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o LOCUINȚE. Conducerea 

Exploatării .Miniere Barza a luat 
inițiativa transformării unui 
bloc de garsoniere din Gurabar- 
za In 22 de apartamente confor
tabile, care vor fi repartizate. fn 
funcție dc urgențe, salariaților 
unității. Lucrările sint executa
te cu forțele proprii ale exploa
tării. (D. G.).

O DOTARE. De curînd, S.C. 
„Tricotaje* S. A. Petroșani și-a 
cumpărat un mijloc de transport 
auto de 10 tone — o izotermă —, 
cu care își aduce materia primă

— firele P.N.A. — de la furni
zorii din țară. In condițiile creș
terii aberante a prețurilor trans
porturilor auto și pe calea fera
tă, autovehiculul amintit con
duce la reducerea însemnată a 
cheltuielilor de transport ale 
întreprinderii. (D. G.j.

O PRODUSE LACTATE. Ti- 
liala din Hațeg a S. C. Devii 
S. A. Deva a fost luată fn loca
ție de gestiune dc către dl Ni- 
colae Radu. Prin cele 86 puncte 
de colectare răsfirate prin locali
tățile din zona Hațegului, filia
la își asigură o însemnată canti
tate dc materie primă din care 
livrează zilnic populației lapte, 
brînzcturl, smintind, frlș-ă, iaurt 
etc. (N. S.).

O CURSURI. Inceptmi cu 
dțta dc 15 februarie 1$!)2, Came
ră de Cgjncrf -țri,'rn'(’ustric Deva 
orgatiiZcază cursuri de inițiere 
fn probleme flnanciar-contabile 
și de comerț exterior cu durata 
de 40 dc ore, susținute de cadre 
de specialitate șt reprezentanți 
ai organelor dc control financiar, 
înscrieri pină la data de 10 fe
bruarie, la sediul Camerei. (T. 1.).

O APROVIZIONARE RIT
MICĂ. Lunar prin magazinul 
Tehnodava din Deva se desfac 
mărfuri în valoare de 8—10 mi
lioane lei. Dl Aurel Dănilă, ges
tionar, ne spune că in decem
brie anul trecut, volumul vân
zărilor a ajuns la 23 000 000 lei, 
o cifră ce înglobează interes pen
tru aprovizionare cu cele mal

solicitate articole, dar și pentru 
servire promptă. (E. S).

0 DRUM DE. . IZBELIȘTE. 
O bună parte din șoseaua Brad 
—Deva este plină de zăpadă în
ghețată, transformată în lunecuș. 
Nu mai departe decît simbătă, 23 
ianuarie, drumul necurățat de 
zăpadă și gheață a pus in mare 
dificultate particlpanții la trafic. 
Să fi trecut oare plugurile pe 
această rută ? Se prea poate, dar 
mai mult la modul simbolic. 
țC. P.).

mu . .......... noi
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Uniunea Crestin-Democrată—
f

un partid de centru
Solutionarea

Uniunea Creștin-Demo- 
.ratâ. filiala Deva, ființea
ză din luna februarie 1990. 
De la bun inceput trebuie 
să arătăm că în statutul 
partidului se specifică că 
U.C D. este deschisă ade
ziunii tuturor credincioșilor 
creștini. cetățeni români, 
ind f r?nt de categoria so- 
- o-profesională. sau aoar- 
••■ner.ta la vreun cult reli-

Do'-trina creștin-demo- 
Jtă nu are popularitate 

in România. în alte țări, 
cum -int Germana. Italia. 
UncUria. Grecia. U.C D. 

-t. ,rtid de euverr.ă- 
mint, apreciat îndeosebi 
pentru poziția de centru 
in eșichierul politic

\ndră Malraux spunea : 
olul XX va fi religios, 

viu nu v., fi deloc Cre
dința in Dumnezeu a avut 
mu" di suferit in anii co
munismului. Nici acum, 
lupi 2 ani de libertate de 
jinciiro i vorbire, numărul 

dir.-i- osilor n-.i cunoscut 
> r< terc. ba din contră 
intiimm o puternică ofen- 

v'a a ateismului la toate 
nivelurile vieții politice si 

(•nomice. înfi ntarea par- 
’ rlelor creștin-dcmoerate 
in România vine in aju- 
’i-i-iil omului dc rin;} cu 

1 , d ntă le Duma zeu. ca- 
veci; în ele o canalizare 

i.-o O'.-Aitic . virtuților 
r.-itinc învăluie a crești

nă nu oropovăduiește răul, 
ci do ir ..slava intru cel dc 
sus. lui Dumnezeu și pe 
păinînt pace. între oameni 
bună voire".

I,a alegerile locale din 9 
februarie a.c.. U.C.D. a in
trat in Convenția Democra
tică. avind semn electoral 
cheia. Nu are candidați 
Pentru postul dc primar, 
dar se regăsește pe listele 
de consilieri. l*e lista Con
venției Democratice din 
municipiul Deva candida
te U.C.D. se găsesc la po
zițiile 5. 10 și 15. altă cine 
sint :

— dr Iosif Cocoș, 42 
ani. medic la Direcția Sa- 
nitar-Veterinară din Deva.

— ing Gelu Simina. 38 
ani. șef de lot la D I D.R. 
Deva.

— ing. Emil Corfar, 61 
de ani. pensionar din anul 
199J. fost inginer la C.E.R., 
R CM. D va.

Cei trei candidați repre
zintă trei meserii de mare 
râspîndire teritorială, sînt 
bine apreciali pentru acti
vitatea desfășurată și re
prezintă garanții certe în 
fata alegătorilor. Accepta

tion V|'!U IlOItfl, 
președintele filialei Deva 

a U.C.D

contestațiilor»

Despre soluționarea con
testațiilor privind candida
turile in alegeri am stat dc 
vorbă cu dl Ioan Ardelea- 
nu, președintele Judecăto
riei din Deva.

— Stimate domnule Pre
ședinte, vă rugăm să spu
neți cititorilor cite contes
tații au făcut alegătorii la 
adresa candidatilor la 
funcțiile de primari și con
silieri pentru primăriile 
locale ?

— V. face precizarea că 
sintem judecătoria cu cca 
mai mare rază de acțiune 
din iudei. Avem 39 de 
circumscripții electorale. în 
municipiul Deva. în orașe
le Brad. Orăștie și Simeria 
și in 85 de comune. Dc la 
alegatori am primit 43 dc 
contestații, toate soluționa
te in lumina li<£i și ],i 
termenul stabilit.

— Alt fost admise, au 
fosl respinse ?

— Fiecărei contestații i 
s-a acordat cea mai mare 
atenlic. Judecătorii noștri, 
oami ni cu multă experien
ța. au analizat cu disccr- 
nămînt fiecare contestație 
și au pronunțai sentințele

Gif. I. NEGRE\

iI
{
*

Expoziție dedicată Unirii
I,a Filiala județeană 

Arhivelor Statului din 
va este deschisă expoziția 
dedicată Unirii Principate
lor Române de la 24 Ia
nuarie 1859, organizată în 
colaborare cu Muzeul Ju
dețean. în cadrul expozi
ției sint prezentate docu
mente și fotografii ce o- 
glindesc conștiința originii 
comune a poporului și lim
bii române, legăturile per
manente dintre românii de 
dincoace și de dincolo de 
Carpați, concretizarea ideii 
de emancipare a națiunii

a 
De-

române în programele răs
coalei de la 1784 și a re
voluției de la 1848, împre
jurările istorice care au 
determinat unirea Moldovei 
cu Țara Românească, al
cătuirea adunărilor electi
ve care urmau să oleagă 
domnii celor două princi
pate, dubla alegere a lui 
Alexandru loan Cuza în 
Moldova și Țara Româ
nească, ecoul intern și in
ternațional al Unirii, refor
mele înfăptuite după uni
re în scopul modernizării 
noului stat român.

»

*

■ Dl, XFRDEț — I.O- 
< UI, 110. Tribunalul ,u- 
nicipiului București a ad
mis înregistrarea legala a 
Partidului Socialist al 
Muncii. în fața magistra
lilor s-a prezentat chiar dl 
Verdeț, președinte!» acestei 
formațiuni politice care 
intră in acest mod in Ic 
galitate. Un amănunt : 
P.S.M.-ul este Cel dc-al 
130-lea partid inregistiat 
de justiția din Capitală. De 
menționai că decizia Tri
bunalului f apitalei nu este 
definitivă, termenul dc 
contestație a acesteia fiin 1 
de trei zile.

■ REPt III,IC \RI Mo
nitorul Oficial nr. 206 re
publică două legi nr. 69 
din 197 1 și nr. 1 lin I t’ll. 
Prima este „Lege-, sani
tară veterinară", iar cea 
de a doua „l.egea nriv n I 
proiecția socială a șome
rilor și reintegrarea lor 
profesională", in care arti
colelor li se dă o nonă nu
merotare.

(( onlinuau in pag. a 2-a)

IMPLIMINIMIIE
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«Hai S3 discutam despre...»
& S«tlol d» ANDO

Aspect din expoziția aniversară dedicată Unirii 
Principalelor Române, deschisă la filiala Județeană 
Deva a Arhivelor Statului.

Foto P \\ EI. I \7. \
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i

l

PC ZT
Poetul :
— (înde au dispărut, dragă, poeziile melc dc |><- 

masă ? Nu cumva le-o fi aruncai Nivușor pe foc ’ 
Soția :

— Nu cred. I prea mic Ca sa Ic fi putui citi...
(Continuare in pag. a 2-a)

Serial cil apariție simultană la București, Timișoara, Craiova, l)e,va si Constanța.

■ COMUNII \T. Parti
dul l iberal, in urina lio- 
tăririi Curții Supreme de 
Justiție a României. pro
nunțată l.n 23 ianuarie 1992, 
care prevede că denumi
rea oficială a formațiunii 
noastre politice este -Par
tidul National 1 ilieral — 
Aripa Tinără". cere in mod 
expres tuturor organizații
lor sale județene să modi
fice in mod corespunzător 
titulatura partidului pe 
listole electorale înaintate 
comisiilor electorale de cir
cumscripție. sigla electo
rală fiind calul.

R SOM t.E URI I \\I< II 
PE l.OCUl. 1' Rata șo
majului m cadrul Comu
nității Europene a fost in 
luna noiembrie de 9.3 la 
sulă, neschimbată fată dc 
luna preț -dentă. Totuși, 
față <le anul trecut, s-a în
registrat o creștere, nive
lul lunii noiembrie fiind

maiul s-a diminuat la t la 
sulă, informează R uter.

dc 8.9 la sulă. ( ea mai
mare creștere a ratei șo-
rna jiiluii s-a înregistrat în
Marea Britanic, <1,c la 7,1
la sută la 10.2 la sută . in
schimb iu Portug;alia

R D VI ORI \ Bl I G \lt \. 
12 MII.IXROI 1)01 lltl 
Bulgaria a acceptat respon
sabilitatea pentru daloria 
externă dc 12 miliarde de 
dolari și va începe astăzi, 
la \ iena. negocieri cu cre
ditorii penii u reducerea, 
reesalonarca și amintirea 
plăților, transmite Reuter 
I ostii] guvern comunist 
bulgar suspendase Plata 
datoriilor externe. tăind 
accesul tării la împrumu
turi din afară si |;( cic- 
ilite de export

B CI II \ S| I I I I \\| \ 
PRIVESC l\ \ II I OR ( ii- 
lia și I itn.ini;i mi semnat 
un acord dc cooperare eco
nomică cu o durată dc 
cinci ani si un Protocol co
mercial pentru anul 1992. 
informe iz) agenția cuba
neză Prensa I alina. ( on- 
form protocolului. < ub i va 
aproviziona 1 ituania cu 
zahăr, citrice, medicamente 
Și echipament medical. |>ri- 
•nbid iu sOnin'i i';miml • 
sjoun si deli-rgenti.
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Ui iinea Creștin-Democrată— 
lin partid de centru

(Urmare din pas I)

rea lor pe listele Conven
ției Democratice face cinste 
partidului nost~u. dornic 
de instaurarea unei demo
crații re.de. Dorim să vă 
facem cunoscut punctul 
nostru di vedere. Sîntem 
pentru reformă, dar o re
formă adevărată, in care 
să primeze interesele oa
menilor si nu ale guver
nanților. Economia de 
Piață, ce se vrea a ii rea
lizată. pune De planul se
cund protecția socială. 
Lupta pentru înlăturarea 
corupției si structurilor 
vechi comuniste va fi o 
piatră de încercare ce Poa
te avea cistig de cauză nu
mai dară vom fi consec
venți si nu ne vom abate 
de la scopul propus.

Cîteva cuvinte despre e- 
D:>odul salariului minim”. 
Fără reale produse si ser
vicii in plus. maiorarea 
salariilor este o pură fic
țiune Tnflatia devine de la 
zi la zi mai amețitoare si 
salariile încearcă să-i tină, 
cu disperare, pasul. Nea- 
vînd acoperire în creșteri 
de producție, sporuri'e sa- 
lariale alimentează de fapt 
inflația. Cursa preturi-sala-

Solutionarea contestațiilor
• 1

(Urmare din tag 1)

în litera legii. Contestațiile 
anonime nu le-am putut 
lua în seamă. Simplu : ci- 
ne-i anonimul cu care se 
judecă propusul candidat ? 
Au fost multe tendențioa
se. răutăcioase de ulăt.re 
a uno- Dolite.

— Deci, contestațiile sînt 
rezolvate

FOTBAL • MODIFICĂRI ÎN PROGRAMUL 

RETURULUI CAMPIONATULUI JUDEȚEAN

în vederea aplicării nou
lui sistem de organizare a 
activității fotbalistice, edi
ția 1992—1993 forumul de 
specialitate a dispus ca 
returul campionatului de 
fotbal jin acest an să în
ceapă mai devreme la ni
velul tuturor eșaloanelor 
fotbalistice. Campionatul 
Județean seria I. va înce
pe la data de 1 martie a c„ 
cu trei etape intermediare 
la datele de 19 martie. 16 
aprilie si 7 mal. întrucît 
la 23 mai va trebui comu
nicată F.R.F echipa cam
pioană a județului. în ve
derea alcătuirii celor 11 
serii a cîte trei echipe, care 
se va face dc criteriul zo
nelor geografice pentru 
susținerea baratului sistem 
tur-retur în vederea pro
movării în divizia B.

La 29 februarie ac.. va 
începe returul Campiona
tului de Juniori II III sl 
Cadet! a echipelor diviz o- 
nare din județ — întrucît 
pînă la data de 25 aprilie 

rii reflectă cercul vicios in 
care s-a intrat.

In economia centralizată, 
inflația si somatul erau 
tinute închise administra
tiv. costul întreținerilor 
structurilor era transferat 
asupra populației prin im
punerea unor salarii me
diocre. Acum inflația e u- 
nica supapă a economici de 
piață, deschisă deocamda
tă de reforma iumătătilor 
de măsură. Rezultatul : 
populația este pusă, ca si 
în trecut, să întrețină o 
industrie falimentară. So
matul apare nu numai ca 
singura soluție posibilă, 
dar si ca o opțiune uoli- 
tico-economică care impli
că cele mai puțin dureroa
se costuri sociale. Mai de
vreme sau mai tîrziu. so
matul se va declanșa, in
diferent de dorința celor 
ce se vor afla la guverna
re. Ruptura actualului cerc 
vicios se va Droduce. cos
turile economice si sociale 
vor fi mai mici.

Privatizarea masivă este 
una di- căile certe de ie
șire din criză.

Ne oprim aici, nu îna
inte de a aminti că Româ
nia a fost creștină din 
vechi timpuri si va rămî- 
ne creștină de-a pururi. 
Așa să ne ajute bunul 
Dumnezeu !

— Da. Tuturor (minus, 
firesc, anonimilor) li s-au 
făcut și comunicările în 
cauză. Dar cum să răspun
dem unor contestații sem- 
nate., ca de pildă. „Niște 
români din Crișcior". și 
altora de acest fel 1 Peri
oada contestațiilor a fost 
destul de lungă pentru ca 
fiecare alegător să-si spună 
deschis părerea despre 
candidați. La urne se va 
hotărî...

vor trebui comunicate la 
F.R.F. echipele campioane 
în vederea alcătuirii bara
jului pe tară la aceste e- 
șaloane.

în ziua de 8 februarie 
1992. ora 9. se convoacă 
la sediul A S. Județene de 
fotbal toti conducătorii e- 
chipelor de fotbal din Cam
pionatul Județean, seriile I 
și a Il-a sau antrenorii a- 
cestora. Pe data de 10 fe
bruarie ora 10. sînt con- 
vocati antrenorii echipelor 
dc juniori II. III șî cădeți. 
La data de 5 martie, se 
vor desfășura și meciurile 
din Cupa României la fot
bal. faza județeană, la ca
re vor participa echipele 
din seriile I și a Il-a, Ca
valerii Fluierului. Dinamo 
Deva șl altele. Avînd în 
vedere această situație, con
ducătorii asociațiilor vor 
trebui să ia măsurile ce se 
impun în vederea pregăti
rii bazelor sportive. (Va- 
silo Nemeș, colaborator).

Iarna nu se lasă atît de 
ușor dusă. Dc fapt, e doar 
sfirșit de ianuarie, iar fe
bruarie. mult „lăudat" pen
tru surprizele sale geroase, 
n-a venit încă I Zilele și 
nopțile înregistrează con
stant —10—12 grade. în- 
tr-o astfel de zi am între
prins un raid prin cîteva 
școli primare spre a simți 
temperatura sălilor de cla
să. asa cum o simt, de fapt, 
elevii.

I.a  Școala Primară din 
satul Spini nu e prea cald, 
dar oricum acceptabil pen
tru cei cîțiva co-ii care au 
intrat la ore. Întrucît se 
anunță în continuare o iar
nă grea, l-am întrebat pe 
dl învățător Eugen Peli- 
nescu. care e situația la zi 
a combustibilului 7 „In
spectoratul Școlar Jude
țean ne-a asigurat banii 
necesari pentru procurarea 
lemnelor din depozit. Din 
păcate, depozitele statului 
sînt goale. în astfel de 
condiții, speranța noastră 
au rămas cărbunii aflati 
de peste ani în magazie, 
dar care nu ard destul de 
bine. Resturi de lemne 
pentru aprins focul am a-

INFORMAȚII • NOTE • OPINII
„.CU ACUL Șl AȚA

Că meseria-i brățară de 
aur o știu mai cu seamă 
cei care fac meșteșugul 
ales cu dragoste și mă
iestrie. în condițiile ac
tuale. cind au apărut o 
puzderie de consignații 
ce comercializează artico
le vestimentare —r mai 
noi și mai vechi — prove
nite din toate părțile Eu
ropei este mai greu pen
tru cei care confecționea
ză vestimentație să-și 
mențină și să-și atragă 
clientelă. Colectivul de 
croitorie-comandă și mică 
serie — condus de dna 
Elena Uică. reușește s-o 
facă, bucurîndu-se de a- 
precierile beneficiarilor. 
Atelierul este situat în 
bulevardul Decebal din 
Deva, intr-un mic dar 
elegant spațiu (dotat cu

Inutil să mai subliniem 
rolul determinant al apro
vizionării tehnico-mate- 
riale în vastul angrenaj al 
producției, al întregii ac
tivități economice. Inutil 
să mai amintim importan
ta deosebită In acest pro
ces a întreprinderilor spe
cializate, respectiv a baze
lor județene de aprovizio
nare tehnico-materială. Și 
chiar dacă economia româ
nească se află in perioada 
unei profunde schimbări, 
în drumul spre piața libe
ră. unde dictează hotărîtor 
cererea și oferta, locul și 
rolul mal sus-menționate- 
lor unități rămîn la fel de 
însemnate. Iar aceasta — 
dintr-o scrie de rațiuni. 
Ele și-au construit, în 
timp, sedii, magazii, depo
zite — echipate cu insta
lații specifice de transport 
șl ridicat —, și-au conso
lidat colective de munci
tori bine pregătiți în me
seriile pe care le implică 
acest domeniu, șl-au for
mat o rețea dc furnizori 
șl colaboratori care știu 
bine de unde să apuce șl 
unde să termine fiecare
lucru. Șl ar mal fi un
motiv, nu chiar do negli
jat In condițiile actuale,
cînd costul transporturilor 
— cu miiloace auto șl pe 
calea ferată — este extrem 
de ridicat și nu oricui 11

— ÎN IARNĂ!
dus de la Secția din Orăș- 
tie a I.P.L. Deva. Am gă
sit. de asemenea. înțelege
re la șeful gării C.F.R. 
Turdaș. care ne-a dat cîti- 
va saci cu cărbune praf 
ce arde foarte bine. Cu 
părinții copiilor și cu pă
durarul satului am conve
nit să aducem două căru
țe de lemne din pădure, 
numai că a venit timpul 
urît și a trebuit să amî- 
năm aducerea lor. Dar. 
fără lemne nu vom rămî- 
ne l O problemă într-ade- 
văr nerezolvată rămîne a- 
ceea a femeii de serviciu, 
care asigură curățenia, fo
cul. spălatul pe jos. adu
ce apa de băut ș.a. și că
reia nu i se mai poate asi
gura decît o indemnizație 
infimă de 640 lei".

La clădirea nr. 2 a Sco
lii Generale Nr. 2 din O- 
răștie. pentru clasele I—IV. 
încălzirea se asigură cu 
lemne. Chiar cu o zi îna
inte de venirea noastră, 
fusese tăiată și depozitată 
o cantitate. însemnată de 
combustibil, dovadă a gri
jii pentru desfășurarea în 
bune conditiuni a proce
sului instructiv-educativ.

mobilier modern și con
fortabil). întreținut și în
frumusețat de cele cinci 
colege.

Cum sînt primite aici 
clientele 7 Cu zîmbet. cu 
răbdare și multă solici
tudine. Modelele sînt 
create de responsabila sec
ției. apoi preluate de 
croitorese care cu mașina 
de cusut, dar și cu acul 
și cu ata dau formă finită 
confecțiilor. Dunînd în tot 
ceea ce fac talent, răb
dare și meticulozitate. Nu 
apelez la nici un centru 
de creație — ne spune 
dna Uică. La stabilirea 
modelului tin seama de 
țesătura materialului, de 
preferințele clientei, de 
vîrstă si siluetă. Comenzj 
avem foarte multe, reali- 
zărilo noastre lunare fiind 
de peste 1 ’59 900 lei" 

ESTER A SÎNA

dă mîna să-și asigure pe 
cont propriu cele necesare 
activității pe care o desfă
șoară. indiferent de sfera 
acesteia (productive. de 
construcții .prestatoare dc 
servicii, comerciale etc.).

In baza acestor conside
rente. l-am rugat pe dl 
ec. loan Deac, directorul
S. C. -Comat" S. A. Deva 
(fosta B.JJi.T.M.), să ne 

Aprovizionarea tehnico- 
materială și ritmurile 

producției
spună ce se întîmplă acum 
pe linia aprovizionării teh- 
nlco-materiale a agenților 
economici din județ.

— Ne desfășuram acti
vitatea Pe aceleași coordo
nate ca șl pînă acum — 
a subliniat, la început, in
terlocutorul —. dar la niș
te niveluri mai reduse, 
pentru că așa este. In an
samblul el. șl activitatea 
întreprinderilor producă
toare de materii prime șl 
materiale, de piese de 
schimb, echipamente etc. 
Noi menținem bunele re
lații cu furnizorii tradl- 

Intrăm în cîteva clase. La 
dna învățătoare Mana Că- 
răgut. ca de altfel și în 
celelalte încăperi, e cald, 
soba chiar încinsă, iar co
piii se simt bine și ne măr
turisesc că în fiecare zi e 
la fel de cald. Se speră 
ieșirea cu bine din iarnă.

La Școala Primară din 
Sîntuhalm. lemnele de foc 
sînt tăiate și depozitate în 
magazie. Și aici există spe
ranța de a se ieși cu bine 
din iarnă.

Așadar, trei școli în care 
se asigură, acum. în plină 
iarnă, ambianta nec-iară 
desfășurării în bune con
ditiuni a procesului de în- 
vătămînt. E o dovadă de 
grijă. venită din partea 
conducerilor instituțiilor 
școlare, care, cu sprijinul 
Inspectoratului Școlar Ju
dețean. al altor factori, oa
meni cu suflet și grijă pen
tru copii. trecînd peste 
greutățile actualei perioade, 
fac ca pregătirea elevilor 
să nu sufere, iar aceștia 
din urmă să nu simtă deo
sebirea dintre condițiile de 
acasă șl cele din școală.

MINEL BODEA

ORICE, NUMAI , 
FLORI NU

„Florăria" de pe bule
vardul Decebal Deva, a- 
parțînînd S. C. ..Hortina" 
S. A., nu vinde flori. Vin
de în schimb cratițe și 
capace, ghivece, pahare 
de plastic. vaze, plase, 
luminări. coca-cola si 
kiwi. Nu lipsesc nici ți
gările... Top. Uimit de o 
asemenea .zestre", un po
sibil cumpărător a-ndrăz- 
nit s-o întrebe pe vînză- 
toare: „S-a schimbat cum
va profilul ?". Răspunsul 
a venit prompt. răstit, 
acru și categoric : „Nu 
s-a schimbat nici un pro
fil. Ce. dacă nu sînt 
flori, acum înseamnă că 
s-a schimbat profilul ?“

Poate că se schimbă 
totuși ceva în atitudinea 
unor comercianti care 
continuă să sfideze și să 
ignore cumpărătorii. Pînă 
cînd ? (E S ).

ționali și ne străduim să-i 
deservim pe toți cei ce 
apelează la serviciile noas
tre. Sigur, nu-i ușor să 
dăm fiecăruia tot ce-i tre
buie și atît cît dorește, de
oarece nici noi nu primim 
în totalitate mărfurile so
licitate. Dimpotrivă, la une
le articole, cum ar fi. de 
pildă, acumulatorii și an
velopele auto (anumite ti- 

purl). contractele încheia
te sînt onorate în procen
te cu totul necorespunză
toare.

— Noua stare a economiei 
nu a creat și noi greutăți 
în aprovizionare 7

— A creat destule. Dc 
exemplu, unumite între
prinderi tratează aprovizio
narea cu uncie materiale 
direct cu furnizorii. Nu 
ne deranjează. Altele nu 
fac contracto prin noi, 
crezlnd că se vor descurca 
singure, nu reușesc și a- 
tuncl vin să le ajutăm. 
Dacă putem o facem, Insă

Adresindu-se redacției 
ziarului nostru printr-o scri
soare purtînd 36 semnă
turi, unii locuitori ai satu
lui Beriu aduc în atenție o 
serie de necazuri și nedu
meriri privind modul cum 
s-a făcut lichidarea patri
moniului fostei cooperative 
agricole din această loca
litate. Petenții ne solicJu 
să le facem cunoscute pu
blic următoarele probleme 
ce-i frămîntă pe locuitorii 
satului, la care doresc să 
afle răspuns în lumina o 
devărului.

1. Care este ultimul ter
men de lichidare a bunu
rilor fostului C.A.P. (și la 
ora actuală se continua li
citarea acestora)?

Lichidare
in folosul cui ?

2. Dacă este legal să se 
pretindă de către comisia 
de lichidare □ c.a.p.-ului 
plata valorii animalelor 
restituite In martie 1991, în 
compensarea celor aduse 
în gospodăria colectivă la 
înscriere (nu s-a făcut e- 
valuarea corectă a mijloa
celor cu care ne-am înscris 
în această gospodărie), in 
sensul că nu s-au luat în 
considerare atelajele și ani
malele cu care ne-am în
scris conform cererilor a- 
flate la arhivă.

3. Verificarea normelor 
de la înființare și pînă la 
lichidarea fostului c.a.p. 
Beriu.

4. Comisia de lichidare 
a ca.p.-ului are dreptul 
să-și rezerve bunuri neli- 
citote : mașină de transport 
(comior), doi cai, două 
magazii, un saivan și un 
selector, în scopul urmă
rit de a înființa un nou 
c.a.p., schimbîndu-i numele 
în asociație agricolă, care 
pînă la data sesizării nu 
a luat ființă ?

lată de ce se cere spri
jinul organelor competente 
pentru a clarifica aceste 
probleme în spiritul pre
vederilor legale. (N.T.)

ignorarea unei minime pla
nificări este păgubitoare. 
Oricum, noi insistăm la 
beneficiari să depună în 
timp util specificațiile dc 
materiale la „Comat", iar 
la furnizori insistăm să ne 
onoreze contractele la ter
menele prevăzute, numai 
că neajunsurile mari exis
tente la această oră în 
economia națională se răs- 
fring nefavorabil pe în
treaga filieră a aprovizio
nării tehnlco-matcriale cu 
consecințele negative fi
rești, în lanț, și asupra 
producției în întreprinderi
le Județului nostru.

• — Sigur, blocajul econo
mic afectează și activita
tea S. C. „Comat” S. A. 
Deva.

— Și blocajul economic, 
și prețurile aberante ale 
transportării mărfurilor pe 
calea ferată, dar In mod 
cu totul deosebit dobtnzi- 
le exagerate impuse de 
bănci. Toate acestea ne o- 
bligă permanent la măsuri 
tehnice șl organizatorice 
și. mai ales, la ridicarea 
cotei de adaos la nivelul 
posibilităților existențiale. 
Să vedem ce se mal în- 
ttmplă. Trebuie să se a- 
șeze lucrurile șl în econo
mia noastră...

Poate... După alegeri... 
Un nou guvern... Cine 
mai știe...
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RED. : Vă rugăm să 
prezentați unitatea pe 
care o conduceți, dom
nule președinte.

I. M. : .Consumcoop” 
Geoagiu iși desfășoară 
activitatea în comuna 
unde își are reședința, 
dar și în comunele Ro
mos și Balșa. Avem de 
acoperit, deci, o arie în
tinsă. trebuind să acope
rim nevoile de consum a 
circa 13 000 de cetățeni 
ce locuiesc în 30 de sate, 
unele situate foarte de
parte de centrele de co
mune. în plus, trebuie 
să asigurăm mărfuri si 
pentru cei ce vin în sta
țiunea Geoagiu-Băi ca si 
pentru tot mai numeroșii 
turiști ce străbat comuna 
Geoagiu în sezon. dar 
nu numai. Pe raza noas
tră se află și mari uni
tăți de consum colectiv, 
cum ar fi cantinele de 
la Liceul agricol. Sta
țiunea de cercetări. Dis
pensarul T.B.C.. cămi
nele de bătrini etc. pe 
care tot noi le aprovizio
năm cu marfă.

RED. : Din punct de 
vedere al volumului de 
marfă desfăcut, ca si al 
zonei ce o acoperă, pe 
ce loc se situează -Con
sumcoop’ Geoagiu în 1u- 
det?

I. M : După unitățile

din Orăștie. Deva. Ilia 
și Brad. Deci, pe locul 
cinci. Avem un număr 
de 45 de unităti de des
facere a mărfurilor și 9 
unităti de producție și de 
prestări servicii, iar nu
mărul de lucrători este 
de 130. Avem. în special 
în Geoagiu. spațiu co
mercial bine pus la punct, 
în general unitățile fiind

foarte buni, marea majo
ritate dintre ei fiind ca
lificați. în ultima vreme, 
colectivul .Consumcoop" 
Geoagiu a întinerit foar
te mult prin atragerea 
de tineret care se dove
dește dornic de afirmare. 
Ca să vă conving asu
pra calității colectivului 
am să vă spun că in ul
timii doi ani n-am avut

Interviu cu dl. IOAN MORARU, președintele 
„Consumcoop" Geoagiu

situate la parterul blocu
rilor de locuit

RED. : Ar fi. poate, 
util să le prezentați pe 
cele mal bune.

T. M.: Din punct de 
vedere al cifrei de afa
ceri ce le realizează, as 
menționa magazinul de 
mobilă — condus de dna 
Maria Bardan. textile — 
confecții — gestionat de 
dna Rodica Cristian, u- 
nitatea din Almașu Mic. 
condus de dna Elena 
Bretean. la care aș adău
ga cele gestionate de Eli- 
sabeta Grecu. Emil Pop, 
Viorel Crișan. Cătinici 
Domnica si altele.

RED.: Vă rugăm să 
ne vorbiți Și despre oa
meni.

I. M. : Avem lucrători

nici o abatere de la nor
mele de comerț — fur
turi. delapidări s a.

RED.: Cum ati ajuns 
președintele unității ?

I. M. : Am intrat în 
rețeaua comercială în 
1983. am muncit la Geoa
giu și Beriu. Aici, la 
Geoagiu. am avut nume
roase altercații — unele 
destul de dure — cu fos
tul primar al comunei si 
am plecat la I.J.E.C.O.O.P. 
Deva. După rvolutie. am 
fost chemat la Geoagiu. 
și am acceptat.

RED. : Am vrea să în
cheiem acest interviu 
multumindu-vă pentru 
informațiile date, nu îna
inte însă de a vă între
ba dacă aveți ceva de 
spus, din proprie iniția
tivă.

I. M. : As vrea să pre- J 
cizez cîteva aspecte. Per- | 
sonal consider comerțul 
ca foarte important în I 
viata societății, el asigu- ' 
rînd transformarea pro- | 
ductiei — a mărfii — I 
deci în bani, oferind ce- > 
tătenilor cele necesare I 
traiului cotidian. în pre- ‘ 
zent și această ramură | 
trece printr-o perioadă » 
de tranziție, de aceea ne | 
confruntăm cu mari ne- » 
cazuri pe care ne stră- I 
duim să le depășim, ape- ' 
lînd în măsură tot mai | 
mare la aprovizionarea * 
directă Prin forte proprii > 
adică. Am realizat. în I 
anul trecut un indice de > 
rentabilitate mic. Aceas- I 
ta reflectă faptul că am J 
făcut si facem cheltuieli | 
aducînd marfă de la * 
distante mari, obiectivul I 
nostru cel mai important » 
fiind desigur și profitul. | 
dar și — poate în pri- « 
mul rînd — aproviziona- I 
rea populației cu tot ’ 
ce are nevoie pentru i 
traiul cotidian. Ceea ce J 
am reușit oină acum — i 
deși rezultatele sint po- I* 
zitive — nu ne mullu- ■ 
mese și vom acționa în I 
așa fel îneît să ne înde- ț 
plinim cît mai bine mi- 1 
siunea ce ne-am asu- i 
mat-o. I

Una dintre 
cele mai frumoase
Fără doar și poate, magazinul ce desface încăl

țăminte din centrul comunei Geoagiu este una din 
Cele mai frumoase unități din cadrul „Consumcoop". 
Unitatea este întreținută foarte bine, iar servirea 
este promptă și plină de solicitudine. Aceste as
pecte se explică prin strădania depusă de dna Eli- 
sabeta Grecu care din banii dumneaei a zugră
vit unitatea, a cumpărat perdele, a procurat flori 
ș.a. E. G. face dese drumuri prin țară și aduce can
tități însemnate de încălțăminte.

BOGATA GAMA 
DE CONFECȚII 
PENTRU FEMEI

LA ACHIZIȚII — PREȚURI AVANTAJOASE

.Consumcoop" Geoagiu oferă prețuri avantajoa
se — ca de altfel toate unitățile de acest fel din 
județ — pentru produsele solicitate la export. Ast
fel, pentru 1 kg sămintă de dovleac se plătește 40 
lei, 1 kg miere de albine monofloră 200 lei, 1 kg 
Came de iepure 120 Ici. 1 kg carne de giscă 120 lei, 
1 kg fasole albă 40 lei, 1 kg pene — 300 lei șa, 
In Geoagiu se va deschide curind o unitate CC va 
desface mărfuri in schimbul produselor agricole. 
Trimițind la export produse cum sint cele de mai 
«us, .Consumcoop" Geoagiu va obține valută cu care 
va putea să-și procure utilaje și agregate pentru 
unitățile ce desfac produse agroalimentarc.

FAINA — O PROBLEMA A TUTUROR

Că la Geoagiu se face 
o piine bună este o rea
litate pe care nu o poate 
contesta nimeni. Evident, 
acest lucru presupune o- 
lorturi dintre cele mai 
serioase. Si. intr-adevăr, 
se fac 1 Patinl știu insă 
că făina necesară celor 
trei brutării de Ia Geoa
giu. Romos si Balsa se 
aduce cu mari cheltuieli 
de la Arad. Rimnicu Vil- 
cea si Timișoara Aceasta 
face ca prețul de fabri
cație al unei pîin) să fie 
sensibil mai marc decit 
eel cu care oamenii o 
cumpără.

Pentru a depăși această 
stare anormală, există o 
soluție foarte practică si 
avantajoasă : aproviziona
rea cu făină să se facă 
de la cetățenii din zonă, 
în acest sens, .Consum- 
coou" Geoagia propune 
cetățenilor $1 fn Interesul 
cetățenilor ca. în schim
bul Piinii pe care o cum
pără zi de zi. să predea 
făină. Mai ales că in 
zona acestor comune e- 
xistă mari posibilități, ce
tățenii definind însem
nate cantități de grin sl 
făină. I

Magazinul de textile 
— confecții din Geoa
giu se numără printre 
unitățile cele mai bune 
ale „Consumcoop" rea- 
liztnd lunar o cifră de 
afaceri tot mai marc. 
Faptul acesta are la 
bază preocuparea dnei 
Rodica Cristian pentru 
aprovizionarea unită
ții ce o gestionează. 
Șefa de unitate face 
adesea deplasări în 
județ și in țară. la 
Producătorii bunurilor

•>

MARFA — DIRECT 
DE LA 

PRODUCĂTORI

de larg consum și se 
întoarce acasă cu can
tități importante de 
marfă. în nnul trecut, 
de pildă, dna C. R. a 
fost la Sibiu, Mediaș 
ș.a., la agenții econo
mici ce produc textile 
și confecții. A făcut 
un drum șl dincolo 
de munți — la Pașcani, 
mai precis — de un
de a adus perdele. Ase
menea dnei Rodica 
Cristian procedează și 
gestionarii altor ma
gazine ale „Consum 
Coop" Geoagiu. fapt ce 
explică hunele rezul
tate ce le obține uni
ta (ea.
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IMPORTANTE 
CIFRE 

DE AFACERI
Doamna Maria Bel- 

eca, contabila șefă a 
■Consumcoop" Geoagiu, 
nc-a spus :

— în anul recent 
încheiat am oblinut 
rezultate importante, 
in aproape toate do
meniile activității ce 
o desfășurăm.

— Cifrele concrete 
ar fi. poate, mai con
vingătoare.

— Așa este. Iată-lc: 
la desfacerile de măr
furi cu amănuntul am 
realizat o valoare de 
peste 82 milioane lei. 
la producția industrială 
10 milioane lei. profi
lul obținut este de 
2 680 000 Jel. iar indi
cele de rentabilitate 
2,9.

— Cum a debutat 
anul 1992 ?

— Sub hune auspi
cii. Am făcut multe 
drumuri — unele chiar 
foarte lungi — și ;un 
adus multă marfă so
licitată de populație. 
Apelăm pe scară din 
ce în ce mai largă 
pentru procurarea de 
marfă — Iu preturi 
negociabile — direct 
de la producători pen
tru a pune Iu dispozi
ția cetățenilor din 
Geoagiu, Romos și Bal
șa bunurile de care au 
nevoie pentru viața de 
fiecare zi.

în Complexul co
mercial din centrul co
munei Geoagiu func
ționează. la etaj, un 
atelier de croitorie Pen
tru femei. Lucrătoarea 
unității, dna Minodora 
Mariș, ne-a spus :

— Putem satisface 
orice comenzi, execu
tând o gamă foarte 
largă de confecții Pen
tru femei. Confecțiile 
Ic realizăm atît din 
materialul clientului, 
cit si din cel al coo
perativei. iar preturile 
ce Ic practicăm sint 
mult mai mici decit 
Cele de la orașe.
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COFETĂRIA —
O UNITATE
CĂUTATA

Cofetăria din Geoa
giu, condusă de dna 
Silvia Oroianu, oferă 
zilnic o gamă bogată 
de produse de patise
rie și cofetărie reali
zate în laboratorul pro
priu al „Consumcoop". 
în îiccare zi se află 
in vinzarc 3—1 sorti
mente de prăjituri 
proaspete, foarte a- 
preciate în special de 
elevii liceului agricol 
și ai școlii generale 
care, in pauza marc, 
dau fuga la cofetărie 
să-și astimperc pofta 
de dulciuri specifică 
virstei tinere. Poftă 
bună, copii !
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Gînduri de viitor
Dintre multele obiective 

de viitor ale „Consum
coop'' Geoagiu am reți
nut :

• Construirea unei car
mangerii care să asigure 
valorificarea resurselor 
locale de carne și asigu
rarea populației cu prepa
rate de bună calitate,

• Pentru îmbunătățirea 
activității de transport, 
din fondul propriu de 
dezvoltare, se va achizi
ționa un mijloc de trans
port

• în obținerea fondu
lui de marfă, o atenție 
deosebită se va acorda 
relațiilor directe cu fur
nizorii.

• Angajarea unor per
soane calificate în mese
ria de ficrar-potcovar, 
sau calificarea unor ti
neri în această profesie.

pentru înființarea în co
munele arondate a unor 
ateliere de fierărie — 
potcovărie —, in prezent 
mult solicitate de cetă
țeni.

• Reanienajarea atelie
rului de frizerie din co
muna Romos.

• Realizarea în comu
na Geoagiu a unei grădi
nițe cu orar prelungit, 
care să vină în sprijinul 
populației și să ofere noi 
locuri de muncă.

• Creșterea capacității 
de producție a laborato
rului de patiserie și di
versificarea produselor.

• Schimbarea destina
ției actualului magazin 
de solduri -bn Geoagiu 
și înființarea în acest 
spațiu a unui atelier de 
coafură.

-PUBLICITATE - PUBLICITATE ■■ PUBLICITATE - PUBLICITATE-
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P.N.Ț.C.D. DEVA 

ANUNȚA: 
parastas în memoria lui 

IULIU MANIU
la 2 februarie, 1992, la Catedrala „Sfîntul 

\ Nicolae" de pe str. A. lancu, orele 12. (14)

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 
SUCURSala JUDtTtANA 

HUNEDOARA—DEVA
Piața Unirii nr. 3,

prin unitățile teritoriale din
Deva 
Petroșani 
Hunedoara 
Brad 
Simeria

' primește depuneri în Ici de la populație în con-
) diții de dobîndă foarte avantajoase ;
• 19 la suia pentru disponibilitățile la vedere

• • 26 la sută pentru depozitele la termen de
peste 1 an.

Relații suplimentare la telefoanele 19559, 
’ 11745, 16480 sau la sediul băncii. (81)i____________________ ___________________

S C COMSER S.R.L.
) DISTRIBUITOR AUTORIZAT RANK XEROX 

Preia în service, la cerere, toate aparatele 
t XEROX instalate pe raza județelor Hunedoara,
• Alba și Caraș-Severin.

Se asigura materiale consumabile, hîrtie 
i import format A,,, A|, A>, A>, A-,, hîrtie color, 
, transparente, etichete, hîrtie fax, hîrtie calc pe 
i lipodimensiuni variate.

Firma cumpără aparatură XEROX ieșită din 
uz cu 10 la sută din prețul unui aparat XEROX 

’ nou achiziționat prin firma COMSER.
Solicitările se vor primi pe adresa firmei 

1 din Hunedoara, str. Revoluției, nr. 5, telefon 
i 957/12538, interior 132. Fax 11919. (21)
i---------------------------------------------------
) R.A.G.C.L. DEVA

cu sediul în Deva, str. Libertății nr. 6 
ORGANIZEAZĂ:

’ în data de 14 februarie 1992, ora 15,30, în Sala 
1 Consiliului de Administrație din același imobil.
\ LICITAȚIE PUBLICA I
1 in vederea închirierii spațiului disponibilizat în ( 
\ suprafață de 104,86 mp din fostul Magazin de l 

menaj din bdul 1 Decembrie, bloc nr. 2 — Deva. | 
Destinația spațiului a fost stabilită de către ț 

organele Prefecturii județului Hunedoara, a fi 
magazin „CADOURI".

Documentația privitoare la spațiul scos la 
I licitație, precum și informații privitoare la pro- 
î cedura de licitație se obțin zilnic între orele 
) 8—9 la sediul regiei, Oficiul juridic. Documen- 
ț lația se eliberează contra cost.

Licitația în vederea închirierii se desfășoară 
în temeiul H.G. nr. 1228/1990. [89]

VfNZARI — 
CUMPĂRĂRI

• FIRME de prestigiu :
NEC. PANASONIC. PHI
LIPS. SAMSUNG. TRI
UMPH. ARTECII. MEKO- 
RONIC. într-o largă paletă 
de produse electronice (TV 
color, videouri. combine, 
radiocasetofoane. telefoa
ne). le puteti găsi și cum
păra La cele mai avanta
joase preturi din județ, la 
magazinul nostru din De
va. bdul Decebal. bloc C. 
parter, deschis zilnic între 
orele 9—19. Informații te
lefon — telefax 956 — 
23488. (158)

• VÎND autocamion
I.F.A. tracțiune Integrală, 
an fabricație 1986. 30 000
km. Deva, telefon 20694.

(137)
• VlND cameră video 

JVC — GR — S 707. nou. 
Riad, telefon 51077.

(160)
• VlND televizor alb-

negru Sirius. Deva. str. A. 
lancu. bloc III. sc. A. et. 
3. ap. 8. (157)

• VlND televizor alb- 
negru. Diamant 210. De
va. telefon 23787.

(156)
• C AP. Turdaș vinde 

la licitație în data de 31 
ianuarie 1992. ora 9. mij
loacele fixe rămase în in
ventar. Licitația are loc 
la fostul sediu C.A.P. Tur- 
d.iș unde se găsește afi
șată și lista cu preturi.

(152)

• S. C. „SERCO*
S.R.L. vinde en-gross. 
alcool 96 grade, im
port Iugoslavia, co
menzi la telefon 956/ 
19190. intre orele 10 
—18. (119)

1

angajează șofer pe autoturism. Condiții :
• vîrsta maximă 35 ani
C absolvent de liceu
• vechime ca șofer minimum 5 ani
Informații la sediul sociofății din Deva, str. 

Horea, nr. 12—14, telefon 12160. (84)

I

1

I

PRIMARIA ORAȘULUI BRAD 
JUDEȚUL HUNEDOARA 

str. Republicii nr. 14 
Organizează la sediu LICITAȚIE pentru 

concesionarea unui teren situat în zona centra
lă a orașului Brad cu destinația sediu de bancă.

LICITAȚIA va avea loc la data de 20 fe
bruarie 1992, ora 9,30.

Documentele licitației se pot procura de la 
sediul Primăriei — camera 23, iar ofertele se 
depun la camera 23 pînă la data de 19 februa
rie 1992, ora 14.

Informații suplimentare la telefoanele 956/ 
50880, 50714, 50698. (86)

• \ ÎND apartament 2
camere, zonă centrală. D?- 
va telefon 17393. după ori 
16. (117)

• VINI) bibliotecă, masă
si sase scaune. Deva te
lefon 21148. (117)

• VlND Dacia 1 310 nouă, 
cu motor 1 110. 11 000 km 
bord Deva, telefon 22498.

(129)
• \ 1ND autoturism Da

cia 1 310. an de fabricație 
1989. in valută sau lei. ne
gociabil. Deva. telefon 
28113 sau str. V. Babeț. 
nr. 1 (133)

• VINI) apartament 2
camere. în lei sau valută. 
Deva, bdul Bulcescu. bloc 
12. ct. 10 ap. 41. telefon 
20375. (134)

• JIND bicicletă medici
nală. Deva, telefon 29016.

(162)
• VlND 100 oi. sat l’ri-

< .hz, nr. 19.1. familia Voina.
(165)

• VÎND set segment i
pentru Daria 1 110. Deva, 
telefon 13527. (166)

• VlND garai în str. 
M Erninescu. nr. 71. De
va. telefon 20819.

(167)
• VlND fin ,i instalație 

încălzire centrală. Deva. 
A. Vlaicii. nr. 102

(169)
• VÎND înscriere Dacia 

(februarie 1988). frigider 
Arctic 180 1. televizor Sna-

gov 122, zece oi. Deva, te
lefon 27615. orele 17—21.

(174)
• CUMPĂR dolari S.U.A.

(340). mărci (230). Deva, 
telefon 23926. (177)

• VÎND garsonieră ultra
centrală în lei sau valută. 
Deva, telefon 11981.

(K8)
• VlND piese mecanice 

și elemente caroserie Da
cia 1 100. anvelope noi 
155/15, caroserie uzată 
Dacia 1 300. Deva, telefon 
25684. după ora 16.

(182)
• C.A.P. Cinciș anunță

licitație publică pentru da
ta de 1 februarie 1992, ora 
12. La sediul unității din 
satul Cinciș. str. Principa
lă, nr. 18. pentru urmă
toarele mijloace fixe: un 
grajd, două fînare. o ma
gazie. o remiză, un sai
van. un pătul porumb, un 
siloz. (176)

• COMISIA de lichidare 
a C.A.P. Săliște. comuna 
Băița. anunță societățile 
comerciale sau agenții par
ticulari că oferă mijloacele 
fixe (gralduri. saivane, fî- 
nar) în schimbul construi
rii unui cămin cultural în 
sat. Lista cu preturile 
si negocierile la adresa : 
sat Săliște. nr. 14. telefon 
130.

• VlND înscriere Oltcit.
ridicabil imediat. Hunedoa
ra. str. Al. Vlahuță. nr. 
6. ap. 35. (7907)

• VÎND urgent cărucior 
invalid, stare foarte bună. 
Hunedoara, telefon 15628.

(7908)
• CUMPĂR contract a-

partament 2 camere, ex
clus Micro VI. VII. Hu
nedoara. telefon 16172, di
mineața. (7910)

• VÎND televizor Dia
mant. Saba, ultracolor. De
va .telefon 20235. (188)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB garsonieră, 
confort I Hunedoara, cu 
apartament sau garsonieră 
Deva. Deva, telefon 29116.

(7911)
• SCHIMB garsonieră,

confort I. bdul Dedebal. cu 
apartament 2—3 camere 
(exclus Micro). Deva, te
lefoane 18279. 24227, după 
ora 17. (151)

• SCHIMB garsonieră.
Deva, cu apartament două 
camere. Deva. Zamfirescu. 
bloc Q 2. etaj 11. aparta
ment 9, zilnic. (153)

• SCHIMB apartament
2 camere, zona Gojdu. cu 
apartament 3 camere, zo
nele Gojdu. Zarand. Crean
gă. Eventual preiau rate. 
Deva, telefon 21152. după 
or.t 15. (154)

• SCHIMB apartament
2 camere .Goidu. cu simi
lar zona Mărăști. Informa
ții Deva. Gojdu. bloc 0 3, 
scara 3, apartament 21. 
după ora 17. (155)

PIERDERI

• PIERDUT carnet de 
student, pe numele Ioanes 
Doru Daniel, eliberat de 
Universitatea Ecologică De
va II dedai nul. (150)

ÎNCHIRIERI

• CAUT garsonieră sau
apartament pentru închi
riat. Deva, telefon 15762. 
orele 17—21. (170)

• CAUT pentru închi
riat garsonieră sau aparta

ment 2 camere în Deva. 
Informații Hunedoara, te
lefon 957/22683. (132)

OFERTE DE SERVICII

• OFER servicii califi
cate de evidentă contabi
lă. pentru întreprinzători 
particulari. Deva, telefon 
11881. după ora 16.

(183)

DIVERSE

• CASA de Cultură Ha
țeg organizează începlnd 
cu data de 1 martie 1992 
cercuri de contabilitate si 
conducere auto, categoria 
B. curs teoretic. Infor
mații telefon 70712.

(140)
• CU autorizația nr. 

3337 din 14 ianuarie 1991. 
eliberată de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă asociația familială 
Zarand. cu sediul în Brad, 
reprezentată prin DraLa 
Cornel, cu obiectul activi
tății comercializare si pro
ducere produse alimentare, 
agricole și animaliere, cu 
desfacere în local și am
bulant în piețe, tîrguri si 
locuri de agrement din 
țară si străinătate. (159)

• CU autorizația nr. 3448
din 24.1.1991, eliberată de 
Prefectura județului Hune
doara. a luat ființă asocia
ția familială R.T.V. VERO- 
NIQUE, cu sediul în De
va. bdul Decebal. bloc 22. 
reprezentată prin Ivanoff 
Nicoloff Nicolae. cu obiec
tul activității depanare 
radio-Tv. import-export, 
comercializare produse in
dustriale electronice. e- 
lectrice la beneficiari în 
toată tara. (118)

• INSTRUCTOR inde
pendent pregătesc conducă
tori auto categoria B. Con
diții avantajoase. Informa
ții Deva, telefon 21579.

(161)

COMEMORĂRI

• ÎNLĂCRIMATE gîn- 
duri si pioasă reculegere 
Ia împlinirea a zece ani de 
la trecerea in veșnicie a 
iubitului nostru soț. tată, 
socru ci bunic

RUSN.AC IO AN 
din Deva. Dumnezeu să te 
odihnească în pace. Fami
lia (146)

• SINTEM din nou ală
turi de tine dragă Corina 
Mulu din Hațeg astăzi 
cînd se împlinesc trei ani 
de Ia pierderea ultimului
tau fiu. Prietenii. (175)

DECESE
• MONICA fiica. Car

men soră mulțumesc ved-
nilor. prietenilor care au 
fost alături de ele și în 
special colegilor de la Ser
viciul Energetic — „Side
rurgica" S.A. Hunedoara, 
pentru ajutorul si bunăvo
ința cu care le-au înconju
rat in clipele de durere 
cînd au condus pe ultimul 
drum pe draga lor

Ing. DESI’INA BUN.
(7909)

• COLEGII de clasă de 
la Liceul -Dcccbnl* Deva 
slnt alături de Simona 
Ifrapt. la oroaua încercări 
pricinuită de pierderea ta
tălui său si transmit sin
cere condoleanțe familiei 
îndoliate. (189)

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA :

2 700 Deva, str. 1 Decembrie, 35, 
județul Hunedoara 

Telefoane: 11275. 12157, 11269 
Telefon Tipografic : 25901 

Tax : 18061
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• ADRIANA soție, 
Oana și Cosmin copii, 
încremeniți de durere, 
anunță pierderea bu
nului și iubitului lor 
soț și tată

Ing CRISTIAN 
DIMANCESCU 

lăsînd în inimile lor 
nemîngiiate nesfîrșită 
și grea suferință.

lnmormîntarea va a- 
vea loc în ziua de 30. 
1.1992. ora 13. de Ia 
Casa Mortuară din 
str. M. Erninescu. Deva.

(180)

• MAMA. soacra. 
Mirela soră. Paul Di
nu cumnat. Rodica si 
Radu Mircea cumnati. 
Erica și Neluțu Puiu 
cumnati împreună cu 
copiii. împietriți de 
durere. îl conduc pe 
ultimul drum pe iubi
tul lor

CRISTIAN 
DIMANCESCU 

plecat prea devreme 
dintre noi, lăsînd o 
nemărginită durere in 
inimile noastre. (181)

• A plecat dintre no 
după o grea si neașteptată 
suferință, la numai 39 de 
ani. prietenul, colegul nos
tru

Ing. CRISTIAN 
DIMANCESCU 

om cu deosebite calități. I- 
aducem ultimul nostru o- 
magiu si sîntem cu tot su
fletul alături de familia 
crunt lovită. Colegii din 
I.C.T.T.P.L.C.I M. Deva.

(179»

• CU nemărginită 
durere aducem un ul
tim omagiu celui ca
re a dispărut dintre noi 

Ing (RIȘTI AN 
DIMANCESCU 

Colegii de facultate din 
Deva. (172)

• COLECTIVUL Re
giei Autonome a Cu
prului Deva este ilă- 
turi de fam.iia D>măn- 
cjscti în ereaua sufe
rință pticinuită prin 
dispariția ee:Vi ce a 
fost

Ing (IHST1 AN 
DIM\N(ESCU

(173)

• COLEGII de la 
E.M. Vețcl-Mintia. pro
fund îndurerați, aduc 
un ultim omagiu . 
care a fost un om 
minunat

Ing CRISTIAN 
DIM \N( ESCU

Sincere condoleanțe 
familiei îndoliate. (171)

• CU adincă durere 
nepoții Mihaela și A- 
drian. Ghcorghe si 
Loghina anunța înce
tarea din viată a celui 
caro a fost

înv. pensionar
V.ASILE I l Pi 

în virs.ă o<« 79 ani. 
Corpul neînsuflețit este 
depus la Ca «a Mortua
ră din str. Erninescu, 
Deva. înmormîntarea 
are loc azi. 29 ianua
rie 1992. la ora 13. in 
cimitirul ortodox. (163)

• UN ultim omagiu din 
partea familiei Patrâu li
mit. Iozefa Ncli, regretatu
lui unchi.

tnV. V.ASII.E II PU.
(187)

întreaga răspundere pentru conținutul 
articolelor publicate o poartă 

autorii acestora.

TIPARUL:
S.G. „Polidava“ S.A.

Deva, str. 22 Decembrie 257
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