
■  SARAJEVO. — Apre
ciată ca o măsură impor
tantă In vederea întăririi 
zonei de interdicţie aeria
nă, operaţiunea NATO dea- 
supra Bosniei-IIerţegovina 
s-a desfăşurat în primele 
ore aproape normai. Sin
gurul incident semnalat 
pînă acum este prăbuşirea 
■nu! aparat francez Mi- 
rage în Âdriatica, din cau
za unor defecţiuni tehni
ce, fapt ce a silit pilotul 
să se catapulteze, relatea
ză agenţiile Associated 
Press ţi  France Presse.

Nu au fost înregistrate 
confruntări, iar coman
dantul torţelor sîrbe bos
niace a dat asigurări — 
respectate — că militarii 
Săi ita se vor amesteca tn 
vreun fel in misiunea 
NATO.

Observatorii politici con
sideră că bperaţtanea in 
curs are mai mult o sem
nificaţie politică decît mi
litară, iăr civili şi surse 
militare apreciază cu scep
ticism eficacitatea misiu
nii NATO. Unele sUrse es
timează că un elicopter 
zburind la foarte joasă al
titudine ar avea toate şan
sele să scape radarului, iar 
altele se tem de o recru
descenţă a luptelor. Ele 
menţionează, de asemenea, 
că, datorită teritoriului re
lativ îngust ai Bosniei-Her- 
ţegovîna, avioanelor de vî- 
năteare nu ie trebuie de
cît citeva minute pentru 
a-i survola,-transmite AFP.

■  BERLIN. — Justiţia 
germană a închis dosarul 
fostului lider est-german, 
Erich Honecker, la trei luni 
după plecarea acestuia în 
Chile — informează surse 
judiciare din Berlin, cita
te de France PressA

Tribunalul regional ber- 
linez a suspendat definitiv 
procedura angajată împo
triva lui Hoaecăer pentru 
responsabilitatea sa in uci
derea fugarilor est-germani 
la „Zidul* ce separa regiu
nea orientală de cea occi
dentală a  Berlinului. In 
argumentaţia sa, tribunalul 
a subliniat că din cauza 
s tă r i i  grave de sănătate a 
acuzatului", continuarea 
procesatei a devenit impo
sibilă.

Potrivit unui raport 
medical chilian, datat St 
martie, starea ful Uonecker 
(*0 de anii, bolnav de can
cer ia ficat, s-a înrăutăţit 
vizibil de la sosirea sa Sa 
Santiago de Chile. La 13 
ianuarie, cînd a  fost eli
berat din închisoarea din 
Berlin, medicii germ ani#  
acordau fostului conducă
tor comunist între trei şi 
şase luni de viaţă.

v 40 de vînzătoare, ges
tionare şi reprezentanţi 
ai personalului TESA de 
la S.C. „Ulpia“ SA. De
va, Împreună cu lidera 
de sindicat, dna Zoriţa- 
Popescu, s-au prezentat 
luni, la prima oră, la se
diul Prefecturii judeţului. 
Motivul ? Tergiversarea 
răspunsului pe care-1 aş
teptau de la Consiliul lo
cal Deva — unde au fost 
de nenumărate ari — la 
memoriul adresat, ca şl 
la necazurile expuse ver
bal.

•  In urma demersului 
an te lo r către Prefectu
ră, aceasta a  dispus un 
control. „In 16 martie a 
venit cineva în control, 
dar de fapt nici nu ştim 
pe cine a reprezentat. A 
încercat o intimidare..

Reproşuri te adresa 
conducerii: •  „Directoa
rea Beşleagă a spus că 
sîntem falimentari, apoi 
n-â mai recunoscut. In
tenţiona să dea toate ra
ioanele în locaţie de ges
tiune şi să ne lase pe di
nafară"; •  „Dacă came-
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UN CONFLICT DE MUNCĂ

nii nu vă vor, de ce nu 
vă daţi demisia ?“ ; •  „Ne 
revoltă minciuna, nesin- 
ceritatea. Una ni se pro
mitea in şedinţe şi alta 
hotăra împreună cu con
tabila şefă" ; •  „Ne-a per
siflat şpunîndu-ne că da
că opoziţia n-a reuşit să 
dărîme guvernul, nici 
noi nu vom reuşi s-o dăm 
jos**; •  „De ce suportăm 
noi plata energiei elec
trice şl pentru Alimen
tara de la subsol, «are 
este S.R.L. ? De ce ace
eaşi societate privată plă
teşte societăţii noastre o 
chirie lunară de numai 
132 600 lei ? A făcut ci
neva măsurarea spaţiilor 
de vînzare şi de depozi
tare ? Cine trage foloa
sele şi cine ponoasele 1“ ;

•  „Directoarea Beşleagă 
conduce după bunul plac. 
Seamănă ură şi dezbina
re între colege"; ■  „Noi 
nu ştim care-i situaţia 
mijloacelor fixe, (Ni se 
prezintă o „Notă de con
tabilitate" datată 31 de
cembrie 1090, cu „mijloa
ce fixe casate in luna 
decembrie Î980", în va
loare de 2 747 781 lei, fă
ră proces-verbal şi fără 
listă de inventariere cu 
normele de amortizare — 
n.n.)“ ; •  „De clnd am 
fost la primărie, au în
ceput ameninţările"; •  
„Directoarea şi contabila 
şefă ştiu doar ele ce fac; 
de ce nu dialoghează cu 
consiliul de administra
ţie?" ; •  „Nu sîntem co- . 
pii de grădiniţă; noi am

observat de mult neregu
lile pe care le fac"; •  
„Sîntem ameninţate că 
vom fi puse să spălăm 
pardoseala ; dar noi a- 
vem vechime de zeci de 
ani în comerţ"; •  „Vrem 
pe 10c demisia conduce
rii. Noi am fost de bună 
credinţă, dar nici a ş a : 
unii milionari, alţii fali
mentari" ; •  „Vă rugăm, 
domnule prefect şi dom
nule primar, să ne rezol
vaţi acum, pe loc, pro
blemele".

Conflictul de muncă 
trebuia rezolvat de către 
Consiliul local. Dar dacă 
s-a tot amînat, în mod 
firesc lucrătoarele comer
ciale s-au adresat Pre
fecturii, In aceeaşi zi, la

ora 11, în sala de şe 
ţe a Consiliului local De- 
vâ, a  avut loc o nouă In- 

tîlnire a personalului S.O, 
„Ulpia" cu dl prefect, 
ing. Georgel Răican, şi 
cu dl primar Ovidiu Ha- 
gea. A fost invitată aici 
şi conducerea societăţii. 
Remarca dnei Beşleagă 
„nu ştiu care sînt acu
zele ce mi se aduc” a 
fost urmată de revoltă, 
de vociferări, de între
bări, de acuzaţii, din ca
re am relatat parţial în 
rîndurile de mai sus S-a 
ajuns la concluzia că 
modul în care continuă 
sâ se lucreze nu este 
de natură sâ dezamorseze 
conflictul ivit. Nu mai 
putem accepta aşa ceva, 
spunea dl prefect. Cine 
stă în spatele acestei ter
giversări 7 Salariatele nu 
vor să mai aştepte Vor 
pe loc demisia conduce
rii. Aştept de la dv, de
misia, apoi vom face o 
verificare de fond".

A consemnat
E. ŞINA
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La Lăpugiu de Jos

Dreptatea care i se 

cuvine fiecărui gospodar
— In satele Ohaba, 

Teiu, Grind, situaţia pu
nerii ta posesie a săteni
lor care au dreptul la  
pSmtat es»e pe caic de a 
se finaliza — ne spunea 
dl losif Pogan, vicepri- 
mar a l Primăriei (fin Lă* 
pugiu de' Jos. La Lăsău 
se ridică probleme mal 
anevoioase. Comisia co
munală pentru împărţi
rea pâmîrttuluî. ta baza 
Legii fondului funciar,

dovedeşte multă înţelep
ciune pentru a  face drep
tatea ce i se cuvine f# -  
cărui sătean.

— Cine mai g n ijid l 
acţiunile comisiei 

t i  ... - ; '

As consemnat: 
C S , L NEGREA. 
ERAIAN BON DOR

(Continuare în pag, a 2-a)
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•  Mamele ne învaţă să vorbim, iar so
ţiile să tăcem. ,c,

Facultatea de Mine Petroşani- 
prezent şi perspective

•  Semnificaţii şi reformă ;
•  Planuri ciuntite Ia jumătate de drum ;
•  Din toamna — două trepte la Facultatea de 

Mine.

Nu mai există nici un 
secret pentru nimeni că 
te Petroşani fiinţează un 
centru universitar unde
se pregătesc cadre de 
specialitate pentru mi
neritul românesc. In ca
drul , Universităţii Teh
nice ae aici, un ioc apar
te  Q ocupă Facultatea de 
Mine, atk  prin pondere, 
d t  şi prin importanţă.

Din dialogul pe care
l-am avut cu dl Mfrcea 
Georgescu, decanta Fa
cultăţii de Mine. am re
ţinut citeva elemente de
loc lipsite de interes pen
tru  prezent, dar mai a- 
les pentru • perspectivă.

< Facultatea de Mine 
are anual aproximativ 
2 000 de studenţi, cu
prinşi la cursurile de zi
şi seral, la profilele mine, 
geologie, ingineria siste
melor de producţie şi ma

nagement. La profilul. tel* 
ne avem cinci speciali
zări : exploatări miniere 
subteran, exploatări mi
niere la zi, topografie 
minieră, prepararea sub
stanţelor utile şi ingine
ria mediului.

— Ce s-a avut în prin
cipat ta  atenţie ? .

— După *90 s-au făcut 
noi planuri de învăţâ- 
mint. In prezent,: trei ani 
de stadii funcţionează du
pă aceste planuri. Pro
gramele de tavăţâmtet a® 
fost racordate ia nivel 
internaţional — prin nu
mărul de ore, discipline 
cuprinse ta programul de 
învăţămînt etc. Ceea ce 
am Urmărit nu a fost alt
ceva decît o restructuCa-

^  CORNEL POENAR

(Continuare în pag. a 2-a)

J> .MUGUREL d b  p r im ă - 
. r A ,  s-a num it programaţi ar

tistic prezentat la începutul lânii 
Oprite o a . de către formaţiile 
artistice ale Clubului copiilor pt 
etevior dia oraftU Brad. in faţa 
coiegăoT lor de la f  colite gene- 
rate âto  8 f f # ţ  Baia de Criş şi 
O ua de copii Baia de Crtf. Ac
ţiunea a fost sponsorizată de că
tre KM. Ţebea, care a asigurai 

. nffteem l de transport. (M M f ■

0  ADRESĂ SOUCITATA. Di» 
Deva, mai miUta persoane ne-au

solicitat gdrc.ta fam iliei Fucs 
Ioan, fam ilie care a UtAd tts  des
tin dramatic; trei copii minori 
au rămas fără mamă, eu tatăl 
paralizat ta  cărador, fit urma 
unui accident in mină. Adresa 
a  fost soUcltată urmare a bune
lor intenţii pe care le a» tn preaj
ma sărbătorilor de Paşti. Adresa 
solicitată t Fucs Ioan, str. Mihai 
Eminesexi, bloc CSO, ap. 4â, De- 
W). (CA.) . ■<.. >:

&  ANGAJĂRI. Lacm  mal rar 
întUnit ta  ultima vreme. Totuşi, 
două unităţi din Staţiunea bal- 
neoeUmatertcS Geoaglu-Băi, con
duse do dna Valentin Brtmea ţi, 
respecţi», ton*  Trif, fee  angajări. 
Dnii întreprinzători ndgttră celor 
buni ţi  .puţi pe muncă o bucată

de pline, Un salariu corespunză
tor, (GH. I. N.f

© C U m VRl. Culturile de ba
ză tn comuna Gurasaăa stat po
rumba! şi griul. Numai anul a- 
cesta te  preconizează a se cul
tiva  765 ha cu. porumb. Cu me
canizarea se stă insă mol ştab. 
Greu vor face fa ţă  solicitărilor 
cele şapte tractoare tac Agrome- 
cului şi nouă particulare. (V.N.f

0  AM INTILNIT UN OM... pe 
dt Alexandru Cosma, ''din Deva, 
fost mal btne de trei decenii t>a- 
gemetar, miner, maistru miner 
la Mina Deva. Pensionar, zdra
văn, mereu bine dispus, eu a  
vorbă de duh întotdeauna Ia ta- 
demină, omul «Cesiu este un fel

de... enciclopedie: ŞUe de toate. 
Cind este tnvins ta şah n*  se su
pără. Dă o bere şi adversarului. 
Dar, ne-a spus, cea mal mare fe 
ricire pentru el este nepoţica.

(GH. I. N.)
0  ZAHĂR... AMAR. Dna Nă

lucă LaZar, pensionară din De
va, blocul E 6, apartamentul nr. 
23, a venit ta redacţie pUngind. 
Cu citeva Zile tn urmă cumpă
rase de la „Comtim” Deva citeva 
kilograme ie  zahăr. A luat mar
fa  ţ i  a plecat. Abia acasă, cînd 
S-a uitat mat atentă a văzut că 
zahărul era um ezit, numai coco
loaşe şi bulgări. Ce să facă ? — 
ne întreabă. Nat Zicem că răs
punsul U pot da domnii de la 
,(Comtimm, magazinul din Deva.

(GH. I. N.)

La Deva s-a încheiat, 
practic, concursul naţio
nal de biologie, la care au 
participat 220 de elevi din 
clasele IX—XII, reprezen- 
tînd toate judeţele ţării. 
Pe parcursul concursului, 
evoluţia elevilor a fost e- 
valuată de o comisie cen
trală alcătuită din cadre 
didactice universitare, pro
fesori de liceu, avîndu-1 
ea preşedinte pe d l pro#. 
univ. dr. Ioan Anghel, de 
la Universitatea Bucu
reşti. Rezultatele întrece
rii vor fi cunoscute mline» 
cînd va avea loc festivi
tatea de premiere. Pe lin
gă concursul propriu-zls, 
elevii participanţi au reu
şit şi vor pute® să mai cu
noască azi obiective iste
rice şi turistice ale jude
ţului nostru.

CONCURSUL 
NAŢIONAL 

DE BIOLOGIE

Un sprijin material con
siderabil In organizarea o* 
limpiadei devene l-aii a- 
cordat o serie de societăţi 
comerciale, firme particu
lare, instituţii şi şcoli In
tre care pot fi menţionater 
„Energoconstrucţiă” Min
tia, „Quassar Electro" SRL 
Deva, .Refractara" S.A. 
Baru, „Sigma ProdimeX" 
S.R.L. Deva, Sindicatul în - 
vâţâmînt din municipiul 
Hunedoara, Muzeul Jude
ţean Deva, „Decebal" S.A., 
Jlevasat", E d i * «  r  a 
„Triumph" SJt.L,. „Unî- 
c«if" SJLL. Deva, ,Rares^ 
Orăştie, .Romtelecom** De
va, „Chimica" Orăştie, „Eu
ropa", „Sigma Moîoţ", „Ve- 
nus" SA., „Casial* S.A., 
^ansere" SA . Deva, licee
le de informatică Petro
şani şi nr. 3 Hunedoara.

Efortul organizatoric şl 
atenţia ed care au fost În
conjuraţi oaspeţii stat ar
gumente pentru reuşite 
deplină a concursului ci 
păstrarea unor amintiri de 
neuitat despre plaiurile 
hunedorene încărcate de 
istorie şi atîtea frumuseţi 
naturala, ţ- ...
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0 activitate intensă 
în ocoalele Jomsilva'

Axa stat de vorbă re
cent eu dl Ilie Istrate, şe-i 
ful Ocolului Silvic Dobra, 
pe o temă deosebit de ac
tuală în acest domeniu de 
activitate — cum se' des
făşoară „Luna pădurii1*.

— Ce acţiuni v-aţi pro
pus să organizaţi ? am în
trebat.

— Efectuarea de lucrări 
de degajări de arboret tî- 
năr pe 80 ha, curăţări de 
arborate pe 30 ha, planta
ţii pe 30 ha, regenerări na
turale pe 15 ha, 15 ha lu
nar de plantaţii în reface
re ş:a.

— Lucrările se află în 
desfăşurare. Cum ?

— Am adus 60 de oa
meni; din alte zone ale ţă
rii, care muncesc sub în
drumarea specialiştilor şi 
a pădurarilor, cu nădejde.

— Ce se va planta, dle 
inginer ?

— Gorun, paltin, salcie, 
molid, Brad şi larice.

— Laticele ce este ?
— Singurul răşinos că

ruia îi cad acele. Vom 
planta 150 000 puieţi de mo
lid, 20 000 de larice, 8 000 
de piri etc.

—• Cîte pepiniere are O- 
colul Silvic Dobra ?

— Ayem una pe Valea 
Mărăşească şi trei la punc

tul Dobrişoara, de care oa
menii noştri se ocupă cu 
multă grijă. Vreau să vă 
mai spun că apelează la 
noi pentru puieţi şl ocoa
lele silvice din Simeria, 
Brad etc., iar comenzile 
colegilor le onorăm cu o- 
perativiţate.

— Sînt bani, dle inginer, 
pentru acţiunile din „Luna 
pădurii" ?

— Sînt: Ocolul Silvic Do
bra se autofinanţează, ba 
obţine şi beneficii. In anul 
trecut, de pildă, am obţi
nut beneficii de 5 milioa
ne de lei.

— De unde vin banii ?
— Din lemnul ce-1 vin

dem la unităţile de indus
trializare, din lemnui de 
mină. Livrăm lemn de 
mină la exploatarea din 
Muncel şi ]a alţi Clienţi. 
Vom realiza venituri din 
puieţi.

— Deci, „Luna pădurii" 
se scontează a fi bogată 
în roade ?

— Da. Deşi lucrările în 
pădure au început mai tîr- 
ziu ca în alţi ani, din cau
za căderilor de zăpadă din 
martie, ne străduim să fie 
rodnică.

A consemnat 
TRAIAN BONDOR

% La L ăpugiu de Jos

Dreptatea care i se 

cuvine fiecărui gospodar
(Urmare din pag. 1)

- f  Dna Mariana Gale- 
riu, de la O.C.O.T. De
va, iar de cîteva săptă- 
mîni şi un special'st de 
la unitatea m ilitară., 
Vrem să urgentăm fina
lizarea acţiunii că bate 
la juşă campania agrico
lă de primăvară şi oame
nii' trebuie să ştie unde*
îşi avţ. pămîntul, unde
ară şî seamănă.

— Ziceaţi dc «amjft- 
nia agricolă de primăva
ră. Cam in ce stadiu se 
află pregătirea acesteia?

Au fost aduse peste 
25 tone de îngrăşăminte 
chimice. Specialiştii noş
tri s-au deplasat la baza 
de- la  Simeria să mai a- 
ducă azotat. Şi asigura
rea cu Seminţe este pe 
cale de a se finaliza, aşa 
că sperăm să ffe bine în 
desfăşurarea campaniei 
agricole, să obţinem re
colte bune.
- ţ f -  Necazuri mari avem 
în alte privinţe — a in
tervenit dna Maria Cîm- 
pUrean, secretarul Pri
măriei. Ţăranilor noştri 
nt) li s-a plătit laptele- 
predat la stat nici pe lu
nile noiembrie şi decem
brie 1992, nicidecum pe 
ianuarie şi februafle a.c. 
Oamenii sînt nemulţu
miţi, cum este şi firesc. 
Contractanţilor cu sta
tul nu li se asigură tă- 
rîţe. Necazuri mai sînt 
Cu unele dnumuri.

— Animalele contrac
tate cu statul se ridică la 
vreme?

— Da. O dată pe lună 
contractanţii sînt pro
gramaţi şi animalele se 
ridică.

— în ce priveşte apro
vizionarea populaţiei ?

— Pîine aducem de la

bobra, de două ori pe 
săptămînă. Am adus za
hărul,. făina. In privinţa 
aceasta un sprijin buh 
avem din partea consi
lierilor losif Pădurean, 
Ioan Cîmpurean, Mircea 
Oniţiu, Octavian Groza.

— Privatizarea ?
— Doar un început pu

tem consemnă. Vreo cinci 
butieuri... Stăm slab şi 
în ceea ce priveşte re
ţeaua secţiilor prestatoa
re de servicii. Ca să re
pari un pantof, de pildă, 
trebuie să mergi la Do
bra, Ilia, Deva.

...Bune şi mai puţin. 
Dar nu sînt nişte greu
tăţi ce nu pot fi învinse. 
Oamenii comunei Lăpu
giu de Jos ştiu acest a- 
devăr. Şi acţionează.

, E primăvară, în sfîrşit, 
e timpul primenirilor. Prin 
Deva am remarcat aranja
rea spaţiilor verzi. Prime
nirea de primăvară a mu
nicipiului, alte lucrări edi
litare cît şi Impactul sis
tării subvenţiilor asupra 
populaţiei au format subiec
te de discuţie Intre repre
zentanţii asociaţiilor de lo
catari şi conducerile 
R.A.G.G.L. Deva şi ale ser
viciilor sale operative .

Dl Virgil Boca, vicepri- 
mar al Consiliului muni
cipal Deva, a punctat cele 
mai importante probleme 
ridicate în cadrul întîlni- 
rii găzduite de primărie. 
Fiind de... sezon, vom pre
zenta Sntii pregătirile de 
primăvară: Au început: 
dezgroparea trandafirilor, 
plantarea de gard viu, tă
ierile de pomi pentrtr re
facere de coroane (făcute 
ştiinţific, ’ chiar dacă uno
ra le par exagerate — n.n). 
S-au tăiat plopii bătrîni din 
oraş, căci prezentau peri
col pentru balcoane şi par
cări, iar în perioada de 
înflorire produceau neplă
ceri persoaneldr alergice. 
Tăierea a fost avizată de 
Romsilva şi s-a făcut la 
solicitarea asociaţiilor de 
locatari. Vor fi plantaţi în 
zonele verzi alţi arbori or

namentali (tei, castani, 
magnolii, merişori japo
nezi, catalpa iar la toam
nă mesteceni) şi gard viu. 
Pe spaţiile din juruţ blo
curilor şi pe platformele 
de gunoi, curăţenia tre
buie s-o asigure îocafarii. 
Pentru a opri „activitatea" 
celor care ' scormonesc în 
gunoaie" a fost împuterni
cită cîte o persoană pentru

raje, acţiune care conti
nuă, afectînd zonele verzi. 
Numărul mare de maşini 
din ultima vreme provoacă 
şi alte inconveniente : se 
circulă şi se parchează pe 
trotuare, distrugîndu-se in
frastructura acestora, ru- 
pîndu-se capacele de cana
lizare.

Intenţiile Consiliului mu
nicipal Deva pentru acest

PRIMENIRI DE PRIMAVARA
fiecare asociaţie de loca
tari ca să întocmească 
„scormonitorilor" procese 
verbale de contravenţie, 
pe baza cărora să fie a- 
mendaţi. . . la*..

Pentru că edilii deveni 
doresc să fie înlăturate fo
carele de infecţie, ia sesi
zările locuitorilor din car
tierele mărginaşe se va 
proceda la asanarea cres
cătoriilor de porci, pentru 
a-i feri pe oameni de tri- 
chineloză. De asemenea, în 
curînd se va declanşa de
ratizarea generală a ora
şului.

Trist este că în Deva s-au 
ocupat spaţiile libere prin- 
construirea ahuzivă de ga-

an sînt frumoase. Realiza
rea lor va depinde însă 
de buget, care la ora sta
bilirii proiectelor nu era 
cunoscut. Oricum, vor de
mara reparaţii la drumuri, 
trotuare şi alei, la reţeaua 
de iluminat şi la casa de 
cultură. Se va interveni 
pentru decolmatarea in
stalaţiilor de canalizare; 
se vor face lucrări la re
ţelele termice, inelări la 
apa rece (pentru ca să urce 
şi la etajele superioare); 
pentru îmbunătăţirea aPr°- 
vizionării cu apă a muni
cipiului se are în vedere 
finalizarea' rezervorului doi, 
de 10 mii mc.

'De la 1 mai se sistează

Facultatea de Mine Petroşani — 

prezent şi perspective
(Urmare din pag. 1)

re a învăţămîntului în 
pas • cu cea din sfera eco
nomiei naţionale. Regre
tabil este că Ia jumătatea 
drumului Ministerul în- 
văţămîntului a emis un 
ordin prin care se modi
fică structura anului uni
versitar 1993—1994, struc
tură • în care specializările 
geologie minieră şi ingi
nerie a mediului au fost 
desfiinţate. Am făcut de
mersuri pentru a se re
veni la această hotărîre, 
dar deocamdată fără re
zultate. în schimb, s-a 
aprobat o nouă speciali
tate — cea de construc
ţii miniere.

— Cum apreciaţi măsu
ra de fa ţă?

— In toată lumea, spe
cializările în geologie nu 
sîrit separate de cele mi
niere (exploatare etc.). 
Aici există şi posibilita
tea, mă refer la faculta
tea noastră, a contactu- 
h r  permanent cu practi
ca. Geologia, ă rămas doar 
la Bucureşti, Cluj şi Iaşi. 
Adaptarea la practică 
s-ar fi făcut mult mai 
repede aici, în bazinul 
Văii Jiului, decît în alte

cazuri, mă refer la cele 
enumerate anterior.

— Din cîte ant înţeles,
din toamnă vom avea 
modificări în structura în
văţămîntului superior. De
spre ce ar fi vorba în 
esenţă ? „

— Se . va introduce sis
temul de învăţămînt în 
trep te: treapta I r r  anul 
I şi II şi treapta a Il-a, 
anii III, IV Ş i V. După 
doi ani de Rţiţdlu, cel 
care reuşeşte trece la for
ma lungă, de învăţă mint 
şi mai face t re i , ani, de
venind astfel inginer în 
specialitatea dorită. Cei 
care nu reuşesc, vor ră- 
raîne la forma scurtă (încă 
1,5 ani), obţinînd, doar 
calificarea de „conducă
tori tehnici** (asemănă
tori maiştrilor — n.n.).

— Noul sistem de înyă- 
ţămînt este mai eficient ?

— Ce este însă greşit, 
după părerea mea: nu e- 
xîstă o specializare din 
start. Or, într-un an şi 
jumătate sau trei ani să 
faci specializare, cred că 
e puţin. Ar fi mult mai 
eficient încă din anul I 
dacă studenţii ar intra în 
specializarea dorită,

— Din acest, an univer

sitar a trecut mai bine 
de jumătate. Cum apre
ciaţi rezultatele obţinute 
după sesiunea din iarnă?

— Dacă la unele pro
fite rezultatele au fost 
bune şi foarte bune — 
am în vedere in special 
managementul, unde pes
te 80 la sută dintre stu
denţi sînt _integralişti —, 
la profilul "mine (zi şi se
ral) rezultatele sînt sla
be, doar 20 la sută din
tre studenţi fiind inte- 
gralişti. Unele rezultate 
sînt previzibile încă din 
start, spre exemplu, la 
admitere, la management, 
media de intrare a fost 
de 9,72, p e . cînd la alte 
secţii a fost aproape de 
limită, locurile ocupîn- 
du-se doar după a doua 
sesiune de admitere.

. . — Ce ne oferă noul 
an . de învăţămînt 1993— 
1994 ?

— Pentru viitorul an 
universitar am solicitat 
aproximativ 300 de locuri, 
cifră care este aproape 
de realităţile mineritului.- 
Cît privesc disciplinele 
de admitere, rămîn cele 
din anul trpcuţ, desigur, 
după programul de Ad
mitere stabilit.

subvenţiile, deci tarifele 
pentru serviciile prestate 
de R.A.G.G.L. automat vor 
creşte. De a0663, înţelege
rea între regie şi furnizo
rul de agent termic Mintia 
ca energia termică să fie 
plătită după contorizarea 
din punctele termice este 
în avantajul oamenilor. 
Alte modalităţi de reduce
re a costurilor ar fi înlă
turarea defecţiunilor la in
stalaţiile din apartamente 
şl, aştfel, a pierderilor de 
apă şi căldură, cit şi de
clararea corectă a tuturor 
membrilor dintr-o familie. 
Pentru înlăturarea defec
ţiunilor, regia doreşte să 
încheie contracte cu aso
ciaţiile sau direct cu loca
tarii, prin care se asigură 
revizii lunare.

Multe dintre necazurile 
ridicate în cadrul întîlni- 
rii, ca de pildă distruge
rile zonelor verzi, se dato
rează lipsei de respect 
pentru munca altora, ab
senţei simţului civic. Aces
te carenţe educaţionale ar 
trebui îndreptate de către 
părinţi şi şcoală, cei care 
distrug obiectele de mobi
lier urban şi vegetaţie fiind 
de multe ori copii sau ti
neri.

VIORICA ROMAN

Pentru dezvoltarea ar
monioasă în viitor a ora
şelor şi comunelor judeţu
lui, la dispoziţia consilii- 
lşr locale au fost puse o 
seamă-de documentaţii —  
instrumente de lucru uti
le în luarea deciziilor ea ; 
analiza critică a situaţiei 
existente ; prima etapă a 
planului urbanistic gene
ral ; planuri urbanistice de 
detaliu pentru 31 de zpne 
de agrement din judeţ ;

INSTRUMENTE
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studii de amplasare a unor 
chioşcuri şi de mobilare a 
parcărilor pe drumurile na
ţionale ; studii pentru pu
nerea în valoare a monu
mentelor istorice.

În, prezent, Ja direcţia 
de specialitate a consiliu
lui; judeţean şe lucrează la 
etapa finală a planului ur
banistic general al oraşe
lor şi comunelor. Au fost 
elaborate astfel de docu
mentaţii pentru municipiul 
Deva şi oraşul Simeria, pî- 
nă la sfîrşitul anului ur- 
mînd. să se elaboreze do
cumentaţia respectivă pen
tru municipiile Hunedoara 
şi Petroşani. (I.C.)

•  BRANIŞCA, sat, comu
nă. "Prima atestare a loca
lităţii datează din 1329. 
Toponimul, creaţie româ
nească, provine de la ape
lativul brană,. „poartă mi
că, trecătoare", de origine 
slavă, cu sufixul diminu
tival românesc — işcă (să 
se compare moară-moriş- 
că), ţinînd seama de topo
grafia aşezării pe Valea 
Mureşului. Determinantul 
Miko din atestarea docu
mentară de la 1850 (Bra- 
nyitska Miko) poate sub
linia, pleonastic, valoarea 
diminutivală a numelui 
Brănişca şi, de asemenea, 
formă Brănişca atestată la 
1854 redă sensul unei „bra- 
ne mici". Pe teritoriul sa
tului Dumbrava de Sus se 
păstrează toponimul Dealu- 
Brana, iar la Basarabasa 
există locul de hotar nu-

Străvechi localităţi pe
a

mit Brănile. Pentru înţe
lesul de „poartă** a nume
lui Bran, sat, comună în 
judeţul Braşov, să se com
pare Bran-Poartă, vechea 
denumire a localităţii Bran.

•  GURASADA, sat, co
mună. Prima atestare do
cumentară este din 1292 
(Zad). La origine, locali
tate;, s-a numit Sad, pen
tru ca în 1750 să fie ates
tată sub forma Gura Sa
dului. Termenul - sad pro
vine din vechea slavă, în 
care - avea înţelesul de 
„plantă, grădină". La ro
mâni, sensul de „grădină" 
capătă pe cel de poiană

(„teren defrişat şi îngrădit, 
pe lîngă casă sau cîmp") 
(Mircea Homorodean, Ve
chea vatră a Sarmizegetu- 
sel în lumina toponimiei, 
Cluj-Napoca, 1980). Denu
mirea Gurasada atestată 
în 1733 nu este decît ma
ghiarizarea numelui Gura 
Sadului. Toponimul Gura 
— provine de la apelativul 
gură, cu sensul geografic 
de „locul în care un pîrîu, 
o vale etc. iese în larg din
tre doi munţi sau două 
dealuri; confluenţă**. (Dic
ţionar explicativ al limbii 
române). Pe teritoriul sa
tului există toponimul Pâ

rău — Sadului şi tot aici 
se păstrează o biserică ce 
datează „cel tîrziu din se
colul XI* sau chiar dintr-o 
etapă anterioară** (R. Popa, 
La începuturile evului me
diu românesc: Ţara Haţe
gului, Bucureşti, 1988).

•  DOBRA, sat, comună. 
Vestigii ale locuirii stră
vechi a aşezării Dobra sînt 
vasele ceramice din epoca 
romană, aflate pe terito
riul său cît şi monedele 
de aur ale împăraţilor ro
mani din sec. V—VI. Sat 
cnezial românesc, iar mai 
apoi, din a doua jumătate 
a secolului al XV-lea, aşe

zare de tip urban, Dobra 
era şi centrul unui district 
românesc încă în sec. al 
XlV-lea. Tot aici se ridică, 
o cetate ţărănească, ulte
rior aparţinătoare regali
tăţii maghiare, cu rosturi ; 
in  sistemul de apărare a 
Văii Mureşului; Fiind vor
ba, iniţial, de numele unei. 
zone mănoase, toponimul'. 
Dobra se poâte raporta la 
adjectivul vechi slav do
bra, „bună", existent . în 
limba română cel tîrziu 
începînd cu secolul ăl IX- 
lea şi transformat în topo
nim de către populaţia lo
cală românească. Semnifi
caţia toponimului este de 
ordin economie („vale ro
ditoare"), în această idee 
maghiarii, la venirea lor 
pe aceste locuri, dîndu-i 
numele „iarbă bună** (Jor- 
fii).

Dr. MIRCEA VALEA

,»a >L...
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S.C. COMPPIL S.A. 
SUCURSALA HUNEDOARA-DEVA

Scoate la licitaţie, pentru închiriere parţia
lă, spaţiul situat în Petroşani, str. Livezeni, nr. 
363.

Licitaţia va avea loc în data de 22.04.1993, 
ora 11, la sediul sucursalei din Deva, str. Gri- 
viţei, nr. 37, în condiţiile H.G. 1228/1990.

Documentaţia se găseşte la sediul sucursa
lei, iar cererile de înscriere se primesc pînă cel 
mai tîrziu în ziua de 19.04.1993, ora 15.

Informaţii suplimentare la telefoanele 613117, 
614305. ■■ ■: ■ (254)

RĂSPUNZlND SOLICITĂRILOR, / 
FIRMA „SIGMA — MOLOŢ“ S.C.S.

Organizează în Deva, dimineaţa, de la orele 
9, cursuri de formare analişti-programatori 3- 
sistenti pe microcalculatoare compatibile I.B.M.- 
P.C.

Durata cursului este de 10 săptămîni, cu 300 
ore pe calculator şi va începe la 26.04.1993.

înscrierile şi informaţii suplimentare la se
diul firmei din str. A. Iancu, bl. H, sc. E, par
ter, telefon 614888.

Absolvenţilor li se asigură diplomă-certifi- 
cat, eliberat de Ministerul învăţămîntului şi de 
Comisia Naţională de Pregătire în Informatică.

'(4467)

pentru constituirea soeielâtrfcv  
comerciale pe acţiuni'

' BANCA DE CREDIT Si 
DEZVOLTARE "R0MEXTERRA"

4300 J Tirgu Mureş,
P-ta Trandatmlor m^Zl 

Tete Ion: 0954-36047 
f ox :  0954-360^7

EUR0VENUS * M £ .

COMPLEXUL EXPOZITIONAL DE MAŞINI 
SI UTILAJE AGRICOLE 

organizat de S.C. EUROVENUS S.R.L. din Sîn- 
tuhalm, vă stă la dispoziţie în fiecare zi, oferin- 
du-vă o gamă largă de unelte gospodăreşti, ma
şini şi utilaje agricole (stropitori manuale pen
tru pomi, pluguri, semănători, freze, motocul- 
toare, prăsitoare, mori, motopompe...), precum 
şi 10 modele de

•  REMORCI pentru autoturisme Dacia 
1300, Oltcil şi Aro. Sc asigură montarea dispo
zitivului de cuplare la cumpărare.

•  SEMIREMORCI şi remorci pentru trac
toare şi autocamioane de diferite capacităţi cu şi 
fără prelată.

Informaţii la telefon 095/636294. (253)

... S.C. „DECEBAL“ S.A. DEVA
Vinde prin licitaţie publică următoarele: 

Cabină dublă la abatorul Haţeg 
•  trailer animale, la abatorul Petroşani

Licitaţia va avea loc la data de 21 aprilie 
1993, ora 10, la sediul abatoarelor Haţeg şi 
Petroşani. ’ (248)

Fondatorii societăţii comerciale pe acţiuni BAN
CA DE CREDIT ŞI DEZVOLTARE „ROMEXTERRA" 
S.A., în număr de 1093 persoane fizice şi juridice pri
vate, în marea lor majoritate lucrători şi funcţionari 
ai agenţilor economici care îşi desfăşoară activi
tatea în domeniul forajului, extracţiei, transportului 
şi distribuţiei GAZELOR NATURALE din România,

Aduc la cunoştinţa celor interesaţi declanşarea, 
cu începere de la 15 aprilie 1993, a subscripţiei pu
blice de acţiuni, care se încheie la 15 mai 1993. în 
judeţul Hunedoara, centrele de subscripţie funcţio
nează în zilele de lucru, între orele 8—14, în urmă
toarele localităţi:

— DEVA, str. E. Gojdu, nr. 85, la Regionala Gaz 
Metan Deva ;

— HUNEDOARA, str. C. Negruzzi, nr. 2 A, la 
Formaţia Gaz Metan.

Capitalul social al băncii este de 2 100 000 000 lei, 
divizat în 84 000 de acţiuni, valoarea unei acţiuni 
fiind de 25 000 lei fiecare. Nici un acţionar nu va 
putea deţine mai mult de 4,99 la sută din capitalul 
social al băncii, iar un acţionar fondator subscrie 
cel puţin 15 acţiuni. Aceste prevederi statutare asi
gură autonomia, rentabilitatea şi soliditatea băncii.

Obiectul principal de activitate îl constituie atra
gerea de fonduri de la persoane fizice şi juridice, sub 
formă de depozite sau instrumente nenegociabile, de
pozite la vedere sau la termen, acordarea de credite, 
precum şi alte activităţi bancare admise prin regle
mentările legale din România. Obiectul de activitate 
al băncii cuprinde efectuarea de operaţiuni finan
ciare şi bancare în ţară şi străinătate; în numele pro
priu sau al clienţilor şi alte activităţi conexe admise 

lege. ..Y ■ ... ' vy v
PROSPECTUL DEI EMISIUNE, care conţine, sub 

formă prescurtată proiectul de Statut al băncii, s-a 
făcut public în fiecare centru de subscripţie, Con
tractul dc societate şi Statutul în formă definitivă se 
vor aproba de-adunarea constitutivă, după închiderea 
subscripţiei publice.

Fiecare subscriitor acceptant este obligat numai la 
vărsarea a 50 la sută din' valoarea acţiunilor subscrise, 
restul sumei dc plată eşalonîndu-se pe o perioadă de 
doi ani, astfel: 10 la sută în primul semestru, 20 la 
sută în al doilea semestru, 30 la sută în al treilea 
semestru, 40 la sută în semestrul al patrulea al celor 
doi ani: Acţiunile subscrise devin proprietatea acţio
narului şi — ca orice hirtie de valoare — pot fi vîn- 
dute, concesionate, ipotecate sau moştenite.

La achitarea sumei aferente acţiunilor acceptate 
subscriitorului, după semnarea listei vizate de judecă
torie, primeşte chitanţă. Acţiunile, ca document , tipizat, 
se vor elibera după adunarea generală -constitutivă.

S.C. „RETEZATUL** S.A. DE.VA 
(fosta-ICRA)

prin centrul său din Deva, str. Depozitelor, nr. 
11, ■ ■ - 

Achiziţionează sticle dc 1006 ml S.T-I- 13-91, 
numai de culoare albă, provenite de la alcool 
import, lă preţul de 20 lei/buc. (247)
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CONCURSUL DIN 

i 18 A P R I L I E  ,
1 BRESCIA (16) 27 6 9 12 24—26 21 (— 5)

— INTER (2) 27 1310 4 46—31 36 (+10)
Puţin scontată înfrîngerea milanezilor.
Pronostic : x, 2.

2. CAGLIARI (9) 27 11 6 10 30—29 28 (+  2)
— ANCONA (17) 27 5 7 15 33—52 17 (—11)
Cagliari nu va lăsa prea multe speranţe oaspeţi-

. ■ lor. ' • ■.
. . Pronostic : I. *
3". FIORENTINA (13) 27 7 10 10 41—44 24 (— 2)

— NAPOLI (11) 27 7 8 10 40—38 26 ( 0)
Se intîlnesc două echipe fără interese prea mari 
In campionat. . /Y  ■• - . . r:
Pronostic : X.

4. PESCARA (18) 27 4 4 19 32—58 12 (—16)
— FOGGIA (12) 27 8 9 10 28—41 25 (— 3)
Gazdele pot dembnstra că n-au trecut degeaba 
prin divizia A.
Pronostic: 1, X.

5. ROMA (10) 27 8 12 7 32—26 28 (-|- 2)
— LAZIO (4) 27 10 11 6 53—39 31 (+  3)
„Oaspeţii" vor încerca să nu piardă pasul cu lo
curile din Cupele Europene. - 
Pronostic : X, 2.

6. TORINO (6) 27 8 13 6 30—23 29 (+  1)
— GENOA (15) 27 8 11 T0 31—46 22 (— 3)
ţTorino joacă pe două planuri: cupă (va juca fi
nala contra Romei) şi Eurocupe, unde este anga
jată serios. N-ar îi exclus să... treacă pe lîngă am
bele obiective.
Pronostic: X.

4—*-4—*—*—4—*—,—4—4— 4—4- 4—♦ —*—*—4—4—4—*-'*-*

7. UDINESE (14) 27 9 5 13 33—40 23 (—3 )
— ATALANTA (8) 27 i l  7 9 32—34 29 (-(- 1)
Un joc în care ar putea depinde, înainte de vre
me, soarta celor din Udine.
Pronostic : I, X, 2. . 1-
BOLOGNA (17) 29 7 9 13 22—37 23 (— 7)
— BARI (10) - 29 12 7 10 32—32 31 (+  1)
Bologna a ajuns la o situaţie disperată, iar Bări 
se zbate în, anonimat. ..  . ,
Pronostic : 1, X:
CREMONESE (3) 29 14 9 6 49—31 37 (+  9)
— LECCE (2) , 29 13 12 4 35—28 28 (Y 8)
Un' derby aşteptat cu mare interes, în edre me
ciul jiul pare reciproc satisfăcător.
ProftSStic : X.
MONZÂ (13) 29 5 15 9 18—24 24 (— 3)
— VENEZIA (8) 29 11 10 8 34—26 32 (+  2)
Venezia îşi va aduce aminte că în tur ocupa lo
curi fruntaşe, ce-i dăduseră speranţe la marile 
stadioane. Y Y Y v
Pronostic : X.
REGGIANA (1) 29 15 12 2 32—10 42 (+12^

— COSENZA (6) 29 11 13 5 28—1.7 35 (+  7)
Partida, aşteptată cu mare interes de către oas
peţi, care speră să „ciupească" un punct liderului. 
Pronostic : î , X. ' "Y-'
TARANTO (19) 29 2 12 14 18—39 16 (—12)
— PIACENZA (5) 29 12 11 6 33—21 35 (+  5)
Piacenza speră să aducă alte două puncte din de
plasare, însă, pînă la urmă, probabil, va trebui să 
se mulţumească doar cu unul.
Pronostic: X.
VERONA (9) 29 10 11 8 25—22 31 (+  3)
— PISA (11) 29 10 10 9 .17—18 30 <+ 2)
Meci între două echipe modeste, în care una din 
combatante va tranşa rezultatul în favoarea ei. 
Pronostic: 1, 2.
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4 SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„DEVIL“ S.A. DEVA

Oferă pentru furajarea animalelor următoa
rele produse:

•  ZER — Ia preţul de 0,5 lei/lltru, pentru 
contractanţii de lapte ; Y

— Ia preţul de 1 leu/litru pentru alţi bene
ficiari; |

O DEŞEURI USCATE DE VAFE (aluat) — 
Ia preţul de 20 Iei/kg, pentru contractanţii de 
lapte; ,•/.

— la preţul de 25 lei/kg pentru alţi bene
ficiari.

Comenzile de la contractanţii de lapte so 
vor face la punctul de colectare a laptelui din 
satul respectiv, iar cele de la alţi beneficiari Ia 
sediul societăţii din Deva, telefon 620509 — bi
roul comercial sau Ia subunităţile din ' Haţeg, 
Simeria si Petroşani.

SOCIETATEA COMERCIALA 
„DEVIL“ S.A. DEVA

Organizează licitaţii pentru vînzarea urmă
toarelor mijloace de transport:

—— Tractor U-650 •" I buc.
— Remorcă transport persoane RTP

Y. Y'.: 1 buc.
— Remorcă transport marfă RTM

buc.
buc.
buc.
buc.
buc.

— Autocisternă C.L.U. — R. 8135
— Autodube izoterme R. 8135
— Autofrîgorifică R. 8135
— Autocamioane R. 8135 
Licitaţiile vor avea loc Ia ora 10, la sediul

societăţii din Deva, str. Dorobanţilor nr. 32 A* 
în fiecare zi, de marţi, îneepînd cu data de 26 
aprilie 1993, iar la sediul Fabricii de prelucra
re a laptelui din Petroşani, str. Livezeni riT. 
100, în-flecare zi de vineri.

Reamintim că în aceste zile se mai organi
zează licitaţii pentru vînzarea de utilaje tehno
logice şi auxiliare, a căror listă este afişată la 
sediul celor două fabrici.

Relaţii suplimentare se pot obţine Ia tele
fon nr. 620509.

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI HAŢEG *

Organizează licitaţie publică în vederea con
cesionării unor terenuri de construcţie pentru 
realizarea a 66 garaje pe parcele a 20 mp pen
tru fiecare, în oraşul Haţeg, In condiţiile Legii 
nr. 50/1991.

— 36 parcele în faţa blocului 13 A
— 10 parcele în spatele blocului 17 B
— 3 parcele in spatele blocului 6 C
— 11 parcele în faţa blocului B 29
— 6 parcele în faţa: blocului 14 B
Preţul minim de concesionare este de 200 

lei/mp. : Y Y ' Y Y Y V
Concesionarea se face pe o durată de 50 ani.
Garanţia de participare la licitaţie este de 

2000 lei pentru o parcelă.
Taxa de participare la licitaţie este de 2000 

lei. v'Y '
Informaţii suplimentare şi documentele li

citaţiei se pot obţine de la sediul consiliului lo
cal al oraşului Haţeg, îneepînd cu data de 15 
aprilie 1993.

Ofertele se depun pînă în data de 3 mai, 
ora 15, Ia sediul Consiliului locui al oraşului 
Haţeg.

Licitaţia publică va avea loc în data de 4 
mai 1993, ora 10, Ia sediul Consiliului local a l 
oraşului Haţeg. (241)

ţ

UZINA MECANICA CUGIR

Reaminteşte celor Interesaţi că organizează 
licitaţie publică, în ultima zi de joi, ora 12, din 
fiecare lună a anului curent, pentru vînzare de 
mijloace fixe şi închirierea spaţiilor disponibile 
rămase de Ia licitaţia precedentă.

Următoarea licitaţie va avea loc joi, 29.04. 
1993, ora 12.

Informaţii suplimentare se pot primi zilnic, 
între orele 9—15, de Ia Serv. ME., tel. 096/ 
752420, int. 160, sau 096/753231. ' (251)
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V lN ZA BI- 
r  CUM PĂRĂRI

•  VlND apartament 4 
ieamere decomandate şi su
fragerie, bibliotecă, colţar.

; V^lefon 620213. (5244)
•  VtND videoplayer Fu

n i i  sigilat, 130000 lei, ne-
• g«eâabil. Telefon 628965.

, (5223)
; a  VlND mobilă de bu- 
i eitărie şl cameră combi- 
’ n*tă, furnir de nuc. Hu- 
1 nedoara. 7142S9. (5252)

•  CUMPĂR apartament 
- z m t  „Teatru" Hunedoara,
! p u t n  sau etaj I, telefon
: 715821. orele 18—20. (5252)
) •  BOBIŢI video de ca-
J luate ? Vînd video Aiwa şi 

Akai sigilate, telecoman- 
: di, multisistem, autotrac- 
S.fcfng, design, performanţă. 

Wtlefon 613045, seara.
(5178)

VÎND xerox Canon co
lor nou, semiprofesional,

; suport ştampile pentru 
orice text. Telefon B laj,' 
QţBTfiîMti, Deva 627647.

/ (5251)
•  VIND Dacia 1300, sta-

i i ţ  bună, preţ 850 000, Sim- 
: ca Talbot Horizon, înma

triculate, eventual pentru 
piese de schimb. Relaţii 
Deva, tel. 618948. (5250)

■’#  VtND autoturism Maz
da 323, an fabricaţie 1980, 
nelnmatrieulat, vamă plă- 
tltă. Preţ 1100 DM. Vînd 

I apartament 2 camere, in
stalaţie gaz, preţ 1 600 000 

| nfcgeeiabil. Telefon 641599, 
Orăştie. (5249)

•  VÎND viţei peste 250 
( k ţ  şi junincă gestantă. Ghi-

M» tace, Bircea Mică nr. 
81. (5247)

•  VIND lemn, de brad 
-«Beat Telefoane: 619026, 
«9042, erele 20—23. (4218)

a  VÎND Dacia 1310, cort 
epmercial şi maşină *. de 
Sericele SUA. Telefon 
812785. (5177)

' •  VlND un apartament 
-R camere şl un apartament 
g  camere. Deva, telefon 
8688*0. (5176)

•  VtND- Ford Tăuni». 
tPaBtrieuIai. şi Ford Ftes- 
18 pentru piese de schimb.

Telefon 620578. (5095)
•  VÎND maşini de trico

ta t automate „Jacard", fi
neţe nr. 8ţ preţ negociabil. • 
Informaţii telefon 0990/ 
21957, orele 8—17 saU 
0990/22042, orele 16—22.

(5204)
•  VÎND urgent Oltcit

Club, rulat, 30000 km, sta
re  foarte bună, • preţ con
venabil. Telefon ,612296,: 
între orele 9—20. (5286)

m VlND chioşc metalic 
nou, compresor, Circular. 
Telefoane 614720, 618169.

(5258)
•  VîND apartament 2

camere, Micro 4, parter. 
Telefon 625786, (5257)

•  VÎND convenabil vi
deoplayer japonez Elekta, 
sigilat, telecomandă. Tele
fon 616620, ’ (5253)

•  VlND apartament 4
camere, Micro 4, 2 bai, 3 
balcoane, preţ 4 200 000. Te
lefon 717422. (4779)

•  VÎND grădină (loc de
casă) In Hunedoara. Infor
maţii str. M. Eminescu, 
nr. 2 A. (4787)

•  VÎND sobă teracotă
nouă; telefon 718880, după 
ora 20. (4790)

•  VÎND apartament 2
camere, zona Dacia. Tele
fon 620774. (5261)

•  VÎND .vioară 4/4, sta
re bună. Telefon 722132,;
după ora 20. (4794).

•  VîND combină muzi
cală „Lewis", preţ conve
nabil. Hunedoara, Mure
şului, C 46/44. (4797)

«. CUMPĂR Volkswagen, 
1600, model 60, pentru pie
se schimb şi parbrize faţă 
— spate şi laterale uşi, Fiat 
1800. Informaţii, Hunedoa
ra, telefon 722286, între o- 
rele 7—9 şi 19—22. (4789)

•  VÎND Dacia 1310 TLX,
5 ani, 2500 D.M. Telefon 
624630. (5262)

•  VÎND teren intravi
lan, posibilităţi construc
ţie, zonă centrală în Veţel, 
1600 mp. Informaţii Veţel
nr. 18—19. (5263)

•  VlND Ford Tauruls.
1,6, preţ 65O OO0 lei* Tele
fon 618738. (5264)

•  SCHIMB mina bun eu

o junincă bonă sau trei 
porci grăsuni de la 40 kg 
în sus/bucată. Orăştie, te
lefon 642551. (5226)

•  CUMPĂR mărci, 
dolari, forinţi, ofertă 
serioasă. Deva, 625493, 
623488, 614156. (3864)

ÎNCHIRIERI

•  ÎNCHIRIEZ rochii de
mireasă şi aeceseru, str. 
Primăverii nr, 19 (lingă 
IRE Orăştie), Lăcustă Do- 
ru. (3735)

•  OFER spaţiu pentru 
depozitare mărfuri, zona 
piaţă Deva, telefon 615257.

(5245)

•  ÎNCHIRIEZ garsonie
ră confort sporit. Telefon 
618738. ' (5264)

OFERTE 
DE SER VICII

* S.C. EMMA-COM 
SRL Orăştie efectuea
ză copii xerox, vinde 
en gros articole sti
clărie, adaos comercial 
maxim 10 la sută. Te
lefon 641246. (5040)

•  FIRMA particulară 
angajează economist, mer
ceolog, depanatori televi
zoare color, zidari, dul
gheri, sudori, tractorist spe
cialist în lucrări agricole 
cu activităţi în judeţ, vân
zătoare şi barmane, chiar 
fără calificare. De aseme
nea, transportă marfă te  
întreaga ţară Ja preţuri 
avantajoase, Predare tn 
mandat sau închiriere de 
unităţi comerciale. Deva, 
telefoane 681446, erele 
19,30—21,30, 684922, orele 
17—19. (5219)

RERBfSRl"

•  PIERDUT carnet şo
maj, pe numele Huber Ră
dica. îl  declar nul. (5248)

|  C ă t r e  |

( TOŢI MOŢII ŞI SIMPATIZANŢII LOR! 
Vineri, 23 aprilie 1993, la CLUJ-NAPOCA 

va avea Ioc REUNIUNEA NAŢIONALA A 
MOŢILOR.

FILIALELE SOCIETĂŢII „AVRAM IAN- 
CU“ din Deva şi Brad convoacă toţi membrii 
şi simpatizanţii acestora tn ziua de 21 APRI
LIE 1993, ORELE 16, Ia casele de cultură din 
Deva şt Brad, pentru organizarea deplasării 
la Ouj-Napoca. (4484)

•  AU trecut 6 săptămîni 
de la decesul dragului nos
tru fiu, frate, cumnat şi 
unchi

CORNEL DINGA
Nu te vom uita nici

odată. Tata .Moise, sora,
cumnatul şl nepoţii, (5854)

•  REAMINTIM tuturor 
celor care au eunoscut-o, 
că azi, 15 aprilie, se împli
nesc 2 ani de cînd m-a 
părăsit pentru totdeauna 
buna mea soţie

REGINA MDNTEANU ■
Dumnezeu s-o odihneas

că în pace. (5228.)

\  ‘ DECESE - : ■

•  COLECTIVUL Şco
lii Generale Itia este 
alături de doamna pro
fesoară Popa Ana, la 
greaua suferinţă pri
cinuită de decesul so- 
ţului. (5271)

•  CU adlneă durere 
anunţăm dispariţia ce
lei care a fost o bună 
soţie şi mamă

a n a  r a d u
în vîrstă de 46 ani 
înmorihtetarea . azi, 

la Cimitirul Reian din 
Deva, la ora 13. : 

Dumnezeu s-o odih
nească în pace. (3663)

•  DEPLÎNGEM dispa
riţia prematură a bunului 
nostru văr

CORNEL POPA
şi sîntem alături de fami
lia îndoliată. Familia Bul- 
găr Gheorghe. (3665)

•  SOTfA Ana; fiii 
Mihai, Eusebiu, suro
rile Noriea, Zoriţa eu 
familiile, părinţii Du
mitru şl Eugenia, so
cri) * Ioan şi An» a- 
nunţă dispariţia fulge
rătoare „ dragului lor 

CORNEL POPA 
din ffia.

Inmormtetarea — azi, 
15 aprilie, ora 15,; de 
la dtesâicttte. ' '

Nu te vom «ita nici- 
odală i

Dumnezeu să te o- 
tlihiieasca t (3664)

R.A.G.C.L. SIMBRIA

cu sediul Iu- Simeria. str. I Decembrie, 
bl. 183 — parter

Anunţă scoaterea Ia licitaţie publică. In 
baza prevederilor Ii. G. 1228/1990 Şt 140/’ 

-1991, a spaţiului comercial situat î n :
— Simeria, str, A. lancu, nr. 1 =  24,54 

mp, ctt destinaţie de farmacie vete
rinară.

Ucitatia va avea loc Ia sediul R.A.G.C.L. 
Simeria, în data de 29. IV. 1993, ora 10.

înscrierile - pentru licitaţie, garanţia de 
participare şi actele doveditoare privind 
bonltaţia sau garanţiile materiale de care 
(R ^ ea  ofertanţii se depun cu 3 rile înainte 
de data licitaţiei la secretariatul unităţii 

■■ ■ : ■■ (258)

S.C. AGROTRANSPORT S.A. HUNEDOARA 
cu sediul în Deva,

Scoate la licitaţie în ziua de 22.04.1993, oră 
10, o parte din sediul coloanei de ia SIMERIA» 
pentru a fi închiriată. Valoarea de începere a 
«citaţiei este de 310 000 Iei.

Pînă în data de 19.00993, se primeşte a- 
vansul de 10 Ia so li <B« valoarea de începere 
a  licitaţiei. Acesta se depene la casieria so
cietăţii.

Pentru relaţii, fa telefon  614342.

A.J.V.P.S. HUNEDOARA 
C O M U N I C A T

ÎN ATENŢIA MEMBRILOR PESCARI,
CU PRIVIRE LA LACUL C IN dŞ 

Pentru evitarea oricăror confnzM, Lacul 
Cinciş are regim de apă de munte ş t  şes şi 
este contractat de către A-J.V.P.S. Hunedoa
ra pînă în 1996 (contract nr. 25/1986).

Controalele pe această apă se fac nu
mai de către salariaţi a i A.J.V.P.S. Hune
doara (asociaţia judeţeană), pe care rugăm 
să-i legitimaţi înainte de a vă solicita su
punerea la controlul vizei. (246)

S.C. „SARMINTEX** S-A. DEVA*.
Str. Apuseni, nr. I ■/.

In  ziua de 29 aprilie 1993, ora 10, Ia se
diul S .C  „SARMEINTEX" S.A. Deva, str. 
Apuseni, nr. 1, telefon 623320, se desfăşoa
ră vînzarea prin licitaţie a următoarelor bu
nuri m ateriale:

•  1 remorcă auto acoperită. —  A ' t  ..
#  1 ABO 320 pe benzină, Ia care pot 

participa persoanele fiiice sau juri-

- Lista bananilor autieriale ' precum, d  to- 
sinrcfturdie licitaţiei se pot ctrasatta la aai- 
tafea organizatoare. (CEC)

S.C. THERMATIC PROIECT DEVA J 
l Pune la dispoziţie cazane automatizate pe î 
i gaz sau combustibil lichid, calorifere de alu- i 
| miniu, alte accesorii pentru sisteme de iocăl ţ 
/ zire a locuinţelor particulare. Proiecte proprii, ţ 
V execuţie la cheie, garanţie 24 luni. t
\ PRIN NOI, CONFORTUL DVS.! \
\ Zilnic, orele 10—20, telefax 095/611655. i  
\ (226) ţ

Ii SOCIETATEA COMERCIALA
î .COMIXT MASTERS“ S.R.L. DEVA t 
i prin depozitul en gros din strada Horea nr. 19 } 
l VA OFERĂ PRODUSE DIN IMPORT: Olan- J 
 ̂ da, Germania, Franţa, Grecia, cu adaos corner- J 
i ekîl 0—10 la sută. î
V Oferta noastră cuprinde : conserve din car- V 
| ne, brînzeturi fermentate, ciocolată, napolitane, ) 

bere, sucuri, băuturi alcoolice, cafea solubilă şi ( 
i boabe. VV Vă aşteptăm zilnic între orele 8—20. t
) După data de 15.04 a.c. depozitul se mută '
j pe strada Horea nr. 67. (4750)
) ---------------------------- ------ ---------- --------- ---  : -■

oferă numai en groş, import direct, la cele mai 
. scăzute preţuri, următoarele componente pen

tru Instalaţii satelit:
•  ANTENE ALUMINIU 122 cm.

buc. peste 20 peste 50 peste 100
Iei 36606 34 000 31000

•  LNC SHARP DUBLĂ POLARITATE 
1,0 dB ; 56 dB

buc. peste 20 peste 50 peste 100
lei 48 000 45 000 43 06#

•  CABLU COAXIAL 75 ohm, max. 28 dB/ 
100 m :

metri peste 1000 peste 18000 peste 20 000 t 
Iri 260 230 200 \
La cerere putem asigura şi transportul. 1
•  Satisfacem orice altă cerere ia  domeniul ţ

instalaţiilor satelit. Informaţii suplimentare la ţ 
teL 996/819884 sau la sediul firmei. ţ

ît 
1

iEL/FAX 0966/19884 ARAD

SOCIETATEA COMERCIALA 
COMSIM S.A. SIMERIA 

Piaţa Unirii, bloc 18, parter ,
Scoate la licitaţie spre vinzare mijloace) 

fixe (mobilier comercial şi chioşcuri), pre- i 
cum şi locaţia gestiunii magâzinulai nr. 331 
din Simeria. )

Licitaţia se desfăşoară la sediul societăţii, 
ia  data de 26 APRILIE 1993, ORA 10.

Relaţii suplimentare la telefon 66 15 13. 
___________ -_________  (4485)

COOPERATIVA DE CONSUM 
Ş O I M U Ş

Organizează in  data de 22 aprilie con
curs pentru ocuparea următoarelor posturi M

•  şef secţie croitorie Şoimaş ;
•  croitori.
Relaţii suplimentare la telefon 66 82 60.

____________________________  (350)

R.A.G.C.L. CĂLAN
cu ^ d in l tn Călău, str. Furnalisiului, nr. 2$ 

Vinde prin licttaţte pubfică In fiecare 
miercuri şi joi mijloace fixe aliate tn dotare, 

lis ta  poate ii consultaţi Ia sediul uni- 9 
tăţiL (249)

Ziar edita» d* S M  .C O T B im  IM IT  SA . ! /20'«88'E«M G ltf S0 V» 
telefoane t 611275. 612157. 611269. 625904) fax 618061. întreaga răspundere

B&  Dnm. 0 e n , IM ţ alr- f Drttahfia S I jad. Hanedoaca 
peotnş anHantal arttcoleloi pHbficate o poartă autoefi


