
Conflict de munci sau şedinţă de sindicat în stradă 1Preaplinul de sărăcie, 
griji $i nemulţumiri ale 
oamenilor se revarsă cu 
fiecare zi, in diferite mo
duri. O asemenea mani- 
festare s-a petrecut Joi, ultimatumum consiliului de
15 aprilie a.c., în faţa se- administraţie că dacă în
diului S.C. „Condor" S.A. termen de 58 de ore, nu se
Deva. Pretextul l-a consti» încep negocierile va fi de-
tuit tergiversarea de  ̂ că- clanşat conflictul de mun-
tre consiliul de administra- că. in ziua următoare, 13
ţie al societăţii a începe- aprilie, consiliul de admi
ri! negocierii contractului nistraţie anunţă sindicatul
colectiv de muncă pe a- că, datorită situaţiei străi
nul -1993. Spunem că aces- gente ce-1 obligă să insis
ta a fost pretextul, sau te pe toate căile la bene*
poate motivaţia principală, ficiari pentru încasarea ba-
deoarece oamenii s-au refe* nilor necesari achitării să
rit, In luările de cuvînt, la lariilor, negocierile vor
multe alte probleme — începe numai în 16 aprilie,
greutăţi, neajunsuri, abu- Membrii de sindicat n-au
zuri, încălcări ale legilor mai „vut răbdare — au a-

eu care se confruntă şl cumulat în el prea multe
pe care le suportă angaja- aminări, promisiuni, ne
ţii S.C. „Condor" S.A. De- cazuri, dezinformări -— şi
va. în ziua de 15 aprilie, la

Dintr-o încrucişare de a- amiază, s-au prezentat, te
drese Intre sindicat şi con- număr destul de mare, î«
siliul de administraţie am faţa societăţii, la o con-
reţinut că Intr-un protocol fruntare directă eu condu-
techeiat Intre părţi te da- cerea acesteia. Intilnirea,
ta de 26. III. 1993, s-a sta- protejată de poliţie, s-a
billt teeeperea negocierii desfăşurat paşnic, fiecare
contractului colectiv de spunîndu-şi liber părerea,
muncă pentru data de 29 gîndul, propunerea, mun-
martie. Dar nu au început, citorii formulind întrebări
In 12 aprilie sindicatul dă şi aducind acuzaţii, mâl

Aspect din timpul mitingului.

Să vină şi dl diree 
neral Gheorghe Cărăbaş, 
doar s-a întors din Germa
nia". Şi a cobortt în faţa 
oamenilor şi dl Cărăbaş. 

mult sau mai puţin înte- „De ce nu s-au început ne-
meiate ,1a adresa unor con- gocierile ?“ „Le Începem
ducători, expunîndu-şi o mîine" (dl director tehnic
serie de păsuri din munca Mircea Chirilă — care a
şi viaţa lor, care ar fi pu- dat şi celelalte răspunsuri
tut constitui tema unor pe care le vom consemna
adunări de sindicat la ni- în continuare). „Pînă cînd
velul filialelor. mai smt ţinuţi în funcţii

Dl Alexandru Marcu, de conducere cei care au
liderul sindicatului de la şi firme particulare ?
S.C. „Condor" S.A. Deva, „Pînă cînd ne vor sfida
i-a încunoştinţat pe cei dnii contabil şef Baicu, dl
prezenţi despre o serie de director Popa, dl Drăgu-
lucruri anormale şi ilega- lescu, toţi ceilalţi care au
le care se petrec în ea- apărut în ziarul judeţean ?“
drul societăţii, al filialelor „La negocierea eontracte-
ce o compun. Mai mulţi lor individuale de muncă
muncitori l-au completat, vom cere ca fiecare să op-
le-au adresat întrebări li- teze pentru o funcţie sau
derului lor şi conducerii so- alta". „De ce conducătorii
cietăţii, au propus să î- folosesc maşinile societă-
na in teze o listă cu dolean- ţii în scopuri personale ?“
ţele şi revendicările lor „Ceva nu este clar cum de
prefecturii, să le discute cu pierdem mereu Ia licitarea
prefectul. „Am fi putut fi construirii unor obiective,
mai mulţi participanţi la în schimb organizăm ile-
acest miting, dar conduce- gal licitarea anumitor mij-
rea administrativă i-a in
timidat pe muncitori, i-a DUMITRU GlIEONEA 
ameninţat cu şomajul". „De
ce e prezent aici numai dl .-n ....
director Mircea Chirilă ? (Continuate in pag. a 2-a)Foto PAVEL LAZ A
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•  FOSTA IUGOSLAVIE 
— Militari slrbi din jurul 
Srebeniţei au inc&lcat în
cetarea focului. Două plu
toane canadiene ale ■ For- 
prontt an fost împiedicate 
luni de către forţele sir- 
beşti de a ajunge la Sre- 
beniţa.
— Generalul francez Phi- 

lippe Morillon, comandan
tul trupelor Forpronu, a 
reunit luni seara şefii for
ţelor croate şi musulmane 
bosniace în încercarea de 
a obţine încetarea con
fruntărilor în centrul Bos
niei.

•  SUA — După 50 de 
zile de asediu ai sectei da- 
vidienilor din Wac®, în 
Texas, ferma fortăreaţă un
de se baricadaseră circa 
100 de persoane, a fost dis
trusă de foc şi 86 de mem
bri ai sectei au pierit in 
incendiu.

Potrivit unei surse ju
diciare federale, doar opt 
membri ai sectei au supra
vieţuit incendiului.

•  ISRAEL/TERITORII — 
Un palestinian a fost u- 
cis de tirurile militarilor 
israel ieni în localitatea 
D’AI-Yamoun, in apropiere 
de Jenine ,în nordul Cis- 
iordaniei ocupate.

•  ITALIA — Rezultatele 
oficiale parţiale difuzate 
de Ministerul de interne ia 
Borna confirmă aprobarea 
celor opt referendumuri, 
dintre care şase cu o lar
gă majoritate la consulta
rea de Ia sfîrşitul săptă- 
mînii trecute. Rata parti
cipării a fost de 77 Ia sută.

•  1TALIA/CORUPŢIE — 
Ridicarea imunităţii a 18 
parlamentari a fost cerută 
de către parchetul din 
Neapole, în cadrai a 4 
anchete asupra corupţiei 
politice-financiare în acest 
oraş.

—• Parchetul din Milano 
a emis mai multe mandate 
de arestare împotriva unor 
aleşi în organele,puterii lo
cale din regiunea Roma, 
bănuiţi de corupţie.
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încă o filă la „război# primarului cu sătenii
_ Autorii acestor rînduri 
mărturisesc sincer că du
pă apariţia articolului 
„Războiul primarului cu 
sătenii" (C.L. nr. 833 din 
24 martie a.c.) cu referire 
la starea tensională din 
comuna Brănişca s-au aş
teptat Ia reacţii. Reacţii de 
altfel fireşti, mai ales din 
partea celor cărora dl Con
stantin Nistor le-a adus a- 
cuzaţii grave — specialişti 
agricoli, cum ar fi aceea 
că dinşii merg rar în co
mună, iar cînd se duc plea
că repede. In replică la 
afirmaţiile primarului dna 

Livia Stoenescu şi dl Gheor
ghe lovan ne-au spus că 
primarul comunei nu nu
mai că nu vrea să cola
boreze cu dumnealor, dar 
le pune beţe în roate, ti 
obstrucţionează. Iată ar
gumentele aduse în acest 
sens: •  Din luna octom
brie 1992, primarul a pus 
lacăt pe telefon şi din a- 
ceastă pricină specialiştii 
n-au putut acţiona pentru 
a aduce seminţe, îngrăşă
minte chimice şa. •  Cei 
trei specialişti merg în fie
care zi la Brănişca cu tre
nul ce ajunge în gară 1- 
mediat după ora 7 şi stau

pe afară pînă la ora 8 cînd 
vin funcţionarii consiliului 
local. •  Dl primar îi vor
beşte de rău pe specialişti 
peste tot, inclusiv la Di
recţia agricolă judeţeană * 
Dl primar nu vrea să a- 
vizeze pontajul celor trei 
specialişti şi nici nu este 
nevoie, intrucît aceştia au 
refuzat pe bună dreptate 
să semneze zilnic condica 
de prezenţă, cum le-a ce
rut dl C.N. •  Primarul a- 
re o seamă de procese pe 
rol Ia Judecătoria din De- 
va intentate de cetăţenii 
comunei •  Primarul Bră- 
nîşcăi, care este şi preşe
dintele Comisiei pentru a- 
plicarea Legii fondului fun
ciar, refuză să acorde te
ren pe care să se însămîn-

ţeze furaje pentru repro
ducători şi caii circumscrip
ţiei sanitare veterinare •  
Dl Nistor nu vorbeşte cu 
specialiştii agricoli şi nici 
dumnealor cu dinsul, nu-şi 
zic nici măcar „bună-ziua" 
•  Nu de puţine ori dl C. 
N. spune celor ce îi cau
tă la telefon pe specialişti 
că nu i-a văzut de mult, 
deşi ei se află lacîţiva paşi 
de el •  Primarul nu se o- 
cupă deloc de problemele 
comunei, fiind foarte ocu
pat cu treburi personale.

Iată încă o filă la „răz
boiul" primarului din Bră- 
nişea cu sătenii căruia spe
răm că Prefectura îi va 
pune capăt eît mai curînd.

TRAIAN BONDOR,
Gh. I. NEGREA
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B — Ospătar i Cînd Vei ieşi la pensie, 
transmite-i succesorului dumiiale că am co
mandat un şniţel!...

I

C onfruntare  S

şi recunoaştere |
Coru.’a „Orfeu" a Li- deţean, personal de dl 

ceului de Muzică şi 'Arie Castel Alic, preşedinte. I
Deva a avut, la începutul 
lunii aprilie, un .eh !mb 
de experienţă în Unga
ria. Acţiunea s-a desfă
şurat în tabăra• de pre-

De asemenea, elevii sînt 
recunoscători serviciilor | 
făcute de S.C. „Cora- • 
ţrans“ S.A. Deva. |

Schimbul de experien-
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gătite corală a copiilor tlj a presupus intilnirea 
din Ungaria, pe perioada cu alte formaţii de gen, re- 
vacanţei de primăvară, de citaluri in cadrul taberei, 
lingă iacul Hal aton. Co- Prezenţa coralei depene 
riştii au fost însoţiţi de s.a făcut remarcată, de 
dnii praf. Nicolae Ico- aprecieri deosebite bu- 
bescu, dirijorul formaţiei, curîndu-se şi prestaţia 
prof. Simian Molnar, di- dini prof. 1 cobe seu, difi- 
ractorul liceului, şi Via- jorul corului. Programul 
dimir Brylinschl, redactor prezentat în faţa celorlalte 
la TV Deva. formaţii, cit şi cele două

Deplasarea în ţara ve- recitaluri susţinute la ho- 
cină a fost o meritată re- telul Internaţional „Car-
compensă pentru formaţia 
care a susţinut, cu diver
se prilejuri, în timpul a- 
cestui an şcolar, 12 reci
taluri. Participarea la a- 
cest schimb de experienţă, 
benefică prin confruntarea terpretative. 
cu alte coruri, a fost po- VIORICA ROMAN
sibilă datorită ajutorului ............... ........ ......-
acordat de Consiliul ju- (Continuare în pag. ă 4-a)

banna“ din Heviz şi la 
castelul (din sec. XVIII) \ 
de la Kesthely, ambele ' 
mult aplaudate de spec- j 
tatori, au dovedit valoa- i 
rea şcolii româneşti in- I

© PENTRU STUDENŢII SCO
ŢIENI ŞI ROMÂNI. Ansamblul 
folcloric „Getusa“ a prezentat 
simbătă, 10 aprilie 1993, un fru
mos spectacol pentru studenţii 
scoţieni şi români (ecologişti din 
Deva), aflaţi intr-o tabără inter
naţională in staţiunea Geoagiu• 
Băi, Au participat şi cunoscute
le soliste de muzică populară Ma
riana Anghel şi Mariana Deac, 
conducerea muzicala aparţinînd 
dlui Ovidiu Demeă, tar coregra
fia dlui Mircea Ocoş. Oaspeţii 
scoţieni au îndrăjft folclorul ro

mânesc, prezentindu-şi oferta de 
a-i primi pe mesagerii cîntecu- 
lui şi jocului popular românesc, 
iii vara acestui an, la Glasgoiv. 
(T.l.)

© CINSTIRE ÎNAINTAŞILOR!

navntaşilor localnici să fie ridi
cate o Troiţă şi un Monument al 
Eroilor. în numele tuturor săte
nilor, consilierii au votat. Au fost 
stabilite şi locurile de amplasare. 
Toată lauda pentru acei consi
lieri care au venit cu ideea. Bu
curia va fi mare când cele două 
obiective vor apărea in centrul 
comunei. (Gh.I.N.)

© REPLICĂ LA... FLASH! 
„Printre atribuţiile Consiliului 
local nu se numără şt alegerea 
ciobanilor. Ciobanul Contor loan 
a fost ales de către majoritatea 
cetăţenilor din satul Răeia, care

pierdut încearcă acum să-şi im
pună prin forţă omul tor". A 
fost o ' notă la rubrica noastră 
„Flash!“ Replica am reprodus-o 
in rtndurile de mai sus. Semnea
ză dl primar de BScta, Constan
tin Flarea, dna secretar Rodica 
Vastlescu. (Gh.LN.)

© PĂDURE. Şi hi comuna Gu- 
rasada sint unele probleme cu in

trarea pădurii in posesia oameni
lor. Cea mai grea ar fi că mulţi 
cetăţeni nu au acte. Totuşi, pî
nă in aceste zile, 50 de hectare au 
fost împărţite. Pe măsură , ce 
lucrurile se vor limpezi, toţi cei 
in drept vor primi ceea ce li se 
cuvine După lege, evident. (V.N.)

© LAPTE Şl... „IGIENĂ'’. Dl 
Emil Glodeanu din Deva, strada 
Minerului, bloc L2[9, işi expri
mă nemulţumirea faţă de igiena 
precară a bidoanelor in care este 
adus laptele la'magazinul Prola 
din Piaţa Deva, în 14 aprilie 1993. 
„Bidoanele erau foarte murdare 
atit în afară cit şi în interior, 
lucru inadmisibil, qîndindu-ne la 
sănătate", concluzionează dl. E. 
G. (C.P.)

deţin oi, şi nu de către consiliul 
La şedinţa Consiliului local ai local. Alegerea ciobanului s-a
comunei Dobra s-a făcut o pro- făcut prin vot. cei care au fost
punere de aleasă simţire patria- împotriva ciobanului Contor şi au 
tică: tn cinstea, în memoria t-
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Oamenii au iubit - dintotdeauna 
toate animalele din preajma lor. 
Pe lista favoriţilor, un loc a ocu
pat mereu şi clinele.

Ce ne facem însă cu haitele de 
clini ce vagabondează în toate ora
şele ? Sînt pentru protejarea lor, 
dar înainte de protecţia acestora, 
trebuie să protejăm copiii! Sau 
chiar pe noi. Căci multe dintre a- 
ceste javre sînt agresive, se reped 
„pe furiş". Este clară gravitatea pe
ricolului pe care-1 prezintă cei 5-6 
cîini care „patrulează" aproape pe 
fiecare stradă a oraşului!

Cîinii sînt prietenii adevăraţi, 
„cum numai ei singuri ştiu să fie" 
(Panait Istrati), dar de la condiţia 
cîinelui de curte pînă la cea a cîi- 
nelui vagabond este o mare dife
renţă. De aceea, m-aş încumeta să 
sugerez legalizarea fostului ecarisaj 
(măcar pentru cîteva luni), activi
tate nu tocmai ortodoxă, dar bene
fică pe linia prevenirii îmbolnăvi
rilor provocate de cîini. (Doru Bo- 
eănici. Hunedoara).

N.R. Despre cîinii vagabonzi care

se înmulţesc in oraşe asemenea şo
bolanilor (alt pericol social), am 
mai scris. Vom continua să scriem, 
să publicăm opinii pe această temă 
ale cetăţenilor pînă cînd se va plic
tisi cineva de atîta insistenţă şi va 
determina în oraşele judeţului lua
rea măsurilor impuse de situaţie.

Alt fel de curăţat
O curăţătorie chimică, toată lu

mea ştie, este o unitate prestatoare 
de servicii, la care apelezi de cîte 
ori trebuie să-ţi cureţi o haină, un 
obiect vestimentar care nu suportă 
spălare^ cu apă.

Am dat la curăţat chimic, Ia u- 
nul din centrele din Deva, nişte 
haine confecţionate din stofă de 
lină. La restituire am constatat cu 
mîhnire că nu mai puteau fi pur
tate, se strînseseră şi se scurtaseră. 
Păţania nu e doar a mea. Pentru 
prestaţie am plătit o sumă destul 
de piperată, în schimb în locul u- 
nui serviciu m-am ales Cu o pagu
bă. Cine o suportă ?

Altă păţanie. Am cumpărat de la 
unitatea „Mioriţa" o sticlă de 1/2 1

cu frişcă. După ce ani bătut-o, din 
1/2 1 a mai rămas doar... jumătate. 
De fapt, am cam observat eu din 
capul locului că frişca e „botezată* 
dar aveam nevoie de frişcă şi de 
unde să cumpăr din altă parte ?

„Curăţată" în felul acesta, a cîta 
oară ?, de bani, întreb şi eu: De ce 
se permite aşa ceva ? Nimeni nu 
mai controlează calitatea produse
lor şi serviciilor ? (Viorica Recean, 
Deva).

Poşta rubricii
•  Zenovia Lupu — Hunedoara. 

Pentru acordarea alocaţiei de spri
jin în cazul şomerilor care au, be
neficiat deja timp de 270 de zile 
de ajutorul de şomaj, se iau în con
sideraţie veniturile pe membru de 
familie înainte de 1 ianuarie 1993 
(înainte de indexarea cu 9,1 la su
tă). Dacă acestea depăşesc 5050 lei, 
înainte de indexare, pe persoană, 
şomerul în cauză nu mai poate be
neficia de alocaţia de sprijin. Din 
datele pe care ni le-aţi prezentat, 
în cazul dv acest barem de venit a 
fost depăşit.

SCRISOARE COMENTATĂ

Contradicţii... neantagoniste
„Sînt unul dintre na

vetiştii pe ruta Deva — 
Hunedoara ; locuiesc în 
Deva şi lucrez în Hune
doara.

începînd de la 1 mar
tie, Societatea Comer
cială „Coratrans" a mai 
adăugat un necaz la al
tele pe care le îndură 
navetiştii pe această ru
tă: cei care au cumpărat 
abonamentul lunar de la 
Hunedoara, nu pot că
lători cu autobuzele sus- 
numitei societăţi decît 
dacă plătesc bilet". Şi 
multe altele ne mai scrie 
In continuare pe aceas
tă temă „un călător mîh- 
nit şi dezgustat" care se 
consideră furat prin fap
tul că, deşi era titularul 
unui abonament, a tre
buit să plătească bilet 
la autobuzul S.C. „Cora
trans".

Situaţia este de înţeles 
din ambele puncte de ve
dere, al prestatorului de 
servicii şi al călătorului, 
deşi punctele de vedere 
sînt total opuse. Pe baza 
abonamentului pe care 
l-a plătit, călătorul are 
pretenţia să poată pleca 
din autogara Hunedoa
ra sau autogara Deva cu 
primul autobuz care tra

ge la peron pentru ruta 
respectivă.

Prestatorul de servicii 
spune, îndreptăţit: „dum
neavoastră aţi plătit ser
viciul de transport pe 
bază de abonament so
cietăţii comerciale „Cor- 
vintrans" de la Hune
doara. In baza abona
mentului noi nu avem 
nici o obligaţie faţă de 
dv.“.

Pot fi împăcate cele 
două puncte de vedere 
diametral opuse, în fa
voarea unui serviciu ci
vilizat ? Noi credem că 
da. Un sistem de decon
tare, pe bază de parita- • 
te a mai existat între 
autobazele fostei' I.T.A. 
De ce nu ar putea fi 
perfectat şi acum unul 
similar între societăţile 
comerciale ? In definitiv 
cînd scoţi bilet de la ca
sa autogării Deva şi urci 
în autobuzul S.C. „Cor- 
vintrans" Hunedoara şi 
invers cum se procedea
ză ?

Practic-, abonamente
lor nu va fi înlăturată 
nici prin eliminarea sub
venţiilor de la 1 mai, aşa 
că divergenţa va persis
ta. Dar dacă există voin
ţă, ea poate fi înlăturată.

ION CIOCLKI

Aglomeraţie în magazine
Un dublu motiv — săr

bătorirea Paştelui, cu tra
diţia înnoirii vestimentaţiei 
şi cea a cadourilor, dar şi 
scumpirile de mărfuri ce 
urmează — au determinat 
o oarecare aglomerare în 
magazinele din Deva. La 
raionul de articole pentru 
cei mici — de la M.T. — 
eu — cum îşi numesc ti- 
herii magazinul — bogăţie 
de articole. Rafturile aces
tui mic magazin care func
ţiona pe vremuri la „Lu
mea copiilor" din centru, 
sînt pline cu tricotaje pen
tru nou-născuţi, lenjerie şi 
confecţii pentru copii. Nu-s 
ieftine. 200 de lei o pe
reche de şosete, 401 sau 
436 lei un maiou (preţu
rile noi, după spusele vîn- 
zătoarei). Şi totuşi se cum
pără. îngrijorate de um
flarea preţurilor sînt în
seşi lucrătoarele comer
ciale. „Preţul de livrare al 
unei uniforme şcolare pen
tru clasele I—IV este de 
8000 lei, faţă de 3500 lei, 
cît era" — spune dna Lu
cia Mărginean.

Nu se pleacă tot timpul 
în vacanţă şi cu toate a- 
cestea la „Casa vacanţei" 
se fac vînzări de peste 3 
milioane lei lunar. E mult, 
e puţin ? Se cumpără tri
couri, treninguri, dar şi 
articole de camping. Ama
bilitatea dnei Constantina 
Felecan în dialogul vîn-

La Cabana „Măgura" din Pui, dl Ion Gabor, ajutat de Rodica lari şi Clau- 
dia Revesi, asigură o bună servire a clienţilor ce apelează ia serviciile lor.

.. • ----—-:-A- - • '-----Foto PAVEL LAZA

zător-cumpărător este re
levantă. Poate realizarea 
de către societatea căreia 
îi aparţine a unei recla
me adecvate ar mări 
viteza de circulaţie a măr
furilor.

Modestia, bunul simţ, 
răbdarea cu clientul _ sînt 
calităţi pe care dna Vio
rica Şerban de la ,-,Lumea 
copiilor" (magazin al S.C. 
„Univers" S.A.) le consider 
ră obligatorii în meseria de 
comerciant. îmbinate, fi
resc, de o permanentă tes
tare a gustului, preferinţe
lor şi solicitărilor clientu
lui şi de o neobosită gîn- 
dire spre a i le satisface.

Fac o paranteză spre a 
vorbi şi de reversul situa
ţiei. Un comerciant pri
vatizat, căruia îi merge 
probabil din plin sau cel 
puţin i-a mers pînă acum, 
afişează o asemenea infa
tuare în momentul în ca- 
re-i ~treci pragul, îneît te 
opreşti neştiind ce să faci: 
să înaintezi ori să faci 
cale-ntoarsă. Pentru că „i- 
lustra" persoană te mă
soară printre gene de jos 
în sus bănuind cam cîte 
parale ai în pungă ; alte
ori nici nu se sinchiseş
te să te onoreze cu o a- 
runcătură de ochi. Este 
plin de sine, mult prea si
gur pe situaţie, îşi permi
te să te umilească fără 
a rosti vreun cuvînt. O 
fi tăcut de fel, dar dacă 
tot face comerţ să-l facă. 
Cu respect pentru • semen. 
Dar, culmea este că a a- 
vut dintotdeauna aceeaşi 
meserie. Să n-o fi deprins 
nici pînă acum cînd are 
părul albit de vreme ?

ESTERA 1SINA

Informaţii •  Note •  Opinii
PRIMA STAŢIE 

DE BENZINA PRIVATA

Chiar în apropierea ve
chii benzinării din Live- 
zeni, înaintea intrării pe
defileu, a fost pusă în
funcţiune prima staţie de 
benzină care aparţine unor 
întreprinzători particulari. 
Alte noutăţi ar.fi: aprovi
zionarea se face direct de 
la furnizori, numai cu mij
loace auto deci, fără alţi 
intermediari — C.F.R., de
pozite —, preţul este mai 
mic cu un leu pe litru, sta
ţia este deschisă şi în zi
lele de sărbători. Condu
cătorii auto găsesc aici şi 
uleiurile necesare, alte ac- 
cesorii auto. (S.C.)

PRIMĂRIA DIN IIAŢEG 
IŞI AŞAZA TEMELIA

Am semnalat de mai 
multe ori despre imensa 
groapă din centrul oraşu
lui Haţeg, în locul fostului 
sediu al administraţiei lo
cale, care a fost demolat. 
Acum, aici, este freamăt 
de şantier. Constructori 
ai Filialei nr. 2 Deva, din 
subordinea S.C. „Condor" 
S.A., au început lucrările 
de execuţie a unui edifi
ciu care va găzdui primă
ria oraşului,; alte institu
ţii publice. Deocamdată se 
acţionează la turnarea fun
daţiei.

Notabilităţile oraşului 
ne-au dat asigurări că e- 
xistă unele sume de bani 
şi, deci, ritmurile de lu
cru vor fi intensificate, în
eît centrul oraşului Haţeg 
să fie întregit cît mai cu- 
rînd cu o nouă şi moder
nă clădire. (Dumitru Gheo- 
nea).

CÎT COSTA BEREA ?

Comisarii Gărzii Finan
ciare au constatat că la 
S.C. „Solaris Club" S.R.L. 
Lupeni berea de 1/1 1 era 
vîndută cu 200 Iei/sticla, 
faţă de 169 lei, cît era pre
ţul . legal. Confiscarea su
mei necuvenite de peste 
93 000 lei şi aplicarea a- 
menzii cuvenite poate-i va 
lecui de asemenea: prac
tici pe cei ce vor cu orice 
preţ să-i păcălească pe 
consumatori şi să se îmbo
găţească pe buzunarul a- 
cestora.

DE CINCI ANI,
UN SUBSOL „STRIGA"

DUPĂ AJUTOR

Am revenit la un fapt 
semnalat şi anul trecut la 
Petroşani, în căminul stu
denţesc nr. 2, cămin de 
fete al Universităţii Teh
nice din localitate. Aici, de 
aproape 5 ani s-a produs 
o fisură în sistemul de ca
nalizare şi probabil şi..; 
în sistemul de apă caldă. 
Rezultatul: tot de atîta 
timp subsolul căminului,

nu numai că este inundat 
cu apă caldă, ei reprezin
tă un focar de infecţie pen
tru locatare.

Din discuţiile pe care 
le-am avut cu administra
torul căminului am reţinut 
că s-au făcut numeroase 
demersuri pentru reme
dierea defecţiunii, dar pînă 
în prezent fără nici un re
zultat. 24 de ore din 24 
un rîu se revarsă zgomo
tos în subsolul clădirii.

Am revenit convinşi de 
faptul că Primăria Petro
şani şi RAGCL-ul din lo
calitate nu vor mai trece 
nepăsători pe lîngă aceas
tă situaţie de la căminul 
2, mai ales că doleanţa de 
faţă îmbracă şi o nuanţă 
a etichetei de bun gospo
dar.

Cornel Poenar

CONTEAZĂ 
ŞI ADAOSUL...

Descoperind faptul că 
n-a declarat într-o anume 
perioadă adaosul comer
cial practicat, S.C. „Uend 
B. Ţrading" Deva a pri
mit sancţiunea cuvenită, 
o amendă de 150 000 lei 
şi confiscarea sumei de 
104 600 lei, aşa cum pre
vede legea pentru astfel 
de abateri. _ .

FARA AUTORIZAŢIE 
SANITARA

Neposedînd acest docu
ment, dar comercializînd 
zahăr la un punct de des 
facere din autogară, S.C. 
„Corvintrans" din Hune
doara a suportat conse
cinţele de rigoare: amendă 
150 000 lei şi confiscarea 
sumei de 195 395 lei. Cine 
face ca ei, la fel v, p iti !

(N.T.)

LA BANCA AGRICOLA 
ŞE FAC SĂPĂTURI

între obiectivele de in
vestiţii aflate în execuţie 
în judeţul nostru se numă
ră şi noul sediu al Băncii 
Agricole din Deva. De 
mai mult timp, o firmă 
particulară de construcţii 
— al cărei patron este dl 
ing. Dan Cazan — a îm
prejmuit estetic un spaţiu 
apreciabil din vecinătatea 
gării şi autogării muni
cipiului, iar de curînd, în 
interiorul acestuia, ău în
ceput lucrările de săpare 
a fundaţiei la noul obiec
tiv. Inlăuntrul şi în afara 
ţarcului — spre gară — 
au rămas chioşcuri cu şi 
fără activitate, care, ori
cum, nu-şi aveau locul 
aici. Ce se va întîmpla cu 
ele?!

Oricum, deşi agricultu
ra este la pămînt, la pro
priu şi la figurat, Banca 
Agricolă din Deva îşi face 
sediu nou. S-auzim de bi
ne. (Dumitru Gheonea).
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C o n flic t d e  m u n c ă  s a u  şed in ţă  
d e  s in d icat în  s tra d ă  7

(Urmare din pag. 1)

loace tehnice din dotarea 
societăţii". „Neadevărat. Am 
cîştigat trei licitaţii din 
patru, iar dacă cineva cu
noaşte că s-au vîndut ile
gal unele utilaje sau altce- 
va din patrimoniul socie
tăţii, să anunţe poliţia şi 
justiţia, care poate să-i tra
gă la răspundere pe vino
vaţi". „Noi, cei de la fi- 
liaia nr. 4 de instalaţii-

montaj vrem să ne priva
tizăm, avem ‘ condiţii, în
să conduce*rea societăţii să 
ne ajute nu să ne pună 
frîne". „Şi noi, la SUT, 
dorim acelaşi lucru. Nu 
mai putem să ducem pe 
umeri atîţia funcţionari şl 
şefi din centrală (este vor
ba de S.C. „Condor" S.A. 
Deva — n.n.)“. „Se caută ca

drul legal pentru privatizare, 
avînd în vedere capitalul so
cial de miliarde al socie
tăţii, pe care nu ştiu cum 
îl pot cumpăra salariaţii",

Au fost aduse în discu
ţie, în replici încrucişate, 
unele extrem de tăioase, şi 
alte probleme: condiţiile 
de trai din cămine, în ce 
mod se vor negocia sala
riile, trimiterea unor mun
citori în şomaj şi reche
marea lor fără a le asigu
ra de lucru, discrepanţele 
dintre numărul muncito
rilor şi al şefilor şi între 
salariile acestora, ce per
soane şi pe ce criterii sînt 
recrutate pentru plecarea 
la lucru în Germania etc.
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Lavinia Miloşovici, stea de primă mărime în con-

Campionatele mondiale de la Birmingham 
GIMNASTELE NOASTRE, DIN NOU LA ÎNĂLŢIME

Pentru cîteva zile, cu
noscutul oraş Birmingham 
din Anglia a fost capita
la mondială a gimnasticii, 
unde gimnastele noastre 
au fost din nou la înăl
ţime. Cu toate greutăţile 
întîmpinate de gimnastele 
noastre (Gina Gogean a 
evoluat accidentată la 
piciorul drept), au reu
şit să se situeze din nou 
printre fruntaşele Cam
pionatului Mondial : LA
VINIA MILOŞOVICI a 
cucerit titlul de Cam
pioană Mondială la bîr- 
nă şi vicecampioană la 
sărituri ; GINA GOGEAN, 
vicecampioană mondia
lă la individual compus, 
la sol şi locul III la bîr- 
nă iar mezina echipei, ca
re nu a împlinit nici 15 
ani, ANDREEA CACO- 
VEANU (fostă campioană 
de junioare a Europei — 
cu echipa) — a obţinut 
locul III şi medalia de 
bronz la paralele.

Este un frumos succes 
înregistrat de gimnastele 
României, menţinîndu-se 
în fruntea elitei gimnas
ticii feminine mondiale 
pentru cam minunatele 
noastre sportive, antre- . 
norii Octâvian Belu, Ma
riana Vitan, ceilalţi an
trenori şi profesori de la 
renumita şcoală de gim
nastică din Deva merită 
•cele mai călduroase fe

licitări şi urări de noi şi 
strălucitoare medalii.

Ne-a bucurat mult şi 
evoluţia gimnaştilor noş
tri Marius Gherman şi 
colegilor lui Dan Burin- 
că şi Alexandru Ciucă. 
După aproape 20 de ani, 
conştiinciosul elev al lui 
Dan Grecu, MARIUS 
GHERMAN a reuşit să 
intre în posesia medaliei 
de argint la bară iar ti
nerii săi colegi să se ca
lifice în finală.

Şl de această dată pri
mirea pe aeroportul O- 
topeni a gimnastelor noas
tre a fost foarte căldu
roasă. In scurtele con
vorbiri avute cu reporte
rii de la radio şi presa 
scrisă, Lavinia Miloşovici 

Gina Gogean, Andreea Ca-

coveanu şi antrenorul lor, 
prof. Octavian Belu, au 
subliniat rezultatele bune 
înregistrate de gimnaste
le noastre, dificultatea 
întrecerilor, ratările mul
te ce s-au înregistrat prin 
prezentarea unor exerci
ţii „speculative" sau de 
mare dificultate. Dar ceea 
ce e mai important, pro
fesorul Oct. Belu remar
ca printre altele că des
făşurarea propriu-zisă a 
campionatului, rezultatele 
obţinute, noua codifica
re introdusă, evoluţia re
prezentantelor noastre 
constituie momente de 
reflecţie şi analiză pen
tru viitoarele competiţii 
internaţionale.

SABIN CERBII ţ

stelaţia gimnasticii feminine.

D ivizia N aţională
CRONICA ETAPEI

Etapa a 24-a în Divizia 
Naţională a adus din nou, 
schimbarea liderului. După 
victoria Stelei cu 3-—0 în 
meciul cu Electroputere şi 
înfrîngerea de către Ra
pid cu 2—0 a lui Dinamo, 
militarii au trecut pe pri
mul loc în clasament. Cel 
puţin pînă duminică, cînd 
va avea loc derby-ul cam
pionatului, Dinamo — Stea
ua ! Va fi greu de prevă
zut rezultatul dintre cele 
două formaţii, cele mai 
bune ale ligii fotbalistice 
din ţara noastră. In me
ciul cu Rapid, mai ales în 
prima repriză, dinamoviş-

Rczultatele etapei din 17 aprilie : Steaua — Elec
troputere 3—0 ; Rapid — Dinamo 2—0 ; F. C. Braşov 
— Sportul Stud. 0—0 ; „U" Cluj — F.C. Selena 1—0 ; 
Petrolul — Progresul 3—0 ; Oţelul — C.S.M. Reşiţa
2—0 ; Farul — Dacia 2—0 ; Gloria Bistriţa — Poli.

I Timişoara 1—0 ; Univ. Craiova — Inter Sibiu 2—2.
CLASAMENTUL

1. Steaua 24 19 3 2 58-14 41
2. Dinamo 24 18 4 2 57-16 40
3. Univ. Craiova 24 11 7 6 36-26 29
4. Rapid 24 12 5 7 31-25 29
5. Gloria Bistriţa 24 12 3 9 34-26 27
6. Sportul Studenţesc 24 10 G 8 32-30 26
7. Oţelul- Galaţi 24 11 4 9 26-24 26
8. „U” Cluj 24 12 1 11 32-31 25
9. Electroputere 24 10 5 9 20-20 25

10. Inter Sibiu 24 8 7 9 29-33 23
U. F. C. Farul 24 9 4 11 34-42 22
12. Dacia Brăila 24 7 6 11 23-30 20
13. Poli. Timişoara 24 6 8 10 21-34 20
14. F.C. Braşov 24 7 5 12 21-32 19
15. Petrolul Ploieşti 24 8 1 15 30-34 17
16. Progresul Buc. 24 5 7 12 24-40 17
17. F. C. Selena Bacău 24 5 5 14 14-34 15
18. C.S.M. Reşiţa 24 4 3 17 23-54 11

ETAPA VIITOARE (25 aprilie): Electroputere — 
Oţelul; Progresul — „U" Cluj ; C.S.M. Reşiţa — Pe
trolul; F.C. Selena — Univ. Craiova; Dinamo — 
Steaua ; Poli. Timişoara —• F. C. Braşov ; Sportul 
Stud. — Rapid ; Dacia — Gloria ; Inter Sibiu — Farul.

tii au arătat că încep să-şi 
revină la forma lor obiş
nuită. Va fi foarte greu 
pentru stelişti să-şi menţi
nă poziţia cîştigată.

Nu mai puţin palpitantă 
este lupta din subsolul cla
samentului. Dacă C.S.M. 
Reşiţa nu mai poate spe
ra în minuni, în schimb 
îritre Selena Bacău, Pro

gresul, Petrolul şi chiar F.C. 
Braşov, Poli. Timişoara, 
Dacia Brăila are un ade
vărat duel pentru evitarea 
locurilor 16—17. Un motiv, 
în plus pentru creşterea ca
lităţii arbitrajelor care să 
asigure corectitudinea pe 
teren.

AZI, ÎN „SFERTURILE" 
CUPEI ROMÂNIEI

Azi este prevăzut să se. 
desfăşoare turul din „sfer
turile" „Cupei României" 
la fotbal: Dacia Brăila — 
F.C. Braşov ; F.C. Mara
mureş — Inter Sibiu *, U- 
niv. Craiova — „U“ Cluj 
şi Gloria Bistriţa — Stea
ua. Returul va avea Ioc la 
28 aprilie. (S.C.)

REZULTATELE
CONCURSULUI

din 18 aprilie

Brescia — Inter 1—3 £

Cagliari —• Ancona 3—0 *

Fiorent. —• Napoli 1—1

Pescara — Foggia 2—4 2

Roma — Lazio 0—0 SC

Torino — Genoa 1—1 X

Udinese —Atalanta ,1—2 2

Bologna —- Bari 2—3 2

Cremoncse — Lecce 2—0 *
Monza — Venezia 2—1 i

Reggiana —- Cosenza 2—0 i

Tararito —Piacenza 0—1 2

Verona — Pisa 0—2 2

Pagină realizată de 
SABIN CERBU

Divizia A Cea mai severă înfrîngere 
a CorvinuîuiNimeni nu ar fi scontat 

pe o surpriză a Corvinuîui 
la Petroşani. Insă, nici la 
acest scor nu s-a aşteptat 
cineva. Mai ales că în pe
nultima deplasare, la Jiul 
Craiova Corviriul a marcat 
singurul gol din deplasa
re al etapei a 22-a şi a- 
poi acasă a învins la un 
scor concludent pe Trac
torul Bv. (4—1). Deplasîn- 
du-se Ia Petroşani, Cor
vinul nici nu se gîndea că 
vă pierde la scorul... campio
natului seriei a Il-a din

Divizia A. Din păcate, slă
biciunile apărării hunedore- 
ne au fost exploatate la 
maximum de rapizii şi teh
nicii jucători ai Jiului Pe
troşani, care şi-au îmbună
tăţit substanţial golavera
jul, în timp ce Corvinul în
registrează primul minus 
la golaveraj în actualul 
campionat.

Ce se poate face acum, 
cînd Corvinul a ajuns la 
un singur punct de Meta
lurgistul Cugir, dat ca si
gur retrogradat (la începu

tul returului) şi care şi-a 
revenit spectaculos, la un 
punct de hunedoreni ? Cor
vinul (pentru a nu intra în 
zona periculoasă a retro
gradării) trebuie să cîştige 
toate meciurile de acasă. 
Şi primul, de şîmbătă, este 
cu F.C. Bihor ! Este nevo
ie de o mobilizare exem
plară a jucătorilor de la 
Corvinul. In ciuda oscila
ţiilor de pînă acum, hune-

dorenii pot să-i învingă pe 
bihoreni. Cu o condiţie : să 
lupte din primul minut, 
pînă în min. 90, pentru vic
torie ! Să aplice în teren 
tactica de joc preconizată 
de antrenorii prof. Ionescu 
şi Stoica. Şi în plus, spec
tatorii să vină cît mai mulţi 
la meci. ACUM, echipa 
are nevoie mai mult ea 
altă dată, de sprijinul ga
leriei ! (S.C.)

A l  A 2
Rezultatele etapei din 17 aprilie: Ceahlăul — Portul Rezultatele etapei din 17 aprilie: F-C- Bihor —

3—0; C.S. Olt ’90 — Flacăra Moreni 2—3 ; Poli. Iaşi — Met. Bocşa 2—0 ; Jiul Petroşani — F. C. Corvinul 7—0 ; 
Chimia Rm. V. 1—0 ; Faur Buc. — Steaua Mizil 1—0 ; Tractorul — Unirea A. I. 2—1 ; U.T.A. — C.F.R. Timiş.
A.S.A. Tg. M. — F.C. Argeş 1—0; Unirea Focşani — 2—1; Metrom — F.C. Maramureş 2—0; Olimpia S. M.
Foresta 1—0 ; Callatis — Gloria Buzău 0--0 ; C.F.R. . — I.C.l.M. Bv. 4—0; Metalurg. Cugir — C.F.R. Cluj
Galaţi — Unirea Slob. 4—0 ; C.S.M. Suceava — 
buzul 3—0.

c l a s a m e n t u l

Auto- 4—0
şiţa

; Jiul Craiova — F. C. Drobeta 3 
— Armătura Zalău 1—0.

CLASAMENTUL

- 0; Gloria Re-

1. Ceahlăul P. N. 24 12 6 6 35-21 30 1. U.T.A. 24 14 2 8 46-24 30
2. Gloria Buzău 24 12 4 8 50-35 28 2. Gloria Reşiţa 24 14 2 8 29-19 30
3. Flacăra Moreni 24 13 2 9 36-29 28 3. Jiul Petroşani 24.. 13 2 9 . 48-24 28
4. Callatis 24 12 4 8 30-24 28 4. Tractorul Bv. 24 12 4 8 38-32 28
5. F. C. Argeş 24 9 8 7 35-23 26 5. F. C. Bihor 24 12 4 8 31-25 28
6. C.F.R. Galaţi 24 11 4 9 35-30 26 6. Metrom Bv. 24 10 5 9 24-24 25
7. Uni.»ea Focşani 24 10 6 8 29-26 26 7. Jiul Craiova 24 11 3 10 31-39 25
8. C.S.M. Suceava 24 10 6 8 28-27 26 8. F.C. Corvinul 24 10 4 10 38-39 24
9. Portul C-ţa 24 11 3 10 41-39 25 9. Unirea A. I. 24 11 2 11 33-40 24

10. A.S.A. Tg. M. 24 11 3 10 27-30 25 10. F. C. Maramureş 24 10 3 11 42-28 23
11. Steaua Mizil 24 10 3 11 46-27 23 11. F. C. Drobeta 24 10 3 11 23-24 23
12. Chimia Rm. V. 24 9 5 10 41-42 23 12. Metalurg. Cugir 24 10 3 11 33-47 23
13. Poli.. Iaşi 24 10 3 11 33-34 23 13. Metalul Bocşa 24 9 4 11 26-36 22
14. Faur Bucureşti 24 9 4 11 28-32 22 14. C.F.R. Cluj 24 9 3 12 41-45 21
15. Foresta 24 9 3 12 20-30 21 15. Armătura Zalău 24 10 1 13 33-37 21
16. C.S. Olt '90 24 9 2 13 26-49 20 16. Olimpia Satu Mare 24 9 2 13 40-45 20
17. Autobuzul Buc. 24 8 3 13 31-39 19 17. I.C.l.M. Braşov 24 7 5 12 23-33 19
18. Unirea Slobozia 24 4 5 15 17-51 13 18. C.F.R. Timişoara 24 8 2 14 23-41 18

ETAPA VIITOARE: Portul — Unirea Focşani; ETAPA VIITOARE: Met. Bocşa — Olimpia S. M. ;
F.C. Argeş — Faur; Foresta — A.S.A. Tg. M.; Steaua F.C. Maramureş — U.T.A. ; I.C.l.M. — Metrom; C.F.R. 
Mizil — C.S.M. Suceava ; Flacăra Moreni — Ceahlăul; Timiş.—• Gloria Reşiţa ; Corvinul — F.C. Bihor ; Dro- 
Unirea Slobozia — Poli. Iaşi ; Chimia Rm. V. — C.S. beta — Tractorul; Unirea A. I. — Jiul Petroşani ;
Olt ’90 ; Gloria Buzău — C.F.R. Galaţi ; Autobuzul — C.F.R. Cluj — Jiul Craiova ; Armătura Zalău — Met.
Callatis Mangalia. .........  • • - —-— —-- Cugir» ____ . :_____   __-___ '.......... .

Divizia  C - faza judeţeană
I.UPTÂ STRÎNSÂ PENTRU PRIMUL LOC

Nerealizînd decît un e- 
gal la Metaloplastica O- 
răştie, Parângul Lonea a 
ajuns, din nou, la egalita
te de puncte cu Minerul 
Şt. Vulcan şi numai dato
rită golaverajului se men
ţine pe primul loc al cla
samentului. în etapa vii
toare, însă, minerii din 
Vulcan se deplasează la 
Mureşul Deva, în timp ce 
liderul îşi dispută, acasă, 
partida cu Minerul Ghe
lari, care nu poate emite 
nici o pretenţie în depla
sare. Slabă comportarea 
( mai ales în retur) a fot
baliştilor din Teliuc, ajunşF- 
şi „consolidaţi" pe penul
timul loc din clasament.

Multe ar fi de spus şi' 
în această divizie despreţ ; 
arbitraj. Sub privirile ta« 
găduitoare ale, observatori» 
lor delegaţi de Asociaţi* 
judeţeană de fotbal şi chia* 
ale unor membri ai Corni* 
siei de disciplină, se în- 
tîmplă ca unele arbitra]* 
să fie părtinitoare iar une* 
le de slabă calitate, din; 
cauza lipsei de personali* 
tate a unor arbitri.

Publicul — aşa puţin cS 
vine la fotbal — doreşte 
să vadă meciuri jucate cln-s 
stit, să cîştige cel mai bun, 
nu să asiste la trucaje pe* 
nibile sesizate şi de nea- ' 
vizaţi. (S.C.) , • ■ •

REZULTATELE ETAPEI nr. 23 din 15 aPrilie : Me
taloplastica Orăştie — Parîngul Lonea 1—1 ; Minerul 
Şt. Vulcan — Minerul Aninoasa 2—1 ; Haber Haţeg — 
Minerul Certej 3—1 ; A.S.A. Aurul Brad — Victoria 
Călan 1—0 ; Constructorul Hunedoara — Mureşul De
va 3—2 ; Minerul Teliuc — C.F.R. Simeria 1—2 ; Mine* 
rul Ghelari — Favior Orăştie 6—0 ; Minerul Bărbăteni 
— Metalul Crişcior 1—0.

CLASAMENTUL
1. Parîngul Lonea 23 17 3 3 63—22 37Î
2, Minerul Şt. Vulcan 23 17 3 3 62—26 37)
3. Constructorul Hunedoara 23 13 4 6 64—41 3o:
4. Haber Haţeg 23 12 4 7 42—38 28
5. C.F.R. Simeria 23 12 1 10 50—36 esf
6, Mureşul Deva 23 11 3 9 41—31 23
7. Minerul Certej 23 9 4 10 54—39 22
8. Minerul Aninoasa 23 11 0 12 52—42 22,
9. Victoria Călan 23 9 3 11 45—32 21.,

2110. Minerul Bărbăteni 23 10 1 12 33—54
11. Metaloplastica Orăştie 23 9 2 12 55—48 20!
12. Aurul Brad 23 8 3 12 33—41 19
13. Minerul Ghelari 23 7 5 11 41—50 19:
14. Metalul Crişcior 23 9 1 13 36—49 i9:
15. Minerul Teliuc 23 6 2 15 25—64 14
16. Favior Orăştie 23 3 :i 17 17—100 9
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•  CELE mai frumoase 
: Beri din Iunie pentru preo

tul Dragomir Meltiş, din 
ÎTîmava de Criş, la aniver
sarea zilei de naştere si 
un călduros „La mulţi ani 
fericiţi 1“ Prietenii. (4914)

VtNZARl-
CUMPARARI

•  VÎND apartament 2 
Camere, proprietate Deva, 
Aleea Streiului (Micro 15), 
bl. 84, sc. XI, et. 2, ap. 29.

(5292)
•  VÎND casă cu grădină,

•cupabiîă imediat. Veţel, 
nr. 165, fam. Belei. Infor
maţii în perioada 21—25
04. (5220)

•  VlND urgent două că
ţeluşe Dog german, vîrsta 
8 luni. Crişcior, Zarandului, 
73, tel. 656018. (5301)

•  VÎND Mercedes 200 D, 
fabricaţie 1980, stare foar
te bună. Brad, tel. 650444.

(5319)

•  VÎND pavilioane
apicole cu sau fără fa
milii de albine şi stu
pină fixă. Informaţii la 
tel. 622192 sau 616641, 
Deva. (5321)

•  CUMPĂR mărci,
dolari, forinţi. Ofer
tă serioasă. Deva, tel. 
625493, 623488. (5320)

•  S.C. Cristina Pă
lării Deva, Aurel Vlai- 
cu, 19, tel. 612457, cum
pără garsonieră con
fort unu sau aparta
ment cu 2 camere, e- 
taj I sau II, zona gă
rii. (5314)

•  S.C. EMMA-COM
SRL Orăştie efectuea
ză copii xerox, vinde 
ien gros articole sticlă
rie, adaos comercial 
maxim 10 Ia sută. Tel. 
641246. (5040)

•  DOC. ZADO IM- 
PEX vinde avantajos 
cin tare 15 kg, case e-

lectronice, instalaţie sa
telit. Telefon 721279, 
715213. (4806)

•  CUMPĂR urgent gar-
sonieră sau cedare con
tract. Ofertă avantajoasă. 
Deva, tel. 613796. (5312)

•  VÎND Skoda S 100, eu
piese de schimb. Telefon 
715886. (5310)

•  VÎND casă In Deva, 
grădină, 3000 mp, cu vis 
şi pomi, apă, canalizare, 
gaz. Tel. 614989, 627784.

(5350)
; •  VÎND Trabant 601. 

Deva, tel. 624679, după o- 
ra 1'. (5308)

•  VÎND Renault 14 TL, 
ne înmatriculat. Informaţii 
sat Almaşu Sec, nr. 79.

(5307)
•  VÎND • servo-direcţie 

tractor şi ARO 243 Diesel, 
cu remorcă. Tel, 628763.

(5306)
•  VÎND casă în Crişcior, 

Calea Zarand, nr. 106. Re
laţii la tel. 095/656474.

(5305)
•  VÎND autobasculantă 

Baba, 16 t. Informaţii For- 
nădia, 11, comuna Şoimuş.

•  VÎND ARO 243 D.
Informaţii Brad, telefon 
051 i07. - (5210)
. •  INCOTA Atlas Reisen 

efectuează transport de 
pasageri şi colete pe ruta: 
Sibiu — Deva —Arad — 
Nurnberg — Heilbronn —

Stuttgart, In zilele de 
24 şi 28 aprilie şl 
pe ruta: Sibiu — Deva — 
Arad — Nurnberg — 
Wurzburg — Frankfurt — 
Siegen — Dortmund. în zi
ua de 28 aprilie. Re
laţii şi înscrieri 095/618882, 
orele 16—21. (5139)

•  VÎND strung SNA 450,
reparaţie capitală, Audi 60, 
înmatriculat. Telefon 095/ 
661198. (5295)

•  VÎND motor VW Golf
şi piese schimb, electromo
tor ARO. Deva, Horea, 54 
sau teL 625139. (5298)

•  VÎND camion GAZ, 
7,5 tone, fabricat în decem
brie 1992, nr. înmatriculare 
5—HD—3409, vizibil zil
nic. Deva, str. Aleea Mun
cii, 1, bloc AB 17, sc. II, 
tel. 614548, orele 16—21. •

(5324)
•  VÎND poliestiren pla

caj şi Pîat Ritmo, pentru 
piese. Simeria, tel. 660371, 
orele 17—20. (5325)

•  VÎND videoplayer Fa
nai, sigilat, 115 000 lei, 
combină muzicală japone
ză, sigilată, Santana, tele
comandă, 45 000 lei. Sime
ria. 661516.. (5327)

•  VÎND 20 familii albi
ne. Informaţii tel. 712441.

(4809)
•- VÎND videoplayer Fu- 

nai, sigilat. Informaţii tel. 
724271. (4811)

•  VÎND apartament ul
tracentral, 3 camere, deco
mandate. Hunedoara, tel. 
715416. (4812)

•  VlND Volvo 244 '  D,
motor Volvo, motor Multi- 
car, remorcă auto, scurtă 
nutrie 48—50. Simeria, tel. 
660947. . (5330)

•  VÎND convenabil pla-
yer Funai .sigilat. Deva, 
tel. 626669. (5331)

•  VÎND apartament 2
camere, Micro 4, Hunedoa
ra. Tel. 625786. (5332)

•  VÎND apartamente cu 
4, 3 camere central şi ul
tracentral. Tel. 615002.

(5268)
•  VÎND maşini de trico

tat automate „Jakard“, fi
neţea nr, 8, preţ negocia
bil. Inf. tel. 0990/21957, o- 
rele 8—17 sau 0990/22042, 
orele 18—22. (5204)

•  VÎND apartament 4
camere decomandate şi su
fragerie, bibliotecă, colţar. 
Tel. 620213. (5244)

•  S.C. Comtibroder SRL
llia, str. M. Viteazul, bl. 
D, ap. 9, comercializează 
produse finite : lenjerie pat, 
confecţii, plapume — lină. 
Cei interesaţi pot face co
menzi Ia sediul firmei, preţ 
convenabil. Relaţii supli
mentare tel. 461, între o- 
rele 17—22. (5255)

•  VÎND TV color cu te- 
letext, stare bună, preţ 
140 000 lei şi 2 boilere (5 şi 
10 litri). Deva, tel. 618965.

(5335)
•  VÎND Mercedes tip 123

Diesel, 2000 cmc şi motor 
Mercedes 2000 cmc. Infor
maţii Simeria, str. Ciocîr- 
liei, nr. 2. (5339)

•  S.C. Omega — Import 
— Export SRL Deva vinde 
en gros ţigări, Assos şi LM, 
preţuri avantajoase. Infor
maţii la tel. 620957. (5341)

•  VÎND căţei rasa 
Ciobănesc german. In
formaţii Hunedoara, 
str. Rovine, nr. 2, teL 
720436 (zona Ceangăi).

(4814)

•  VÎND Alfa-Romeo 162, 
injecţie V 6, 2500 cmc, 143 
CP, superelectronizată, în
matriculată. Hunedoara, 
tel. 720101 şi 716842. (5343)

•  VÎND casă, mobilă şl 
butelie aragaz. Simeria, str. 
M. Eminescu, nr. 2. (5345)

•  VÎND VW Passat 1600
pentru piese de schimb şi 
Dacia 1300. Informaţii la 
tel. 618771, între orele 19 
—22. (5346)

•  VÎND apartament trei
camere, confort I. Hune
doara, tel. 717752. (5348)
.. •  CUMPĂR maşină Tal- 
bot Horizont, neînmatri
culată. Telefon 622437, De
va. (4671)

•  VÎND urgent frigider
160 L Preţ negociabil, tel. 
621051. (4672)

OFERTE 
DE SERVICII

•  S.C. „Ardeleana" De
va, str. Grigorescu, 45, teL 
6,19484, organizează con
curs în data de 29 aprilie, 
ora 9, pentru ocuparea pos
tului de gestionar legume- 
fructe platou piaţă Deva.

(5304)
•  S.C. Premagran SRL,

cu sediul In Simeria, str. 
Biscaria, nr. 1, angajează 
bărbaţi, cu stagiul militar 
satisfăcut, pentru activităţi 

productive in domeniul pre
lucrării marmurei, . zilnic 
între orele 14—15. (5347)

•  ACORDEZ, curăţ pia
ne şi pianine, tariful Inclu
de transportul. Relaţii Ia 
tel. 095/656474, Crişcior, o- 
rele 19—22. (5305)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  SCHIMB garsonieră, 
confort I, proprietate, cu 
apartament 2 camere, de 
stat. Informaţii Orăştie, str. 
Mureşului, bl. 17, ap, 44.

(5284)
•  SCHIMB apartament

2 camere, proprietate, De
va, cu similar Arad sau Ti
mişoara. Informaţii Deva, ‘ 
tei. 622687. ’ (5323)

•  SCHIMB garsonieră
ultracentral, confort spo
rit, Deva cu Bucureşti. Tel. 
660874. v (5322)

•  SCHIMB apartament
2 camere, etaj II, gaz, două 
balcoane, cu apartament 3 
camere, gaz, etaj I—II— 
III, Orăştie. TeL 642363, 
după ora 17. (5317)

PIERDERI

•  PIERDUT legitimaţie 
de serviciu pe numele Tel- 
man Tudoriţa, eliberată de 
S.C. „Favior“ S.A. Orăştie." 
O declar nulă. (5318)

•  PIERDUT ştampilă SC 
Numero Uno Impex SRL 
Hunedoara. O declar nulă.

(4810)
•  PIERDUT carnet ve

teran de război, pe numele 
Culda Avram. îl declar 
nuL (5349)

COMEMORĂRI

•  PIOS omagiu scumpei 
mele mame,

ROZ ALIA URSA 
la 8 ani de Ia dureroasa 
despărţire şi 4 ani de la 
despărţirea de fratele meu 
drag

VIOREL URSA
iDumnezeu să-i odihneas
că. Familia Ursa Partenie.

(4805)

DECESE
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Confruntare
şi recunoaştere

•  SOŢIA Anuţa, co
piii Mircea şi Luci, Mi- 
liodor ginere, Rădica 
noră, nepoţii Cristi, 
Raluca şi Florin cu a- 
dincă durere anunţă 
dispariţia prematură a 
dragului lor

GOŢIU VASILE 
în vîrstă de 63 ani. 1 
lnmormîntarea mier

curi, 21 aprilie, ora 14, 
în Brîznic. Nu te vom 
uita niciodată. Dumne
zeu să te odihnească.

•  COLEGII de la 
„Polidava" S.A. Deva 
sînt alături de cole
gul lor Mircea Goţiu 
la greaua durere prici
nuită de decesul tată
lui său. Sincere, con
doleanţe familiei în
doliate,

•  A încetat din via
tă ieri

DOBEŞTEAN TÎBERJU
Corpul neînsufleţit 

se află depus la Casa 
Mortuară din Deva.

(4673)

•  FAMILIA Munteanu şi 
Hinovescu mulţumesc ru
delor, vecinilor, cadrelor 
didactice de la Şcoala Nor
mală, corului Catedralei 
Deva, şi tuturor celor ca
re au luat parte la despăr
ţirea de cel care a fost 
prof. IOAN MUNTEANU

- (5326)

•  CU nemărginită du
rere, fiica Geta, nepoata 
Andrada şi ginerele Mihai

■ anunţă dispariţia fulgeră
toare, în urma unui tragic 
accident, a celui care a fost 

ing. NICOLAE CURUŢ 
în vîrstă de 69 ani 

Corpul neînsufleţit se a- 
flă depus la Casa Mortua
ră din str. M. Eminescu, 
Deva. înmormîntarea are 
loc azi, 21 aprilie, ora 13.

Dumnezeu să-l odihneas
că! (5328)

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI HAŢEG;

Organizează licitaţie publică pentru conce-; 
sionarca muntelui „Galbenul**.

Licitaţia va avea loc in data de 25 aprilie; 
1993, ora 11, în localitatea Silvasul de Sus.

• ’ (272);

S.C. „LEGUME-FRUCTE" S.A. BRAD

cu sediul în oraşul Brad, str. Avram Ianeu nr. 54!

Organizează concurs în data de 29 aprilie [ 
1993, ora 9, în vederea ocupării unui post dej 
contabil şef.

Informaţii suplimentare la telefoane 651530,! 
650739. (4493)1

(Urmare din pag. 1)

Repertoriul, compus din 
piese aparţinind creaţiei 
universale laice şl reli
gioase, precum şi dia pre
lucrări folclorice ale ma
rilor noştri compozitori, 
a atras elogiile participan
ţilor. Corul a stimit in
teresul dirijorilor din 
tabără, cu care s-au pur
tat discuţii asupra re
pertoriului. Au fost chiar 
solicitate formaţii deve- 
ne, partituri in special 
pentru piesele folclorice.

I
Tabăra de la Balaton, |  

care pe lingă muzică a « 
inclus între acţiunile sa- I 
Ie întreceri sportive sau * * 
seri distractive, a prilejuit |  
liceului devean recunoaş- * 
ferea şi dincolo de grani- j 
ţele ţării, a contribuit la I 
afirmarea valorilor cui- J 
turii româneşti. Iar elevi- J 
lor deveni şi însoţitorilor * 
lor, pe Ungă bucuria con- |  
fruntarii şi recunoaşterii » 
valorii interpretative, de- |  
plasarea le-a prilejuit şi î 
amintiri plăcute. I

ÎN ATENŢIA CELOR CARE DORESC SĂ 
CUMPERE TRACTOARE: 

AGROSERVICE SRL DEVA 
str. Depozitelor nr. 10, telefon 622195 

A N U N Ţ A :
fncepind cu data de 15.04.1993 a fost sem

nat contractul cu Uzina TRACTORUL BRAŞOV 
de distribuire a tractoarelor în judeţul Hune
doara de către unitatea noastră. Cei înscrişi la 
Braşov sau Alba Iulia să la legătura cu noi 
pentru verificarea numerelor de ordine, a or
dinii de prioritate Iar de joi, 22.04.1993, se va 
livra primul lot de tractoare.

S.C. PALAS COMIMPEX S.R.L.
D E V A

VINDE EN GROS
PRODUSE CU ADAOS COMERCIAL 0 % 

Sediul firmei: Deva, str. Axente Sever 
nr. 13 (in spatele barului „Las Vegas“ de pe 
bdul Decebal), telefon 6152 51.

OFERI M
URMĂTOARELE PRODUSE: 

Assos—  310 Iei; King Expres — 220 
l e i ; Winchester — 240 Iei; Flash — 248 Iei; 
Kent — 730 Iei; Monte Carto — 228 le i; Ka- 
relia — 215 Iei; Ness — 918 Iei; L. M. — 
347 le i; covoare Turcia — 23 500 Iei.

(4754)

S.C. DE CONSTRUCŢII FORICON S.A. DEVA 
cu sediul în Deva, str. Dorobanţilor nr. 28

Anunţă concurs Ia sediul societăţii în data 
de 3 mai 1993, ora 10, pentru postul de #  RE
VIZOR CONTABIL (bărbaţi).

Condiţii de vechime: 6 ani în contabilita
te, pentru studii medii, 4 ani în contabilitate 
pentru studii superioare, pentru activitate de 
control în judeţele Alba, Arad, Bihor şi Hune
doara.

Relaţii suplimentare Ia telefon 620763.
(4492)

S.C. AGROCOM S.A. HAŢEG 
str. Progresului, nr, 35

Scoate la licitaţie publică Următoarele mij
loace fixe : IFRON, APF — 8, aripi de ploaie, 
agregat de pompare, moară MMTFC, automo
bil DVP, +  trailer, remorcă distribuit nutreţ 
încărcător frontal cu cupă.

Licitaţia va avea loc Ia sediul unităţii în 
data de 3 mai 1993, ora 10, continuîndu-se în 
fiecare zi de luni pînă la epuizarea completă a 
mijloacelor fixe.

Taxa de participare este de 500 Iei.
Garanţia de participare este de 10 Ia sută 

din preţul de pornire a licitaţiei.
Lista, locul unde pot fi văzute şi preţul de 

începere a licitaţiei se găsesc afişate Ia sediul 
unităţii.

Informaţii suplimentare Ia telefoanele 
777160 şi 770403. „ (270)
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