. emisă de Prefectura 
județului Hunedoara, s-a 
deschis activitatea inde
pendentă, reprezentată prin 
domnul Nlcoară Filip, din 
Zam. nr. 283, avind ca o- 
blect de activitate produ
cerea șl desfacerea produ
selor agroallmentare șl 
alimentare, mărfuri gene
rale. băuturi alcoolice șl 
răcoritoare. (4444)

• CU autorizația 3532/
1991, emisă de Prefectura 
județului Hunedoara, s-a 
deschis activitatea inde
pendentă, reprezentată prin 
domnul Dobeșteanu Gavril 
din Deva, bdul Decebal. nr. 
56, avind ca obiect de ac
tivitate Import — export 
și comercializare de produ
se alimentare, tricotaje, 
confecții, broderii, autotu
risme, etc. (4441)

• CU autorizația 1474/30. 
VII 1990, emisă de Prefec
tura județului Hunedoara, 
s-a deschis activitatea In
dependentă, reprezentată 
prin doamna Ursu Corne
lia, din Hunedoara, str. 
Ghioceilor, nr. 6/25, avind 
ca obiect de activitate ali
mentație publică.

(4440)

• CU autorizația 6306/ 
1992, emisă de Prefectura 
județului Hunedoara, s-a 
deschis activitatțp inde
pendentă. reprezentată prin 
Popescu Matei, din Hune
doara, str. Zambilelor, 4/ 
32, avind ca obiect de ac
tivitate alimentație publi
că, desfacere băuturi al
coolice, răcoritoare, cafea, 
alimente preparate.

(4452)

• CU autorizația 6827/
1992, emisă de Prefectura 
județului Hunedoara, s-a 
deschis activitatea inde
pendentă, reprezentată prin 
doamna Szasznika Magda
lena. din Deva. str. Moți
lor, bl. P 5/39, avind ca o- 
biect de activitate comer
cializarea produselor indus
triale indigene și de im
port. (4451)

• CU autorizația 6870/ 
1992, emisă de Prefectura 
județului Hunedoara, s-a 
deschis activitatea inde
pendentă. reprezentată prin 
Gotovan Rădița, avind ca 
obiect de activitate co
mercializarea produselor 

agroalimentare, alimentare, 
produselor industriale. In
digene șl de import.

(4462)

COMEMORĂRI

1 
! I

$!

S.C. „AGRODIVERS" S.R.L. DEVA
Bdul 22 Decembrie, bl. 41, telefon 21544

Oferă la prețuri avantajoase produsele fir
melor străine DWO, ELANCO si NOVO NOR- 
DISK

!•
4

i

ANUNȚ
REGIA AUTONOMA DE GOSPODĂRIE 

COMUNALA ȘI LOCATIVA 
S1MERI A

Execută, incepind cu data de 10 iunie 1992:
• contracte de vinzare a apartamentelor 

din orașul Simeria, precum și din co
munele Rapolt fi Băcia.

• lucrări de proiectare. (fJ92)

S.C. CRESUS S.R.L.
BRAȘOV

> SOCIETATEA DE ÎNTRAJUTORARE 
FINANCIARA

Vă invită să participați la jocul de întra
jutorare financiară rapidă, prin care in aproxi- 1 
mativ 3 săptămini puteți ciftiga 120 000 lei, 
cu o insrciere de doar 30 000 lei, iar ulterior 
încă 630 000 lei in 5 rate.

Puteți cotiza cu minimum 1 200 lei (ciștig 
6 000 lei) sau orice multiplu al acestei sume 
(2 400, 3 600,...) nedepășind 30 000 lei.

Înscrierile se vor face prin mandat poștal 
cu confirmare de primire, pe adresa : „CRE- 
SUS‘“ S.R.L., Piața Sfatului, nr. 17, 2 200, Bra
șov, cont 4072502129 B.C.R. Brașov.

Relații suplimentare și regulamentul com
plet la telefon : 92^14 35 45.
„CIIESUS" — GARANȚIA SUCCESULUI !

(690-1)

INSECTICIDE
— Novodor, Reldan, Nurelle, BIO-BIT
— Folosind aceste insecticide, se obțin rezul

tate excelente în combaterea dăunători
lor la culturile de cartofi, tomate, ardei 
etc.

RUBIGAN
— fumicid pentru 

făinării la pomi
ERBICIDE
— Starane, Garlon,
— tratamentele cu

la cereale, sfeclă, vie.
POMPE DE STROPIT (import Anglia)
Toate produsele au un grad redus de toxi
citate.
Adaosul comercial este de 5 la sută.

(681)

combaterea rapănului și 
și viță de vie

Goal, Roundup 
aceste produse se aplică

• PIOS omagiu la 
implinirea unui an de 
la trecerea in eterni
tate a celui care a fost 
Ing. EUGEN MAZUR.

O mică parte a lu
mii. de la Zidul Berli
nului, la Zidul Chine
zesc, reprezintă o co
lecție de amintiri ca
re-mi spun că n-a fost 
vis, c-al existat, că 
te-am iubit și te-am 
pierdut. Soția. (4448)

• AZI se împlinesc 
șase luni de clnd a 
încetat din viață
VIOREL DAVINCA.
Ii vom păstra o vie 

și. frumoasă amintire. 
Sora, cumnatul și ne
poții(4260)

DECESE

• SINCERĂ recunoștință 
tuturor celor care ne-au 
ajutat și alinat suferința, 
la dispariția celui care a 
fost bunul nostru soț și 
tată.

GHEORGIIE BARCSI.

Familia. (4442)

S.C. „TOPAZ" S.R.L. 
HUNEDOARA

Vă oferă en gros și en detaille
• BANANE, la prețurile cele mai avan- 

t-fl
Informații la telefon 957^17982.

SOCIETATEA COMERCIALA

„COMLEMN" S.A.

cu sediul in Deva, bdul Decebal, bl. C, parter 
Invită pe toți dienții care au cumpărat 

mobilă cu plata In rate să-și achite sumele 
ce le mal datorează, pentru a se evita calcu
larea unor dobinzi majorate, in funcție de 
dobinda practicată de bancă. (676)

I*
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‘ J/20/618/1991
Cont : 307050601 B.C. Deva 

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : 
2 700 Deva, str. 1 Decembrie, 35, 

județul Hunedoara 
Telefoane : 11275, 12157, 11269 

Telefon Tipografic 25904
Fax: 18061

SOCIETATEA COMERCIALA 
„AGROTUIl" S.R.L.

Vinde en gros :
• ȚIGĂRI IMPORT
• COCA COLA — cutii de 330 ml
• CIOCOLATA IMPORT
• DULCIURI DIVERSE
• CAFEA NESS
• BERE IMPORT
Informații suplimentare obțineți telefonind 

956/68189 — BAZA DE AGREMENT (CAM
PING) ȘOIMUȘ — Județul Hunedoara. (C.E.C.)
Ia

S.C. „ALDEXIM-" S.R.L. 
CLUJ-NAPOCAl

t Prin magazinul din Deva, str. Spitalului, nr. 17 ț

!
!
f
i
JII
iț

VINDE:
Zilnic între 

detaille :
orele 10—18, en-gros și

• ȚIGĂRI:
— LM 125 lei
— Wave 100 lei
— Bond 100 lei
— Hi-Lite 100 lei

• DULCIURI
• NESS
• CAFEA BOABE ȘI FILTRU.

en-

(3959)

CONSILIUL LOCAL ORĂȘTIE
cu sediul în Orăștie, str. Armatei, nr. 17

In conformitate cu Hotărîrea nr. 79^1992, 
scoate la licitație publică, pentru închiriere, 
motoarele spații comerciale :

1 pentru profil

ur-

1
7

i

2

3

4

pentru

pentru

pentru

produse

mărfuri

carne și

5 — pentru produse

0 pentru alimentație

spațiul nr. 
panificație 
spațiul nr. 
alimentare 
spațiul nr.
industriale 
spațiul nr. 
preparate 
spațiul nr. 
alimentare 
spațiul nr. 
publică.

Licitația va avea loc în data de 13 iulie 
1992, ora 12, la sediul Consiliului Local Orăș
tie.

Alte Informații se pot afla la sediul Con
siliului Local Orăștie. (691)

UJ.C.C. HUNEDOARA — DEVA
Achiziționează melci vii la prețul de 125 

lel/kg, prin depozitele de achiziții din localită
țile : lila, Orăștie, Brad și Hațeg. (689)

BIPARUBi
S.G. „POLIDAVA" S. A.

Deva, str. 22 Mecembrle, 257 
Întreaga răspundere pentru conținutul 

articolelor publicate o poartă 
autorii acestora.
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