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ALIN tI VIORICA ROMAN

CINE-I AJUTĂ?
Cei doi copii din fotografiile care în

soțesc acest apel spun că se numesc Alina 
și Alin. Au aproiimatiu 4—6 ani fetița 
și 3—1 ani băiețelul. Povestea lor e tris
tă, ca a tuturor copiilor abandonați. 
Iată datele cunoscute ale poveștii vieții 
lor. In 28 septembrie 1991, orele 21,30, 
la secția Pediatrie a Spitalului Vulcan, 
s-a prezentat un bărbat împreună cu cei 
doi minori, pretinzînd că a fost trimis 
de Poliția din Vulcan. A refuzat să sc 
legitimeze și să aștepte să fia anunțat 
medicul de gardă, topindu-se în noapte. 
Astfel este descris momentul abandonu
lui în spital în procesul-verbal întocmit 
de dna dr. Petre Valeria Emilia.

Poliția Vulcan, sesizată de abandona
rea celor doi copii de către spital, a în
ceput cercetările. Dar acestea n-au dus 
la identificarea minorilor și, implicit, a 
părinților lor. Așa că s-a solicitat inter
narea copiilor la Centrul de Primire Mi

nori Deva, unde se află in prezent. Și 
aici se încearcă găsirea identității Ier, 
căci fără certificate de naștere nici o 
unitate de ocrotire nu-i primește. De a- 
ceea, dl Iordăchescu. șeful centrului, 
ne-a solicitat sprijinul. Poate sînt oamiui 
care-i recunosc pe cei doi micuți și pot 
furniza date despre părinții sau despre 
rudele acestora. Probabil că, înainte de 
a fi abandonați, au mai fost intr-o uni
tate de ocrotire, întrucit au deprinderi 
specifice, formate în colectivități, și nu 
apar in vorbirea lor cuvintele „mamă" 
sau „tată".

De asemenea, pentru Alina și Alin ar 
mal exista o posibilitate, mai fericită 
decit internarea într-o casă de copii. 
Anume, plasamentul și incredlnțarea li
nei familii de români, spre creștere și 
educare, spre a se evita handicapul creat 
de sistemul de instituționalizare.

Cine poate da relații sau dorește să 
se ocupe de soarta celor doi copil se 
poate adresa Centrului de Primire a Mi
norilor Deva.
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Totul sub semnul echilibrului
Mișcarea Ecologistă din 

România este o formațiu
ne științifica și umanistă, 
de echilibru și nu de cen
tru. nu de alta, dar și in 
politică, precum în. natu
ră, centrul este pretutin
deni și nicăieri. Este o for
mațiune de opoziție față 
de puterea actuală, și, pro
babil, o formațiune născu
tă sâ fie mereu în opozi
ție.

Eeologismul are ca prin- 
'piu fundamental legea 

echilibrului, singura lege 
ce poate asigura perenita
tea .istemicâ, coabitarea 
legi a șl logică între om, 

t beneficiar al roadelor 
naturii, ți natura ca unic 
furnizor al tuturor produ- 
dor ce asigură existența 
ființei umane.

Noi situăm in centrul a- 
tenției noastre individul 
uman, motiv pentru care 
ne permitem să afirmăm 
că numai acel sistem care 
respectă cele trei drepturi 
fundamentale ale omului 
— d.cplul la libertate, 
dreptul la proprietate ți 
dreptul la inegalitate valo
rică — poate fi un sistem 
viabil. Răminind la cele 
trei drepturi, afirmăm că 
omul ;e naște liber ca pa- 
•ăre.i cerului șl nu are ni
meni voie ii-1 încorseteze,

exccptînd cazul cînd trece 
peste acea linie de demar
cație care se numește lege ; 
omul se naște cu simțul 
proprietății și n-are voie 
nimeni să i-1 fure (un copil 
de trei luni ține de jucă
ria care este a lui); oame
nii nu se nasc egali ca po
tențial biologic și de in
telect și n-are voie nimeni 
să-i egalizeze, numai comu
nismul și Procust au încer
cat acest lucru.

Individul uman este tri
dimensional : biologic — 
incărcat cu energie ; inte
lectual — încărcat cu in
formație ; spiritual — în
cărcat cu suflet, în care 
se dă lupta dintre bine și 
rău, a treia dimensiune u- 
mană avînd rolul primor
dial. Poate avea primele 
două dimensiuni de valoa
re medie, unde sînt situați 
majoritatea componenților 

sistemului demografic — dar 
dacă și le pune în slujba 
binelui, este un cî.știg pen
tru sistem. Importantă este 
pentru societate mai ales

SIGISMI NI) DUM t, 
membru al Comitetului 
flirigcnt Național al 
Mișcării Ecologiste 

din România

Candidații 
se prezintă 

NICOLAE GROZA, 
candidat pentru funcția 

de primar al municipiului 
Hunedoara

Hunedorenii mă cunosc 
foarte bine. Eu sînt cel ca
re ii îndemn să ne facem 
orașul mai frumos, cu mai 
multe zone verzi, cu flori 
și arbori ornamentali. Poa
te, în unele primăveri, 
ne-am mai certat Am vă
zut și am pedepsit pe cei 
care stricau zonele frumos 
rînduite, parcurile șl păr- 
culețele noastre, făcute cu 
migală, cu sudoarea dum
neavoastră, stimați concetă
țeni. Vă încredințez că în 
postul pe care îl am, mă 
străduiesc să creștem su
prafața zonelor verzi, a 
parcurilor, a gardurilor vii, 
a terenurilor de joacă pen
tru copii — cetățenii de 
miine ai municipiului.

Am ambiția să fac ora
șul Hunedoara tot mai fru
mos, plin de verdeață, de 
pomi și arbuști ornamen
tali, de flori. Dacă voi fi 
ales, o să facem treaba a- 
ccasta împreună. Pentru că 
frumosul ne place tuturor !

Joi, 30 ianuarie a.c., a 
avut loc, la sediul Regiei 
Autonome a Cuprului De
va, constituirea Federației 
Patronatelor Miniere din 
România, prin fuzionarea 
Patronatului Minier al Căr
bunelui Tg. Jiu cu patro
natul pentru Extracția Mi
nereurilor Metalifere și 
Nemetalifere cu sediul în 
Cluj.

Patronatul .și-a propus 
ca obiectiv principal orien
tarea activității de extrac
ție a substanțelor minerale 
utile, în condițiile econo
miei de piață, urmărind în 
permanență creșterea efi
cienței economice. De ase
menea, se are în vedere 
însușirea, prin schimburi 
de experiență, a metodelor 
manageriale și a utilizării 
unor echipamente de marc 
productivitate, folosite pe 
plan mondial.

O altă latură de activi
tate a patronatului va 
viza relațiile cu Federația 
Sindicatelor Miniere, pre
cum și cu sindicatele libere 
organizate în domeniul ex
tractiv, alături de perfec
tarea contractelor colecti
ve pe anul 1992. In prima 
ședință, pe lingă o serie 
de activități de natură or
ganizatorică, s-a stabilit și 
componența comisiei care 
va participa, incepind cu 
data de 5 februarie, la 
negocierea cu reprezentan
ții sindicatelor a prevede
rilor contractului colec
tiv.

Consiliul de conducere al 
patronatului este alcătuit 
din directorii generali ai 
regiilor autonome din ex-

( ORNEL l’OENAR

(Continuare in pag. a 2-a)

în pag. a IlI-a :
IIOTÂRIRILE GLA ERNULVI ROMÂNIEI 

cil privire la stabilirea și indexarea salariilor 
și a altor venituri ale populației, 

incepind cu 1 ianuarie 1992

P5 Zî
— Soția <lv știe să
— Nil, dar ciută...

ciute la pian?

(Continuare în pag. a 2-a) (Continuare în pag. a 2-a)

0 EPER.'iXȚA. Azi, la orele 
'3,10, pe programul 1 al TVR, 
•’ ta transmite primul episod al 
"rialului EXERCIȚIU DE AD

MIRAȚIE dedicat Iul Emil Clo- 
rat, personalitate proeminentă a 
■culturii un’ver ale. Sperăm <ă 
TV Deva va intra ru implacabila 
tribună electorală" I)UpA ai ;tl 
• Its. p‘j .tiî.'td,i- l « it ’l simpatia 
'■n-i.a. (R G }

O VOÂ Fi TAX Vii. Mihai 
Manga, str. Ga .ceti, nr. 38 Ș 

~;i Dan Moldăvean, ;tr Libr- 
bloc CX 28 ap. 3, ambii

din Hrad, fiind in stare avansată 
de ebrietate, au fost surprinși de 
către Poliția Rrad, în noaptea 
de 19 ianuarie 1992, distrugind 
două posturi telefonice publice. 
Acum se căiesc pentru nesăbuin
ța comisă, poliția întocmindu-le 
do ar de anchetă pentru prejudi- 
■ iul adu,. (AL. J.).

0 MAGAZIN DE CARTIER, 
bn nou magazin a apărut în 
peisajul comercial al zonei Goj- 
du : „Gom—Cerna ERL", strada 
Cerna, nr. 9. O Idee valoroasă 
pusă în p: adică pentru a veni în 
sprijinul locatarilor acestui car
tier. Unitatea de față oferă pro
duse industriale (mașini de spă
lat, rusul, produse ale. trenire), 
porțelanuri, îmbrăcăminte, încăl
țăminte, cafea dulciuri, bere

pentru acasă, în condițiile unor 
prețuri avantajoase. (C. P.j.

0 „FARCOM". In Piața Unirii, 
din Hațeg, s-a deschis recent u- 
nttatea „Tarcom". Cel care îl trec 
pragul găseso aici o bogată ga
mă de articole de marochlnărie, 
parfumerie, cosmetică, galanterie 
etc., toate frumos și atrăgător a- 
ranjate, tncintlnd ochiul cumpă
rătoarelor. (N. S.j.

0 OVALE Șl SUPRAPRETUL. 
Despre faptul că unele unități 
comerciale au pus In vlnzare ouă 
la prețuri mal mari decit cele 
legale, am mai scris. Este vorba 
de un adaos de cincizeci de bani 
sau de un b’u, la bucată. Reve
nim astăzi, pentru că ceea ce s-a 
constatat la magazinul legume —

fructe nr, 86 Vulcan aduce a caz 
penal. Concret, c'te vorba de 
faptul că la respectivul magazin 
s-a încasat nici mal mult, nici mai 
puțin decit 3,50 lei în plus la 
flecare dintre cele 5 790 de ouă 
primite! Un calcul simplu ne a- 
rată că ..domnii" de aici au pus 
deoparte mai bine de 20 000 de 
lei. Urmează scadența. (V. N.).

0 NEPĂSARE ? Am mai sem
nalat, dar sintern puși in situa
ția să revenim. La noi, in Hațeg, 
ziarul „Cuvîntul Liber" de im- 
bătă — duminică se poate găsi 
și citi numai în ziua de luni, 
chiar marți, uneori. Abonați?, < i- 
titorll lui consecvenți, sînt pe 
bună dreptate nemulțumiți. I'l- 
resc, vor să-și citească ziarul pre
ferat cit mai proaspăt I (N. S ).

• CEARTA PE M\R- 
GINEA AIRBUSULUI. 
Comunitatea Economică 
Europeană și Statele Hui
te nu au reușit să ajun
gă la un acord privind 
circumstanțele în care sta
tele respective ar trebui 
să acorde subvenții indus
triei aeronautice. „Sînt ne
gocieri foarte dificile" — 
a precizat un oficial co
munitar, citat <le Reuter.

• TXNCURI C\PTU- 
RATE PE MARE. Două
sprezece tancuri tip T-72, 
fabricate in Ccho-Slova- 
cia, probabil destinate Si
riei, au fost încărcate, sîm- 
bătă, pe un vas din por
tul polonez Sczecin, de 
la Marea Baltică, infor
mează AEP, preluate de 
Reuter. Pe lingă tancuri, 
proiectate în fosta Uniune 
Spvietică și fabricate sub 
licență în Ceho-Slo varia, 
transportul mai cuprindea 
tone de muniții și piese 
de schimb.

• PIRAȚI I)E COMPU
TERE. Poliția din Amster
dam a anunțat arestarea 
a doi pirați do computere, 
care au provocat pagube 
in rețeaua mondială uni
versitară de computere. 
Cei doi, un student in 
virstă de 21 de ani si un 
inginer in virstă de 25 de 
ani, au spart sistemul de 
securitate al computeru
lui Bronto, do la Univer
sitatea Liberă din Amster
dam, in noiembrie anul 
trecut.

• CAS \TORIE SECRE
TA. Liderul Organiza
ției pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, in 
virstă de 62 de ani, s-a 
căsătorit în secret cu se
cretara sa, in virstă de 30 
de ani, informează ziarul 
israelian „Ilaarcta”, ci
tat de Er'E. Ceremonia 
matrimonială inlrc Ara
fat și Solia Tauil — pales
tiniană din Ramalah, lo
calitate din ( isiordania — 
ocupată di; Israel, ar fi 
avut loc in urmă cu cî- 
teva luni, la Tunis. Po
trivit unor surse de caro 
dispune ziarul menționat, 
liderul O.E.P. menține 
secretul asupra căsătoriei 
săli! de teamă ca soția sa 
— creștină — să nu con
stituie ținta unor acțiuni 
osiile din partea inlcgriș- 
lilor musulmani.
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Candidații se prezintă
(l'rmarr din pa". 1)

Sin". IONEL BABA, 
candidat la funcția 

de primar al comunei 
Romos

într-o bună conlucrare 
cu sătenii mei, vreau să 
ne facem mai bune dru
murile între Vaidei și 
Pișchinți, Romos și Ro- 
mnșcl. Nu se cade să fac 
promisiuni, nu le vom 
putea asfalta, dar le vom 
întreține mai bine. Tot 
cu sprijinul dumneavoas
tră. dragi săteni, vom 
pune moara de la Romos 
in funcțiune. Să nu mai 
umblăm la morile din sa
tele vecine. Apoi, mă gin- 
decc să întreținem și să 
folQsim mai bine fintînile 
din hotarul comunei și al 
satelor noastre. Dacă o să 
mă alegeți primar, eu 
voi înțelege că toți vom 
fi... primari în satele noas
tre. Cu toții vom realiza 
lucruri bune pentru noi, 
pentru viața de fiecare zi.

• Prin grija Prefecturii, 
buletinele de vot pentru 
alegerile de la 9 februa
rie a.c. au fost distribui
te tuturor circumscripții
lor electorale. Buletine
le s-au realizat la socie
tatea comercială „Polida- 
va“ S.A. și întrunesc o 
calitate grafică în confor
mitate cu cerințele Legii 
alegerilor locale.

• Au fost confecționate 
și distribuite în teritoriu 
407 ștampile, pentru tot 
atitea secții de votare, și 
1 500 de ștampile cu in
scripția „votat".

• S-a încheiat acțiunea 
de constituire a birouri

Totul sub semnul echilibrului
(Urmare din pag. I)

cca de-a treia dimensiune 
umană, dimensiune pe ca
re fastul sistem a batjoco
rit-o, distrugînd coloana 
vertebrală a spiritualității 
noastre — caracterul.

Se impune ccologizarea 
sistemului, nu prin folosi
rea pesticidelor și a insec
ticidelor, ci prin combatere 
spirituală, prin asanarea 
legislativă. Construcția u- 
nei casc începe întotdeau
na cu fundația, iar în fun
dația unui sistem econo- 
mico-social intră trei com
ponente : alimentație, să
nătate și educație.

Alimentația o poate asi
gura numai agricultura, ca
re, neapărat și obligatoriu, 
se cuvine a fi subvențio
nată ca în întreaga lume 
civilizată. Și apoi, țăranul 
nu mănîncă cu două linguri, 
produsul lui fiind și peri
sabil. Dacă țăranul produ
ce. mănincă ieftin toți. Da
că nu. o să ajungem să ne 
mincăm noi între noi. lu
cru pe care l-am învățat 
bine de la înaintașii noștri 
hnediați.

Sănătatea biologică a u 
nui popor este asigurată 
întotdeauna de guvernanți. 
Aceasta vizează crearea u- 
nor condiții sanitare civili
zate. o salubrizare corectă, o 
medicamentat ie corespun
zătoare și. bineînțeles, un 
mediu ncpohiat

FMiir. i,i ■■■■ fa rrf|.
mihc, prin școală și prin 

l’rcot ANTON RUDEANU. 
candidat la funcția 

de consilier la Primăria 
Municipiului Hunedoara
• întrebați în Hune

doara cine-i preotul An
ton Rudeanu ! Și copiii or 
să vă îndrume spre casa 
lui, spre biserica în care 
slujește de peste o jumă
tate de veac. Cîți prunci 
a botezat întru Domnul, 
cite perechi a sfințit pen
tru viață, cîți semeni a 
condus spre odihna de 
veci ? Duminică o să-i 
găsiți numele pe listele 
de vot, consilier la Pri
măria Hunedoara. Știm 
că o să-1 votați. Bine 
faceți !

IOAN Sl t IU, 
candidat pentru 

funcția de primar 
al comunei Băița

Cetățenii comunei noas
tre — mulți dintre ci — 
ma cunosc foarte bine. 
Pentru cei ce nu mă știu 
suficient, vin cu citeva 
date personale. Sînt năs

Agendă electorală
lor electorale ale secțiilor 
de votare, ce cuprind 
membri ai formațiilor po
litice participante la ale
gerile locale.

• La secțiile de vota
re — amenajate în școli, 
cămine culturale, sedii 
ale instituțiilor publice — 

PRECIZARE
în ziarul nustru din 1 februarie a.c., la rubrica 

intitulată „Candidații se prezintă” a apărut, din eroa
re, informația potrivit căreia dl loan Borcan este 
candidat la funcția de primar pentru orașul Simcria. 
Precizăm că, pentru funcția respectivă, din partea 
Convențjei Democratice, candidează dl Coriolan Su- 
ciu, dl. I. Borcan candidind pe lista de consilieri.

biserică. Dacă familia este 
înfometată și preocupată 
de existența zilei de mîine, 
dacă in invățămînt mai fac 
educație și instructori de 
bătut în palme și dacă bi
sericile iși consumă ener
giile în dispute fratricide, 
atunci educația o face stra
da și nu avem de ce să ne 
mirăm că unii dintre prun
cii noștri o iau pe căi lă
turalnice.

Din cele expuse, bănu
iesc că s-a înțeles clar că 
ecologismul se situează la 
polul opus comunismului 
ca sistem, și nu împotriva 
comuniștilor, deci noi nu 
sintem vinători de vrăji
toare.

După noi, nici Ceaușescu 
nu trebuia omorît. Ne in 
trebăm ce s-a vrut a se as
cunde ? I în mod sigur, ce
va murdar 1 Noi conside
răm că nu ai dreptul să 
iei ceea ce nu poți oferi, 
inclusiv viața unui om.

Ceaușescu a fost o crea
ție a unul sistem bolnav, 
pe care s-a putut grefa o 
maladie generatoare do 
monștri, dar putea fi ori
care altul. Degeaba tai 
trestia, dacă în pămînt 
mustește apa.

Noi nu acceptăm nici în
toarcerea la capitalismul 
sălbatic <le lip latino-ame- 
rican sau africano-malgas, 
cunoscut și la noi în peri
oada Interbelică, .și pe ca
re vor unii să-l instaureze 
în B rr,nn>,i Dc altfel. în 
istorie, nici un sistem, în- 

cut și crescut în satul 
Hărțăgani, de unde nu am 
plecat niciodată. Am 50 
de ani, sînt căsătorit. De 
meserie sînt maistru e- 
lectromecanic. în satul 
natal, am o unitate par
ticulară de confecții me
talice și unelte agricole. 
Munca mea și a celor doi 
feciori este total pusă în 
slujba oamenilor, întru- 
cît confecționăm pluguri, 
grape, roți de car, plasă 
de sîrmă pentru gard ș.a. 
Candidez pentru funcția 
de primar al comunei Băi
ța și, dacă voi atrage op
țiunile cetățenilor, voi 
acționa pentru: • înfiin
țarea unui abator • as
faltarea în întregime a 
drumurilor ce duc din 
Băița la Hărțăgani și la 
Mina Troița • pentru a- 
jutorarca oamenilor ne
căjiți • pentru elimina
rea corupției și a specu
lei • pentru asigurarea 
unei vieți civilizate și 
demne pentru toți locui
torii comunei.

s-au afișat listele de ale
gători. Cetățenii sint in
vitați să le consulte, pen
tru a ști unde să meargă 
la vot în ziua de 9 februa
rie a.c. Reamintim că un 
alegător nu poate vota 
dccît la secția pe raza 
căreia domiciliază.

cepind cu cel sclavagist, nu 
s-a mai întors.

Deci, iată de ce cei din 
stingă ne cataloghează ca 
fiind de dreapta, iar cei 
dc dreapta ne plasează în 
stingă. Sintem pentru un 
stat de drept cu o demo
crație autentică și nu cu 
una originală, în care 
legile să vină in întimpina- 
rea necesarului și în care 
adevărul, binele și frumo
sul să fie țeluri de prim 
ordin ale guvernanților.

Mișcarea Ecoiogistă din 
România, filiala județului 
Hunedoara, participă la a- 
legerilc de la 9 februarie 
1092 sub semnul electoral 
— bradul cu inimioară și 
prezintă candidați în peste 
70 la sulă din circumscrip
țiile electorale ale județu
lui.

Am avut grijă ca cel ce 
candidează pentru noi să 
nu ne facă in primul rind 
pe noi de rușine și în al doi
lea rind, pe dumneavoas
tră, în cazul în care li veți 
alege.

Promisiuni nu vă facem, 
pentru că fiecare localitate' 
își are specificul șl necazu
rile ei. Ceea ce vă putem 
promite este doar faptul 
că reprezentanții noștri, 
dacă îl veți alege, se vor 
zbate pentru binele dum
neavoastră.

Deoarece acum aveți oca
zia să-l cunoașteți bine pc 
candidați, vă rugăm să vâ 
lăsat! privirea șl pe liste
le noastre 1

La Simeria, a avut loc 
de curînd deschiderea sta
giunii serilor de romanțe 
ți umor. Acțiunea — din 
lipsa unul lăcaș dc cultu
ră — s-a derulat la restau
rantul -Ursul Negru”. In 
acordurile fostei orchestre a 
clubului C.F.R., din care 
nu au lipsit inginerul luliu 
Vernichescu, Lulu Aiuzan, 
Emil Tarnovetfci sau Mihai 
Bari, soliștii vocali au pri
mit, din nou, aplauzele ți
nui public cald și darnic, 
care a umplut saloanele 
localului pînă la refuz. Pe 
lingă Venera Uritescu Eli- 
sabeta Muntean sau Emil 
Tarnovetkl, de-acum cunos- 
cuți melomanilor simerl- 
eni, au debutat cu acest 
prilej Simona Furdui și 
tinărul Nelu Ban-Fintină, 
dovedindu-se a fi reale ta
lente, O apariție de excep

Chibrituri, luminări, sobă...
Cam așa ar trebui „să 

se înarmeze" călătorul 
care pornește seara din 
gara Deva spre Capitală 
cu acceleratul 244 (și se 
întoarce cu perechea a- 
cestuia, 243).

Concret ! în scara zilei 
dc 24 ianuarie a.c., ca să 
găsim vagonul nr. 10, 
ne-a trebuit multe minu
te. Nu se scrie numărul 
decît cu un minut-două 
înainte de plecare. Se zi
ce că nu-i cretă 1 în va
gon, caută-ți locul! Cum, 
că-i întunecime totală. 
Am împrumutat un chi
brit dc la un fumător și 
ne-am găsit locul. Dar 
cum să călătorești mai 
bine dc H orc pină în Bu
curești, în beznă ? Sc ur
că doi călători (pățiți). 
Au lanternă. Binevoitori, 
ii deșurubează bcculețul și 
îl pun sus, în tavan, a- 
colo unde cîndva au fost

A ~notai Cum călătorim ?

Sintem in plin sezon dc 
lamă, afară este frig și 
oamenii așteaptă zgribuliți 
un mijloc de transport 
în comun, pentru a se 
deplasa la serviciu, iar 
de aici, acasă. Autobaza 
din Brad a Regiei Auto
nome Transporturi Publice 
Deva asigură zilnic 13 
trasee ce însumează l 200 
de km, transported în 
medie, pc zi, 2 750 dc 
călători — navetiști, elevi 
— iar lunar peste 550 000.

Pentru acoperirea aces

Desen de CONSTANTIN G \ VR1LA

ție a fost Aurelia Oros din 
Deva, răsplătită cu înde
lungi aplauze. Mult aștejwf, 
în finalul primei părți a 
spectacolului, a cîntat invi
tatul de onoare Ghcorghe

ROMANȚE
ȘI UMOR

Turda, care s-a dăruit to
tal celor prezenți în •rei 
„reprize" de înaltă ținută 
artistică, ce dc al'fel îl ca
racterizează. Partea umoris
tică a fost întreținută de 
prezentatorul acestor seri, 
juristul Petru Păun Jura.

Din program nu au lipsit

două tuburi de neon. în 
vagon, frig. Ne adresăm 
conductorului. „Eu ce să 
fac ? Vagoanele se pre
gătesc la Simcria". Am 
mai văzut geamuri și uși 
care nu se închid ctc... 
înțelegem că iarna-i grea, 
vagoanele sînt vechi, u- 
zatc, dar un bcculeț, o 
clanță la ușă, un geam, 
un closet curat nu putem 
asigura, stimați ceferiști ? 
Pentru că biletul de cla
sa I, dacă se poate numi 
așa. Deva — București, 
este dc... numai 1 136 dc 
lei.

Exemplul nostru este 
„copiat” la indigo în fie
care seară, la acceleratul 
244, cu plecare la orele 
21,01. Așteptăm să ne 
contraziceți, stimați cefe
riști ! Dacă nu, venim cu 
chibrituri, luminări, be
curi dc-acasă... (GIL I. N.).

tor trasee, este nevoie de 
17 autobuze, zilnic. în ge
neral, se reușește asigu
rarea a numai 11—12 au
tobuze active, pc zi. bune 
de circulație, pc unele tra
see înrcgistrindu-sc în- 
tîrzieri, altele fiind sus
pendate temporar. Cauza? 
Lipsa dc piese de schimb, 
cauciucuri, baterii, ca să 
nu mai vorbim de par
cul auto foarte sărăcăcios 
și vechi. Dl Viorel Fono- 
gea, șeful autobazei, ne 
spunea : „Intervenim pe 
la toți factorii să pu
tem asigura parcul în

nici atractivele concursuri: 
„Recunoașteți romanța și 
cel de „Catrene și epigra
me", care au atras peste 
douăzeci dc premianți... La 
romanțe: Aurelia Oros,
Violeta Bucur, Aurelia 
Hanț, iar la catrene și e- 
piaraine : Maria Boca, Ada 
Ivoniciu sau Pavel lliea sint 
doar cițiva dintre nume
roșii ciștigători.

In acest cadru — păs- 
trînd tradiția — au fost 
sărbătoriți soții Ana și A- 
leaandru Chiorean, cu o- 
cazla împlinirii, în ziua 
respectivă, a 32 de ani de 
căsnicie. Seara de romanțe 
și umor s-a încheiat in 
pași dc dans — valsuri ce
lebre, tangouri nemuritoa
re și jocuri populare arde
lenești.

lOSll MEIK I A
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NECUNOAȘTERE SAU 
REA-VOINȚA ?

Pe data dc 17 ianuarie, 
ne-am prezentat la servi
ciul pe-sonal al I M. Barza 
să obțin pentru soția mea 
o adeverință din care să 
rezulte cit timp a cotizat 
cu 3 la sută la fondul dc 
pensie suplimentară și că 
nu i s a restituit la pensio
nare diferența dintre 2 și 
3 la sută. Adeverința îi 
era necesară în vederea re
calculării pensiei suplimen
tare pc baza Hotărîrii nr. 
73/1991 a Guvernului Ro
mâniei. „Nu am primit nici 
o instrucțiune în legătură 
cu eliberarea acestor ade
verințe" — mi s-a răspuns. 
Și am plecat fără adeve
rință. Nu înțeleg, a fost 
vorba de necunoaștere a 
legilor sau de rea-voință? 
Căci ajungind la Oficiul 
de Pensii, mi s-a spus că 
și dc la I.M. Barza s-au 
primit adeverințe cu acest 
conținut. (Alexandru Col- 
da. Brad).

circulație, deși nu la în
treaga capacitate. Avem 
autobuze cu normă de 
casare îndeplinită, altele 
in pragul casării, cu sute 
de mii dc kilometri lu
nar, cu o vechime dc 12— 
15 ani, pe care cu greu le 
putem menține în funcțiu
ne. Sperăm că vom fi 
ajutați cu 2—3 mașini, 
pentru a asigura un 
transport civilizat tot 
mai bun pentru abonați 
și p-ntru calatorii pe ca- 
re-i deservim". (AL. .IUR- 
CA).

10,00 Acti

10.20 Calc 
zilei

10.30 Filn 
„Gh 
Ep.

l»,30 TV

iLzlO Ora

13,00 Vîrs

1.3.30 Moi

11,00 Actl
* M

11.20 Boa 
știin

1 1,50 Prct 
tarii 
Baci

15.2P Tele 
/

lsJiV, »'ra|

Pron

16,00 Muz 
toți

16.15 Foru 
Cont 
colet 
mun

16,40 Cult 
lum<

17J)5 Mici
Blac

17.15 Refl
Vani 
Poșt

17.35 Arta

18,00 Stud 
elect

i", Dese

20.00 Actu
20.35 S p 0

20,45 Stud 
econ

21.10 Film
„Jose 
Ep.:

22.15 TV I

23.10 Cron
Park 
* Ac

23,40 Studi

Primul patronat 
în minerit 

(Urmare din pag. i)

tracțla și prelucrarea mi
nereurilor, din alte cadre 
de la aceste unități. Ilotă- 
rîrile consiliului de condu
cere al patronatului sînt 
luate prin consensul mem
brilor acestui organism.

In fapt, patronatul s-a 
realizat pentru omogeni
zarea metodelor de con
ducere .și organizare din 
ramura extractivă. Cu o- 
cazia constituirii primului 
patronat român în minerit 
președinte a fost ales di 
Rarlu Mironovici. directo
rul general al Regiei Ligni 
• ului Ta' Jiu.

PROGR 

16,00 Aciu 

16,15 Dese

16.10 Emis
în li 
magi

18.10 Teat

20,00 Biiul 
mu zi

20.30 Trihi 
{ lect

21.30 TVE 
ciont

22.00 TV 5

22,35 B'tf
Serv
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HOTĂRÎRE Nr. 19 /18.01.19921HOTĂRÎRE Nr. 20/18.01.1992
cu privire la stabilirea salariului de baza minim brut pe țară 
și a coeficientului de indexare a salariilor pentru perioada 

ianuarie—aprilie 1992
GUVERNUL ROMÂNIEI hotărăște :

Cap. I. Salariul de bază minim brut 
pe țară.

Art. 1. — (1) înccpind cu data dc l Ia
nuarie 1992, salariul de bază minim brut 
pe țară este de 8 500 dc lei lunar, pentru 
un program complet de lucru de 170 ore, 
in medic pe lună, ceea ce reprezintă 50 
ki/oră.

(2) în cazul in care programul de mun
că este, potrivit ligii. mai mic dc 8 ore 
zilnic, salariul de bază minim brut orar 
se calculează de către agenții economici, 
prin raportarea salariului minim brut pe 
țară, prevăzut la alin. 1, la numărul me
diu de orc lunar potrivit programului le
gal de lucru aprobat.

(3) Persoanele juridice și persoanele 
fizice care angajează personal salariat, cu 
program complet sau program parțial, nu 
pot negocia ți stabili salariul de bază prin 
contractul individual de muncă sub sal i 
riul de bază minim brut orar, pe țară.

Cap .It. Indexarea salariilor

.Art. 2. — (1) I41 societățile comerciale 
cu capital majoritar de stat ți regiile au
tonome la care salariile se stabilesc prin 
negociere, fondul destinat plății salariilor 
pentru care nu se plătețte impozitul su
plimentar. presăzut prin sistemul de sta

bilire a fondului de salarii in anul 1992, 
se determină lunar pe baza fondului dc 
salarii de referință ți a coeficientului dc 
indexare de 25 la sută, reprezcntînd 50 
la sută din creșterea prognozată a prețu
rilor de consum in perioada noiembrie 
1991 — aprilie 1992, față dc luna octom
brie 1991.

(2) Coeficientul dc indexare prevăzut 
la alin. 1 poate fi corectat pe baza pro
punerilor Comisiei Naționale pentru inde
xare, constituită potrivit Ilolăririi Guver
nului nr. 813/1991.

■Art. 3. — Noile tranșe de venituri in
dividuale lunare impozabile ce se vor a- 
plica înccpind cu drepturile lunii ianua
rie 1992, stabilite in baza coeficientului 
de indexare prevăzut la art. 2, sini cele 
din anexă.

Art. I. — Se recomandă unităților cu 
capital majoritar privat, cooperatiste ți 
obțtețti, să aplice indexarea salariilor fi
nind seama de creșterea prognozală a 
prețurilor de consum in perioada ianua
rie—aprilie 1992.

Art. 5. — înccpind cu data de 1 ianua
rie 1992. prevederile Ilotăririfor Guvernului 
nr. 133/1991, nr. 579/1991 ți nr. 780/1991 
se abrogă.

A N E X A
TRANȘELE Dl VENITURI

impozabile ți cotele dc impozit ce se vor aplica incepind cu plata drepturilor 
de salarii pentru luna ianuarie 1992

Venitul lunar impozabil-lei Impozitul lunar

piuă la 1 000 lei 6%

1 001— 1 200 Ici 60 lci-ț- l'»% pentru ceea ce depășește 1 000 lei

1 201— 1 500 lei 80 l<-i — <8% pi litru ceea ce depășește 1 200 lei

1 501— 2 500 lei 134 lei J 22% pentru ceea ce depășește 1 500 lei

2 501— 1 100 lei 354 Ici - 23% pentru ceea ce depășește 2 500 lei

1 101— 6 100 lei 722 lei : 2‘% pentru ceea ce depășește 1 100 lei

6 101 — 10 200 lei 1 202 lei-J- 25% pentru ceea CC depășește 6 100 lei

10 201 — 11 300 lei 2 227 lei | 26% pentru c<*ea ce depășește 10 200 lei

11 301—20 100 I< i 3 293 lei 4- 28% pentru ceea CC depășește 11 300 lei

20 101—30 600 lei 5 001 lei ! 31% pentru ceea ce depășește 20 100 lei

30 601— 10 000 lei 8 163 lei 35% pentru ceea ce depășește .30 600 lei

10 801—51 100 lei H 733 lei ! W°/o pentru ceea ce depășești* 10 800 lei

peste 51 100 Iei 15 853 Ivi !- '5% p< litru ceea CC depășește 51 100 lei

LICITAȚIE
PRIMARIA ORAȘULUI HAȚEG

Str. Libertății, nr. 5,
Telefoane 957/70257 ; 7027.3 ; 20363

cu privire la indexarea unor venituri de populației 

la 1 ianuarie 1992
GUVERNUL ROMÂNIEI hotărăște :

Art. 1. — Cu începere de la 1 ianua
rie 1992, se indexează cu 11,1 la sută ur
mătoarele venituri ale populației :

a) pensiile de asigurări sociale dc sfat, 
militare și IOVR, precum și indemniza
țiile dc îngrijire acordate pensionarilor in
valizi dc gradul I ;

b) ajutoarele sociale care sc acordă pe 
baza legislației de pensii ;

c) pensiile persoanelor care și-au pier
dut total sau parțial capacitatea dc mun
că și a urmașilor celor care au decedat 
ca urmare a participării la lupta pentru 
victoria revoluției din decembrie 1989, 
precum și indemnizația de îngrijire pen
tru persoanele încadrate în gradul I dc 
invaliditate și suma lunară acordată ma
melor eroilor martiri, potrivit Legii nr. 
12/1990, cu modificările ulterioare ;

d) indemnizațiile și sporurile ce sc a- 
cordă invalizilor, veteranilor și văduvelor 
d< război în temeiul Legii nr. 49/1991 ;

e) ajutoarele bănești trimestriale care 
sc acordă potrivit Ilecretului-Lege nr. 70/ 
1990 ;

f) ajutoarele pentru soțiile militarilor 
in termen ;

g) ajutorul ocazional ce se acordă 
potrivit IICM 151/1957 ;

b) alocațiile de întreținere pentru mi
norii dați in plasament familial sau în
credințați unor familii ori persoane ;

i) ajutoarele bănești lunare stabilite 
conform art. 11 din Legea nr. 23/1969 ;

j) ajutorul dc șomaj pentru șomerii 
aflați in plată Ia 1 ianuarie 1992.

Art. 2. — Alocațiile de stat pentru co
pii se indexează cu 80 de lei lunar pen
tru fiecare copil.

Art. 3. — Cuantumul indemnizației 
lunare pentru fiecare an dc detenție, in
ternare, domiciliu obligatoriu sau strămu
tare, acordate, potrivit Ilecretului-Lege 
nr. 118/1990, cu completările ulterioare, 
se stabilește la 5G0 de lei.

Art. 4. — Ajutorul ce sc acordă potrivit 
legii în cazul decesului salariatului sau al 
pensionarului sc stabilește la 4 000 dc lei 
ți la 3 000 de lei în cazul decesului unui 
membru de familie.

Art. 5. — Alocațiile de brană pentru 
consumurile colective din unitățile sociale 
de stat se indexează integral cu creșterea 
prețurilor la produsele alimentare și sînt 
cele din anexa nr. 1.

Art. 6. — Cuantumurile burselor acor
date pentru elevi și studenți rezultate în 
urma indexării, potrivit prezentei hotăriri, 
sini cele prevăzute in anexa nr. 2.

Art. 7. — Protecția socială, în ceea ce 
privește medicamentele utilizate în trata
mentul ambulatoriu, se asigură, in conti
nuare, potrivit reglementărilor prevăzute 
in llotăriria Guvernului nr. 219/1991.

Art. 8. — Drepturile cuvenite persoa
nelor care, la data indexării sau în con
tinuare, se află iii incapacitate temporară 
de muncă, in concediu de maternitate.

concediu pentru îngrijirea copilului bol
nav, pentru îngrijirea copilului in vîrstă 
dc pînă la 1 an sau în alte situații în caro 
drepturile se stabilesc, conform legii, în 
funcție de salariul de bază, se vor deter
mina în continuare în raport cu noul cu
antum al salariului de bază.

Art. 9. — (1) Sumele rezultate in urma 
indexării sc includ dc la 1 ianuarie 1992 
in drepturile la care sc referă, obținindu-se 
astfel noile cuantumuri ale acestora.

(2) Sumele reprezentind rezultatele in
dexării sc suportă din aceleași fonduri ca 
și drepturile indexate

(3) Sumele rezultate in urma ind -xării 
conform prezentei hotăriri, cele reprezen
tind indexarea și compensarea prevăzute 
dc Ilotărîrile Guvernului nr. 219/1991 ; 
579/1991 și 780/1991. precum și sumele ob
ținute ca urmare a majorării pensiilor 
prin Ilotărîrea Guvernului nr. 526/199J, 
nu sc includ în calculul veniturilor iii 
funcție dc care sc acordă sau se stabi
lesc chiriile pentru locuințele din fondul 
dc stat, alocațiile de stat pentru copii, 
contribuțiile datorate de susținătorii le
gali ai persoanelor internate în instituțiile 
de asistență socială, ajutoarele bănești 
trimestriale și ocazionale, reducerile acor
date pensionarilor pentru procurarea de 
proteze și orteze și dreptul dc masă la can
tinele de ajutor social.

(I) Plafoanele reglementate prin Ilotă- 
rirea Guvernului nr. 360/1991, în raport 
de care se stabilește contribuția părinților 
la întreținerea copiilor în crețe și grădi
nițe sînt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 10. — Costul mesei calde și indem
nizația de hrană ce sc acordă, potrivit re
glementărilor în vigoare, salariaților dini 
unele regii autonome și societăți comer
ciale cu capital majoritar dc stat, supor
tate din cheltuielile de producție stabilitei 
prin negociere cu ocazia încheierii contrac
telor colective de muncă, vor fi majorate* 
în limita indicelui prognozat de creștere 3 
prețurilor produselor alimentare.

Art. 11. — Ministerul Muncii șl Pro
tecției Sociale și Ministerul Economiei $8 
Finanțelor vor emite precizări privind sta
bilirea și plata drepturilor cuvenite ca ur
mare a aplicării prezentei hotăriri. ■

Art. 12. — Comisia Națională pentru 
Statistică va da publicității, pînă la 13 
ale lunii următoare, indicii lunari și tri
mestriali dc creștere a prețurilor de con
sum.

Art. 13. — Sc recomandă unităților cil 
capital privat majoritar, cooperatiste ți 
obștești, sistemelor de asigurări lociatc* 
— altele decît cele dc stat — să aplice 
măsurile dc protecție socială prevăzute de 
prezenta botărîre.

/Art. II. — Ncrcspectarea prevederilor 
prezentei hotăriri atrage răspunderea, du
pă caz. disciplinară, materială sau penală, 
conform legii.

I 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

Organizează licitație publică în vederea 
concesionării terenurilor pentru construcții, si
tuate in intravilanul orașului Hațeg, în scopul 
realizării obiectivelor prevăzute in documentații
le de urbanism, aprobate în condițiile Legii nr. 
50/1991, art. 10 15, astfel :

■ 2 parcele teren pentru locuri dc casă, 
situate în str. Galeșu (lingă oborul dc animale) 
a 250 mp/1 parcelă.

— Taxa anuală de concesionare este de 
40 lei/mp.

■ Teren situat in str. A. V laicii, in fața 
blocului 1’29, pentru 21 de garaje, a 20 mp/ 
garaj-

— Taxa anuală minimă de concesionare
este de 120 lei/mp.

■ Teren situat în Aicea 
intre bloc 6 C și bloc C I bis, 
a 20 mp/garaj.

— Taxa anuală minimă
‘•’te dc 1 20 lei/rnp.

Constructorului, 
pentru 7 garaje,

de concesionare

■ Teren situat in str. Independenței, între 
blocurile 1’31 și 20 G, pentru 3 garaje, a 20 mp/ 
garaj.

— Taxa anuală minimă de concesionare 
este de 120 lei/mp.

O Teren situat in str. T, \ ladimirescu, in 
spatele blocului 30 B, pentru 10 garaje, a 20 
mp/garaj.

— Taxa anuală minimă de concesionare 
este de 120 lei/mp.

( oncesionarea terenului sc; face pe 99 de 
ani.

Oferte sc depun pînă la data de 28 februa
rie 1992, orele 15, la sediul primăriei orașului 
Hațeg, str. Libertății, nr. 5, biroul urbanism 
și amenajare a teritoriului.

Documentele licitației se pot ridica, contra- 
cost, de la primăria orașului Hațeg, str. Liber
tății, nr. 5.

Garanția dc participare la licitație va fi 
egală cu 50 la sută din taxa anuală minimă de 
concesionare a suprafeței respective.

Informații suplimentare și consultarea plan
șelor dc detaliu — zilnic, între orele 10—12, 
la sediul primăriei, înccpind cu data de 10 fe
bruarie 1992.

Licitația va avea loc in ziua de 29 februarie 
1992. (103)
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UZINA DE REPARAȚII UTILAJ 

MINIER ȘI DE FORAJ 

ALBA IULI.A

27666

I

I c•/

I
Execută, pentru populație, următoarele, ptA 

bază de comandă sau cerere depuse la biroul 
producție :

I
Cazan încălzire pe gaz. metan, pentru \
160 dc demenți. ț

ț

| 

j
I

Boilere 160 de 1.

Plug cu
49 <100 <|e

brâz.darc, pentru U 150, la 
lei.

Antenă pentru TV alb-negru și color, 
in banda canalelor VII OIRT și IX 
DIRT. (92)



Pag. 4 CUVÎNTUL LIBER NR. 549 • MIERCURI, 5 FEBRUARIE 1992

<

ANIVERSARI

• CU ocazia aniversării 
zilei de naștere, soțul, so
crii și nașii iți urează, 
dragă Geanina Petriccscu, 
multă sănătate ți un căl
duros „La mulți ani I*

(305)

VÎNZARI —

CUMPĂRĂRI

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

• VlND casă, cabană, ga
raj și grădină in Deva (zo
nă turistică) Deva, telefon 
15358. orele 13—16. (308)

• VlND urgent ARO — 
camionetă, motor Brașov, 
preț convenabil Informații. 
Deva, telefon 28585.

(303)
• CUMPĂR pianină sau 

plan. Informații, Deva, te
lefoane 13526 sau 27917.

(304)
• SINDICATUL .DREP

TATEA" Deva. str. E. C.oj- 
du, nr. 83, vinde la licita
ție set complet instrumen
te muzicale de fanfară. în 
2iua de 10 februarie 1992. 
Orele 8. la sediul de mai 
sus. (309)

• VlND televizor color. 
Deva. 15292, după orele 16.

(311)
• VlND materiale con

strucții. cărămidă țigă
nească. uși. geamuri Infor
mații — telefoane 69102. 
11274. (315)

• VlND 100 oi țurcane.
comuna Băcia. nr. 250. fa
milia Cmbanu. (313)

• VlND televizor color 
Elcrom. Informații, telefon 
11750, familia Michi.

(324)

• VlND magnetofon TES
LA CM 130. Informații. Hu
nedoara, telefon 15417.

(325)
• C.A.P. Rapolt vinde 

la licitație, in data de 8 fe
bruarie 1992, orele 10, mij
loace fixe și obiecte de in
ventar rămase. Lista se a- 
flă la sediul unității.

(314)
o VlND motor WV Pasat

1 600 cmc, benzină și Audi
80, 1 600 cmc, benzină, sta
re perfectă, cu montaj și 
garanție 6 luni. Privat Ser
vice Arad. Telefon 966/ 
44750. (322)

• CUMPĂR păpușă cu
cap de porțelan, veche, pînă 
la suma de 20 000 lei. In
formații. Cluj, telefon 95 
— 138986 . (316)

• VlND apartament trei
camere, patru camere, cen
tral și instalație satelit 
completă. Informații, Deva, 
telefon 23109. (331)

SCHIMBURI
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament
2 camere București (avans 
minim), cu 2—3 camere. 
Deva, telefon 21198.

(323)
• SCHIMB un aparta

ment 2 camere și o garso
nieră, ambele în Făgăraș, 
cu apartament 3—4 camere 
în Deva. Informații, Deva, 
telefon 18789, după orele 
17. (330)

• SCHIMB apartament 
proprietate 2 camere, cu 2 
garsoniere. Deva, telefon 
14986. după orele 16.

(328)

PIERDERI

• PIERDUT legitimație
serviciu, pe numele Nicula 
loan, eliberată de Siderur
gica S. A. Hunedoara. O de
clar nulă. (7931)

• PIERDUT. 31 ianuarie
1992, cățelușă mică, roșca
tă, pieptul și lăbuțele al
be. urechea dreaptă aple
cată, părul scurt și neted. 
Bună recompensă. Infor
mații — Deva, telefon 
17630. (319)

DIVERSE

• S. C. UNICONF. M — 
SRL. bdul Decebal, bloc 15, 
parter, angajează, cu pro
bă de lucru, 3 eroitorese

confecții textile. Informa
ții, Deva, telefon 13201, o- 
rcle 9—16. (318)

• OFER, pentru închi
riat, spații (3 camere), pen
tru birouri proiectare în 
Deva . Informații, telefon 
11186. (301)

• CAUT femeie îngrijire
copil. Deva, telefon 14986, 
după orele 16. (327)

COMEMORĂRI

• AZI, se împlinesc 6 
săptămîni de la trecerea în 
neființă a scumpului nostru 
soț, tată și bunic,

PETRU PLETER,
din Șoimuș. Dumnezeu să-l 
ierte 1 Familia. (329)

• AZI, se împlinesc 4 
ani de la trecerea în ne
ființă a celui care a fost

CRĂCIUN VII TOR 
(IONEL), 

din Boiu de Sus, comuna 
Gurasada. Dumnezeu să te 
odihnească în pace 1 Soția, 
copiii și nepoții. (7757)

DECESE

• CU inimile zdro
bite de durere, Evi, 
Monika, Sandu și San
di anunță încetarea , 
din viață, în ziua de
3 februarie 1992, a iu
bitei noastre,

BUREȚI A ILONA, 
de 82 ani. o minu

nată mamă’ bunică și 
străbunică. înmormîn- 
tarea va avea loc mier
curi, 5 februarie 1992, 
orele 16, la cimitirul 
romano-catolic Deva. 
Dumnezeu s-o odih
nească 1 (306)

• SINTEM alături de 
Evi, în greaua pierde
re suferită prin de
cesul mamei sale dragi. 
Familia Cornea.

(307)

• CU durere în su
flet, sintem alături de 
colegul nostru Dumi- 
tran, la incredibila 
dispariție din viață a 
iubitului său fiu, 

DANIEL,
Ia numai 3 anișori 

și transmitem pe a- 
ceastâ cale sincere con
doleanțe familiei în
doliate. (320)

• FIUL Adrian îșl 
exprimă mulțumirea 
și recunoștința față de 
toți cei care au fost 
alături de el în greaua 
pierdere suferită prin 
decesul tatălui său 
drag.

VICTOR ȚENF.A.
(321)

• SOȚIA Leontina, 
fiica luiiana, ginerele 
Costică, nepoata Clau
dia și soacra Floarea, 
cu nemărginită dure
re, anunță încetarea 
din viață, la numai 53 
ani, a bunului lor sot. 
tată, bunic și ginere, 
cel care a fost
NICOLAE CODREA.
înmormîntarea va 

avea loc joî. 6 februa
rie. Ia orele 14, în sa
tul Hondol. Veșnic ne- 
mîngiiați. (326)

BANCA ROMANĂ PENTRU DEZVOLTARE S. A j

Face cunoscut că ACORDA DOBÎNZl DEO- ' 
i de-1

ț
î

J
ț

1 -___________
SE3IT DE AVANTAJOASE la sumele în lei 

) puse pentru păstrare.
( a)
=

I
I:

LA DEPUNERILE FĂCUTE DE POPULAȚIE
20 la sută pentru disponibilități la vedere
23 la sută pentru depozitele pe termen 
6 luni ;
24 la sută pentru depozitele pe termen de
9 lunî ;
26 la sută pentru depozitele pe termen de 
peste 1 an.

De aceleași procente de dobîndă beneficia- 
și PRODUCĂTORII AGRICOLI.

Dobînzi avantajoase se acorda și persoano- 
fizice care au depus sau vor depune sume i 

. '•''“'’’'■■'—I DE LOCUINȚE SI '
i CASE DE VACANTA, precum și pentru CUMPĂ- , 
,’RAREA DE AUTOTURISME prin .... ..........
) SPORT".

de

zâ

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

Preia in service, la cerere, loate aparatele J 
XEROX instalate pe raza județelor Hunedoara, ' 
Alba și Caraș-Severin. 1

Se asigura materia'e consumabile, hîrtie ‘ 
import format A(1, A,, A?, A,, A., hîrtie color, \ 
transparente, etichete, hîrtie fax, hîrtie calc pe 
tipodimensiuni variate.

Firma cumpără aparatură XEROX, ieșită din i 
uz, cu 10 la sută din prețul unui aparat XEROX i 
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) '

• CU inimile zdro
bite de durere, Maria, 
Sorin, Luminița, Si- 
donia și nepoții Car
men, Dănuț și Tudo- 
rel anunță încetarea 
din viață, în ziua de 
3 februarie 1992, a 
iubitului nostru.
LAZAR MUNTEAN, 

de 56 ani, un minunat 
soț, tată, socru șl bu
nic.

Inmormîntarca va a- 
vea loc în data de 6 
februarie 1992. orele 
13, la cimitirul orto
dox din satul Dealu- 
Marc. Dumnezeu să-l 
odihnească! (312)

• PROFUND îndurerați, 
anunțăm decesul bunului 
nostru tată și bunic,

VICTOR SÎRBU.
Inmormîntarca va avea 

loc miercuri, 5 februarie, 
orele 13, în satul Leșnic. 
Familiile Cornea și Sîrbu.

(310)
• CU durere în suflet, 

soția Carolina, fiul Mircea, 
fiica Simona, ginerele So
rin, socrii Nicolae și Ro
zalia anunță încetarea din 
viață a scumpului

AVRAM ONCU, 
în vîrstă de 57 ani.

Inmormîntarca aro loc 
în 5 februarie, în satul 
Rișculița. (7758)

• FAMILIILE Negru Au
rel și Fruja Cornel aduc 
un ultim omagiu nepotului 
și vărului

AVRAM ONCU.
Nu te vom uita nici

odată ! (7759)

• SOȚIA Ana șl copiii 
arunță, cu inimile zdrobite 
de durere, încetarea din 
viață a bunului lor

NELU BOI.DURA.
înhumarea azi, 5 fe

bruarie, ora 13, la cimiti- 
ral din Bacca, comuna 
Ilia. Dumnezeu să-l odih
nească ! (7760)

lor {___ ___ _ _
ido bani pentru CONSTRUCȚII DE LOCUINȚE SI 
■ CASE DE VACANTA, precum f —ciimda. 
,’RAREA DE AUTOTURISME prin „COMAUTO- 
) SPORT".
) b) LA DISPONIBILITĂȚILE DIN CONTURILE SO- * 
1 CIETAȚILOR COMERCIALE cu capital de stat sau 1 
'privat, ALE REGIILOR AUTONOME, ALE ASO-; 
1 r _ ----------- _ ----------------- --
1 FIZICE AUTORIZATE, banca plătește dobînzi ca-
i...... ....... .... ,____ ____  .......
de termenele de păstrare și de valoarea depozi
telor.

Banca Română pentru Dezvo tare invită^po 
cei ----------- ...-------- - -- . .
seze cu încredere unităților sale din Deva str. 
Decembrie, nr. 23), Hunedoara (str. Libertății, nr. \ 
26), Petroșani (str. Republicii, nr. 92), Orăștie (str. ț 
Pricazului, nr. 37) și Hațeg (str. Horea, no 5), asi- > 
gurîndu-vă o servire promptă si civilizată. i

Relații suplimentare la sediile băncilor și la . 
telefoanele 14840, 14841, Deva. (108)

' CIETAȚILOR COMERCIALE cu capital de stat sau ( 
'privat, ALE REGIILOR AUTONOME, ALE ASO-; 
' CIATIILOR FAMILIALE S| ALE PERSOANELOR ț 
I FIZICE AUTORIZATE, banca plătește dobînzi ca- 

re se ridică pînă la 25 la sută pe an, în Juncție

□ anca xomuna punnu .......'jl'~ l
i interesați în astfel de operațiuni să se adr< ’

I

COMPUTIX srl
Deva bd DecebJ bl H

fel 9S6/1716 7

SOCIETATEA „SIGMA" S.C.S. ’
ORGANIZEAZĂ I

I ÎN DEVA
Cursuri de formare analiști programatori— | 

| asistenți pe microcalculatoare, 16 biți, compa-J 
! tibile I.B.M.—r.C.

Durata cursului este de 10 săptămîni. cu j 
’ 130 de orc pe calculator, și sc organizează dej 
| luni pînă vineri, între orele 15—18.

înscrierile — pînă în data de 15 februarie! 
I 1992. Se pot înscrie și elevii claselor a XII a. | 
> Absolvenților li se asigură diplome — cer-« 
J tificat, eliberate de Ministerul învățămîntului | 
i si Științei și de Comisia Națională de Pregătire • 
J în Informatică.

Informații la telefon 11067 (orele 16—22). . 
; (09) I

Organizează, in perioada 10 FEBRUARIE — 6 M\R- 
TIE 1992, cursul <Jc informatică :

„INIȚIERE IN CII.CI'LATOARE 1’ERSONAI.I"’
Sc studiază :
— sistemul de operare MS—DOS 

utilitare : Bord Star : Norton Commander.
S.thi do curs este dotată cu 1 calculatoare perso

nali „I bl.H" /\f2. jnalla ținuta teoretică și dialo
gul permanent cu calculatoarele din dotare vă asigu
ră o calificare ranîdă si eficace pentru ocunarea 
oricărui post în domeniu.

I.C.E, FELIX S.A. DEVA

Pune la dispoziția doritorilor, la un preț de 
numai 4 800 de lei, calculatorul electronic de 
birou, cu afișare, programabil, FELIX C.E. 130 P, 
oferind o gamă completă de funcții matematice, 
o mare capacitate de memorare și execuția unor 
programe pe bana unui set de instrucțiuni.

Produsul vizează domeniile financiar, con
tabil, tehnic, de învățămînt șî alte ramuri ale 
activității cotidiene.

Informații suplimentare — la sediul firmei 
din bdul Decebal, bloc R, parter, DEVA. (105)

i

CENTRUL DE INFORMATICĂ MINIERA DEVA
Organizează, începînd cu data de 10 fe

bruarie 1992, cursuri de inițiere în utilizarea cal
culatoarelor IBM—PC.

Relații se pot obține la telefon 13915.
(106)

1

S.C. FARES S.A. ORAȘTlE 
(fost Plafar) 

str. Plantelor nr. 50, județul Hunedoara 
Angajează, prin concurs i

• șef serviciu financiar-contabilitate
• contabil
Pentru relații suplimentare vă rugăm să vă 

adresați biroului personal din unitate, telefoane 
41940, 41941, interior 16. (109)

î

i 

(

r . . 1--------- --------------------------- *

(in incinta coop. meșt. Drum Nou) HUNEDOARA
Pregătește cursuri teoretice si practice pentru \ 

obținerea permisului de conducător auto, cat ° i 
PrMiil Jzv __ :_____ J_ 1« nnn i . .

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

str. Libertății nr. 8, tel. 17035

Pregătește cursuri teoretice și practice pentru \

Prețul de școlarizare este de 18 000 de lei. 
încadrează urgent, cu contract de muncă, 

instructori auto, autorizați de I.G.P, (107)
i 
i
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S.O, „Polidava” S.A.
Deva, str. 22 Decembrie 257 S


