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Ultimele statistici con-

|
Jiului. Sub aspect nu- I 

I meric, situaţia se pre- î
• zintă după cum urmea- |
| ză: 1990—1700 nou năs- * 
J cuţi (490 în primul tri-. I 
| mestru); 1991—1534 nou ‘ 
« născuţi (364, trimestrul |  
î U: 1992—1497 nou năs» J 
I coţi (385 trimestrul !). 1 
; iar ftt 1993 (la finele! 
( trimestrului Q 317 î  
» nou născnţL |
I Declinul natalităţii este .  
J determinat d e .
I « *
I a deficitului din 
J tui familiei, multe «*- - 
I miiii tinere refuztnd ca» >
* tegoric, cei puţin pe mo-1 
|  meat, aducerea unui co- •

ptt pe lume. fără a mal |

‘TI

I lua
; unul cămin care să per-1 
I mită o  existenţă de» } 
1 ceată cit de ctt. t

. COSNSL POKNAK t

un început
lia deschiderea oficială a cursurilor de educare'şi 

instruire a părinţilor «a copii handieapap, erganizate 
de Asociaţia Handicapaţilor Neuromotori din România 
în colaborare cu Un' versta tea Cfefehorg (Suedia), au 
fost prezenţi prefec judeţelor Hunedoara Şi Arad 
(unde-şi are sediul A.H.N.R.), reprezentanţi ai organis
melor guvernamentale şl neguvemamentale invitate, 
dovadă a interesului de oare se bucură activitate^ de 
sprijinire a persoanelor handicapate.

întîlnirea a prilejuit Rostirea unor gînduri calde, 
de înţelegere şi sprijin. Dincolo de cuvinte frumoase, 
asociaţiei devene i-au fost oferite şi daruri foarte 
utile (un calculator, cărucioare).

Alegerea Devei ca primul oraş In care se organi
zează asemenea cursuri este o recunoaştere a rolului 
deosebit de activ jucat de asociaţia judeţeană în ca
drul celei naţionale, tacă de la constituire, ctt şl a 
faptului că aici s-au «Nttteat multe, cu posibilităţi pu
ţine. De altfel AJBUf.R. este singura asociaţie din 
lume care a  introdus *a constituţia propriei ţări un 
articol de protecţie specială a tuturor handicapaţilor, 
ceea ce ulterior a permis obţinerea unei legi speciale. 
Datorită acestei activităţi, A.H.N.R. este afiliată unui 
organism european c m  include cîte o singură aso- 
ciaţie de profil din fiecare ţară.

Toate aceste realizări au fost doblndite prin e- 
forturi considerabile, făcute de oameni obişnuiţi să 
înfrunte greutăţi cumplite. Odată cadrul juridic asi

gurat (chiar dacă el mai necesită îmbunătăţiri, lucru 
pe care A.H.N.R. snu-J vg desfija), este timpul să s i  
facă alţi paşi in ajutorarea persoanelor cu probleme. 
Un asemenea început de drum il constituie cursurile 
organizate la Deva, găzduite de Şcoala Normală în 
zilele de 2—5 aprilie. Drtele Tuli ie Janseus-Rabe şi 
Mărită Aronson, de la Universitatea Goteborg, au sus
ţinut aceste cursuri. Ele au constat din informaţii 
teoretice date părinţilor şi demonstraţii practice cu 
copiii handicapaţi. In esenţă, aceste cursuri s-au axat 
pe definirea sentimentelor părinţilor cu copii handi
capaţi şi pe nevoia stimulării posibilităţilor individuale 
ale micuţilor cu probleme, folosind ca modalitate de 
instruire joasa;

A fost inaugurat cu acest prilej punctul de recu
perare motorie al Asociaţiei Handicapaţilor Neuro- 
motori din Deva, amenajat intr-un demisol. In locui 
unei centrale termice, spaţiu stâplnit de şobolani şi 
mizerie, cu sprijinul societăţilor comerciale „Casial", 
„Condor" şi „Macon" s*a realizat acest punct, coor
donat de dl Vlad Ţiţeica, pensionar. Deocamdată func
ţionale sînt doar baia de lumini şi soluxul, urmînd 
să se finalizeze un duş scoţian cu aer cald. Punctul 
de recuperare va fi deservit voluntar de persoane in
struite la Desna.

încă un început de drum în ajutarea persoanelor 
cu probleme. Un început, sperăm, făcut cu dreptul I
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M ŞTABUL COPtLARJEI
Ol Mfhal Bucur este 

membru al Partidului Na* 
ţ io nai Ţărănesc Creştin şl 
Democrat şi a candidat 
pentru Camera Deputaţilor 
pe listate Convenţiei De* 
moeratice. Avocat de me
serie, dl Bucur — cum 
ne-atn convins şi cu pri
lejul recentei convorbiri — 
are fraze bogate, limpezi, 
iar argumentele sale sînt 
convingătoare.

RED.: A trecut ceva vre-

gilor, să fie înţelese de cit 
mai mulţi oameni, dacă nu 
chiar de toţi, fapt .ce ţine 
de stadiul democraţiei fa  
România, care se află terii 
In sţadiul copilăriei.

RED.: Pace# parte, du
pă cite ştim, dte comisia 
Camerei Deputaţilor care 
se ocupă de cultură, artă 
şi mass-media. De 
vă fatrebăm direct: soco
tiţi necesară o lege a pre
sei ?

P c  vorbă cu dl deputat MIRAI BUCUR

M.B.; Ştiu că «a venit ia 
comisie efieva proiecte de 
legi ce vizează acest do- - 
meniu. Deocamdată, o leg» 
a presei ar fi o Imixtiune 
In libertatea acesteia — 
un lucru deja cucei». 
Poate mai tncolo, cted de* 
mocraţia' se' ife'-cansoliilu.

RED.: Un domn senator 
F.DJS.N, susţine că opori- 
ţia, deşi s-a declarat 
structivă, nu est 

M M i M teşeşte
este acrite" de a

mal bune, sur- 
reea ce nu . asta

la i e. ş t  ritm m
amendamentele ce le so
coteşte necesare. Noi por
nim de la ideea că perfec
ţiunea nu poate fi atinsă,

me de cted actualul Par
lament şi-a Început acti
vitatea şi totuşi — cum 
zic unii — a dat puţine 
legi ţării. Aşa să fie oairet

M.B.: Nu agreez această 
părere, dar o  văd demnă 
de a fi discutată. Ceea ce 
vedeţi dv la televizor şl 
citi# te presă este abia 
vtrful aisbergului. Activita
tea tegtetetivă cea mai 
importantă este te comisiile 
de specialitate. Iată ce 
cale. parcurge ..-im. proiect 
ptni a ajunge lege. Este 
depus I» birourile perma
nente ale celor două ca
mere care li apreciază O- 
portunttatea, după care fi 
încredinţează comisiei de 
specialitate care îl anali
zează foarte atent. Şi tre
buie să subliniez că aceasta 
este »  activitate prodigi
oasă, analiztndu-se fiecare 
prepoziţie, cuvînt şi opor- 
tunitatea semnelor de punc
tuaţie. De fapt, te comi
siile de specialitate se fră. 
mintă aluatul. Şi trebui» 
să lemare faptul că te co» 
mirii se face de multe ori 
abstracţie de culoarea po
litică. Cted se ajunge la o 
formulă acceptată — u- 
neori chiar cu consens — 
prefectul avizat şi de alte 
comisii este înaintat pia
nului. Deci este o cale 
destul de lungă.

RED.: de mal zice — 
este vorba tot de electorat— 
că tegUe adoptate pfnă 
acum nu sînt limpezi, <4 
stufoase.

SfcB.: De acord, şl acest 
fapt provine de acolo că 
se încearcă explicarea le-

dar trebuie să tindem spre 
■ea. Iată un singur argu
ment al eonstructlvităţii o-, 
poziţiei In problemele de 
interes extrem pentru ţarâ
— embargoul asupra fostei 
Iugoslavii, declaraţiile u- 
nor iredentişti maghiari 
etc. — «poziţia a fost ală
turi de executiv.
RED.: Cu „Moţiunea de 
cenzură" poziţia a vrut 
să răstoarne Guvernul?

MD.: Nici vorbă. Am 
urmărit atenţionarea a- 
şupra existenţei opoziţiei 
şi asumarea de către exe
cute* a răspunderii gu
vernării.

RED.: Guvernul a nu
mit prefecţi români in Har
ghita Covăsita. Cum in
terpreta# acest gest ?

MJB.: Guvernul, fund 
numit de partidul ce a dş- 
tigât alegerile, are drept 
să-şi numească reprezen
tanţii In teritoriu. Poate 
momentul n-a feri bine 
ales şi trebuia să se con
sulte şl cu alte formaţiuni 
politice. Să sperăm că nu 
se va ajunge la tulburări 
din această pricină. Noi, 
P.N.ŢU.D., n-o dorim.

RED.: „Cuvtntul liberi* 
vă mulţumeşte, dte deputat, 
pentru discuţia noastră fi 
Vă aşteaptă şl cu alte o- 
plnii.

MJB.; Cu toată plăcerea! 
Colaborarea cu ziarul dv.
— ziar pe care-1 apreciez
— ar putea fi mai bună.

sînt
do copii

do SIDA
La 31 martie a.c., în evidenta Spitalului Munici

pal Petroşani erau cuprinşi 26 de copii bolnavi de 
SIDA. Dintre copiii înregistraţi, 25 sînt născuţi în 
perioada 1988—1990, doar unul fiind născut în 1992. 
Sub aspectul provenienţei etnice, două treimi sînt ţi
gani (18 suflete).

Cadrele medicale opinează, de asemenea, că ma
joritatea copiilor bolnavi de SIDA provin din familii' 
dezorganizate, cu o viaţă nomadă — Turcia. Occident 
—, datoriţi întreţinerii de relaţii extraconjugale cu 
persoane ocazionale, prostituţiei, igienei defectuoase, 
transfuziilor de sînge contaminat etc.

Singurul „tratament" util in cazurile îmbolnăvi
rii de SIDA îl reprezintă o îngrijire atentă a bolna
vului, ridicarea moralului persoanei in cauză.

Dramatic rămîne însă faptul că persoanele adulte, 
suspecte de boală, nu pot fi obligate la testele SIDA, 
rămînînd, h  căzui dobîndirii bolii, un pericol extrem 
de răspîndire şi infestare CU IUV, a altor persoane.

CORNEL POENAR

O

A consemnat: 
TRAIAN BONDOR

m a t p e  z l

— Ce»i cu capul ăsta de vacă pe perete ? 
S «n trofeu de vfnătoare ?
— Nu, e isprava soţiei mele. Cu maşina.

» b u d a pe st a . Jm
România arii loc un anumit 
proces de purificare et
nică" — a declarat pasto
rul reformat din Oradea 

Laszlo Tokes, rtafirmîndu-şi 
astfel. după cum preci
zează agenţia MTI, con
vingerile exprimate recent 
la Washington. „Eu nu am 
avut în vedere o amenin
ţare cu forţa sau cu moar
tea, de tipul celei bosniace, 
ci de un proces paşnic, ra
finat ş| subtil de subjugare 
şi dominare a poporului" —• 
a susţinut pastorul vorbind 
în cadrul unui forum orga
nizat de Universitatea do 
Medicină din Debreţin. Ca 
o argumentare ă 
ţiilor sale, continuă 
ţia MTI, pastorul a spus 
că. dacă cu 70 de ani k  
urmă populaţia orăşenească 
din Transilvania era în 
proporţie de 70 la sută de 
origine maghiară, acum a* 
eesţ nivel ntt depăşeşte 30 
la sute. După anul 1900, 
a continuat Laszlo Tokes, 
Ideologia comunistă a fost 
înlocuită în România cu 
naţionalismul, pe care se 
susţine întreg edificiul vie
ţii social-politice. Ei a in- 

■ format auditoriul că pe 
viitor reprezentanţii Uni
unii Democrate a Maghia
rilor din România şi ai 
statului ungar vor facerea 
să identifice împreună so
luţii corespunzătoare la 
probleme cum 
rarea asistenţei 
acordarea unui sprijin con
cret In găsirea unui lac de 
muncă perie hotare sau 
expatrierea. - 

a VARŞOVIA. Consiliul 
„Regiunii Euro-carpatice" 

s-a întrunit, CU uşile închise, 
în localitatea Krasiczin din 
sudul Poloniei. După cum 
precizează agenţia > Itar- 
Tass, la reuniune au parti
cipat reprezentanţi ai Un
gariei, Slovaciei, Ucrainei 
şi ţăril-gazdă, care l-au ăfes 
în funcţia de secretar ge
neral pe Adam Pendziol 
(Polonia), Primul cartier 
general al organizaţiei va 
fi amplasat in oraşul po
lonez Sanok. Totodată, s-a 
stabilit ca următorul se
cretar general, ce-şi va

prelua prerogativele in luna 
ianuarie a anului viitor, 
să fie un reprezentant al 
Ungariei. După precizările 
făcute ziariştilor de către 
participanţi, au fost exa
minate o serie de pro
bleme legate de moderni
zarea sistemului de comu
nicaţii din regiune şi ex
tinderea reţelei de puncte 
vamale de trecere a fron
tierelor, chestiuni de 
ecologic, cultural şi 
tiv. A fost abordat, de a* 
semenea, statutul juridic 
al Slovaciei, membru aso
ciat al organizaţiei — pre
cizează Itar-Tass.

O  INVITAŢIE. Vineri, 9 apri
lie a.c., ora 10, ta sedfaf Const- 
ttvJvi local Deva, va am a toc am 
simpozion pe probleme de buget 
şi fiscalitate, susţinut de cStre un 
grup de specialişti francezî. Sim
pozionul se va desfăşura intre 
orele 10—14 şl ÎS—19. mm invi
taţi să participe responsabilii ser
viciilor publice ale consiUUor lo
cale cu probleme de buget. 
(TrM.f

O  Ah 76rlea NOU NĂSCUT,

La starea civilă a Consiliului lo
cal al oraşului Brad, in primul 
trimesZţ* al anului s-au înregis
trat 76 de nou născuţi. Dintre a- 
ceştia 39 sfat băieţi şi 37 fetiţe. 
Ultimul sosit pe lume este de 
fapt o fetiţă pe numele ie  An- 
cuţa — Florela Iga din Crişcior, 
care la naştere a primit de la 
tatăl său un frumos cadou fo 
pereche de cercei de aur). Multă 
sănătate şi zile frumoase trans
mitem tuturor micuţilor. (AU.)

O  SESIUNE EXTRAORDINA
RA. Întrunit intr-o sesiune extraor
dinară. Consiliul municipal Deva 
a emis două hotărtri. Prima se 
referă la măsuri pentru comba
terea trichtnelozei, a  doua la  dis
tribuirea raţională a plinii sub

venţionate. în legătură cu prima 
hotărtre vom reveni cu amănunte. 
(Tr.B.)

o  ANUNŢ UMANITAR. Dl 
Dumitru Gălnuţă, din Hunedoara, 
este paralizat de 3 ani şi are ne
voie de tratament in străinătate. 
Familia sa — soţia şonierâ, 3 
copii — nu poate suporta costul 
tratamentului. De aceea speră în 
sprijinul material al celor care 
doresc şi pot să-l ajute, scop tn 
care şi-a deschis contul personal 
45906000118 la B.C.R. — Filiala 
Hunedoara. (V.R.)

O COROANA. Aflăm de la dl 
ing. Virgil Boca, viceprimarul 
municipiului D evaJE ste  in pli
nă desfăşurare acţiunea de cură

ţare, igienizare şi corectare a co
roanelor arborilor, arbuştilor, po
milor ornamentali. Oameni de 
specialitate coordonează întreaga 
acţiune. Bineînţeles, locuitorii De
vei stnt invitaţi să participe la 
acţiunea de înfrumuseţare a De
vei. (Gh. I.N.)

O  PRECIZARE. Contul Ligii 
pentru Protecţia Cumpărătorilor 
de Autoturisme Dolj este 

451109125 şi este deschis la Su
cursala C.E.C. Craiova.
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Primăvara şi-a intrat 
deplin în  rosturi

în cele două ferme (nr. 1 şi 2) ale serelor din 
Sîntatidrei, se produc flori — răsaduri atît pentru 
producţia proprie ,cît şi pentru valorificare Ia popu
laţie.

Răsadurile de roşii, ardei şi varză timpurie sînt 
supravegheate cu multă grijă, in toată perioada de 
vegetaţie, \

Se recoltează garoafele.
Foto : PAVEL LAZA
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Coficurştll naţipngj ş l  
dansului de societate -

* La Bistriţă, în zilele 
de ''27—28 Î-' rnărSe 1993," 
s-a desfăşurat un Concurs 
naţional al dansului de 
societate. Intre concurenţi 
de prestigiu din întreaga ;■ 
ţară au participat şi dan - 
sâtorii Clubului „Side- 
rurgistul" din'Hunedoara, 
care au avut evoluţii ex
celente, obţinînd succese 

la-ambele secţiuni deschise 
copiilor şi seniorilor. La 
secţiunea copii: locul I 
— perechea Ovidiu Ce- 
tean — Clara Lazăr (ca
tegoria 8—10 ani); locul 
71 — Lucian Arghire :— 
Alina Eristoiu (cat. 6—8

ani); locul XU. — Bogdan 
Ene — Raluca Kulcear 
(cat. 6—8 ani); Csaba-Lo- 
rintz ; — Bianca Balaban 
(cat. 10—12 ani). Pregă
tirea copiilor dansatori de 
la. Clubul „Siderurgistul" 
a î fost asigurată de in
structorii Valentin Ileş 
şi -Luminiţa Pascariu, 
care sînt componenţi ai 
lotului naţional de dans 
de societate al României. 
La seniori, locul I â fost 
cîştigat tot de către hu- 
nedorenii Cristian Par- 
nescu — Ema Novac, 
componenţi ai lotului na

ţional de dans de socie
tate. "

Festivalul teatrelor 
populare

In primele zile ale lu
nii' aprilie, Călăraşul a 

găzduit Festivalul-concurs 
deschis’ teatrelor populare ' 
din întreaga ţară. Notăm 
participarea la acest festi
val a trupei de teatru 
„Experiment" al Clubului 
„Siderurgistul" din Hu. 
nedoara, cu spectacolul 
coupe cuprinzînd frag
mente din piesele „O vilă

dp 4. vînzare" de Şache 
Guitry” ,,Dragoste de lup” 
de Dumitru Solombn, 
„Jos Tudorache, sus Tu- 
dorache" de Mircea Şţe- 
fănescu. Regia Nicolae 
Buciuman. La festival 
participă formaţii de tea- 
tru din Bucureşti, Tulcea, 
Piteşti, Hunedoara, Lugoj, 
Baia Mare, Tg. Jiu, Că
lăraşi. . „•

Participarea la acest 
fesţival a Cunoscutei for
maţii de teatru hunedo- 
rene a fost posibilă da
torită sprijinului substan
ţial din partea sindicatu
lui liber şi al S.0. „Si- 
derurgica" S A. Hune
doara. ' '

MINEL BODEA

In gospodăriile săten ilor din Topliţa

O a r e - i s ta r e a  s ă n ă tă ţ ii  
a n im a le lo r  ?

La Circumscripţia. sanitar, 
veterinară din Topliţa lu
crează trei specialişti: me
dicul Iulian Calotă (şeful 
circumscripţiei), dnii asis
tenţi veterinari Ovidiu Mi- 
hăiiescu şi Petre Şendroni.

— Ce lucrâţi acufh ? —
! -am întrebat pe dl Ovidiu 
Mihăilescu. ţ-
; — Am declanşat cam
pania de vaccinare anticâr- 
bunuasă, anti-T.B.C. la bo- 
vintgTlolegii mei sînt ple
caţi în teren. Rindul meu 
este astăzi aici. în satul 
dc centru.

— Care-i starea sănătăţii 
animalelor în sate ?

— Bună. Nu am avut 
mortalităţi, boli, epidemii. 
Şi este. un lucru îmbucură
tor că num ărul, bovinelor, 
ovinelor, al porcinelor şi 
păsărilor este in creştere. 
La Topliţa, Vălar, Dealu 
Mic, Goleş, Hăşdău, Dă- 
bîca, peste tot.

Croitoria din cartierul 
Micro IV al Hunedoarei 
lucrează numai la comandă. 
Vestimentaţie pentru băr
baţi şi femei. Ce presupune 
comanda ? Adică asigura
rea modalului comandat, a 
unicatului. Trudesc aici 
patru croitorese, cu respon
sabila secţiei, dna Paras- 
chiva Busuioc, cinci. N-am 
exagerat spunînd că tru 
desc. Pentru că a asigura 
rentabilitatea unei astfel 
de îndeletniciri — ce in
cumbă răbdare, migală, 
dexteritate — înseamnă să 
trudeşti; In plus, pentru 
peste 10 000 de lei — cît 
costă manopera, plus fur
niturile la un costum băr
bătesc — nici un client 
nu-şi poate permite, să-n-

— Cum vă deplasaţi prin 
sate, pe la gospodăriile oa
menilor ?

— Cum putem. Satele 
sînt îndepărtate, drumurile 
grele. Avem noroc că nu 
sint cazuri grave, oamen:i 
sînt buni gospodari din 
moşi- strămoşi, vrednici 
crescători de animale.

— Necazuri ?
— Multe şi grele : do

tarea. circumscripţiei . este 
precară, aprovizionarea cu 
medicamente, ustensila etc., 
foarte. slabă. Dar să reţi
neţi că ne ajută primăria, 
personal dl primar Aurel 
Alic, un vrednic şi bun 
crescător de animale. Dum
nealui, ca şi conducerea 
Inspectoratului Sanitar- 
Veterinar Deva, ne înţeleg, 
ne sprijină. Doar o facem 
în folosul sătenilor.

Gh. I. NEGREA

Constatînd o serie de 
nereguli în activitatea a- 
genţilor economici con
trolaţi, comisarii Gărzii 
Financiare au aplicat a- 
menzi în valoare de peste 
un milion lei şi au con
fiscat mai mult de 3 mi
lioane lei în urma acţiu
nilor realizate în perioa
da 8—14 martie ă.c.

•  La S.C. „Divertis 
Corn" S.R.L. Petroşani 
s-a constatat că se vin- 
Meâu mărfuri en gros, 
fără a avea declarate a- 
daosurile legale practi
cate. Pentru o asemenea 
ilegalitate s.a aplicat o 
amendă de 150 mii lei 
şi s-a confiscat suma de 
236 mii lei.

•  O amendă de 160 
mii lei şi confiscarea be
neficiului de 408 mii lei 
s-au aplicat la S.G. „Serv.

Ochi buni şi răbdare 
cu clientul

ehidă ochii la cel mai mic 
amănunt, să fie plimbat, 
amina t.

„Ne zbatem pentru a face 
faţă" — spune dna P. Bu
suioc. Adică pentru a da 
calitate, â respecta terme
nul de livrare şi gusturile 
vestimentare ale clientului. 
Cu plata e mai problema
tic. Am înţeles că se cîş- 
tigă slab, că la un sacou 
50 la sută din operaţii se 
fac manual. Timp irosit — 
şi timpul costă bani —. 
ochi obosiţi, atenţie la 
client.

La „Stadion", adică la 
croitoria cunoscută, sub a- 
cest nume, cam aceleaşi 

'nemulţumiri. Aici expri
mate însă direct, fără tea
mă, ocolişuri ori prejude
căţi. Dna Maria Marioara 
şi colegele dînsei ne spun 
că „procentajul ce revine- 
lucrătoarelor, este foarte 
mic“. Adică ? „Dacă ma
nopera unui costum este de 
peste 8800 de lei, croitore
sei îi revin circa 2500 de 
lei. Restul merge la bi
rou". Aprovizionarea cu 
materiale este foarte- sla-

Ĉ. ţ.^. '<55*. ^  KO'. ’■£

PRODUCŢIA DE CĂRBUNE SE REDRESEAZĂ
Primul trimestru, pentru 

minerii Văii Jiului, repre-' 
zintă un moment de refe
rinţă, mai cu seamă că în 
luna martie producţia rea
lizată a însumat 527 700 
tone de cărbune, rezultate 
dintre cele mai bune din 
ultimii 2—3 ani- 

Cmn bine se ştie, în 
subordinea Regiei Autonome 
a Huilei Petroşani, numai 
în Valea Jiului, îşi desfă
şoară activitatea 14 exploa
tări miniere. In luna mar
tie a.e. numai două ex
ploatări nu şi-au realizat 
programul stabilit, situaţie 
determinată, în principal, 
de condiţiile de exploatare.

După cum opina dl ing. 
Emilian Neagoe, şeful ser
viciului producţie, realiză, 
rile din primul trimestru

al acestui an se înscriu în 
parametrii cuprinşi în pro
gramul de lucru, excepţii 
fiind doar la cîteva unităţi 
miniere. Dintre cele cu 
rezultate bune merită să 
consemnăm cîteva : E.M. 
Vulcan, E.M. Petrila, E.M. 
Uricani, E.M. Paroşeni, ex-.. 
ploatări unde plusul de 
producţie, faţă de pro
grame, este cuprins între 
plus 4094 şi 19660 tone de 
cărbune.

— Dle inginer, sub as
pectul calităţii ce a însem
nat trimestrul I a.c. faţă 
de aceeaşi perioadă a anu
lui trecut?

— Avem şi aici rezultate 
bune, cu perspective favo
rabile. Dacă în ’92 (trim. I) 
cenuşa se ridica la aproxi
mativ 50,25 la sută, în tri

mestrul I ’93 procentul s-a 
diminuat la 48,80 la sută. 
Ne-am propus să îmbună
tăţim calitatea, cu precă
dere să reducem cenuşa 
undeva la 45,4 la sută. 
Trebuie apreciat faptul 
că tot mai mulţi mineri în
ţeleg necesitatea îmbună
tăţirii calităţii cărbunelui. 
Nu are rost să dăm piatră. 
Sterilul din cărbune (pia
tră, cenuşă) nu aduce de- 
cît cheltuieli în plus, de la 
extracţie pînă la prepara- 
ţie. Preparaţiile acordă bo. 
nificaţii exploatărilor mi
niere care dau cărbune de 
calitate, totodată aplică pe
nalităţi pentru neîncadră- 
rile în parametrii stabiliţi.

— Dar sub aspectul pro
ducţiei ? -

■— Rezultatele sînt in as

censiune. Gomparînd cele 
două perioade, am înre
gistrat o creştere a produc, 
ţipi cu 14,9 la sută. Altfel 
spus, plusul de producţie 
este de aproximativ 181390 
tone de cărbune, ceea ee 
spune totuşi ceva, deşi mai 
avem încă multe de făcut.

— Dacă ar fi să conclu
zionăm, se poate spune că 
producţia de cărbune în 
Valea Jiului este in redre
sare? ţ

— Sigur, dacă avem în 
vedere că lucrăm cu per
sonal mai redus cît şi fap. 
tul că am ridicat ştacheta 
calităţii cărbunelui extras. 
Ne străduim în continuare 
să atingem parametrii ca
litativi şi cantitativi stabiliţi 
prin programele de lucru.

CORNEL POKNAR

Som" S.R.L. Lupeni, pen
tru faptul că la data 
controlului nu erau de
clara te preţurile de achi
ziţie, conform HG 776/ 
1991, 412 şi 801/1992, tot
odată făcîndu-se înca
sări peste prevederile 
H.G. 569/1991. -*

•  Pentru că a fost pu
să în vîhzare bere cu ter
men de valabilitate ex
pirat, la magazinul din 
Deva al firmei S.G. „Kit- 
Kat“ S.R.B. Timişoara 
s-a aplicat o amendă de 
700 000 lei, totodată con. 
fiscîndu-sc suma de pes
te 988 000 lei. o-

•  Conform Legii 12/ 
1991 au fost amendaţi, 
nefiind înscrişi la Regis
trul comerţului sau ne- 
avînd declarate preţu
rile cu ridicată, o serie 
de asociaţii familiale cum 
s în t: Pani din Deva, Ma- 
rias-Andrei din Arad, 
Tricova din Simeria, A- 
lina din Arad, Tăuţ Ma
ria din Bistriţa-Năsăud 
ş.â. Luînd aminte, se pot 
evita asemenea situaţii.

NICOLAE TlRCOB

bă. Cu toate că această 
sarcină revine cooperativei 
„tot noi ne facem aprovi
zionarea". Iâr banii de pe 
chirii (cooperativa are spa
ţii închiriate) merg tot la 
birou.

Iată deci că „Drum nou" 
a ales, cu adevărat, un 
drum al său. Gel care-1 
convine. N-am mers pe ur
mele vreunei sesizări. Pur 
şi simplu «m avut curiozi
tatea să aflăm cît costă în 
prezent manopera uhu! 
articol vestimentar. Şi-am 
avut surpriza Unor preţuri.,, 
uriaşe. Numai că în bu
zunarul femeii care stă 
ghemuită asupra maşinii de 
cusut intră doar a patra 
parte din banii plătiţi de 
client. Nu-i, totuşi, puţin ?

ESTERA ŞINA
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„ESTE CORECT ?“
Din scrisoarea dlui Gheorghe 

Cosma, din Deva, str. M. Eminescu, 
bloc 21, din motive de spaţiu, vom 
reda cîteva aspecte. Dumnealui mai 
înainte de a ne scrie a făcut mai 
multe demersuri la asociaţii de lo
catari din municipiu, la primărie şi 
chiar în alte oraşe, spre a se lă
muri asupra problemei care-1 Inte
resează. Este vorba despre plata ta
xelor comune pentru studenţii a- 
flaţi în vacanţă. După informaţiile 
dumnealui, peste tot pentru studenţi, 
In perioadele de vacanţă, taxele 
comune se percep parţial. Insă 
dumnealui a Plătit în decembrie 
trecut şi ianuarie a.c. aceste taxe 
integral pentru fiul lui student, deşi 
acesta a stat doar 7 zile în prima 

£îună menţionată şi 2 în a doua. In 
acest timp a plătit aceleaşi taxe şi 
la Bucureşti, unde nebeneficiind de 
cămin, locuieşte în gazdă. Mai pre
cizează dl Cosma că pînă în 1992, 
deci, mai înainte ca fiul să-i devină 
student, şi la Asociaţia de locatari 
128, de care aparţine, la fel se pro
ceda la plata taxelor.

„Cred că nimănui nu-i convine să 
plătească pentru un serviciu de care 
n-a beneficiat11, mai ales că, spune

In altă parte cititorul nostru, „nimeni 
nu-ţi plăteşte salariul integral pen
tru o lună, dacă ai lucrat doar o 
zi sau două“. De aceea consideră a- 
semenea practici „tot furt", iar in
capacitatea asociaţiilor de a împărţi 
costurile pe zile şi persoane — o 
comoditate.

Gît priveşte propunerea ca la a- 
sociaţii să lucreze în locul pensio
narilor tineri şomeri, e puţin pro
babil că aceştia ar acceptă să-şi 
piardă statutul de angajat, cu toate 
drepturile ce derivă din acesta, pen
tru o plată aşa cum dau asociaţiile 
de locatari. Fără a mai pune la 
socoteală că pentru a gestiona o a- 
sociaţie, trebuie oameni cu pregătire 
contabilă. Fireşte, asta nu înseamnă 
că nemulţumirea dlui Cosmn ar fi 
nejustificată.

POŞTA RUBRICII

•  Nicolae Golcca, Brad. Inexis
tenţa pe teritoriul judeţului nostru 
a unui institut de profil ne împie
dică să vă furnizăm date despre 
fenomenele care vă interesează.

•  Dumitru Niţu, Hunedoara. Tre
buie să lăsăm justiţia să-şi spună 
cuvîntul.

•  Un grup de cetăţeni din Hune-

•  De la un chibrit s-a 
produs o pagubă de peste 
un milion de lei. Recent, 
în apropierea localităţii 
Tîrşa, comuna Boşorod, pe 
raza Ocolului Silvic Ha
ţeg, a izbucnit-un violent 
incendiu într-o plantaţie. 
Cauza acestuia s-a datorat 
gravei neglijenţe de care a 
dat dovadă Maria Bruzan 
(18 ani). La trecerea prin 
plantaţia respectivă, după 
ce a aprins o ţigară, ea a 
aruncat chibritul în iarba 
uscată.

Incendiul .datorită vîn- 
tului şi uscăciunii, s-a 
dezvoltat rapid, fiind cu
prinsă şi degradată o su
prafaţă de aproximativ 4 
ha din plantaţia, de molid 

i^şi larice de 8 ani. Valoarea 
'agubelor materiale se ri

dică la peste un milion de 
lei.

Datorită intervenţiei 
prompte a personalului sil
vic din zonă, a grupei de

pompieri civili din salul 
Tîrsa şi a unor cetăţeni, 
incendiul a fost oprit, sal- 
vîndu-se peste 270 ha plan
taţie. Conform legilor în 
vigoare, tinerei Maria

unităţilor de turism şi tu
turor cetăţenilor, respecta
rea următoarelor măsuri :

•  interzicerea focului 
deschis în zonele împădurite.

981 NE IN FO R M E A ZĂ
/

A ten ţie  la  p la n ta ţii 

şi la p ă d u r i!

Bruzan i s-a încheiat act 
de infracţiune, urmînd ca 
instanţa de judecată să-şi 
spună cuvîntul.

Avînd în vedere acest 
eveniment, precum şi ex
perienţa anilor anteriori, 
supunem atenţiei organelor 
silvice, consiliilor locale,

îndeosebi pe timp de uscă
ciune şi vînt;

•  atenţionarea prin mar
caje şi interdicţii corespun
zătoare a traseelor publice 
sau turistice în care peri
colul de incendiu este spo
rit;

•  stabilirea şi amenaja
rea locurilor de popas, iar 
'în cadrul acestora a locuri
lor pentru fumat ;

•  organizarea de instruiri
pe diferite categorii de ce
tăţeni (lucrători forestieri, 
păstori de animale, turişti 
etc.); ,

•  stabilirea modalităţi-' 
lor de alarmare şi adunare 
operativă a forţelor nece
sare intervenţiei, de anun
ţare a organelor silvice şi 
de pompieri;

•  asigurarea mijloacelor 
necesare pentru intervenţie 
la astfel de incendii (gă
leţi pentru apă, unelte a- 
gricole, alte mijloace).

Foarte important de re
ţinut este că pagubele ma
teriale se suportă, în toate 
cazurile, de către cei vi
novaţi. (N.T.)

prune CONCURSUL D IN  

10 A P R IL IE

1. ANCONA (17) 26 3 6 15 32—51 16 (—10)
— ROMA (9) 26 8 11 7 31—25 27 (+  7) 
Cu siguranţă că Roma nu va veni cu sacul gol de

Ia Ancona.
Pronostic : X, 2

2. ATALANTA (10)
— PESCARA (18)
Gazdele nu vor avea

punctul de vedere.
Pronostic : 1

3. FIORENTINA (13)
— BRESGIA (16)

7. LAZIO (3) 26 10 10 6 52—38 30 (+  4)
— FOGGIA (12) 26 8 8 10 27—40 24 (— 4) 
Lazio înscrie goluri, de la un timp, etapă de e-

tapă şi probabil că va înscrie din nou mai mult de- 
cît va primi.

Pronostic : 1
8. NAPOLI (11) 26 9 7

— SAMPDORIA (7) 26 10 8
10 39—37 25 (+  1) 
8 40—37 28 ( 0)

26 10 7 .9 30—33 27 (+  1) 
26 4 4 18 31—56 12 (—16) 

probleme în a-şi impune

G

26 7 9 10 39 -42 23 (— 1)
________  26 6 8 12 22—34 20 (— 6)

Brescia nu mai poate ţine pasul şi este puţin pro
babil un reviriment al acesteia la Fiorentina.

■ Pronostic : 1
4. GENOA (15) 26 5 11 10 30—46 21 (— 3)

— UDINESE (14) 26 9 5 12 33—39 23 (— 3)
Meci important pentru stabilirea ultimei (a patra) 

echipe ce va evolua la toamnă în divizia secundă. 
Pronostic : 1, X

5. INTER (2) 26 13 9 4 45—30 35 (+11)
— MILAN (1) , 26 17 8 1 56—23 42 (+14)
Ţinînd cont de ultimele evoluţii ale campioanei,

n-ar fi exclusă o victorie a gazdelor.
Pronostic : 1, X

6. JUVENTUS (6) ' 26 10 8 8 40—34 28 (+  4)
— TORINO (5) 26 8 13 5 29—21 29 (+  1)
Torino are cea ntai bună apărare din campionat

şi ştim că joacă extrem de ambiţios şi în deplasare. 
Pronostic : X, 2

Meci cu miză minoră, poate pentru... Eurocupe. 
Pronostic : X -

9. PARMA (4) 26 12 6 8 33—26 30 (+  4)
— GAGLIARI (8) 26 11 6 9 29—26 28 (+  2)

' Parma este în plină ascensiune şi este dornică
de confirmare în partida cu Cagliari.

Pronostic : 1
10. PISA (11) 28 9 10 9 16—18 27 (+  2)

— PADOVA (7) 28 12 9 7 31—26 33 (+  5)
Padovanii vor avea o misiune dificilă, ei fiind,

totuşi, aspiranţi la promovare.
Pronostic: X

11. REGGIANA (1) 28 15 11 2 32—10 41 (+13)
— ASCOLI (3) 28 14 7 7 30—15 35 (+  5)
Oaspeţii nu au abandonat deloc gîndul promovării

şi ar putea face un meci de excepţie pe terenul lide
rului.

1, X, 2Pronostic :
12. SPĂL (16)

— MONZA (14) 
Monza se arată o

28 6 11 11 20—29 23 (— 5) 
28 4 14 9 18—24 24 (— 4) 

echipă extrem de liniştită (şi) 
în deplasare şi probabil se gîndeşto (doar) la un meci 
nul.

Pronostic : 1, X
13. TERNANA (20) 28 11 11 6 31—21 33 (+  3)

— PIACENZA (5) 28 3 7 18 17—46 13 (—16)
Bun prilej pentru Piacenza de a-şi îmbunătăţi 

„adevărul11.
Pronostic : 2

r

doara. Vă rugăm să vă adresaţi ser
viciului nostru de „Mică publicitate".

•  Victoria Korosy, Simeria. Am pri
mit mulţumirile pentru publicarea, 
celor semnalate de dv. Ne bucurăm 
că acestea au avut totuşi ecouri 
pozitive. .Din partea femeilor din 
redacţie, mulţumiri pentru urările 
de „8 Martie11.

•  Sorin Andronache — Haţeg : 
dacă puteţi dovedi cele afirmate în 
scrisoare cu privire 1;1 stările de lu
cruri de la R.A.G.C.L. Haţeg, sîn- 
tem gata să publicăm scrisoarea. 
După simple vorbe şoptite „confi
denţial11 la ureche, nu putem blama 
public oamenii. Deci...

•  Petru Nistorescu — l.udeşti. Nu 
este nici o diferenţă între drepturile 
la gratuităţi şi facilităţi de transport 
între cei cc-şi ridică tichetela de 
călătorie* de la Deva şi cei ce şi le 
ridică de la Orăştie sau din altă lo
calitate. Aceste drepturi şi facilităţi 
nu au nici o legătură cu cuantumul 
cotizaţiei plătite la Asociaţia sau la 
Liga Veteranilor de Război. Proba
bil întrebarea dv este alta, dar ne- 
avînd date referitoare cel puţin la 
emitentul tichetelor care vi s-au dat, 
nu putem să vă dăm un răspuns 
complet.
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IMPRIMANTE ‘
matriciale . -  EPSON LX409şi FX1050 (235.00ft429.000lei) 
precum şi o gamâ largă de materiale consumabile.

; , La cerere, eaîeuhKweie se recnnfiguJ-cazâ coafor» 
preferinţelor clienţilor.

Specialiştii firmei, autorizaţi du NOVELL instalează reţele 
«le calculatoare.

Pentru demonstraţii şi amsultanjâ vă aşteptăm la sediul 
firmei din Ciuj-Napoc^: str. Obsci-şatorului, W.OS1, ct. 1 sau la 
telefon095-118263. /  V :
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CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI
Cu sediu] în Bucureşti, Casa Republicii, et. 

IV. camera 4074, telefoane 3111369 — 3110362.
Organizează în localitatea SIBIU, la sediul 

provizoriu al Camerei de conturi judeţene, în 
zilele de 27—28. 04. 1993, concurs pentru ocu
parea a 10 posturi de controlori financiari pen
tru judeţul HUNEDOARA.

CONDIŢII : studii economice superioare,
8 ani vechime minimă in activitatea eeonomico- 
finaneiară.

Cererile însoţite de : certificat de cazier, 
recomandare, actul de studii, curriculum vitâe. 
se depun la sediul provizoriu al Camerei de con
turi a judeţului Hunedoara, de unde concurenţii 
vor ridica şi tematica concursului.

De asemenea, se organizează, la aceeaşi dată 
şi în acelaşi loc, audieri în vederea selectării 
pentru a fi numiţi în condiţiile prevăzute de 
Legea nr. 94/1992, în funcţiile de judecător — 
financiar şi procuror.

înscrierile se fac la sediul Camerei de con
turi a judeţului Hunedoara, bdul 1 Decembrie, 
nr. 30, etaj 1, telefon 616364, unde se află şi 
tematica specifică pentru aceste funcţii.

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI
Cu- sediul în Bucureşti, Casa Republicii, et, 

IV, camera 4074, telefoane: 3110934 sau 3110924.
Organizează la sediul său, în zilele de 21— 

22. 04. 1993, concurs pentru ocuparea posturilor, 
de director al Direcţiei de control financiar ,al 
Curţii din judeţ, precum şi a celui de director 
al Compartimentului de control financiar din ca
drul Camerei de conturi judeţene.

CONDIŢII : studii superioare economice, ve
chime minimă 8 ani în activitatea economică.

Cererile, însoţite de dosarul cu actele: cer
tificat de cazier, recomandare, curriculum vi- 
tae, copie după diploma de studii se depun pînă 
la data de 15. 04. 1993, la sediul provizoriu al 
Camerei de conturi judeţene, bdul 1 Decem
brie, nr. 30, etaj 1, telefon 616364 sau la Curtea 
de conturi, de unde concurenţii vor primi .şi 
tematica concursului.

SC „COMFRUCT“ SA DEVA 
Str. Depozitelor, 17
•  Anunţă organizarea unui concurs, în 

ziua de 21. 04. 1993, ora 10, la sediul societăţii, 
pentru ocuparea postului de

•  Lucrător gestionar — platou piaţă cen
trală — perioadă limitată — conform legislaţiei 
în vigoare.

•  Vindem — deşeuri de lemn, deşeuri tex
tile (saci iută), borhot de mere — la preţuri ne
gociabile.

Relaţii la tel. 627783, 623555, sau la sediul 
societăţii, str. Depozitelor, 17. (229)

DIRECŢIA GENERALA A FINANŢELOR 
PUBLICE ŞI CONTROLULUI FINANCIAR DE 

STAT HUNEDOARA — DEVA
Str. 1 Deeernbrie, nr. 30, tel. 619541.
Vinde prin licitaţie publică în data de 26. 

04. 1993, ora 10, la sediul direcţiei, următoarele 
bunuri ; radiouri, radiocasctofoane, jocuri elec
tronice, aparate foto, orgă electronică Lewis, 
drujbă electrică.

Taxa de participare 500 lei.

i :
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CUMPARARI

•  VÎND joc Tv Nintendo
si fapte casete. Brad, tel. 
695087, (3646)

•  VlND Volvo 244 Die
tei, cm motor de rezervă 
şl remorcă, motor multicar, 
«purtă nutrie 48—50, pre-

negociabile. Simeria, 
ta l  660947. (3649)

•  CUMPĂR parbriz spate
pentru Fiat A genta 2500. 
Deva, te i 625363. (3650)

•  VlND apartament. De
va, tel. 626288. (3642)

•  VlND cameră de luat 
vederi Sony cu accesorii 
cvmplete. Simeria, str. Gh. 
Deja, nr, 45, tel. 660438.

(5011)
•  VlND valută. Deva, 

tel. 627479, orele 20—22.
(5009)

•  VlND Nada Nova 2105,
aa fabricaţie 1988, stare 
excepţională şi garaj tablă, 
demontabil. Tel. 614897, 
după ora 16. (5034)
* 0 VlND videoplayer A- 
kai, 130 000 lei, sigilat. Tel. 
615313. (5027)

•  VlND cuşti de nutrii. 
(Firi. 618981, după ora 16.
' •; . (5026)

VlND uşă hol şi un 
mare. Tel. 619287.

(5023)
m VlND convenabil vi

deo Akai, video Elekta, 
combină stereo Lewis, si- 
gOate. T ei 625493, 614156.

(5007)
•  VlND maşină de in

fecţie mase plastice Kuasi 
196/25 R.D.G. Orăştie, te i 
647328. (4742)

0  VlND instalaţie nouă, 
oumpietă, pentru recepţie 
satelit. Cumpăr sau inchi- 
rfez spaţiu, minimum 20 
tnp, cu instalaţie apă ca
nal, parter sau demisol. 
Deva, te i 614193. (4665)

• '  VlND Audi 100, stâre 
excepţională. Hunedoara, 
teL 720957 (4739)

•  VlND casă cu grădină 
In Veţel, nr. 165. Informaţii 
Minte, familia Beiei. (4944)

•  VlND urgent chioşc 
metalic. Tel. 613265. (5037)

4» VlND 5 tone nutreţ, 
Eaşnic, nr. 26, .Adolfi Mun
tean. (5036)

•  VlND Mercedes 220 
D, negru, remorcă auto 5,5. 
informaţii zilnic între o.

le  19—20. Brad, tel. 
051737. (4923)

«  SC Deny — Comimpex 
SRL Deva vinde eu acor
dare de credit produse im
port : frigidere, congela
toare, combine frigorifice. 
n M ai. electrice de cusut, 
copiatoare şi consumabile, 
articole îmbrăcăminte co. 
PŞ.. şi nou născuţi, adaos

• ercial zero. Informaţii
te i 615995. (4911)

•  VlND casă cu gră
dină, perspective gaz în 
flMrdaş. Tel. 618897. (5042)

»  VÎND garsonieră. O- 
răştie tel. 642279. (5039)

0  VÎND apartament 2 
camere ultracentral, Dacia, 
vipeo Panasonic. Tel. 
6M789. 615386. ‘ (4916)

p  VÎND playere Funai. 
Elekta, sigilate. Hunedoara. 
705970. 722109, Deva 615201, 
după ora 15. (4915)

•  VÎND piese Renault 
14 GTL. Tel. 628432. (4992)

V VÎND zece familii al
bine sau roiuri naturale. 
T*î. 620630. Deva. (5002)

0  VÎND teren intravilan, 
2000 mp. Tel. 622176, (5043)

•  VÎND Audi 80, model
1976, stare bună, înmatri
culat +  motor pentru piese 
reeervă. Tel. 621463, orele 
17—22. (5051)

0  VÎND autodubă tip 
TV Diesel. Tel. 650420, 
651170, (5052)

•  VlND videoplayer ja
ponez cu telecomandă. De
va ,tel. 620422. (5048)

•  VlND dulap sufragerie
cu două uşi şi vitrină, 2 
fotolii, fe b  620594, după 
ora M. (5001)

•  VÎND garsonieră con
fort I, Orăştie. Informaţii 
la teL 096/812988, mele 
18—20- ? (« 9 »

•  VÎND pavilioane a- >
picole, lăzi stupi, unelte 
apicola. Vtnd Opel Record, 
nelnmatriculat. Tel. 612678, 
orele 17—21. («990

•  VlND polistiren pla
caj. Relaţii tel. 660371, In- , 
tre «rele 14—17. (4995)

•  VlND videoplayer F a 
nai, sigilat, preţ convena
bil. Tel. 627881. (4984)

•  VlND trei bucăţi gea
muri 1®) x 120, motor bi
cicletă, două vitrine mă. 
TeL 660799. (4976)

•  VÎND mobilă de dor
mitor, bdul Bălcescu, bl. 
45 A, sc. B, ap. 32, Deva.

(4966)
•  VlND urgent scula de

fierărie fi o căruţă de 1 
cal cu roţi de lemn. Totia, 
12. (4967)

•  VÎND fundaţie vilă,
anexe, bolţari, grădină, vie, 
trifazic — Mintia, tel. 
628763. (4962)

•  SC Euromarket 
Brînduş SNC Orăştie, 
str. Gh. Bariţiu, nr, 1, 
vă oferă frigidere şi 
congelatoare Arctic, 
televizoare alb-negru, 
televizoare color, ara- 
gaze, maşini de spălat, 
filtre de cafea şi alte 
produse d e 'u z  casnic 
en gros şi en detaiile. 
Relaţii la tel. 647361.

(4643)

9  VlND videoplayer Fu
nai cu telecomandă, sigi
lat. Tel. 730640. (5016)

•  VlND urgent 100 oi şi
remorcă 5 tone pentru trac
tor, Bîrsău, nr. 205, teL 
667189. (5003)

•  VlND garsonieră con
fort redus, Deva, Dacia, 
Aleea Plopilor, bl. 9, sc. 
3, ap. 23, Preţ informativ 
750 000, negociabil, după 
ora 17. (4655)

•  VlND apartament 2
camere ultracentral, str. 
1 Decembrie, bl, 3, ap. 13, 
tel. 615473. (4660)

•  VlND convenabil vi-
deoplayere Akai, Funai, si
gilate, telecomandă. TeL 
625572. (5046)

•  VlND convenabil iapă
gestantă cu mînz 1 an şi 
un -nînz de 2 ani, armă
sar. Relaţii la tel, 660643 
Simeria. (4961)

•  VÎND congelator (2,25)
pentru alimentara. Infor
maţii tel. 611618, după ora 
18 (4981)

•  VÎND/închiriez chioşc
metalic, piaţa Bejan — 
Deva. Informaţii tel. 
621113. (4980)

•  VlND pisici birma- 
neze. Deva, tel. 621283.

(5005)
•  VlND semiremorcă ru

sească 500 kg, nouă. TeL 
616177, orele 16—21. (4978)

•  VÎND videorecorder
Samsung, fabricat 1992, 
puţin folosit, calitate deo
sebită. TeL 621848. (4496)

•  VlND ladă frigorifică 
nouă, Hunedoara, teb 
713018, între orele 8—14.

(4728)
• •  VÎND VW Passat, mo- 
del 80, în stare de funcţio
nare, neînmatriculat Hu
nedoara, bdul Dacia, 24, 
bloc 38, ap. 29, (4744)

•  VÎND orgă Vermona,
acordeon Armonia, clarinet 
cehoslovac, tobe, trompetă 
şi televizor Venus. Infor
maţii tel. 728487. (4746)

•  VlND televizor color
cu telecomandă, preţ nego
ciabil. TeL 716435. (4748)

•  VÎND maşină dârăcit 
lînă şi maşină pentru vată 
din deşeuri textile. Tel. 
715214, după ora 16. (4746)

ÎNCHIRIERI

•  ÎNCHIRIEZ spaţiu
pentru depozitare şi vîn- 
zări en-gros, str. Cloşca, 
11. Informaţii • tel. 623977, 
între orele 17—20. (5035)

•  Î n c h ir ie z  rochie de
mireasă 0  accesorii. Str. 
Primăverii ,nr. 19 (lingă 
IRE) Orăştie, Lăcustă Doru.

(3735)

O SOCIETATE corner- 
cială închiriază noutăţi în 
domeniul casete video, la 
preţ convenabil şl de ca
litate netă. str. M. Eml- 
nesctt, bloc A, sc, E, ap. 
64. (4987)

OFERTE 
DE SERVICII

•  ŞCOALA de şoferi „Te- 
zeu Prest“ Deva, face în
scrieri pentru cursul auto, 
categoria B, din lunile a- 
prilie — m ai Preţul 21000 
lei plus benzina pentru 
practică. Relaţii tel. 629812.

(5929)

•  CAUT şofer profesionist
între 22—28 ani. Tel. 712229 
între orele 17—19, (4745)

•  SC Sigma Moloţ SCS 
Deva, str. A. Iancu, bloc 
H I, parter, tel. 614888, face 
cu ocazia sărbătorilor de 
primăvară mari reduceri 
de preţuri la tricotaje şl 
lenjerie intimă, pentru en 
gros şi en-detaille. (4927)

•  CONSILIUL local Gu-
rasada organizează în data 
de 20 aprilie, 1993, ora 10, 
la sediul său, licitaţie pen
tru închirierea unui spa
ţiu în satul Cîmpuri — 
Surduc. Informaţii tel. 101 
Gurasada. (4975),

DIVERSE

•  SECŢIA L 9 CFR Si
meria anunţă participanţii 
la tra'ficul rutier că dru
mul DN 66 este închis pen
tru circulaţia rutieră în 
data de 9 aprilie 1993, în
tre mele 8—10, în zona 
trecerii ia nivel cu calea 
ferată, în localitatea Liva- 
dea, (CEC)

parlament 2—3 camere, zo
nă centrală (proprietate sau 
cedare contract închiriere). 
Tel. '615714, după tem &.

'  - 14989)
•  SCHIMB apartament

două camere, plus garso
nieră, ca, apartament trei 
camere, decomandata, ex- 
clus Dacia şlM iero 15. Tel. 
624487. (5005)

•  SCHIMB apartament 
trei camere, ultracentral 
Deva, cu apartament 4 
camere. Deva. tel. 614193.

•  SCHIMB _ ___
confort unu» Craiova, cu 
similar Deva. Tel. 620884.

(4969)

COMEMORĂRI

•  CU durere în suflet a- 
nunţăm că astăzi 8 aprilie 
se împlinesc şase luni de 
lacrimi şi dor cind moartea 
nemiloasă l-a răpit dintre 
noi pe

IO AN PARAU 
Cît ai trăit te-am Iubit, 
cit vom trăi te vom pllnge 
şi vom priveghea mereu 
mormîntul tău. Comemo- 

» rarea sîmbătă, 10 aprilie, 
ora 12, la cimitirul ortodox, 
str. Eminescu. Vei fi ală
turi de noi pe cărările vieţii 
Şi vei rămîne veşnic în a- 
mintirea noastră. Soţia, sora 
şi verişorii. (4433)

î •  SîMBATA, 10 a-1
I prilie 1993, vor avea *
* loc la Clubul Stderur-1 
|  gistul, începînd cu o - î 
i rele 16,30 şl 19, două J 
j spectacole extraordinare » 
( de umor şl satiră so-1 
î eială. realizate şi pre- * 
I zentate de Grupul „D i-| 
« vertis“ din Bucureşti. * 
i Spectacoieie sînt spon-«
* sorizate de firmele „A-1

I rexirrV şi „Dynatee“ din î 
Bucureşti. Folosirea a- |  

I paratelor de imprimare • 
I audio şi video pe în-1 
J treaga durată a spec- ‘ 
J tacolelor este interzisă. I 
» (4767)»

•  CU autorizaţia nr. 1656 
din 15 august 1990, eli
berată de Prefectura ju 
deţului Hunedoara, a luat 
fiinţă Asociaţia familială 
cu sediul în Hunedoara, 
reprezentată prin Crăiţanu 
Dorina, cu obiectivul acti
vităţii croitorie tu  desfa
cere la sediu şi ambulant.

(4943)
•  CU autorizaţia 3376 

din 25. 02. 91, eliberată de 
Prefectura judeţului Hu
nedoara, a luat fiinţă ac
tivitatea independentă cu 
sediul în Hunedoara, re
prezentată prin Grancea 
Ion, cu obiectul activităţii 
croitorie cu desfacere la 
sediu şi ambulant (4948)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  SCHIMB garsonieră 
Deva, Kogâiniceanu, cu a-

•  ADUCEM un pios 
omagiu regretatului 
nostru prieten şi naş 

VIOREL MARIŞ 
astăzi cind comemorăm 
decesul lui, în locul 
sărbătoririi zilei de 
naştere. Familia Pan- 
duru. (5020)

•  LELU dragă, azi 
8 aprilie ai fi împlinit 
40 de ani şi ţi-arn fi 

urat, cu toată dragostea 
şi eu şi Ciprfan „La 
mulţi ani 1“ dar n-a 
fost să fie a şa ! Moar
tea nedreaptă ne-a 
despărţit, tn 8 decern, 
brie 1992, lâsîndu-ne 
singuri în faţa vieţii, 
fără un soţ şi un tată 
iubitor,

VIOREL MARIŞ
Dumnezeu să te o- 

dihnească în pace 1 So
ţia Irina şi fiul Ci* 
prian — Mariş. (5019)

•  UNCHIUL Rotea- 
Comei din comuna 
Cîrjiţi anunţă cu mare 
durere că azi, 8 apri
lie 1993, cînd ar fi îm
plinit 40 de primăveri, 
se împlinesc patru 
luni de cînd a trecut în 
nefiinţă

VIOREL MARIŞ 
(LELU)

din Deva.
Cînd credeam c-aş 

mai trăi/Moar(ea ini
ma-mi opri/Pe cel 
dragi ce i-am avut/ 
l-am lăsat într-un ml- 
nut/Cît ai trăit te-am 
iubit, cît .voi trăi te 
voi pllnge. Dumnezeu 
să te odihnească fi» 
pace, dragă Lelu!

(5019)

AZI 8 aprilie se 
îeşte un an de 
bunul nostru soţ 

şi tată
IOAN TUDOREI

ne-a părăsit pentru 
totdeauna. Dumnezeu 
si-1 odihnească I Fa
milia. (5023)

•  CU profundă du
rere anunţăm că se 
împlinesc 3 ani de 
cînd ne-a părăsit dra
gul nostru

AUREL LUCACI 
din Ruda — Gheţari. 
Nu vom uita niciodată 
firea sa veselă şi su
fletul ţj^nd.

Soţia Viorica, copiii 
Adrian şl Luciana, 
ginerele Petrică şi 
nepoţii Tiheriu şi Cris- 
tina.

•  CU ptofimdă du- 
rere anunţ încetarea 
din viaţă a soţului meu 

ANGHEL A U T  ■ 
în vîrstă de 68 sud. _ 

Înmormîntarea ture 
loc azi, 8 aprilie ax., 
ora 14. Cortegiul fune- 
rar va pleca din str. 
Buituri, nr. t , Hune- 1 

doara. Soţia Ileana.
(5022)

0  SOŢIA Lenuţa, 
fiii ClaudiO, Daniel, 
Adi, împreună cu cum
natul Ghelean şi fa
milia sa .anunţă înce
tarea prematură din 
viaţă a celui care a 
fost un bun soţ, tată 
şi cumnat,

IOAN TIRŞ
de numai 39 de ani 
înmormîntarea azi, 

8 aprilie, ora 14, de la 
domiciliu. Dumnezeu 
să-l Ierte 1 (5024)

•  CU durere îp. su
flet şi regret ne des
părţim de «n tată  drag 
şi plin de omenie, cel 
care a fost

AK6HEL ALIC 
Copiii Rodica şi So

rin, nepoata lîaluca, 
«ora Adina şi ginerele 
Victor, MUUe lacrimi 
pe tristul său mor- 
m întl (5022)

•  CU profundă du
rere, supa, fiul şi so
crii anunţă trecerea fi» 
nefiinţă, la numai 36 
de ani, a  celui care a 
fost un minunat soţ, 
tată iubitor şi ales 
ginere .
»»g. POPA VASULE,

şef de sector la I.F.E.T. 
Jlia.

înmormîntarea va 
avea loc vineri, 9 a* 
prilie, ora 14, tn satul 
Bobîlna, nr. 75.

Dumnezeu să-i o- 
dihnească sufletul său
bifnd. m m

j  S C . M IXTĂ ROMANO-GERMANÂ
) GEROM —  BRUTAR S.R.L.
) CJP. 44 DEVA* JXJD. HUNEDOARA

•  Va pune în funcţiune începînd ca data 
de 1, 06. 1993, în localitatea SIMERIA. o fa-

j , brică de pîine.
Societăţile comerciale din localită ţile : SI

MERIA, DEVA, HUNEDOARA* ORĂŞTIE, CĂ- 
LAN etc., care doresc să comercializeze acest 
produs, sînt rugate să ne inşătaţeze ce can
tităţi zilnice de pîine ar dori să comercializeze 
şi adresa unde pot fi contactaţi pentru perfec- 

: ţări de contracte. Ofertele vor fi comunicate pe 
s- adresa nud sus menţionată.

#  Angajează, începînd cu datei de 1. 06- 
1993, pentru fabrica de pîine Simeria. bratari

Solicitanţii sînt ragaţi să ne comunice pînă 
cei mai tlrziu la 1. 05. 1993 copia după actul 
de calificare, carnetul de muncă şl adresa unde 
pot li contactaţi. Cei care vor fi angajaţi, vor fî 
trimişi la specializare o săptămână în Germania.

•  Angajează o persoană (pină la 33 an») ab
solventă a facultăţii de ştiinţe juridice, cunos
cătoare a limbii germane.

Oferta şi adresa unde pot fi contactaţi ne 
vor fi comunicate pînă cel mai ţîrzlu 15. 04. 
1993 pe adresa menţionata. (230)

S-C. „CHIMICA* S.A .
Cu sediul în Orăştie, str. Codrului, nr. 24.
Organizează în data de i2  mal 1993, ora 10, 

Ia sediul societăţii:
LICITAŢIE PUBLICA DESCHISA 

fără precalificare pentru locaţie de gestiune a 
3 grajduri, o măgărie si o clădire anexă, tn su
prafaţă totală de 1296 mp, cantina societăţii 
In stare de funcţionare.

Pînă la data de 7 mai 1993, ora 15, se va 
depune la sediul socictă.îi garanţia de partici
pare, reprezentînd 10 Ia sută din valoarea obiec
tului licitat. ■- •

Odată cu chitanţa, ofertanţii vor depune şi 
actele doveditoare privind garanţia materială de 
care dispun.

Relaţii suplimentare şi documentele lici
taţiei se pot obţine la sediul societăţii — biroul 
investiţii, telefon 641250/256.

. R.A.G.C.L. SIMERIA
Anunţă oprirea apei potabile in data de 

8. 04.1993, Intre orele 8—16, în vederea cuplării 
conductei de 273 mm pe strada 1 Decembrie.

(234) (


