
Sfinta Scriptură ne zice: 
„Aduceți-vă aminte de 
mai marii voștri, care 
v-au grăit vouă cuvintul 
lui Dumnezeu : priviți cu 
luare aminte cum și-au 
încheiat viata și le ur
mați credința". Aceasta o 
facem și noi. in fiecare 
an. la 30 Ianuarie, cind 
sărbătorim ziua celor „trei 
luceferi creștini", a sfin
ților mari dascăli și ie
rarhi : Vasile cel Mare. 
Grigore Teologul și loan 
Gură de Aur.

Sfintul Ierarh Vasile 
cel Mare s-a născut în 
Cesareea Capadochici, 
din părinți creștini. Mama 
sa. Emilia, era fiică de 
martir, iar bunica Ma- 
crina era o femeie cu 
adevărată teamă de Dum
nezeu. Amîndouă l-au 
crescut pe Vasile în fo
cul dragostei. pentru 
Hristos. Vasile era în-
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PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
— ARIPA TÎNĂRA — CE ESTE Șl CE VREA 

„Răul cel mai mare-i 
nu sîngele vărsat, ci 

conștiința viitorului trădat**
Actul puterii, pnntr-un 

hățiș de legi, dintre care 
unele contradictorii, altele 
pripite sau tardive și — 
de ce nu ? — unele chiar 
inoperate și inoperante, nu 
numai că nu poate să de
vină un factor generator 
de progres aar nici măcar 
de ameliorare a derutan
tei existente cotidiene, fi
indcă simplele calități po
litice dobindite în .școala 
deformării colective" nu 
mai sint suficiente, oricît 
de abil ar fi etalate unui 
electorat suprasaturat de 
dispoziții analoage si care 
a suportat în mod diferit 
greutatea speranței, a bat
jocurii șl a demonstrației 
reci si care, datorită obo
selii sociale și istorice nn 
a deprins Încă notele d1»- 
tincte din olatformele-pro- 
gram pline de similitudini 
ale partidelor politice.

Deci, ceea ce ar trebui 
să 1 se pretindă unul ales 
este să posede o imagina
ție creatoare, dublată de 
o capacitate intuitiv-selec- 
tivă. să fie apropiat si des
chis fată de semenii săi. 
>1 nu un .exemplar" din

SFINȚ11 TREI IERARHI
zestrat de Dumnezeu cu 
o minte ageră și va cer
ceta școli înalte din Ce
sareea. Constantinopol și 
Atena. încă de tinăr va 
intra în viata călugăreas
că. La 35 ani ajunge E- 
piscop în Cesareea. Sfîn- 
tul Vasile cel Mare a în
temeiat primul spital din 
lume — „Vasiliada". De 
la Sf. Vasile cel Mare 
ne-au rămas mai multe 
scrieri alese printre care 
și Sf. Liturghie care-1 
poartă numele și care se 
oficiază de zece ori pe 
an ! Moare la 1 Ianuarie 
379 d. II.

Sfintul Grigore de Na- 
zians s-a născut în satul 
Arianz din tinutul Capa- 
dochiei. cam pe la anul 

morga universitarilor de 
duzină, prea atenti la ie
rarhiile constituite. prea 
gravi cu regulile și con
vențiile jocului lor.

In al doilea rind. tre
buie să aibă un simt poli
tic bazat pe principiul fe
brei hectice: o vindeci 
dacă o descoperi înainte de 
a se manifesta. Tot așa In 
domeniile economic șl cul
tural. protecția socială, da
că adopți o măsură fără să 
intuiești răul pe care-1 ge
nerează. Acesta, odată de
clanșat devorează, iar ce-ți 
răminc de făcut este să-l 
repari, nu să mergi înainte.

Aceasta a fost și rațiu
nea desprinderii unor per
sonalități din Partidul Na
tional Liberal șl formarea 
P.N.L. — Aripa Tînără 
(Partidul Liberal), precum 
și Ieșirea din iminenta coa
liție cu E.S.N. care. în

IACOI1 RUS. ION IIENȚ, 
membri 

in Comitetul director, 
fondatori al P.N.L.-A.T., 

filiala Județului Hunedoara

(Continuaro în pag. o 2-n)

329 d. II. Mama sa Nana 
este o femeie foarte cre
dincioasă crescîndu-1 pe 
Grigore în teama de 
Dumnezeu I Acesta a ur
mat școlile din Cesareea. 
Alexandria și Atena. Ta
tăl său. care era episcop 
în Nazians. îl va hiro
toni intru preot iar mai 
tirziu Sf. Vasile cel Ma
re îl va hirotoni întru 
episcop. Ajunge Patriarh 
la Constantinopol șl va 
prezida putină vreme 
chiar Sinodul al II-lea 
ecumenic, de la 381. A 
murit pe la anul 390 
d. II. De la el ne-au ră
mas cuvîntări frumoase, 
scrisori prețioase șl peste 
douăzeci de mii de ver
suri minunate.

Economia județului Hunedoara in anul 1991

Desfaceri dc mărfuri prin comerțul

V/M Realizat —
1991

în % față dc

1990 1989

Producția marfă industrială mii. lei 63132,0 75,0 54,1
Productivitatea muncii in

industrie lei/pcrs. 570318 80,2 58,1
Investiții din fondurile

statului mii. Ici 10921.0 81,0 5X7
Export din producția județului mii R 3235 11.1 11.1

mii $ 71116 76.5 39,9
IJvrări dc mărfuri la fondul

pieței din producția județului mii. Ici 10900,1 96,9 109,0

Efectivele dc animale

dc stat și cooperatist mii. lei 18269,0 186,8 236,7
Servicii prestate populației dc către

unitățile de stat și coope
ratiste mii. lei 2702.3 166,5 165.2

Profit (11 luni) mii. Ici 3001.1 258,8 273,2
Pierdere (11 luni) mii. lei 11366,5 212,7 569,0
Producția principalelor produse

industriale :
— huilă netă mii to. 3335.8 87,2 41,3
— energic electrică mii. kWâi 4593,2 93,3 72,9
— oțel mii (o. 1107.0 66,5 43.5
— laminate mii to. 1002,3 71.1 46,1
— ciment mii to. 701,3 67,1 62,3
— țesături mătase mii mp. 7113,0 86.5 86,1
— berc mii hi. 101 98,8 92,1
—■ carne tăiată in abatoare <0, 16931 95.7 157,1
— preparate din carne to. 6511 71.7 399,3
— lapte dc consum mii hi. 129,9 72.8 72.1
— unt to. 91 11.1 22.6
— brinzeturi to. 194 72.6 52,9
— pi ine lo. 88222 85,0 86,9

(I.A.S.. asociații și populație) :
— bovine cap. 97816 86,0 71.1
— porcine cap. 151390 87,7 99,7
— ovine cap. 210217 95,0 86.2

Producția dc lapte șl ouă
(I.A.S. -|- asociații):
— lapte do vacă Iii. 76698 13,9 33,0
—• ouă mii buc. 91009 95,5 189,3

Sfintul loan Gură de 
Aur s-a născut la anul 
314 d II. in Antiohia. Ră
mas orfan de tată, el a 
fost crescut cu multă gri
jă de buna sa mamă An- 
tuza. Cită vrednicie împo
dobea ființa mamei sale, 
se vede mai ales din a- 
ceea că învățatul Liba- 
niu a zis : „Ce femei mi
nunate sint printre creș
tini !" Ioan a învătat la 
școala marelui învătat 
Libaniu și a ajuns om 
de seamă. Va fi hirotoni
sit de diacon și apoi de 
preot, de către Episcopul 
Maletie. Atunci scrie el 
cartea : „Despre preoție!" 
Datorită puterii sale de' 
cuvântare șl pentru pre
dicile sale alese va pri

mi numele de „Gură de 
Aur". După o viață plină 
de încercări și un exil 
nemilos va sfirși undeva 
pc țărmul Mării Negre în 
jurul anului 407. d. II. 
Abia după 30 de ani de 
la moarte. împăratul Teo- 
dosie va încerca răscum
părarea păcatelor părin
ților săi și va aduce 
moaștele Sf. Ioan Gură 
de Aur la Constantino
pol. De la Sf. loan ne-au 
rămas cele mai mari 
predici creștine. Tot de 
la el nc-a rămas și Sfin
ta Liturghie carc-i poar
tă numele și care se săvâr
șește în cca mai mare 
parte a anului.

Cei trei mari Ierarhi 
și dascăli ai bisericii sint 
patronii Școlilor Teologi
ce și ai multora dintre 
creștinii de ieri, azi și 
de totdeauna !
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DE AZI i
■ Nevoile de ieri — 

grijile de miinc

■ Oameni, fiți 
atenți !

■ Tribuna 
„Cuv jilțului 
Liber**

FLASH!
O orar prpi'lrauil. 

De la o vreme, mai multe 
magazine ale unor socie
tăți comerciale cu capital 
de. stat din Deva și-au 
schimbat orarele dc func
ționare. Astfel, magazinul 
cu articole electrice de 
pc strada 1 Decembrie este, 
deschis intre orele 9—17. 
l.a fel magazinul fost 
Electrolux (care mai are 
un raion da articole, elec
trice) de pc strada Liber
tății. De cc, oare, cind ma
joritatea unităților comer
ciale funcționează după 
orarul 10—18, cele, amintite 
(și altele) închid mai re
pede ? Oamenii, de regulă, 
după-amiaza au mai mult 
timp să umble după cum
părături. Dar în loc să 
albă acces in magazine, li 
se-nchide. ușa în nas. 
(GH. P.).

0 31-HD-6060 CIRCULĂ. 
Dlpsă, lipsă, lipsă. Cafn 
așa se vorbește în Auto
gara din Orăștic. Referiri
le se fac la anvelope, ba
terii, dar și la conștiință. 
Curse suspendate, navetiști 
rămași pe drum, inipiegați 
de. mișcare. în șoma) etc. 
Este o situație incredibilă. 
Dar 31—IID—6060 cu tână
rul Paul Tlrănescu la vo
lan, circulă Zilnic. Curse 
la Geoagiu, Romos, Dc- 
riu. Deva... Unde este ne
voie pentru călătorii care 
așteaptă în frig in stații. 
Oare dc ce nu fac toți șo
ferii cum face tinărul Paul? 
(GR. I. N.i.

0 NOU. In Deva, la 
parterul blocului 44 din 
strada 22 Decembrie, s-a 
deschis un atelier dc în
cărcat brichete. Aparține 
Socom „Mureșul" Deva. 
(E. S.i.

0 DATE IN LEMN! Pc 
ușa ceasornicăriei dc pe 
strada 1 Decembrie din 
Deva este afișat orarul dc 
funcționare a respectivei 
unități. Ce poate vedea 
omul înscris acolo ? „Zil
nic intre orele 8—18, sim- 
bdta liber, duminica în
chis". La cine se referă 
orarul oare ? La șeful dc 
unitate ? Rate fn lemn, 
domnule! (T.P.)

0 ÎNTREPRINZĂTORI. 
In orașul Hațeg ștr. Ho
rea, la nr 1, timplarii An
ton Opruț și Gheorghc lo- 
naș au deschis un atelier 
privatizat dc tîmplăric. 
Aici se execută, pentru 
populație, instituții, agenți 
economici, diverse produse 
ca: mese, scaune, dula
puri, galerii pentru perde
le, lambriuri etc., pr-.-um 
și reparații curente fa o- 
blectc din lemn. Executând 
lucrări de bună calitate, 
atelierul este căutat dc 
populație. (N.S.).

FLASH!
Serial cu apariție simultană Ia București, Timișoara, Craiova, Deva și Constanța.
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AGENDA ELECTORALĂ
■ Dl Dumitra Vasilc Ti- 

beriu Vanca. consilier ju
ridic la I. M Barza. și-a 
depus candidatura. ca 
independent, la funcția de 
pr.mar al orașului Brad. 
Domnia sa dacă va în
truni sufragiile alegători
lor la votul din 9 febru
arie a.c., își propune să 
acționeze pentru întronarea 
cadrului de legalitate si 
dreptate socială, prevenirea 
si combaterea corupției, 
buna gospodărire a locali
tății. imbunidătirea apro
vizionării cu apă. a încăl
zirii si stării drumurilor, 
reamolasarea la B<ad a 
subfilialelor procuraturii, 
judecătoriei si notariatu
lui. construirea de așeză
minte de cultură de care 
localitatea are atita ne
voie. conexarea vieții ora
șului la Înfăptuirile sl as
pirați.le lumii moderne. 
Iată un program de lucru 
bogat. ce poate fi Încă 
mult imbunătălit sl diver
sificat. menit să ridice cea 
mai mare localitate din 
Țara Zarandului la cerin
țele democratici, prosperi
tății si civilizației mo
derne

■ Domnul Zaharia Mica, 
candidat independent pen
tru funcția de consilier hi 
Primăria Deva. fn cazul 
în care va fi ales, fsf pro
pune următoarele obiecti-

ve : • relansarea economi
că prin folosirea eficientă 
a resurselor umane, mate
riale și financiare • crea
rea condițiilor pentru ca 
populația de pe Valea Mu
reșului să-și vîndă în u- 
nități adecvate produsele 
în municipiu • organizarea 
unor spatii de agrement — 
schi, tenis, baschet șa.. în 
zona Bcian • realizarea u- 
nui sistem de creditare a 
producătorilor agricoli pen
tru stimularea producției 
• sprijinirea asistentei me
dicale • combaterea po
luării • formarea de noi 
surse pentru bugetul lo
cal — garanția realizării 
obiectivelor propuse.

■ Luni, s-a prezentat la 
redacție domnul Emil Ste
pa. președintele Organiza
ției din Crișcior a P.N.L 
Dumnealui ne-a semnalat 
că Ia căminul cultural din 
Zdrapțl trebuia să aibă 
loc întilnirca alegătorilor 
cu candidatul acestei for
mații la funcția de pri
mar al comunei. Un grup 
de cetățeni — printre care 
Viorel Virden. Nicolac Bă- 
dău M. Muntoiu ș.a. — nu 
aU permis însă intrarea 
în căminul cultural. întîl- 
nirca n-a avut loc. Este un 
gest ce contravine Legii 
electorale pentru alegerile 
locale.

INVITAȚIE
Xsociația l’ro-Democrația este împuternicită să 

participe in calitate dc observator național — ală
turi de alte organizații apolitice — la desfășurarea 
alegerilor locale dc la 9 februarie a.c. Scopul parti
cipării este desfășurarea in deplină libertate și ma
ximă corectitudine a alegerilor.

( ci ce doresc să se alăture Asociației Pro-Dc- 
tnocratia sint rugați să telefoneze la Hunedoara, 
telefon <157/13601. )a dl Mircea Popescu.

Cheia pentru orașul Hațeg
-mențin Democratică 

P .-zin'.a o listă de 19 con
silieri — membri ai Par
tidului Național Liberal, 
l’a aiului Național Țăra
ni Crc.tin și Democrat, 
Pa lidului Alianței Civice. 
Uniunii D -mocratice a Ma
ci, ii lor din România — 
al căror țel este lupta pen
tru adevăr, cinste și drepta
te, combaterea corupției, 
minciunii și incompeten
tei Li sint de diverse pro
fesii - ingineri, profesori. 
m> li i, țărani șa — dar 
toți sint animați de dorin
ța să f. eă eforturi pentru 
bine). comunității.

Ca p.imar al orașului 
Ha'- g, Convenția Democra
tică il propune pe dl dr. 
Voi cu 7 gan. născut la 11.9. 
1953 in Țara Zarandului, 
jntr .. fimilie de învăță
tori. In prezent domnia sa 
luflieazâ Ia Circumscripția 
Vvli i inu.ă Hațc-g gște că- 
să . are o fetiță. Nu a 
fa. ut partă din P C.R.

In cazul în care vom a- 
v-.a votul electoratului, ne 
p: opunem să acționăm în 
imitatoarele direcții: ■ 
crearea unor condiții de 
locuit omi nești In blocuri 
(apă, căldură, gaz); ■ In
troducerea gazului metan 
in locuințele particulare ;
■ asigurarea de butelii de 
aragaz pentru sate ; ■ vrem 
să facem un oraș curat, cu 
un comcbț civilizat. fără 
corupție, să realizăm un 
învățămlnt modern și o a- 
sistență medicală de înaltă 
competență ți cît mal a- 
proape de omul bolnav j
■ vom susține viața cultu
rală $1 spirituală a orașu
lui ; ■ pentru tineri vom 
construi un complex spor-

tiv ; ■ ceea ce dorim cel 
mai mult este ca oamenii 
să Intre imediat în posesia 
pămîntului. iar din rezer
va creată să asiguiăm pă- 
niînt și pentru cei ce in 
prezent n-au pamînt.

Cu convingerea că re
nașterea României și a 
poporului român nu poate 
veni decit prin credința în 
Dumnezeu și prin condu
cători drepți și cinstiți, in
vităm locuitorii zonei Ha
țegului să voteze CHEIA. 
Cheia succesului se află în 
mîinile dumneavoastră, sti
mați alegători.

Numai împreună vuin 
reuși I

Dr EMIJ, Dl ȚLl.ESt U,
( onventia Democratică 

din orașul Hațeg

Nevoile
in urmă cu doi, trei ani 

și mai bine, colectivul În
treprinderii de tricotaje 
Petroșani livra la export 
aproape 80 la sută din 
producția totală a unitătil. 
produsele sale fiind apre
ciate de beneficiari. Cît s-a 
exportat în 1991 7 Cam 10 
la sută. Dc ce ? Din cauza 
degringoladei în care a 
intrat economia românească 
dură revoluția din 1989. 
înseamnă că activitatea în- 
trepiinderii a fost slabă în 
1991 ?

— Dimpotrivă. Dacă a- 
vem în vedere multiplele 
greutăți cu care ne-am con
fruntat anul trecut, ca dc 
altfel întreaga economie 
națională, as putea spune 
că s-a lucrat binișor. în
cheind anul cu un profit 
substantial — a ținut să 
precizeze dna ing. Elena 
Rodica Bodescu. directorul 
S.C. -Tricotaje" S.A. Pe
troșani.

— l’utcti concretiza a- 
ceste greutăți, dna direc
toare 7

— In primul rînd lipsa 
acută în anumite perioade 
a firelor PNA — fabricate 
din gaz metan —. materia 
noastră primă de bază, ca-

de ieri-
re a grevat asupra fluen
tei producției, asupra ve
niturilor angajaților. Apoi 
blocajul financiar cu con
secințe negative asupra a- 
provizlonării tehnico-mate- 
riale si .nu în ultimul rînd. 
plecarea unor meseriași 
valoroși la unitățile minie
re. unde salariile sînt con
siderabil mai mari decît la 
noi.

grijile de
reduse, la niveluri ridicate 
de calitate, competitivitate 
și diversitate.

Din păcate, nevoile de 
ieri ale colectivului se 
constituie in necazurile de 
azi și în grijile de mîine. 
în ce sens 7 Nc explică ut 
dna Elena Rodica Bodescu.

— Din aceeași lipsă de 
fire PNA. lucrăm cam cu 
80 la sută din capacitatea

S. C. „TRICOTAJE” S.A. PETROȘANI'

Acestea au fost. deci. în 
principal, greutățile colec
tivului S.C. .Tricotaje" S.A. 
Petroșani în anul 2991. In 
pofida lor. consiliul dc ad
ministrație. susținut de 
sindicat, a depus eforturi, 
a rezolvat o serie de pro
bleme. asigurînd de lucru 
angajaților și salarii cores
punzătoare. după munca 
prestată și rezultatele ob
ținute. S-a reușit astfel 
menținerea relațiilor da 
cooperare cu anumiti fur
nizori dc materii prime și 
beneficiari ai produselor — 
din tară si din străinăta
te —. întreaga producție 
fiind realizată cu cheltuieli

societății. Blocajul finan
ciar încă funcționează, iar 
unii meseriași continuă să 
privească în curtea veci
nilor din minerit. Oricum, 
ne menținem colcctivtfl și 
producția, ne-am asigurat 
comenzi pentru întreg tri
mestrul I. insistăm pe în
tărirea colalxirării cu be
neficiarii externi. Chiar de 
luna viitoare vom derula 
contractul cu un partener 
extern, care ne va asigura 
unele osmtităti de fire PNA. 
urmînd să-i livrăm o parte 
din produsele realizate. 
Sperăm că — printr-o ra
cordare mai dinamică și 
mai responsabilă a salaria-

mîine
ților la fluxul productiv J 
la exigențele beneficiarilor, 
îndeosebi privind calitatea 
și adaptarea rapidă la li
nia modei, prin rezolv»r--a 
unora dintre greutățile prin 
care trece economia noas
tră națională — să scăpăm 
măcar de o parte clin gri
jile ce ne apasă, să ne im
punem tot mai mult p> 
piața interfiă și gxternă.

în acest sens, conduce
rea unității a întreprins 
deja o seric de masuri 
menținerea in stare d< 
funcționare a întregii do
tări tehnice ; lărgirea sfe 
rei dc testare a beneficia 
rilor interni și externi 
procurarea a două mașini 
de brodat cu efect direct 
și concret asupra competi
tivității produselor — pu 
lovcrc pentru femei, băr
bați și copii: respecta,ea 
riguroasă a termenelor de 
onorare a comenzilor lan
sate dc beneficiari.

Apelați cu încredere I i 
produsele S.C. „Tricotate" 
S.A. Petroșani ! Primele 
loturi dc produse vor lua 
curind drumul celor ce le 
așteaptă.

DUMITRI1 G1IEONE \

Oameni, fiți atenți!
Potrivit statisticii pe 

care o întocmesc pompierii 
la nivel dc județ. în tri
mestrul IV al anului tre
cut s-au produs numeroa
se incendii datorită negli
jentei unor oameni, jocu
lui cu focul al copiilor, nc- 
asigurării condițiilor mini
me de protecție. Amin
team. zilele trecute. într-o 
informație, despre tragicul 
eveniment din Dobra cînd 
un cooil și-a pierdut viata 
datorită jocului cu focul 
al fraților lui mai mari. 
Dar incendii, e drept, fără 
Pierderi de vieți omenești, 
au mai avut loc destule, 
soldîndu-se cu pagube ma
teriale greu de recuperat. 
Iată cîteva exemple. Focul 
a mistuit gospodăriile (sau 
Părți din ele) lui Ilycs Dc- 
zideriu din Răcăstie. Tra
ian Matias din Tămășasa. 
Vțisile Panta din Hunedoa
ra. loan Popa din Mărtă- 
gani. Dorin Resjga din De
va. Au mai ars padocurile 
improvizate de pe malul 
Cernci. pe teritoriul mu
nicipiului Hunedoara.

Ip unele din aceste in
cendii focul a fost pus in
tenționat. în altele a fost 
cauzat de instalațiile elec
trice sau scăpările de gaz 
metan.

Incendiile n-au ocolit nici 
pe unii agenti economici 
care au tratat superficial 
asigurarea contra flăcărilor.

PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
— ARIPA TÎNARA — CE ESTE Șl CE VREA
(Urmare din tag. I)

colaborare J’.N.L.. în 
guvernul Stolojan, Pu nu
mai că nu au fost in sta
re să depășească crizele 
Guvernului Roman, d u au 
aplicat niște principii eco
nomice tot atlt de rigida 
cît ți ideologia comunistă 
care coroborate, fie dintr-o 
viclenie mascată de naivi
tate. fie din neștiinlă șl 
nepricepere, au făcut din 
România lanterna roșie a 
sărăciei universale.

Astfel i-a născut cea 
mal mare dramă a unul 
popor renumit prin hărni
cia «a sl ne care, culmea 
Ingratitudinii, guvernul fl 
acuză Ho ncmuncă.

Si n>i ««te vorba nuinal 
de ingratitudine, cJ de co

va mult mai mult. Dar 
poate n<: ferim de cuvinte
le care pot deznădăidui, 
ci numai întrebăm: cum 
sp explică că pe pragurile 
noastre de ^Yișțenlă. ce-1 
diept praguri de schimba
re — operatorii de creație 
ai soc ietății au fost fn par
te anihilați șl. culmea unii 
au devenit chiar operatori 
de anihilare.

In alegerile locale Parn- 
dul National Liberal Aripa 
Hnără participă modest, 
dar vă propune candidat! 
care fără falsă modestie, 
vor fi sensibili Ia proble
mele cu care vă confrun
ți ti. In încheiere vă rea
mintim cfi. votfnd calul, 
vom putea sări în galop 
peste prăpastia sărăciei.

Astfel, s-au produs incen
dii la Uzina de Preparare 
a Minereurilor dm Gura- 
barza. ]a Societatea Comer
cială „Cetate" Deva. .S.C. 
-Asvil" Lupeni, S.C. „Pa- 
rîngul—Scrcom" Livezcni, 
Antrepriza de Construcții 
Industriale Petroșani și al
tele. S-au înregistrat focuri 
și la Magazinul sătesc din 
Uroi. la Secția de confecții 
metalice din Vulcan a Coo
perativei „Straja" din Lu
peni.

în toate aceste cazuri, 
cauzele incendiilor au con
stat în neglijența în ma
nipularea unor surse de foc 
sau în nepăsarea asigură
rii condițiilor de pază și 
protecție împotriva focului.

Pentru ca incendiile să 
nu mai aibă loc. Unitatea 
Județeană de pompieri din 
Deva face un apel căldu
ros tuturor cetățenilor și 
agenților economici să a- 
corde maximum de atenție 
protecției bunurilor mate
riale și vieților omenești 
împotriva incendiilor. In 
acest scop este necesar să 
se la măsuri dc reparare a 
instalațiilor electrice defec
te, de curățare a coșurilor 
de fum, a sobelor cu lem
ne sau cărbuni și evitarea 
supraîncălzirii lor, renun
țarea la afumătorile impro
vizate la buteliile artiza
nale etc. Orice neglijență 
în asigurarea contra incen
diilor se poate solda cu 
pierderi tic bunuri șl vieți 
omenești. Oameni, fiți a- 
tenți cu bunurile și viața 
voastră, cu viața copiilor 
voștri I (Gh. P.)

Aflăm de la Garda Financiară
MILIOANE NECUVENITE

De curind, un control e- 
fectuat la firma „Prima" 
S.A.. cu sediul în Deva, 
patron Sorin Petrica, a 
scos in evidență mal multe 
aspecte care contravin le
gislației în vigoare. Firma 
amintită a cumpărat de la 
persoane fizice și efectuat 
plăți in valută pe terito
riul României în valoare 
de 5 159 813 lei n De ase
menea, a cumpărat mărfuri 
dc la unități de vînzare cu 
amănuntul in scop de re- 
vinzare in valoare totală 
de 376 330 lei. b S-au efec
tuat acte de comerț cu bu
nuri a căror proveniență 
nu poale fi dovedită, în 
valoare de 6 902 516 lei. 
Pentru faptele constatate 
s-a aplicat o amendă de 
90 000 de lei iar sumele 
de mai sus, total izînd 
12 737 859 de lei, trebuie 
virate la bugetul statului.

COMERȚ „NELEGITIM"

■ Dl loan Cindca, mais
tru la I.M.M.R. Simeria, a 
Introdus in consignația S.C. 
Compart SRL. Orăștie 
mărfuri provenite din im
port peste prevederile le
gale, fapt pentru care a 
fost sancționat cu 30 000 de 
lei amendă, precum și con-

fiscarea mărfurilor în va
loare de aproximativ 65 090 
de lei.

■ La Afondo-Turism SRL 
Deva s-au primit în con
signație mărfuri fără acte 
de proveniență în valoare 
de 312 630 dc lei. Pentru 
încălcarea legii s-a aplicat 
o amendă de 60 000 lei Iar 
contravaloarea mărfurilor 
se va vira Ja bugetul sta
tului

■ .S.C. Gre.'onl SRL Deva 
a cumpărat la preț cu a- 
mănuntul mărfuri în sco
pul levinzâiij. in valoare 
totală de aproximativ 
100 000 lei. S-a apli at > 
amendă de 40 000 lei. im 
preună cu confiscarea mă 
furilor.

IDRNEl l’OEN.ț R

NIMENI ?

Scara E a blocului I., 
din strada Libertății. D> 
va. este inundată dc in 
multă vreme. Cauza? De 
fcctarca instalației de apă 
a uscătoriei situată la pn 
tcr. Apa, care a curs i 
voi s-a revărsat peste 
vană și a luat-o apoi sp 
ieșire, acoperind cele 
teva scări dc la fntrar. 
Gerul de afară a închei i 
t-o. astfel că cei care in
tră sau ies clin bloc sint 
ncvoiti să facă adevărat.- 
salturi — aceasta în caz il 
că nu o bună condili fi
zică. Mal-vîrstnicii renunța 
la drumul propus, hindi»-Ic 
Imposibil să treacă obști 
colul. Oare cel în adm; 
nistrare.a cărora se află a 
cest Imobil nu cunosc 
tuația? E vorba -ic degrn- 
dana uniri spatii» dc fnlo 
slnță comună dar și <!<• 
Pierderi mari de apa <E. S.)
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MULȚUMIRI ADRESATE 

DLUI PREFECT
Prezentindu-se la redacția ziaru

lui nostru, dl ins. Dumitru Roșea, 
președintele Asociației de locatari 
din cartierul ..Zona Vulcan" — De
va. ne-a. adresaț. rugămintea să-i pu
blicăm scrisoarea Prin care oamenii 
din zona respectivă aduc mulțumiri 
dlui prefect al județului pentru mo
dul cum acesta s-a preocupat să le 
soluționeze cu operativitate și com
petență problemele privind asigu
rarea încălzirii cu gaze. Intre al
tele. se spune in scrisoare : ..am fost 
înmiiți timp de 30 de ani. dor dl 
prefect Costel Alic, după multe in
tervenții ce le-a făcut, a reușit să 
mulțumească peste 1 000 locatari din 
acest cartier, care sînt recunoscă
tori și-i mulțumesc pentru spriji
nul acordat".

ABONAMENT LA NERVI?
.Pc luna ianuarie am făcut abo

nament cu plată anticipată pentru 
cile 2 1 lapte la unitatea nr. 10 Pro
tect a Devil S A. Deva.

Luni. 13 ianuarie fiind progra
mat să-mi ridic 2 1 lapte. m-am 
prezentat 1a magazin la orele 16.15. 
Din grăbii Insă. îmi uitasem abona
mentul acasă. Observind că laptele 
se distribuie ..la liber" am cerut și 
eu 21 lapte. Scoțind 20 lei să-1 a- 
chrt. eu știind că laptele 1a liber 
costă 10 lei litrul. -Este cu 12 lei 
litrul, pentru că c din laptele abo- 
naților" — mi-a spus vinzătoarea. 
Am mai dat I lei și am plecat. Am 
dus laptele, mi-am luat abonamen
tul si m-am înapoiat 1a magazin să-l 
iau și pe cei de pe abonament. Era 
ora 16.45. vinzătoarea m-a anunțat 
că laptele 1a abonament se servește 
numai pină la ora 16. .Si ce facem 
cu banii oe care i-am plătit antici
pat. mi-i restituiți 7" — am întrebat. 
-Nu se poate !" — mi s-a răspuns
pe un ton răstit. .Ce aii făcut cu 
laptele care mi se cuvenea în baza 
abonamentului 7" — am mai între

bat. In loc de răspuns : .Lasă-mă 
in pace, li-am spus că laptele pe 
abonament dacă nu se ridică pînă 
la ora 16. se pierde". Am ieșit din 
magazin și am intrat pe ușa din 
spate în magazie, unde șefa de uni
tate mi-a dat același răspuns. Am 
observat însă pusă deoparte o ladă 
cu sticle de lapte. .Pentru cine 
este laptele acesta ?“ — am între
bat. „Pentru fetele din magazin, 
și-au retinut și ele 2 1 (le. lapte" — 
mi s-a răspuns. întrebate fiind fe
tele din magazin, doar una singură 
a recunoscut că și-a retinut 2 1 de 
lapte. Era clar că laptele ncridicat 
de abonați pînă la o oră stabilită 
arbitrar se mai vinde o dată în fo
losul financiar al nu știu cui. în 
nici un caz al abonatilor. (Victor Ni-
coară. Deva. str. Z îmfirescu. bloc
Ol. ap. 68).

Domnule Nicoară. ce să spu-
ncm aflînd de o asemenea în-
timplare 7 ..Curat murdar !" Cu a- 
semenea obiceiuri pe care le cu
noaștem noi bine și din alte timpuri 
destul de recente, personalul unei 
asemenea unitâti nici n-ar trebui 
admis la licitație pentru vînzarea 
activelor din comerț Pentru că nu 
prea are nimic comun cu comerțul 
civilizat.

TREI LA SUTA 
NU-I TREI LA SUTA

-In anul 1991 am predat la De- 
vH S. A. o cantitate de aproximativ 
4 000 1 lapte de vacă. Devil S.A. a 
stabilit grăsimea medic a laptelui 
la 3 la sută, fără să facă vreo mă
surătoare. Datorită acestui fapt 
mi s-au redus din cantitatea predată 
600 1. ceea ce a dus la scăderea sub
stanțială a sumei ce mi se cuvenea. 
Am anuntat personal pe dl director 
al Devi] S. A. încă din anul 1991 
și mi-a promis că trimite un dele
gat la fata locului să stabilească pe 
bază de măsurători procentul de 
grăsime, dar nu s-a întimplat așa. 
Nici măcar in acest an delegatul nu

PRONO CONCURSUL 
DIN 2 FEBkUARIE

1. ASCOI.I (18) 18 1 1 13 9—36 6 (—12)
— ATM 3NT\ (7) 18 6 8 1 16—1.3 20 ( ]- 2)
Pierzlnd doar un meci în deplasări, lucitorii din 
Bergamo tși vor arăta clasa pe terenul din Ascoli. 
unde a cedat numai Crcmonese.
Pronostic : x, 2.

2. II MII (17) 18 2 5 11 11—21 9 (—9)
— I’AHM \ (5) 18 6 9 3 18—15 21 ( ■ 3)
B,ri. intă mai .perind va arunca totul în luptă, 
incl i.iv pe D. Platt, insă Parma tinde să rămină 
in. zona U.E.F.A. a clasamentului.
Pronostic : 1, x, 2.

3 CAGLIARI (15) 18 .3 6 9 13—23 12 (— 4)
— MILAN (1) 18 II 1 0 3G— 9 32 ( • 11)
Sardinicnii au început cu gînduri mari rc’urul,
dar se știe că Milan nu poate fi învinșă. dovadă, 
locul ocupat in clasament.
Pronostic : x, 2.
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4. GENOA (13) 18 5 7 6 22—2.3 17 (—I)
— FIORENTINA (12) 18 6 5 7 21—17 17 (—3)
Perioada grea Prin care trece formația genoveză 
li face pe jucătorii din Firenze să-și vîndă scump 
pielea pe ..Luigi Ferraris".
Pronostic : x.

5. INTER (10) 17 5 9 .3 23—23 19 (-> 3)
— ROMA (9) 18 6 7 5 19—18 19 ( ! 1)
Odată cu schimbarea antrenorului Orrico. Inter 
hi va aduce aminte cum juca în sezonul trecut 
meciurile de pe „»San Siro", clnd se punea doar 
problema scorului. însă...
Pronostic : 1. x.

«. JUVENTUS (2) 18 11 4 3 21—10 26 ( ^8)
— FOGGIA (11) 18 6 6 6 27—27 18 ( 0)
JUVE sc dovedește o echipă puternică „nc.nsiS", 
pc teren propriu — In actualul camplqivjj — 
remlzlnd doar cu Milan
Pronostic : 1.

a venit. In aceste condiții eu nu 
mai predau lapte la Devil S.A. De
va. (Antonie Neamț. Geoagiu. str. 
Valea Romanilor, 244 A).

N. R. Domnule Antonie Neamț, 
ne-am interesat și noi la Devii S.A. 
de cauzele unei asemenea metamor
fozări a cantității de lapte predat. 
Ni s-a spus că prețul de preluare 
stabilit de societate este pentru lap
te cu 3,5 la sută grăsime și că recal
cularea cantității s-a făcut pentru 
diferența de 0.5 la sută între pro
centul de grăsime stabilit și cel pe 
baza căruia s-a calculat Prețul de 
preluare. Un singur lucru nu s-a 
spus : de ce s-a" stabilit ..la ochio- 
metru" procentul de 3 la sută gră
sime cînd există aparatură de mă
sură. Pentru că nouă această meta
morfozare dublă ne miroase a șme
cherie (ca să n-o numim mai dur) 
predăm pe această cale cazul or
ganelor de control specializate ale 
statului.

POȘTA RUBRICII
• Sorin Andronache, Hațeg. In 

legătură cu faptul că ați trimis bani 
pentru abonament la revista ..Alfa" 
dar nu primiți abonamentul, adre- 
sati-vă redacției acestei reviste. în 
trimiterile celelalte către redacția 
noastră, folosiți un limbai pe care 
orice cititor l-ar socoti jignitor. A- 
ccsta este motivul pentru care nu 
am dat curs publicistic scrisorilor 
dv„ diriiîndu-le în schimb către cei 
ce trebuie să rezolve problemele 
(R.A.G.C.L.. Filiala Deva a RENEL).

• loan Dînga, Muncclu Mare. Nu 
înțelegem în ce postură vă aflațl. 
sînteti angaiat și nu primiți sporul 
de vechime la care aveți dreptul 
sau sînteti pensionar si nu vi s-a 
luat în calcul sporul de vechime. 
Scrieti-ne clar ce rloriti să stiti.

• loan Bîldea, Deva. IntrUcît 
ziarul nostru nu se difuzează decit 
în județul Hunedoara, adresați-vă 
unei redacții din Timișoara (Renaș
terea Bănățeană sau oricare alta).

7. LAZIO (6) 18 6 8 1 26—20 20 ( | 2)
— TORINO (I) 18 6 9 3 17— 9 21 ( J 3)
Gazdele încep să dea semne de oboseală, dar 
spectacolul fotbalistic tot nu va lipsi.
Pronostic : 1. x.

8. NAPOI.l (3) 18 8 8 2 30—22 21 (-| 6)
— ( REMONESE (16) 17 .3 4 10 11—23 10 (—8)
Bineînțeles, Crcmonese va spera doar aducînd 
puncte de „afară", insă ci se deplasează la Na
poli.
Pronostic : 1.

9. VERONA (II) 18 5 3 10 11—21 13 (—3)
— SAMPDORIA (8) 18 7 5 6 21—16 19 (-11)
Apatia manifestată de gazde îi va face pe samp- 
dorieni să nu se deplaseze degeaba la Verona. 
Pronostic : x, 2.

10. I.ECC E (13) 20 6 6 8 22—22 18 ( 0)
— BRESCIA (1) 20 7 12 1 28—15 26 ( i 1)
Tinînd seama de faptul că singura înfrîngcre a 
lui Brescia a fost ■■acasă", cu Lcccc, o revanșă 
este posibilă.
Pronostic : x, 2.

II. PALERMO (17) 20 5 7 8 20—23 17 (—1)
— CESENA (5) 20 7 8 5 22—15 22 ( 12)
Cesena încearcă să nu piardă, și ca, contactul 
cu plutonul fruntaș.
Pronostic : x.

12. PESCARA (6) 20 6 9 5 26—24 21 ( | .3)
— LUCCHESE (11) 20 4 11 5 16—17 19 (—1)
Trei victorii ale Iul Lucchcsc sînt obținute In 
deplasare. însă pe terenul din Pcscara (unde încă 
nu a cîștigat nimeni), el s-ar mulțumi șl cu un 
punct. Poate nici atît.
Pronostic: 1. x.

I ). PIACENZA (15) 20 « 5 9 17—21 17 (—3)
— ANCONA (1) 20 8 9 9 22—15 25 ( I 5)
Țintnd cont de scopurile celor 2 formații, un ,.x" 
ar mulțumi ambele tabere.
Pronostic : x.
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SOCIETATEA COMERCIALA 
„ATLAS ROM** S.R.L. DEVA 

ASIGURA:
Prestări de servicii la domiciliul clientului
■ curățenie;
■ spălat;
■ călcat;
■ gătit. i
Relații și comenzi la sediul firmei din De

va, str. Aleea Transilvaniei, bloc 7, ap. 12, te
lefon 13756, între orele 16—22. (63)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„DECEBAL" S. A.

cu sediul în DEVA, Piața Unirii, nr. 8, 
județul Hunedoara

Anunță organizarea licitației pentru vfn- 
zarca activelor reprezentând ferma dc creștere 
și îngrășarc dc animale Hațeg, cu sediul în 
Hațeg, str. Rîul Marc, nr. 24, loc in care pot 
fi consultate și datele tehnico-cconomicc ale i 
obiectivului.

Licitația va avea loc la data dc 2 martie 
1992, ora 10, la sediul din Hațeg.

(82)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
FLORA-TUR — VENUS S R L. DEVA 
Cumpără și vinde la prețuri avantajoase 
■ autoturisme și piese de schimb prin

Consignația de la Complexul Sîntu- 
halm.

Program zilnic între orele 9—16. 
Relații Ia telefoanele 26294 ; 21386.

(78) I

SOCIETATEA COMERCIALA 
„CORVINUL" S.A. HUNEDOARA 

cu sediul în Hunedoara, str. Moldovei, nr. 8 
In conformitate cu prevederile Legii 31/ 

1990, H.G.R. nr. 1228/1990, H.G. nr. 140/1991, 
organizează în ziua dc 17 februarie 1992, ora 
10, la sediul societății

LICITAȚIE
pentru preluare în locație de gestiune, a 

următoarelor unități:
• Restaurant „CIUPERCA**

I • Linia de autoservire Rest. „INTIM" 
ț • Laboratorul dc patiserie

• Birt „POIANA"
t • Patiseria „LILIACUL" J

• Patiseria „DACIA" '
• Patiseria „NARCISA" \
De asemenea, organizează iu data dc 26 fe-

) bruaric 1992, ora 10, Ia sediul societății LICI- 
ÎTAȚIE cu vînzarc directă a următoarelor mij

loace auto :
ț • Două TRACTOARE U 650 cu remorcă 
l — ncamortizate
’ • AUTOFURGONETĂ frigorifică F. F.
J 12 C — casată

• AUTODUBA T.V. 4 F — amortizată. 
Documentele cu privire la condițiile do 

preluare în locație de gestiune și vinzare pot 
fi consultate și preluate de la sediul socie- 1
tății, str. Moldovei, nr. 8, telefon 12316. i

(8R) ’
1 

______________________________________________ ț
ț

SOCIETATEA COMERCIALA 
„MARSCHALL" S.N.C. HUNEDOARA , 

str. Libertății, nr. 8, telefon 17035/957 
(in incinta Cooperativei „Drum Nou" 

Hunedoara)
• Execută transport auto mărfuri în tra

fic intern și internațional ;
• Închiriază mașini transport pentru per

soane particulare și societăți particu
lare comerciale,

• Pregătește, înccpînd cu data dc 1 fe
bruarie 1992, cursanți teoretic șl prac
tic pentru obținerea permisului de 
conducător auto.

(87)



Pag. 4 CUVÎNTUL LIBCR NR. 545 M JOI, 30 IANUARIE 1992

i Abonamente !a ziarul
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Greutățile provocate de scumpirea hîrtiei, 
creșterea prețului materialelor și manoperei ti
pografice ne obligă să majorăm prețul ziarului 
la 10 lei exemplarul vîndut prin chioșcuri înec- 
pînd cu 1 februarie a.c.

Pentru a avea certitudinea primirii ziarului, 
cea mai sigură modalitate de a intra în posesia 
lui o reprezintă abonamentul lunar, trimestrial 
sau anual. Prin abonamente, costul pe exemplar

VÎNZARI —

CUMPĂRĂRI

• 1 IRME de prestigiu:
NEC. PANASONIC. PHI
LIPS. SAMSUNG. TRI
UMPH. ARTECIl. MEKO- 
RONTC. înlr-o largă pale
tă de produse electronice 
(TV’ color, videouri. com
bine. radiocasctofoane. te
lefoane;. Ic puteți găsi si 
cumpăra la cele mai avan
tajoase preturi din județ, 
la magazinul nostru din 
Deva, bdul Decebal. blo
cul C. parter, deschis zil
nic între orele 9—19. In
formații telefon — telefax 
956 —2J188. (158)

• CUMPĂR dolari SUA
(310). mărci (230). Deva, te
lefon 23926. (177)

• V1ND autocamion
I.F.A.. tracțiune integra
lă, an fabricație IM6, 
30 000 km. Deva, teiefon 
12585 (137)

• Vi ND convenabil mo
tor barcă. Deva. N. Bâl- 
cescu. bl. 12. ap. 25.

(185)
• VÎND valută. Deva, 

telefon 27479. orele 20—22.
(1€6)

• VÎND rulotă, instala
ție sifon, aragaz, mașină 
electrică Singer. Deva, te
lefon 21822. după ora 18.

(190)
• VIND instalație sate

lit completă, japoneză. De
va. telefon 23409. după ora 
17. (191)

• VÎND înscriere Dacia
I 300 (1989). ridicabilă oină 
la 15. 02.1992. Deva, tele
fon 11337. (192)

• VIND Trabant GOI
HYC. Deva. Dorobanților 
bloc 29 ap. 16. (197)

• FIRMA Orcxim Corn 
SRL Orăstie vinde en-gros 
ulei de motor 20 W 40 șl 
20 W 50. produs USA. la 
prețui de 495 litru tuburi 
neon de 20 si 40 W, pro
duse in Germania, la pre

țul de 480 lei și 500 lei. 
Informații telefoane 41424, 
42111. (199)

• VÎND video recorder 
nou. cu telecomandă. In
formații telefon 12114.

(200)
• VÎND înscriere Dacia 

(1987). D«va. telefon 25733.
(1G4)

• VÎND urgent Mercedes 
200 Diesel, cu motorul de
montat. Informații Sintu- 
halm. telefon 21113.

(195)
• V ÎND Skoda 105 I.

Hunedoara, telefon 11837, 
după ora 16. (201)

• VÎND Dacia 1 300. îm
bunătățiri 1310. preț con
venabil. Deva, telefon 12962.

(207)
• VÎND apartament că

rămidă. 3 camere. Infor
mații Brad, telefon 50331. 
Brad. Dacilor, bl. 8

(205)
• VÎND înscriere Dacia 

(mai. 1990) preț avantajos. 
Deva, telefon 27578.

(208)
• VÎND remorcă auto 

RB-8 tone cu vlrtej. Deva, 
telefon 15617, după ora 16.

(210)
• C AI’. Gelmar vin

de la licitație in data de 
9.02.1992. ora 11. mijloa
ce fixe rămase in inven
tar. Lista cu preturi se 
află afișată la sediul uni
tății. (211)

• VIND frigider, electro-
pompă. druibă electrică, 
cort polonez. Deva, te
lefon 20063. (212)

• VÎND Trabant (piese 
schimb). chioșc metalic 
12 m patrati. dotat functio
nal. alimentație publică. 
Informații Hunedoara, zil
nic. str. Rîndunicii. nr. 2. 
bl. 27. ap. 16. telefon 957/ 
14981, Intre orele 16—19.

(213)
• S. C. „FLORIA" SRL

Arad — Sucursala Deva 
vinde baterii auto 12 V — 
55 A, import Iugoslavia, 
garanție 6 luni. Informa
ții la sediul sucursalei din 
Deva. str. Horea. Complex 
Comercial Viile Noi. telefon 
956/12444. Deschis zilnic 
9 — 17. (214)

e C ffHKFD Ș P I 
DISTRIBUITOR AUTORIZAT RANK XEROX 

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

Se asigură materiale consumabile, hîrtie 
import format Ao, At, A?, An, A'„ hîrtie color, 
transparente, etichete, hîrtie fax, hîrtie calc pe 
tipodimonsiuni 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 
din Hunedoara, str. Revoluției, nr. 5, telefon . 
957/12538, interior 132. Fax 11919. (21)

PRECIZARE
La cererea expresă a cilul Ioan lenei, candidat 

independent Ia funcția de primar în circumscripția 
electorală nr. 5 Brad, menționăm că ordinea în care 
a apărut lista celor 9 candidați de primar din a- 
ceastă circumscripție în xiarul nostru din 28 ianuarie 
a.o. nu respectă Pc cea rezultată din tragerea la sorți, 
pentru a fi trecută pc buletinele de vot. In urma 
acestei trageri dinsul se situează pc poziția a șasea. 
Intenția noastră a fost tocmai în sensul de a nu crea 
discuții. Or, iată-le. au apărut.

„CUVÎNTUL LIBER" j
al ziarului nostru este mai mic decît cel pe zia- | 
rul cumpărat de la chioșcuri. »

COSTUL UNUI ABONAMENT ÎNCEPÎND CU I 
LUNA MARTIE ESTE DE 120 LE| PE LUNA, LA j 
CARE SE ADAUGĂ TAXELE POȘTALE.

Abonamentele pentru luna martie, trimestrul
II și anul 1992 se fac la factorii și oficiile poș- | 
tale pînă la data de 26 februarie a.c., inclusiv. '

• VÎND Dacia 1310 șl 
Oltcit Club, stare bună. 
Deva, telefon 14578.

(217)

SCHIMBURI
DE LOCUINȚE

• SCHIMB garsonieră, 
chirie de stat, confort I, 
central, cu apartament 2—3 
camere. Deva, telefon 27567.

(202)

• SCHIMB garsonieră
ultracentral. Deva, cu apar
tament 2—3 camere si 
schimb (vînd) casă de
pendințe. grădină (7 km 
de Deva) cu apartament 
Deva. Telefoane 25360. 
18460, int. 19. 39. (206)

• SCHIMB garsonieră 
Deva cu autoturism Die
sel. diferente. Deva. te
lefon 13066. după ora 18.

(209)

PIERDERI

• PIERDUT legitimație 
serviciu, pe numele Manea 
Adrian, eliberată de „Si
derurgica" S. A. Hunedoa
ra. O declar nulă. (7912)

• PIERDUT legitimație 
de serviciu, nr. 0323. pe 
numele Gavrilă Maria, e- 
liberată de I.T.A. Orăștie. 
O declar nulă. (220)

DIVERSE

• NATURALISTUL Măr
cii Nicolae anunță muta
rea sediului în Crișcior. 
nr. 92. (193)

• FRONTUL Salvării 
Naționale oraș Brad invită 
membrii și simpatizanții 
săi la întîlnirea cu candi
date pentru alegerile lo
cale. în data de slmbătă. 
01.02. 1992. ora 9. în sala 
de ședințe^a primăriei.

(198)

• CU autorizația nr. 
2524, din 22. 10. 1990, eli
berată de Prefectura Ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială 
-Sirena", cu sediul. în De
va. reprezentată prin Va- 
siluța Irina. cu obiectul 
activității producere și des
facere mărfuri alimentare 
(gogoși, dulciuri, cafea).

(203)

COMEMORĂRI
• PIOS omaaiu 

scumpei noastre
SOC AC I IOZEFA, 

la trei ani de cind 
ne-a părăsit. Comemo
rarea duminică. 2 fe
bruarie. în satul Pcș- 
teana. Familia.

(204)

DECESE

• LACRIMI și gîn- 
duri pioase pentru cea 
care a fost doamna 
preoteasă

CLAUDIA 
MARCHITAN

Fie-i țarina ușoară ' 
Viorica. Florina, Mir
cea Roman. (219)

• CREDINCIOȘII 
Parohiei Ortodoxe 
Zlaști. împreună cu fa
milia preotului paroh 
Miron Lăscuș. profund 
îndurerați, aduc un 
ultim omagiu celei ca
re a fost distinsa 
preoteasă

CLAUDIA 
MARCHITAN.

Înmormintarea — 
azi. ora 13. la Biserica 
din Zlaști. Dumnezeu 
s-o ierte 1 (224)

• SINTEM alături 
dc Adela și Joii Nagy 
In greaua pierdere su
ferită prin decesul ta
tălui. Familiile Leaha 
Viorel și Breaz. loan.

(196)

• SOȚIA Florica. 
copiii Gelu și Claudiu. 
cu adîncă durere a- 
nunță încetarea din 
viață, după o lungă si 
grea suferință, a bu
nului sot si tată

OLIVIU GOLCEA 
în vîrstă de 72 ani. în- 
mormîntarca va avea 
loc în data dc 31 ia
nuarie 1992. orele 13, 
de la domiciliu.

(216)

• FAMILIA MalorcscU 
Nicolae aduce un ultim o- 
magiu celui care a fost 
un om minunat

OLIVIU GOI.CEzX
Sincere condoleanțe fa

miliei îndoliate. (227)

I 
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SOCIETATEA COMERCIALA
„ELIS" S. A. HUNEDOARA |

str. Ecatcrina Varga, nr. 3
Angajează prin concurs

■ JURISCONSULT
Data concursului: 6 februarie 1992.
Condiții : studii superioare dc specialitate. | 
Menționăm că poate fi și pensionar.
Relații suplimentaro la telefoanele 12507, I 

12933, 13657, interior 125. (69)

1
I REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 1

2 700 Deva, str. I Decembrie, 85, 
Județul îîunedoara 

Telefoane: 11275. 12157, (1269 
Telefon Tipografic: 25901 

Fax : 18061

1
FESTIVALUL—CONCURS 

„SA FIM COPII"
Pentru elevii domiciliați in orice localitate a 

județului, dar care frecventează cursurile unei școli 
din zona Orăștiei (fostul raion) — clasele I—Nit —, 
Asociația profesorilor de muzică din Orăștie orga
nizează in data de 1 iunie a.c. ediția a II-u a Fes
tivalului—concurs „Să fim copii", deschis soliștilor 
vocali și instrumentiști de muzică populară. Înscrie
rile se fac pină la data de 8 februarie a.c., prin 
corespondentă, pc adresa Scolii Generale Nr. 1 
Orăștie ((prof. Silvia Muntean), ori personal la ace
eași instituție, sau la Școala Generală Nr. 2 Orăștie ț 
(Prof. I.ia Pascu).

Cererea de înscriere va cuprinde : numele și 
prenumele: domiciliul stabil ; școala, clasa.

In 22 februarie a.c., ora 9. la .Școala Generală 
Nr. 1 Orăștie. va avea loc presclcctia candidatilor 
înscriși.

COMITETUL DE ORGANIZARE 
(15)

cu 32 A

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„DEVIL" S. A. DEVA 

sediul în Deva, str. Dorobanților, nr.
Organizează la sediul societății, în ziua de 

februarie 1992, ora 12, licitație pentru pre
luarea în LOCAȚIE DE GESTIUNE a urmă
toarelor :

J
12

OBIECTIVE VALOAREA ’
DE PORNIRE \

• Autocisterna nr. 31-IID-3953 116 000 \
• Autoduba nr. 31-IID-3215 70 000 ij
• Autodubița nr. 21-IID-693 18 000 l
• Autocisterna nr. 31-IID-3073 40 000 i
• Autoduba nr. 31-IID-7501 111 000 ’
• Magazin PROLA Nr. 11. Călan 60 000

Înscrierile se pot face pînă în ziua de 5 fe-
bruarie 1992. Documentele cu privire la con
dițiile de preluare în locație de gestiune pot fi 
consultate la sediul societății, telefon 20509.

(85)

*

1 
i 
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J ANUNȚ IMPORTANT
1 Pentru evitarea eventualelor stări conflic- 
ț tuale, Comisia municipală Hunedoara pentru 

stabilirea dreptului de proprietate privată asu
pra terenurilor, conform Legii nr. 18/1991, in
vită pe toți cetățenii de pe raza municipiului 
să elibereze pînă la 
toate terenurile care 
zent și pentru care 
tate, pentru a putea 
cei în drept.

data de 1 martie 1992 
le-au folosit pînă in pre- 
nu au acte de proprie- 

fi preluate si lucrate dc 
(91)

I PRIMARIA MUNICIPIULUI
l HUNEDOARA
) Organizează concurs pentru ocuparea postu- 
( lui vacant de inspector de specialitate la com- 
l partimentul de relații cu publicul.
i Condiții pentru a participa la concurs : 
t studii superioare juridice sau administrative.

Concursul va avea loc în data de 28 fe- 
i bruarie 1992, ora 10, la sediul primăriei.
| Informații suplimentare la sediul Primă- 
) rici sau la telefon 13766. (90)

O» COMPUTIX srl
Deva bd Decebal bl R 

fel 9S6/17167

Organizează în perioada 10 FEBRUARIE — 6 M \R- 
TIE 1992 cursul de informatică :

„INIȚIERE IN CALCULATOARE PERSONALE’
Se studiază :
— sistemul de operare MS—DOS
— utilitare : Word Star ; Norton Commander.
Sala dc curs este dotată cu 4 calculatoare perso

nale „LASER" AT 2. înalta ținută teoretică și dialo- i 
gul permanent cu calculatoarele din dotare vă asigu- ' 
ră o calificare rapidă și eficace pentru ocuparea 
oricărui post in domeniu. (19)

l

întreaga răspundere pentru conținutul 
articolelor publicate o poartă 

autorii acestora.

TIPARUL:
S.G. „Polidava” S.A.

Deva, str. 22 Decombrto 25T


