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Faptul că la noj este 
posibil aproape totul nu 
mai surprinde pe ni
meni. La fiecare pas auzi 
șl vezj ce nu ți-ar fi tre
cut prin minte nici în 
cele mal rătăcitoare mo
mente. După avalanșa 
masivă de produse din 
exterior din anii '90 și '91 
ale căror termene de va
labilitate erau, nu în pu
ține cazuri, expirate du
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Despre
SiiiI un cetățean al a- 

cestiij oraș, cil un venit 
mai mult deci! modest. Am 
trei copii școlari, care zi
lele trecute au intrat in 
vacanta mare. De trimis 
in tabere, la munte sau la 
mare, nici vorbă... Am ho- 
tărit să vizionăm împreună 
un film. Mărturisesc că ul
tima dată eind am fost 
la film, biletul costa G lei 
pentru adulți și 3 lei peir- 
tru copii. Deci, nu mică 
mi-a fost mirarea cinci 
am văzut costul actual al

I FLASH!
I
I* o DACAL M'ltEAI\ Așadar,

bacalaureatul a Început. Prima

I probă — Limba și literatura ro- 
mâ'-d (oral). A fost greu, a fost

Iuțor ' ! F iecare ah otvenl dc 
lieu pă-.trează in sufle-

| tul său răspunsul la această tn- 
itrebare Mei ah emoția fireasca 

debutului arc,lui e camen sever,
| O primă te tare serioa.â după 
Iani dc mumă S<i speram <ă re

zultatele vor aprinde in ochii j jie'.ăruhi o lumină a llw urtel I 

c

Dar, asenfrnca „îndemnului din 
poveste — „Înainte mult mai 
este I" Tuturor, mull succes ! 
(AL Oj,

0 LWITAIlh. Duminii <i, 28 
ZA/,// Orașul nou Călim este 
mima Itibița, in prezența Prea 
Sfinției Sab dr. Timotci Scvl- 
r iu, F.pi < r>p ai Aradului și Hu
nedoarei, ra avea loc punerea 
pietrei de temelie și slujba de 
sfințire a așezămintului monahal, 
distra. ce uni 200 dc ani. Drept- 
credin- io.,ii ortodo, ,i, din Deva 
și din împrejurimi pat dc 
plasa cu autobuzul Deva Prad 
la "ra Î.-0, autobuz ce-si pre

lungește traseul pină in satul 
Crișan. Societatea „CHISltUS" 
asigură transport și la întoar
cere, chiar din localitatea Cri
șan. (Ieromonah Vlsarion, stqrcț 
al Mănăstirii Crișan)

o It .1.V7 .1.//,// Pltl\ ATI- 
7 Mill. Orașul nou Calau e.di' 
la ora mtualli curai, bine gos
podărit. F'aplul se explică prin 
aicea ni întreținerea zonei res
pective a fost privatizata prin 
licitație. Dc menționat cil pe a- 
< casta cale Consiliul Local rea
lizează importaulc economii fi
nanciare i r. n.)

0 PI /.( AlH-SOSI Itl . \utogara 
din Simcria este mult solicitată 
dc călători. Zilnic., un marc nu
măr dc. autobuze pleacă și so
sesc aici. La cc. oră pleacă ? La 
cc oră sosesc ? Două Întrebări 
la care găsești răspuns numai 
intrehind lucratoare» dc la ghi
șeu, ocupată pinii peste cap cu 
eliberarea biletelor. Erau cindia ■ 
afișate alei tabele cu plecările și * 
sosirile autobuzelor Nu mal si>d, J 
Informarea călătorilor este în ■ 
suferință. (Gh. I. N.) |

Prin firma „MONTANA", produse chimice 
expirate au pătruns și în județul nostru

pă ce depozitele Occiden
tului și Orientului au mat 
luat o „gură de oxigen”, 
a căzut ca o bombă afa
cerea Sibiu. Afacere ca
re a creat multă vîlvășî 
ale cărei tentacule pot fi 
reperate in locuri nebă
nuite.

în lunile aprilie și 
mai, Inspectoratul Jude
țean Hunedoara de Pro
tecție a Plantelor și Ca

vacanta, cu tristete» 7 *

biletului : 70 de lei. Ajuns 
la ghișeu, întreb cit costă 
un bilet pentru copii. ( a- 
siera inii răspunde : „Dacă 
sint în grup organizat, au 
50 la sută reducere. Dacă 
vin cu părinții sau singuri, 
nu au reducere", l’lălesc 
plin de uimire 280 de lei 
pentru o oră și jumătate de 
deconectare ! Așa au înțe
les unii c-ar fi economia 
de piață. Prețul se stabi
lește ÎI1 funcție de ceea ce 
rulează pe ecran. 

rantină Filosanitara, prin 
centrul său de la Orăș- 
tie, a intrat în legătură 
cu firma „Montana" din 
Miercurea Sibiului, firmă 
de la care a achiziționat 
„rolicarbotin” și „Bir- 
lane", substanțe folosite 
în combaterea bolilor și 
dăunătorilor. Dacă pen
tru prima — „Policarbo- 
tin“ — folosit în comba
terea bolilor la pomi, le

• • •

Stimați gospodari aleși 
in fruntea acestui frumos 
oraș ! Ce mijloace <lc re- 
creerc și refacere a forțelor 
oferiți copiilor concetățeni
lor dumneavoastră ? Dis
cotecă ?! Baruri ?! Eternele 
betoane dintre blocuri pen
tru cei mici ?! Să credem 
că cei iii drept să gindească 
la acest aspect nu au nici 
copii, nici nepoți, probabil 
nici strănepoți ?!

Așadar, ce bine c-a ve
nit vacanța mare... 

gume etc. (substanță cu 
gradul patru de toxicita
te). s-a dat „verde" prin 
buletinele de analiză e- 
fectuate în laboratorul 
central de la București, 
pentru cea din urmă — 
„Blrlane" (gradul unu de 
toxicitate) — semnele de 
întrebare sînt evidente, 
folosirea ei fiind inter
zisă prin buletinul de a- 
naliză nr. 2435/2 iunie

Atenție, vă tlați cu
stîngul in

La Brad c pe cale să st 
nască un conflict de mun
că între primărie și lu
crătorii dc la activitatea 
de salubrizare a orașului, 
din cadrul mai vechii 
E.G.C.L., de scurt timp 
„ridicată in grad", ca re
gie autonomă de gospodă
rie comunală și locativă. 
Conflictul nu trebuie mi
nimalizat ; se știe ce efect 
nefast au in lumea civi
lizată grevele de acest fel. 
Cum a „germinat" cel ca
re e pe cale să se nască 
la Brad ? Cităm din scri
soarea cu care lucrătorii 
respectivi s-au adresat 
1’refeclilrii Județene și 
redacției ziarului nostru :

„In luna mai. făcînj si
tuația de lucrări, dl agent 
Călămar Dorin a totali
zat (lucrări in valoare dc 
— n.n.) 1G9 000 de lei, și 
a înaintat-o primăriei. A- 
ceasta nc-a „tăiat" lucrări 
efectuate cu atita trudă, 
acceplind lucrări doar in 

una pe /Y
I-iii» ulc. <i înseamnă un <nn fățarnic?

- I unul i .iri arc față, dar n-arc obraz...

1992, emis de centrul mai 
sus-amintit, pe motiv, 
deocamdată, că nu este 
omologat in România.

Din relațiile pe care ni 
lc-a oferit dna luliana 
Marian, biolog la Inspec
toratul Județean pentru 
Protecția Plantelor și C’a-
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(( onlinuarc în pag. a 3-a)

ANUL IV
NR. 646 

MARȚI, 
23 IUNIE 

1992
4 PAGINI • 10 LEI

dreptul!
valoare de 90 000 de lei", •

Am solicitat explicații * 
la această stare de lucruri 
cllui ing. Nicolae Moga, ( 
primarul orașului Brad. •

„Nu vom accepții nici- 1 
odată sir plătim nemunca 
— nc-a spus domnia-sa. ' 
Orașul c murdar, nemul- . 
(urnirile cetăți oilor lega- : 
te de starea lui de salu
britate sporesc, dar EGCL 
ne prezintă situații de lu
crări din circ rezultă că 
s-a măturat zilnic întrea
ga suprafața a orașului, 
inclusiv locul de sub- clă
diri. La tarife, ce să mai 
vorbim, a crescut tariful 
pe metrul pătrat după bu
nul plac, fără nici o jus
tificare economică. Așa 
ceva nu putem accepta. 
De altfel, am scos la lici
tație, pentru concesio
nare. respectiva activitate.
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DECLARAȚIA 
MINISTERULUI
AFACERILOR 

EXTERNE 
AL ROMÂNIEI

Ministerul Afacerilor I-x- 
Icrnc al României a luat 
cunoștință cu profundă în
grijorare dc evoluțiile gra
ve care au intervenit in 
Republica Moldova, inec- 
pind din dala de 20 iunie, 
odată cu ultimatumul /Ar
matei a 11-a și actele de 
forță ale unităților arma
tei ruse aflate pe terito
riul acestui stat suveran și 
independent.

Prin aceasta, Armata a 
1 l-a și-a încălcat pe față 
neutralitatea la care s< 
angajase. De asemenea, nu 
se mai poate sus(inc că 
este vorba dc clemente scă
pate de sub control, ci 
sintem in prezența linei 
politici deliberate, de sub
minare a guvernului le
gitim al Republicii Mol
dova, a încercării dc opri
re a proceselor democra
tice Care au loc in accsl 
stat.

Este un act grav, prin 
care forțe armate străine 
caută să împiedice autori
tățile d< ordine și unită
țile armate ale Republicii 
Moldova să restabilească 
și să asigure ordinea, față 
de acțiunile gardiștilor și 
ale altor formațiuni para
militare anticonstituțio
nale.

în mod surprinzător, a- 
semenca acțiuni intervin 
după adoptarea de către 
Parlamentul Republicii 
Moldova, in ultimele zile, 
in urma unor dezbateri 
prelungite, la care au par
ticipat dcpulați din toate 
zonele republicii, a unor 
hotăriri menite să con
ducă la o soluționare dc 
ansamblu și definitivă, prin 
mijloace exclusiv pașnice, 
a situației din raioanele 
din stingă Nistrului ale 
Republicii Moldova. Nu 
este inlimplător că dc 
fiecare dată cînd efortu
rile politice sînt pe puncltil 
de a marca un progres, se 
recurge la acte dc forță 
care au ca obiectiv evident 
zădărnicirea acestor efor
turi. Asemenea acte sini 
de natură să amplifice ac
țiunile separatiste, violen
te și să descurajeze efor
turile dc soluționare paș
nică și d< mocratică.

Implicarea nedisi mu latei 
a Armatei a 1 |-a in eve
nimentele din zona orașu
lui Tighina (oraș situat pe 
partea dreaptă a Nistru
lui) conduce la agravarea 
situației, cu consecințe gra
ve pentru întreaga regiu
ne. Este evident că ac
tele de forță și ultimatu
murile Armatei a 1 l-a re
prezintă încălcări flagran
te ale principiilor și an
gajamentelor asumate in 
cadrul C.S.C.E. și contra
vin Cariei Națiunilor (Sui
te.

Ministerul Afacerilor I x- 
term al României ține 
să reafirme că singura cale 
dc depășire a situației exis
tente este respectarea su
veranității și integrității 
teritoriale a Republicii 
Moldova, a cadrului său 
constituțional și legisla
tiv, care permite rezolva
rea pașnică a problemelor 
sale interne.

M.A.E. roman adresea
ză un apel insistent la 
rațiune și răspundere pen 
tru destinele păcii in rc- 
giilIB; >'■ "» Europa in ge
neral.

Romania se declară din 
nou gata să participe la 
toate eforturile dc solii- 
țioiyire pe caii politică a 
situațnT> deosebit <|c gra
ve create, rezolvare a 
tuturor problemelor Jtrin 
folosirea mecanismelor dc 
recti’inenlare pașnică exis
tente. (Romprcs)
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„Palia“ un monument 
de limbă românească

Pentru noi toți, locui
tori ai acestei țări, Orăș- 
tia rămîne un simbol. 
Mai cu scamei un simbol 
de suflet, un nume in 
cultura românească, pen
tru că la sfirșitul seco
lului trecut și la începu
tul celui in care șansa 
sau ghinionul nc-au hă
răzit să trăim, această 
localitate devenea un ve
ritabil centru de cultură 
prin tipăriturile și editu
rile de aici, prin socie
tățile literare și manifes
tările „Astrci", ale So
cietății pentru Fond de 
Teatru I'omân, prin dez
văluirile excepționale ale 
unei creații folclorice u- 
nice, pe care zona Mure
șului Superior le concen
tra aici. Mergind adine 
in istorie, nc impresionea
ză fanta tica cultură da
cică. a dacilor liberi, și 
"mai apoi acel „ccl mai 
important monument de 
limbă românească" — „Pa
lia" tipărită alai, acum 
410 ani, dc Serbau, fiul 
Iul Cored.

Acestui ultim și stră
lucitor moment mențio
nat i-a fost dedicat sim
pozionul științific orga
nizat dc Muzeul Jude
țean, ,-u sprijinul Inspec
toratului Județean pentru 
Cultură și al Primăriei o- 
ra'.ulul Ora ție. Cuvîntul 
de deschidere a fo.-t ros
tit de primarul orașului, 
dl Mir--,-a Homorodean. 
tn expunerile lor, specia
liștii au abordat impor
tanța ..Paliei’' in cultura 
română (Marla Dasarab 
— Muzeul Județean), a 
elementelor grafice din 
cărțile transilvănene de la 
,finitul sec. al XVI-lea 

(Ana An irccscu — Oficiul 
pentru Patrimoniul Cul
tural Național Dwvn-'i),

Poliția din Hațeg - întotdeauna „pe fază"
Comandant al Poliției 

din Hațeg este dl maior 
Constantin Crozn, un om 
volubil, agreabil partener 
de discuție, bine infor
mat, cc arc multe dc spus 
cititorilor .Cuvintului li
ber". Tocmai de aceea 
l-am invitat recent la o 
discuție.

— Așadar, die maior, 
cum s<> stă la Hațeg cu 
starea infracțională 7

— Nu chiar așa de râu 
ți am să aduc citcva ar
gumente în sprijinul afir
mației mele. în perioada 
trecută din acest an n-am 
înregistrat fapte săvîrșlte 
cu violență. Au crescut, 
dar nu îngrijorător, furtu
rile din avutul public ți 
particular, autorii aces
tora Insă, în majoritate, 
nu sînt din Hațeg, ci din 
alte localități.

— Deci, cetățenii ora
șului sînt, în majoritatea 
lor, oameni de omenie, 
cinstiți...

— Așa este. Și acest 
fapt se explică ți prin a- 
ceea că oamenii se cunosc 
intre ei, se respectă. în 
ce ne privește, organizăm 
periodic acțiuni de pre
venire, prin controale, dis
cuții cu conducerile uni- 
fiiților economice ța.

— La Hațeg erau foar
te frecvente furturile de 
rame de la abator. în 
prezent care este situația 7 

— S-a furat și in acest 
an carne, dar nu în can
tități nn-i. Au fost depis
tai! hoții — Ciupi Rădu- 
Tc'.cn, M.irius Nedelcu ți 

limba „Paliei" dc la O- 
răștic (Viorica Pamfil — 
Universitatea Cluj-Na- 
poca), valențele artistice 
ale „Paliei" (Doina Jic- 
ghiș — Muzeul Județean), 
variantele sculpturale ale 
„Paliei" (Nicolae Adam 
— Inspectoratul Jude
țean pentru Cutură). Ca 
o confirmare a faptului 
că Orăștia rămîne un 
centru de interes istorlco- 
cultural al țării sînt co
municări vizînd tipogra
fiile locale (Adela Iler- 
ban — Muzeul Județean), 
impresiile călătorilor stră
ini despre Orăștie (Glieor- 
ghe Firczak — Muzeul 
Județean), cronicari euro
peni din sec. XV!—XVIII 
despre Orăștie (Doina 

Xeglcr — Biblioteca „Bru- 
kenthal* Sibiu), cercetă
rile arheologice de la ce
tatea Orăștiei (Aurelian 
Cosma — Muzeul de Et
nografie și Artă Popu
lară Orăștie).

Tot cu acest prilej, la 
muzeul orăștian s-a des
chis erpoziția „Carte ve
che românească și icoane 
aflate in patrimoniul o- 
răștian". Cei prezent i au 
putut admira „Carte ro
mânească de învățătură", 
Iași, 1647 ; „Xoul Testa
ment de la Bălgrad", 
1618; „Îndreptarea legii", 
Tirgoviște, 1652 ; alte 
multe cărți din secolul al 
X.VIll-lea tipărite la Blaj. 
I n loc aparte a ocupat 
„Evangheliarul românesc", 
tipărit de Core i în 1561. 
De o mare valoare au fost 

icoanele de secol al XVIII- 
lea .mult admirate de un 
public cunoscător al pa
trimoniului nostru națio
nal.

minei, bodea

Traian Radulescu — care 
și-au primit pedeapsa ce 
li se cuvenea.

— Cum se fură carnea, 
de fapt 7

— Se aruncă peste gar
dul ce împrejmuiește aba
torul, dc unde indivizi 
avertizați o ridică. Am 
organizat peilodie rai
duri in locurile respecti
ve, așa i-am prins pe cei 
trei în IJagrcnt.

— Aflindn-ne la capito
lul fiirtnr,, ați depistat și 
alți -croi" ai unor aseme
nea fapte 7

— Nicolae Brindușan și 
JJ viu M irgău au sustras 
600 1 ie motorină de la 
Riu Marc Retezat. Paul 
Parnău ș' Erdely Peter 
au săvlrț’t o spargere la 
magazinul . Electrice" din 
oraș. Marius Șeron șl Cor
nelia Pădurcan se înscriu 
și ei fn această categorie 
de mdivlzl.

— Ziceați că autorii in
fracțiunilor nu-țl au toți 
domiciliul In Hațeg. Dc 
unde sînt 7

— Doi dintre cei ce au 
furat carne sînt din Cio- 
pcia, cei ce au spart uni
tatea „Electrice* sînt, pri
mul din Oțelul Roșu, al 
doilea din Bouțarl, jude
țul Caraș-Severin.

— Vă punem o întreba
re, poate, nepotrivită : cit 
timp trece de la săvîrșirea 
unei infracțiuni pînă la 
dep -tarea autorului 7

— întrebarea este fireas
că șl nm să apelez la 
două exemple. C. Pădu- 
rcanu a comis, în noaptea

— Mai întîj stimate die 
colonei, vă rugăm să de
tailați obiectivul unității 
pe care o conduceți.
— Obiectivul unității noas

tre cuprinde cel puțin trei 
componente mari. Prima 
se referă la asigurarea res
pectării legislației pe linia 
prevenirii și stingerii in
cendiilor în întreaga zonă 
de responsabilitate, respec
tiv județul Hunedoara șl 
o parte a județului Alba. 
Din acest punct de vedere, 
urmărim modul în care 
agenții economici, consiliile 
locale aplică măsurile și 
actele normative care re
glementează activitatea de 
prevenire și stingere a in
cendiilor.

— Prin cc mijloace fa
ceți, acest lucru?

— Prin cele minime 
pe care unitatea le are la 
dispoziție, dar pe care le 
folosim cu maximă răs
pundere și eficiență.

— Eslc vorba despre 
mijloacele tehnice ?

— Mai degrabă despre 
cele umane, despre specia
liștii noștri, care se stră
duiesc să fie cit mai mult 
în mijlocul colectivelor 
muncitorești, al oamenilor, 
explicindu-le normele și 
măsurile specifice domeniu
lui p.s.i., necesitatea res
pectării lor riguroase, con
secințele grave, dureroase, 
în cazul cînd sînt ignorate.

Precizări
Trei dintre cele patru 

lucrătoare ale fostului ma
gazin ..Modern" din Deva 
(fotografia alăturată) se 
află in greva foamei. E- 
xistă și un generic al ac
țiunii, și anume „Gre
va foamei pentru lo
cul de muncă Pe ca- 
re-1 merităm". De la soții 
Aurelia și Nicolae Micu- 
lescu, câștigători ai licita-

de 18/19 mai, cinci fur
turi din autoturisme. în 
ziua de 20 a fost înhățat. 
II' ti’ de carne de la aba
ter au fost prinși, cum 
vă spuneam, in flagrant.

— Sînt dovezi de pro
fesionalism, die maior. 
Cum colaborați cu cetă
țenii orașului 7

— Foarte bine și nu 
socot deloc exagerată a- 
ceastă afirmație. în cazul 
petrecut la „Electrice" am 
primit, la d>uă noaptea, 
un telefon de la un cetă
țean care a văzut lum'na 
unei lanterne plimbîndu- 
sc pe pereții unității res
pective. Imediat ne-am de
plasat la fața Io'f'uI și 
1- >m luat pe hoți ca din 
oală. Tot ca urmare a u- 
nor sesizări l-am depistat 
șl pe cei ce au sustras 
motorină.

— Ce semnificație dațl 
acestui fapt 7

— Este un semn că oa
menii orașului au tot 
mai mqre încredere In 
poliție și, totodată, — sper 
»ă nu fiu 'nvinuit de lip
să de modestie — că lu
crătorii în uniformă albas
tră îșl fac tot mal bine 
datoria. încrederea cetățe
nilor ne onorează șl ne 
străduim zi de z| și ceas 
de ceas să fim la înălțimea 
atribuțiilor cc ne revin în 
societate, să fim mereu 
„pe fază" — cum se zice. 
Și reușim tot mai mult 
așa ceva.

TRAIAN ÎIONIIOR, 
Gll, I. NEGREA 

Această activitate este pri
vită, în concepția noastră, 
ca nn fel de foc continuu 
— dacă vreți — șl ața 
am dori s-o înțeleagă toți 
cel care au responsabilități

O problemă mereu 
arzătoare-prevenirea și 
stingerea incendiilor (I)
Interviu cu <11 col, PAVEL GAL, comandantul 

Grupului dc pompieri al județului Hunedoara

în exercitarea ei.
— A doua componentă?...
— Este controlul respec

tării normelor și măsurilor 
în întreprinderi și în lo
calități, de către agenții e- 
conomici și persoanele in
dividuale. Aceste obligații 
le înfăptuim cu o periodi
citate clară, în baza unor 
programe concrete de ac
țiune și în funcție de gra
dul de periculozitate al u- 
nor obiective. Cu aceste 
prilejuri, acordăm și asis
tență tehnică pentru reme
dierea neajunsurilor consta
tate. Aceasta nu înseamnă

necesare
ției pentru locația de ges
tiune a acestui spațiu, a- 
flăm că : spațiul obținut 
nu va primi o altă desti
nație comercială decît cea 
pe care o arc în prezent ; 
familia Miculescu și-a ma
nifestat dorința de a an
gaja lucrătoarele tostului 
magazin, prin transfer, la 
societatea sa. Doar una 
dintre dumnealor a accep
tat, celelalte trei rcfuzînd 
categoric angajarea Ia un 
privatizat. (N.V.)
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Firme, necazuri și somnolență
Ora prinzului, într-o zi 

cu soare. Un soi de som
nolență pusese stăpînire pe 
magazinele din Călan. To
tuși, la o privire mai a- 
tentă, puteai sesiza și lu
cruri nu tocmai obișnuite. 
Firme ce nu concordă cu 
specificul magazinului s-au 
văzut și se mai văd încă 
și-n alte locuri. Așa că 
dacă pe bordura terasei e- 
ra scris „încălțăminte" iar 
pe vitrină „Magazin ge
neral", vor spune unii, nu 
e ceva chiar ieșit din co
mun. Enigma stă în com
partimentarea spațiului I- 
nițlal. Mai trebuia mutată 
și firma luminoasă fn drep
tul Magazinului 34 al S.O. 
„Streiul" S A. Călan. Ma
gazin despre care dna 
Doina Nicolae, gestionar, 
susține că în ultima pe
rioadă, de după Paști, a 
avut o foarte bună vîn- 
znre. Ce-1 drept, era ex
pusă încălțăminte de se
zon diversă, ca modele șl 
culori. Iar despre calitate 
mi s-a spus că „8 mai 
bună decît altădată".

Am intrat șl în maga
zinul cu firme contradic
torii, pentru că pe ușă un 
afiș anunța că aici liandi- 
capații sînt serviți cu prio

că dacă undeva apar pro
bleme deosebite, nu le a- 
cordăm atenția necesară. 
Ne repliem operativ ori de 
cîteori situația o cere, In
teresele țării o impun. Aș 

putea nominaliza cu o se
rie de exemple, însă cred 
că spațiul tipografic nu vă 
permite consemnarea lor.

— Și, în sfîrșit, cea de-a 
treia latură a obiectivului 
Grupului de pompieri al 
județului Hunedoara...

— Aceasta include pre
gătirea efectivelor și a for
țelor de la nivelul jude
țului pentru intervenția, li
mitarea și lichidarea eve
nimentelor negative care 
se pot produce (incendii, 
calamități naturale, victime 
omenești etc.) Mă refer la 
pompierii militari, dar și 

ritate. Am aflat că această 
„prioritate" constă în fap
tul că cele aproximativ 200 
de persoane handicapate 
din Călan și satele aparțină
toare primesc de aici o 
rație de zahăr și ulej în 
plus (echivalentă cu cele 
practicate pentru toti) și 
ia prețuri subvenționate. 
Este o inițiativă locală 
lăudabilă.

Alte magazine erau la 
ora amiezii închise. Pen
tru renovare — „Menajul", 
cu afișul „predăm premiile 
școlare" — librăria „Alba
tros*. Sau pur și simplu 
închise fără Vreo expli
cație pentru potențialii 
cumpărători — magazinul 
G.C. „Cernafruct" S.A.. A- 
lături, la magazinul de 
pline „Spicul", se mătura 
fără ca plinea și batoanele 
să fie în vreun fel pro
tejate. Și dacă înăuntru 
riscai să te umpli de praf, 
aveai șansa să te speli Ia 
ieșire, căci de p0 terasă 
se scurgea din abundență 
leșie rezultată probabil de 
la spălarea unor rufe.

Cc altceva se maj putea 
vedea în ziua de 11 iunie 
în comerțul din Culan ? O 
coadă la mezeluri, mărfuri 
atruine tentante judecind 

la cei încadrați în formați
ile civile de pompieri din 
obiective și localități, la 
alte forțe care pot fi an
grenate în asemenea ac
țiuni.

— Unde „arde" mai tare, 
die colonel, în domeniul 
dvs de activitate ?

— Cuvîntul arde, care 
are tangență cu munca 
noastră, a pompierilor, ex
primă, de fapt, o stare de 
lucruri reală, care se poate 
produce în cele mai di
verse locuri, medii, cazuri. 
Luăm foc, dacă mă pot ex
prima tot în termeni spe
cifici domeniului nostru, 
cînd în întreprinderi ori la 
agenții economici apar fe
nomene ce pun în primej
die valori materiale impor
tante pentru întreaga e- 
conomie națională. Sărim 
ca arși cînd se produo e- 
venimente în care se află 
fn joc vieți omenești. Și 
nu sînt puține cazurile 
cînd în întreprinderi ori 
pe șantiere, în agricultură 
și la pădure, în locuințe 
particulare, apar situații 
critice care reclamă pre
zenta pompierilor. S-ar pu
tea da exemple, dar mă 
gîndesc că ele nu au re
levanță acum...

(Va urma)

Interviu realizat de 
DUMITRU GHEONEA

după ambalaj, dar descu- 
rajante ca prețuri, vânză
toare supărate la Maga
zinul Electrice 27 al ace
leiași societăți „Streiul". 
Atit de necăjită era dna 
care m-a servit cu un fier 
de călcat incit împreună 
cu marfa mi-a dat și toți 
banii,plus 10 lej rest. Și 
dacă intr-adevăr salariul p» 
luna precedentă s-a ridi
cat la suma de... 1000 de 
lei, iar planul vînzărilor 
lunare este egal cu valoa
rea mărfii existente în u- 
nitate, nemulțumirea era 
de înțeles. Așa că l-am 
respectat dorința de a „nu 
o da la ziar" și nu l-am no
tat numele. Doar necazul.

Din aspectele surprinse, 
poate unele sînt acciden
tale. Altele în schimb atît 
de familiare, îneît doar ci
neva venit din afară le 
mai observă. De asta m-am 
șl oprit asupra lor. Poate 
într-un viitor, nu prea în
depărtat, vom găsi doar 
magazine care să te atragă 
cu forța unui magnet, în
eît să nu poți trece fără 
să IrMri, iar înăuntru te 
vor întimpina vinzătoare 
/■iubitoare și îndatoritoare.
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S-a încheiat Campionatul Național 
de fotbal, ediția 1991-1992

Duminică s-au disputat 
ultimele etape în Diviziile 
A ți B la fotbal din ca
drul Campionatului Națio
nal, ediția 1991—1992. In 
Divizia A, primul loc l-a 
ocupat Dinamo București, 
acumulînd cel mai marc 
număr de puncte șt o per
formanță de invidiat: în 
cele 34 de etape a obținut 
21 de victorii și 13 remize, 
nepierzind nici o partidă! 
Hunedorenilor, dar mai 
ales suporterilor și sim- 
patizanțllor, clasarea Cor- 
vinului pe ultimul loc al 

—clasamentului și deci re
trogradarea din prima di

vizie a tării a produs 
multă amărăciune. A fost 
una dintre cele mal slabe 
prestații ale Corvinului pe 
prima scenă fotbalistică a 
țării. Să realizezi doar 6 
victorii in 34 de meciuri 
in care să marchezl 35 de 
goluri și să primești 67 
(cele mai multe „boabe" 
încasate din campionatul 
Diviziei A) este o tristă 
., performanță"

Plecarea unei părți în
semnate dintre cel mal va
loroși sportivi peste hotare 
și-a pus amprenta și 
calitatea partidelor 
campionatul divizionar 
Este o mare diferență
tre ceea ce joacă echipele 
noaJ.re fruntașe — Dinamo,

pe 
din
A. 
In-

Steaua ți Universitatea Cra
iova, echipe ce dau jucă
tori formației reprezentati
ve ți ceea ce a arătat (spre 
bucuria noastră) naționala 
in cele 2 partide din pre
liminarii. De departe Di
namo are cel mal bun let, 
urmată de Steaua. In cam
pionat s-au descurcat, n-au 
intîmpinat rezistență prea 
mare nici în meciurile din 
deplasare. Să vedem ce vor 
face în cupele europene. 
Multe, prea multe intilnlri 
din Divizia A s-au desfă
șurat într-un anonimat su
părător. Spectatorii au 
sancționat comportarea me
diocră a echipelor lor pre
ferate prin absenteism și 
pasivitate față de foștii lor 
idoli.

Duminică, atunci cind 
s-au disputat partidele ul
timei etape, la meciurile 
Dinamo și Corvinul și di- 
namoviștii obțintnd titlul 
de campioni iar proaspăta 
promovată Elcctroputcrc 
la prima ci evoluție în Di
vizia A obținea o frumoasă 
performanță de a se clasa 
pe locul trei și deci drep
tul de a participa în cu
pele europene, se aștepta 
ca publicul să participe 
intr-un număr mult mai 
mare. Tribunele erau insă 
mai mult goale! Și așa

s-a întimplat și la cele
lalte meciuri.

Va fi vacanța fotbalistică 
un bun sfetnic pentru con
ducerile cluburilor fotba
listice ? Șl, referindu-ne la 
Corvinul, ar fi cazul șă se 
intervină cu hotărîrc pen
tru reorganizarea acti
vității conducerii clubu
lui, întărirea lotului cu 
jucători de valoare din 
propria pepinieră (că
listă) ți aducerea a 2—3 
jucători experimentați, scoa
terea din lot a celor indis- 
ciplinați, neatașați de e- 
chlpă apatici ia pregătire 
și pe teren în meciurile 
de campionat Vom re
veni.

SABIN ( ERBU

e-

DIVIZIA A

ULTIMEI ETAPF Dinamo — 
Elcctroputcrc — Sportul Sludi 
r.C. Ploiești 2—0 ; F.C. Argeș — 

Craiova 2—0 ; 
Tg. Mureș — 

Timișoara I—0;

REZULTATELE 
F.C. Corvinul 5—1 ; 
2—1 ; F.C. Bacău — 
Gloria Bistrița 1—1 ; Rapid — Univ. 
F.C. Brașov — Steaua 3—2 ; A.S..A
F.C. Farul 3—0 ; Dacia Brăila — Poli. 
Oțelul Galați —

< L ASAMENTULinteca.

Inter Sibiu 1—0,

termi- 1 DINA.MO 34 21 13 0 76—23 55
*ni pia- 2. Steaua 34 20 8 6 68—31 48
anică” 3. Electroputcre 34 16 7 l i 13—28 rj

4. Univ. Craiova 34 ■ 1 11 9 38—28 39
-JC 5. Poli. Timișoara 34 15 9 10 36—34 39

6. Dacia Brăila 31 II 7 13 39—37 35
r 7. Rapid 31 13 9 12 34—37 35
ațiunii R Oțelul Galați 34 15 5 14 38—16 35
le poli- 9. F.C. Brașov 34 13 8 13 53—19 31
CtorwhA 10. F.C. Ploiești 34 14 6 14 37—49 34
a 11. Gloria Bistrița 34 13 7 14 46—40 33
tutui 12. Inter Sibiu 34 13 7 14 42—13 33
lăți 11 Farul C-ța 34 14 4 16 40-43 32

11 F.C. Bacău 34 11 7 16 32—54 29
15. Sportul Stud. 34 10 8 16 37—17 28
16. F.C, Argeș 34 8 8 18 38—52 24

IL 11 17. A.S..A. Tg. Mureș 34 8 5 21 11—55 21
18 F.C. Corvinul 34 « 7 21 35—67 19
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DIVIZIA Bl
Rezultatele ultimei etape : Autobuzul Buc. — 

FEPA ’74 Bîrlad 2—1 ; Steaua Mizil — Sportul Co
maico 10—0 ; CB. Olt *90 — Unirea Slobozia 5—2 ; 
Unirea Focșani — Flacăra Moreni 6—0 ; Petrolul 
Ianca — Gloria Buzău 5—1 ; FAUR Buc. — Progre
sul Buc. 2—2 ; Portul C-ța — Callatis Mangalia 1—1 ; 
C.S. Tirgoviște — F.C. Caracal 6—0 
— Gloria ( F R. Galați 0—1.

« Olimpia Jim. 8.

MÎINE LA ORĂȘTIE
Miercuri, incepînd de Ia 

ora 16, pe Stadionul „Da
cia" din Orăștie se va desfă
șura partida de.fotbal din
tre Mctaloplastica și Me
talurgistul Sadu, contînd 
pentru baraj In vederea 
promovării în Divizia B. 
După cum se știe, »n pri
mul meci, Mctaloplastica a 
pierdut cu 1—0 la Meta
lurgistul Sadu, iar în al 
doilea, a cîștigat pe teren 
propriu în fața fotbaliști
lor de la Termoconstrucția 
Tr. Severin cu 7—1. Deși 
de departe cea mal bună, 
Mctaloplastica are de în- 
tîmpinat rezistența echipei 
din Sadu, care a învins la 
Tr. Severin cu 7—1 ! Cu 
cit va cîștiga acasă, in 
fața debusolatei formații de 
pe Dunăre ? Tată de ce, 
miercuri, gazdele trebuie 
să înscrie multe goluri 
oaspeților lor. (S.C.).

REZULTATELE
iunie

5—1
2—1
2—0
1—1
2-0
3— 2
4— 0
2— 3
1—0
3— 3 
0—0 
1—5
5— 1

Concursului Pronosport din 21
Dinamo — Corvinul 
Elcctroputcrc — Sp. Studențesc 
F.C. Bacău — F.C. Ploiești 
F.C. Argeș — Gloria Bistrița 
Rapid — Univ. Craiova 
F.C. Brașov — Steaua 
Dacia Brăila — Poli. Timiș. 
Mctalurg. Slatina — Șoimii Sibiu 
Otelul Galați — Inter Sibiu 
Jiul Craiova — U.T. Arad 
Gaz Metan — Unirea A.I. 
Electro Tg. M. — „U" Cluj 
Tractorul Bv. — F.C. Maramureș

Fond de premii : 8 792 534 lei.

DIVIZIA B2

I
*I*I AFACEREA

(Urmare din pag. 1)

J rantină Fitosanitară IIu- I nedoara, am reținut că 
■. cele 540 kg de „Birlane” 
| (Ilaptasol), achiziționate 
, de la firma „Montana”, 

— importatorul direct al 
deșeurilor chimice din I‘ Germania — au fost retra
se și depozitate în sigu- J ranță la Orăștie.I Semnele de întrebare 

* derivă din faptul că pro- 
| dusul chimic în cauză — 
, „Birlane" (Ilaptasol) — a i fost fabricat în 1989, ter- 
’ menul de garanție în mo- I mentul de față fiind de- I pășit, iar mai mult de- J cit atît, produsul nu este 
I omologat în România.
« Situația creată are, dc- I sigur, mai multe motiva- 
’ ții. în primul rînd, cea a 
| lipsei acute de substanțe J chimice necesare culturilor
* # wm f aa^a t aaa^ a aw »

de orice fel, ca pro ecție ‘ 
impotrivk fiilor dău- | 
nătorilor. Un alt factor • 
„motivator" ar fi cel al > 
prețului relativ mic — I 
2000 iei/kg, comparativ ‘ 
cu prețurile produselor | 
similare românești, ce se » 
ridică la a<? două ori pre- I 
țul la care au fost achi- ! 
ziționate aceste substanțe | 

chimice — tranzacția fiind, J 
în fond, un „chilipir” > 
pentru agricultori. Tre- I 
cind însă dincolo de im- J 
portul din străinătate, 'al | 
acestor substanțe chimice » 
cu termen depășit, care | 
s-a transformat într-o a-, 
facere scandaloasă — ] 
țara noastră fiind o ladă J 
pentru gunoaiele altora ■ 
— intervenția factorului I 
conștient pentru preveni- * 
rea acestor situații de- ( 
vine mai evidentă ca ori- ' 
cînd. I
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Atenție, vă dați cu 
stîngul in dreptul!

(Urmare din pag. 1)

Rezultatele ultimei etape : F.C. Bihor — Gloria 
Reșița 1—0 ; U.M. Timișoara — Aris Arad 3—5 ; Jiu) 
Craiova — U.T. Arad 3—3 ; C.S.M. Reșița — Chimica 
Rm. V. 4—3 ; Astra Arad — C.F R Timișoara 2—4 ; 
Jiul Petroșani — F.C. Drobeta Tr. S. 2—1 ; Gaz Mc- 

Unirca A.I. 0—0 ; Metalul Bocșa — Metalur- 
Metalurgistul Slatina — Șoimii

tan
gistul Cugir 4—0 ; 
biu 2—3.

1. C S.M. Reșița
2. U.T. Arad '
3. Jiu) Petroșani
4. C.F.R. Timișoara
5. F.C Bihor •’
6. Chimica Rm. V.
7. Unirea A.I. • 

Gloria Reșița 
Metalul Bocșa 
Jiul Craiova 
Mctalurg. Cugir 
Șoimii Sibiu 
F.C. Drobeta Tr. S.

14. Aris Arad
15. Gaz Metan
16. Metalurg Slatina
17. U.M. Timiș.
18. Astra Arad

• Echipe penalizate cu 
’ Echipă penalizată cu

8.
9. 

10. 
11.
12.
13.

Si-

< LASAMENTUL

8 puncte.
1 punct.

34 20 4 10 55—29 44
34 20 7 7 64—30 40
34 16 4 14 66—42 36
34 16 4 14 44—51 36
34 15 6 13 G6—39 35
34 14 7 13 44—38 35
34 20 2 J2 59—33 34
34 11 6 14 50—46 34
34 15 4 15 50—51 34
31 13 8 13 42—43 34
34 16 2 16 39—52 34
34 13 7 14 54—50 33
34 13 7 14 47—49 33
34 14 5 15 49—60 33
34 12 8 14 48—59 32
34 10 9 15 48—54 29
34 9 6 19 37—75 24
34 5 4 25 33—100 14

R.A.G.C.T.. nici nu a par
ticipat la licitație. A cîș- 
tigat-o o societate comer
cială, care se oferă să a- 
sigure salubritatea, zone
le verzi și cele plantate 
ale orașului, cu o sumă 
maj mică decît cea pe ca
re o arc alocată în acest 
scop primăria"

Deci așa. Atenție, lucră
tori din regiile de gospo
dărie comunală, căci în 
felul acesta loviți cu stîn- 
gul în dreptul și durerea 
tot dv o veți suporta, ea 
numindu-sc pierderea lo
cului de muncă. Ceea ce 
n constatat primăria de la 
Brad. în privința aceasta, 
nu e un fenomen singu
lar. Dar nu numai în a- 
ceastă privință își dau 
lucrătorii din gospodăria 
comunală și managerii lor 
cu stîngul în dreptul.

Nivelurile de salarizare 
acordate și plătite în acest 
domeniu depășesc în mul

te cazuri pe cele realizOr 
te în societăți comerciale 
cu caracter productiv. Aici 
insă e vorba de o regie a 
.statului, care se finanțea
ză din buzunarul cetățea
nului care plătește și tot 
plătește servicii ce I se fao 
pe sponci sau deloo. Das 
reprezentanții statului în 
teritoriu par să nu obser
ve asta. Totalizați numai 
cantitățile de apă potabilă 
cu care c pusă lunar la 
plată populația orașelof 
hunedorene și veți ajunge 
la concluzia hilară că re
giile de gospodărie comu
nală și locativă nu dispun 
de atîtea capacități de tra
tare și captare a apei. 
Structuri organizatorice su
pradimensionate în par
tea lor neproductivă, oa
meni care fac numai ceea 
ce vor și cum vor; cre
deți că poate merge asta 
la infinit ? Primăria de Ia 
Brad a dat un semnal de 
avertizare. Luați-1 ca a- 
tare.

DIVIZIA B3
Rezultatele ultimei etape : Poli Iași — Relonu) 

Suvine.ști 1—0 ; Chimica Tîrnăvcni — C.S.M. Suceava 
1—1 ; Minerul Cavnic — I.C.I.M. Brașov 2—1 ; Ceah
lăul P. Neamț — Acrostar Bacău 6—1 ; Metrom Bra
șov — C.S.M. Borzești 9—0 ; Tractorul Brașov — F.C 
Maramureș 5—1 ; Electro Tg. Mureș — „U" Cluj 1 
Olimpia 
Cluj —

S. Marc — Armătura Zalău 
Foresta Fălticeni 3—1.

CLASAMENT! L

-•5;
3—0; CFR.

4. Progresul Buc.
2. C.F.R. Galați
3. Autobuzul Buc.
4. FAUR Buc.
5. Callatis Mg.
6. C.S. Olt ’90
7. Steaua Mizil
8. F). Moreni
9. Unirea Slobozia

10. Gloria Buzău
11. Portul C-ța
12. Unirea Focșani
13. Petrolul Ianca
14. Olimpia Hm.
15. C.S. T-viștc
16. I .E.P.A. ’74
17. F.C. Caracal 
■18. Sp. Comaico

S.

CLASAMENTUL

34 20 7 7 64—31 47
1. „U" Cluj*
2. F.C. Maramureș

24
24

26
22

7
6

1
6

82—10
75—26

57
50

34 ■10 8 7 63-34 46 3. Ceahlăul P.N. 24 21 5 8 70—14 47
34 20 4 10 51—34 44 4. Metrom Bv. 24 16 5 13 57—38 37
34 17 7 ■10 68—41 41 5. Tractorul Bv. 24 16 5 12 58—47 37
34 15 9 10 46—30 39 6. C.S.M. Suceava 24 15 7 12 44—45 37
34 17 4 13 56—43 38 7. C.F.R Cluj 24 15 5 14 65—52 35
34 16 4 14 53—37 36 8. Poli. Inși 24 13 *> 12 41—35 35
34 14 8 12 48—40 36 9 Olimpia S.M. 24 15 .> 14 •19- 46 35
34 15 6 13 54—50 36 10. I.C.I.M. Bv. 24 14 7 13 43—53 35
34 12 11 11 54—38 35 11. Foresta Fălticeni 24 14 6 14 45—42 34
34 14 7 13 54—43 35 12. Armătura Zalău 24 12 0 13 54—53 3.3
34 13 8 13 50—38 .34 13. Chimica T-vcni 24 11 8 15 42- 51 30
34 13 5 16 52—47 31 14 Electro Tg. M. 24 10 6 18 38 -!>4 26
34 11 7 ■16 32—47 29 15. Minerul Cavnic 24 10 li 18 36- 64 26
34 12 4 18 43—52 28 Hi. Acrostar Bacău 24 !) 4 21 48—82 22
34 11 4 19 30—57 26 17. Rclonul Sâvlne.ști 24 8 4 99 33—7!) ■>D
34 6 6 22 40—97 18 J8 C.S.M. Borzești 21 •> 10 ’2 17—86 II
34 5 '1 u 26 23-122 1.) , Echipă penalizată cu ' pilivto.
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PROGRAMAREA FILMELOR

Io cinematografe, în perioada 22—28 iunie î 
,.1’ATRIA" DEVA: Ultima cursă (SUA); Monstrul] 
sîngeros (SUA); *
„MODERN" HUNEDOARA: Joker (Germania); I 
Vulturul războinic (Hong Kong);
CASA DE CULTURA cAi.AN : Fanaticul (Rusia); I 
Robocop I (SUA); J
„ZARANir BRAD: Ticălosul < han (SUA); Drep- | 
lulea lui Steel (SUA);
„PATRIA" ORASTIE: Un viking vine din sud! 
(Italia); Banditul care nu vrea să moară (SUA);] 
„DACIA" HAȚEG : I.a marginea orașului (SUAp* 
Joker (Germania); l|
..MUREȘUL” SIMERIA : Videociucma : Interviu î, 
pe scaunul electric (SUA);
„LUMINA" ILIA : Orașul Fantomă (SUA); 
„FI..ACARA" HUNEDOARA : Vidcocinema.

I

I
I*I*I

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„ARDEALUL” S. A. DEVA 

Organizează la sediul societății 
P-ța Victoriei, nr. 8, în ziua de 29 
ora 
in I

i
din Deva,| 

iunie 1992, • 
preluarea]i 

complexul I
1 
-I

10, LICITAȚIE directă pentru 
locație de gestiune a unităților : 
Centrul de răcoritoare Dacia — 
comercial Dacia 
Magazin mărfuri industriale „Ucrmcs” 
complexul comercial Dacia 
Cofetăria „Narcisa” — Simeria. 
Documentațiile cu privire la condițiile de I 

preluare in locație de gestiune pot fi consul- j 
lato la sediul societății, telefon 19540.

Garanția de participare se s a depune la k 
casieria societății, pină cel tir/iu laz 27 iunie J 
I992. |

In baza Legii 58/1991, in ziua de 20 iulie ț 
următoarele active : ]

• chioșc alimentație publită (G x 4), am-;
1992,

* w chioșc anmcniapc puniii a v» x am- j
| plasat in curtea Scolii Generale Nr. 2. Deva. | 

(738) J
a t • 9
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PUBLICITATE
aniversari

• PENTRU Lcnuța Iancu 
<lln Deva, la aniversarea 
plici de naștere, cele mai 
frumoase ginduri și flori. 
6oțul Ionel și Dani.

(4013)
• FLORI, fericire, gin

duri bune șl un călduros 
„La mulți ani“ pentru 
Murg Petru din partea co
piilor Cristina, Tibi și so
ției Luciana. (4011)

VlNZARl—
CUMPĂRĂRI

9 VIND mașină de cusut 
„Ileana", 2 uși cu toc. 
Deva, 12377. Informații du
pă ora 19. (1012/1014)

■ VIND dulap frigori
fic, capacitate 2 000 1, sta
re perfectă, cherestea pal
tin, ușă din fier, pre
țuri avantajoase. Orăștie, 
telefon 42631. (4722)

• ViND urgen; aparta
ment 2 camere, confort 
I, belul Bălcescu, Deva, te
lefon 20692 . (4719)

• VIND apartament 2
camere. Simcria, str. Cloș
ca, bl. 16. sc. K‘, ap. 36, 
orele 14—16. (4552)

• S.C. R! I. PRODCOM 
vinde sucuri Cola, Mango, 
Kiwi, la sticle de 1 litru, 
preț en-gros 60 Iei, preț 
en-detaille GG. Deva, te
lefoane 12829, 17994.

(4685/4744»
• ViND I.l 350. Deva, 

str Depozitelor, ■ r-ntral; 
termică l.H.F.

(1513)
• VÎND garsonieră. De

va, Aleea Plopilor, bl. G 1, 
ap. 57. (4709)

• ViND urgent ca
mionetă Mercedes Die
sel 3,5 tone, acoperită, 
preț negociabil 
(l 200 000). Deva, te
lefon 13487, orele 15 
— 23.

(4728;

• SOCIETATE CO
MERCIALA vinde en- 
gros făină de calitate 
la prețuri negociabile. 
Deva, telefon 18358, 
după ora 20.
________ G741J_____

• VIND Skoda 120 J „ 
stare bună. Deva, telefon

24918, după ora 20.
(4706)

• \ tND apartament trei 
camere, confort special. 
Deva, telefon 22989.

(4725)
• ViND piese Dacia 

1 100, parbriz Oltcit, acu
mulator. Maier Ioan, sat 
Be'an, nr. 78.

(4726)
• VIND Toyota Celica, 

accidentată. Simeria, te
lefon G0975. permanent.

(4727)
• VÎND Mercedes 200. 

Deva, telefon 12121.
(4730)

• VIND video recorder
Sansui, japonez, nou. De
va, telefon 156G1, după 
ora 16. (4732)

• VÎND microbuze Sko
da și Barkas. Deva, tele
fon 17379. (1737)

• CONSIGNAȚIA .ÎN
TREPRINZĂTORUL" (viza
vi de hotel „Deva") vinde 
frigidere de 180 1, preț 
49 680 Ici. (4739)

• ViND casă, depen
dințe, apă, gaze, grădină. 
Deva, telefon 25231

(4740)
• VÎND mașină de tri

cotat cu cartelă. Deva, te
lefon 21562. (4756)

• VÎND urgent casă
gaze, apă în Deva. O. 
Dcnsusianu, 3. (4745)

• VIND urgent Dacia
1 300, fabricație 1981, stare 
perfectă. Deva, telefon 
14267. (4712)

• \1ND teren intravilan.
Deva, str. Horea, 200, te
lefon 29370. (4746)

• BRIGADA C.Ă.L*. Foit
organizează licitație, du
minica. 28 iunie, ora 12, 
pentru vinzarea mijloacelor 
fixe și obiectelor de in
ventar. (4752)

• VIND apartament. In
formații telefon 27729, De 
va, ori schimb cu Arad.

(1748)
• CLLMPĂR bare Dacia

1 310, folosite. Deva, tele
fon 16096. (4754)

• VÎND apartament 3 
camere. Simcria, str. Fa
bricii, bl. 1, sc. A, ap. 17.

(4753)
• VIND doi boi de pa

tru ani. Costa Ioan, nr. 
11, sat Arănics, comuna 
Cerbul. ' (4305)

• VIND televizor color 
Philips, cu teleeomandii, 
diagonala 67 cm, fabrica
ție 1992. Hunedoara, te
lefon 17811.

(1306)

• VÎND Volkswagen 
Bus, benzină, convenabil. 
Hunedoara, telefon 16641 
(Revoluției 20).

(4307)
• VIND apartament B 

camere, cu pivniță. Hune
doara, telefon 22448.

(4308)
• CUMPĂR bloo motor 

Trabant 601, prefer nou. 
Hunedoara, telefon 20760.

(4301)
OFERTE 

DE SERVICII
• FILMĂRI video de 

calitate, jocuri pe calcula
tor. Deva, telefon 27689.

(4119)
■ LOCATARII bl. K4 

Gojdu, Deva, primesc o- 
ferte din partea unor fir
me specializate In hldro- 
izolații, pentru efectuarea 
de lucrări. Informații la 
apartamentul 19.

(4750)
SCHIMBURI 

DE LOCUINȚE
• SCHIMB contract a- 

partament Călan șl garso
nieră Deva („Favorit"), 
pentru apartament Deva, 
sau alic variante. Deva, 
Bălcescu (nou), bl. 29 A, 
ap. 21, după ora 1G.

(4739)
• SCHIMB Oltcit nou 

cu garsonieră. Deva, tele
fon 16893.

(4747)
ÎNCHIRIERI

• CĂUTAM pentru în
chiriere 1-2 camere pen
tru birou (sediu), societa
te comercială, în Deva, 
telefon 12881,- după ora 20.

(4741)
• OFERIM spațiu co

mercial, ultracentral, de 
închiriat. Deva, telefoane 
17772, 18633, după ora 18.

(4743)
• CAUT de închiriat a- 

partament 2-3 camere, zo
nă centrală. Deva, telefon 
18GG0, orele 9—21.

(4751)
DIVERSE

• CU autorizația 4055/ 
1991, emisă de Prefectura 
județului Hunedoara, s-a 
deschis activitate indepen
dentă, reprezentată prin 
Tica Li via din Hunedoara, 
str. Magherti, nr. 28, a- 
vînd ca obiect de acti
vitate comercializarea măr
furilor industriale indige
ne și de import.

(1729)
• CU autorizația 5216/ 

1991, emisă de Prefectura

ludețulul Hunedoara, 8-a 
deschis activitate indepen
dentă, reprezentată prin 
BurtUă Mircea din Hune
doara, str. Eroilor, nr. 5, 
ap 1, avlnd ca obleot do 
activitate comercializare 
mărfuri alimentare șl nea- 
limentarc, indigene șl im
port, cafea, îmbrăcăminte, 
încălțăminte, dulciuri, su
curi, țigări, cosmetice.

(4738)
• CU autorizația 5309/

1991, emisă de Prefectura 
județului Hunedoara, s-a 
deschis activitate indepen
dentă, reprezentată prin 
Gogan Pantelie din Călan, 
str. P. Groza, nr. 3/13, a- 
vînd ca obiect de activita
te desfacerea produselor 
de croitorie, tricotaje, con
fecții imprimeuri, pans- 
manterie, încălțăminte, ju
cării. (4755)

DECESE
• FAMILIA îndoliata 

mulțumește prietenilor, co
legilor de liceu șl de ser
viciu, tuturor acelora care 
l-au condus pe ultimul 
drum pe cel care a fost

IOAN DățALAN.
un minunat om. dispărut 
fulgerător și prematur din- 
trei noi. Odihncască-se în 
pace I (4735))

• COLEGII de clasă 
din Liceul „Dccebal” De
va, promoția 1952, sînt a- 
lături de familia îndolia
tă la dispariția prematură 
și fulgerătoare a celui care 
a fost

IOAN HĂȚĂLAN, 
un minunat om și coleg, 
pe care l-am condus pro
fund îndurerați, la locul 
de veci. Va rămîne veș
nic în inima și aminti
rea noastră. (4735)

• SINCERA recunoș
tință prietenilor, rudelor, 
vecinilor, colegilor, sindi
catului liber șl colectivu
lui Termocentralei Mintia, 
la fel tuturor celor care au 
fost alături de mine în 
clipele grele șl l-au con
dus pe ultimul drum pe 
cel care a fost

T1BERIU STUREK.
Soția. (4733)

• COLECTIVUL 
Șantierului 1 Deva este 
alături de directorul 
Gheorghe Cărăba.ș la 
greaua pierdere sufe
rită prin încetarea din 
viată a tatălui său.

(4736)

l 
I

SOCIETATEA COMERCIALA 
„LEGUME-FRUCTE“ S.A. BRAD

str .Avram Iancu, nr. 54
Vindem prin licitație publică în ziua de 3 

iulie 1992, ora 10, la sediul societății, urmă
toarele mijloace fixe disponibile : 

autocamion AFB 
autocamion TIER
remorcă auto 
remorcă izotermă 
remorci tractor 
calculator TPD

• șopron metalic
Totodată oferim spre vinzare ambalaje din 

lemn, toate tipurile și închirieri spații dc depo
zitare.

Informații suplimentare la sediul societă
ții, precum si la telefoanele 50739, 51530.

(737)

• 1
• 1
• 1
• 1
• 2 
• l

SOCIETATEA COMERCIALA 
VENUS S. A. DEVA

<
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REMAT S. V HI NEDOARA—DEA A
cu sediul in Deva, str. Griviței, nr. 37 

Vinde ia licitație publică, organizată in 
data de 10 iulie 1992, ora 9:

• mijloace fixe cu durata <l<- serviciu ne
expirată.

Listele cu acestea sc afla la sediul unității. 
(7 la)
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FILIALA T LRITORI \I.A \ CADI RII.OR 
D E V A

Recomandă absolvenților clasei a \ lll-a 
din acest an înscrierea incepind cu data de 
22. VI. 1992 la examenul de admitere in clasa 
a IX-a de la Liceul Silvic Timișoara.

Relații suplimentare se primesc la sediul 
Liceului Silvic Timișoara sau Filialei Terito
riale a Pădurilor Deva. (711)

ADMINISTRAȚIA UN \N( I ARA 
A MUNICIPIU! IT IHA’A

cu sediul in Piața Unirii, nr. 2 
ORGANIZEAZĂ CONCURS 

dala de 10 iulie 1992, ora 10. la sediul uniio
tății, pentru ocuparea următoarelor posturi : 

' • Iht economisi — pentru funcția de in-
9 spector

Actele necesare și relații privind condi- 
(iile de încadrare și participare la concurs se 

| pot obține la sediul unității. 
-Li-................................................Dosarele cu actele sc primesc piua la data 

de 6 iulie 1992. (7 13) |
* mm » «
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BANCA ROMÂNA PENTRU DEZVOLTARE j 
D E A7 A '

| 
Organizează in ziua de 26 iunie a.c. ' 

CONCURS pentru ocuparea postului de
I

• CASIER VALUTA I
J

Cererile împreuna cu actele doveditoare I 
privind îndeplinirea condițiilor sc primesc la J

I sediul Băncii piuă in 25 iunie a.c. J
Condiții : cel puțin studii medii termina- i 

te ; experiență in domeniu ; cunoașterea la I 
perfecție a unei limbi de circulație internațio- > 
oala (de preferință engleza). J

(746) |

S.C. .. ALIMENTAR V S. \
DEA’ A

<u sediul iii Deva, bdul I Decembrie 1918, 
nr. 30, etajul II

Org.uiizc.iz.i in dala de 30 iunie 1992, ore
le 10, l.i sedilll soi ietații, licitație public a pen
tru \iiizari a următoarelor mijloace de trans
port :

/ ‘ • — / MM / MM « / MM / MM / MM » f / MM t

1 Preț începere1 licitație ii • Auloizoterniă TĂ 12 125 000 Ici
• Remorca tractor 18 170 lei 1i • Molosciitcr 12 700 lei 1

Mijloacele <lc transport pol fi văzute zil- 1i
ni< in perioada 25—30 iunie 1992, in str. Ilo- 1

i r>a, nr. 13. (739) 1

■l

bl. K. ț

)
i

ț

I
4

Organizează licitație pentru locația gestiil- 
pentrunii în data de 9 iulie 1992, ora 10, 

magazinele :
• PARADIS (bărbați) 

bdul Dccebal
• LUXOR — Dex a, bl. J, str. 

tații
• SANITAS — Deva, bl. J, str. Libertății 
Informații suplimentare și documentația

pentru licitație se pot lua de la sediul Socie
tății A'ENUS S.A. DEA'A, str. Kogălniceanu, 
bl. 14, telefon 17049.

Licitația sc face conform II. G. 140/1991, 
cu ultimele modificări.

Dev a.

Liber-

(733)

SOCIETATEA
„UNIVERS”

COMERCIALA
S. A. DEA7A

c

II
cu 

să-și achite sumele ce le mai 
a se e\ita calcularea unor 
în funcție de dobînda prac- 

Termenul de prezentare pînă 
(731)

Kogălniceanu, bl.cu sediul în str. .AI.
Invita pe toți clicnții cate au cumpărat 

plata în rate 
datorează pentru
dobînzi majorate, 
ticată de bancă, 
la 30 iunie 1992,

(

CIȘTIGURI IMPORTANT E LA C.E.C.
Ca urmare a majorării dobin/.ii ce se acordă 

la obligațiunile C.E.C. cu ciștiguri, conducerea 
aprobat un nou plan de ciștiguri care

cu tragerea la sorți
luna iunie 1992, astfel : 

ciștig dc 500 000 lei
cîștig de 400 000 lei
ciștiguri 
ciștiguri 
ciștiguri 
ciștiguri 
ciștiguri 

ciștiguri dc 
ciștiguri dc 
ciștiguri de 
ciștiguri de

C.E.C. a
sc acordă lunar, incepind 
pentru

de 300 000 lei
de 200 000 lei
dc 150 000 lei
de 100 000 lei
de 50 000 lei

lei 
lei 
lei 
lei

1
1
2
2
4
4
5
100
100
200
200
1 000 ciștiguri do 10 000 lei
6 000 ciștiguri de 5 000 lei.

Total 7 619 ciștiguri în valoare de 55 650 000 
lei.

Obligațiunile C.E.C. se pot procura dc la 
toate unitățile C.E.C. in numărul și valoarea 
dorită. (734)

30 000
25 000
20 000
15 000

soc ietatea comerciala 
SARMISMOB s. A. DEA A 

cu sediul in Deva, bdul 1 Decembrie,
Angajează următorul personal 1 
jurisconsult 
revizor contabil 
operatori industrializarea lemnului 
timplari 
pompieri 
angajează personal și cu domiciliul

afara municipiului Deva.
Informații suplimentare la sediul utjilății 

sau telefoanele 16121, 11999, 11026.
(712)

nr, 21,
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