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PARTIDUL ALIANȚEI CIVICE

Realismul și competența 
politică - valori prioritare
Apărut In iulie 1991, 

din cadrul largii mișcări 
Alianța Civică. Partidul 
Alianței Civice nu are re
prezentare in Parlament, 
dar este forța politică din 
opoziție care are cea mai 
rapidă viteză de reacție. 
Tn timpul puciului de la 
Moscova, PA.C. a luat 
primul atitudine și a ela
borat apoi Declarația — 
Apel, care preciza măsu
rile de urgență necesare 
pentru demontarea struc
turilor comuniste.

Partidul Alianței Civice 
este, pentru actuala pu
tere, principalul adversar 
politic, iar puterea, con
știentă de acest lucru, a 
reacționat prin măsuri res
trictive r.i discriminatorii, 
prin deturnări și dena
turări «de sensurilor comu
nicatele, și declarațiilor 
PAC

împreună u alte partide 
«termero’e. P A C. a for
mat Convenția Democra
tică. Ace prezintă can
didați urtiei în «ilegvrilc 
locale.

IDENTITATEA l’.A.C. 
Pentru PA.C., realismul 
și competența politică Unt

valori prioritare, iar scopul 
său este aducerea Româ
niei, cu minim de costuri 
sociale, la standarde euro
pene, singura modalitate 
de garantare a independen
ței țării, a prosperității șl 
a unei vieți democratice. 
Acestea sînt realizabile 
printr-un larg proces re
formator, la care să parti
cipe toate forțele societă
ții. Adrcsîndu-se tuturor 
categoriilor socio-profesio- 
nale, P.A.C. promovează, 
pe plan politic, documente
le de bază ale Alianței 
Civice.

REFORM \. România se 
poate integra in schimbul 
mondial de valori doar 
printr-o economie de pia
ță bine articulată, care să 
rezulte din aplicarea unei 
largi reforme, fondată pe 
evaluarea exactă a situa
ției reale, din restructura
rea economică pe bază de 
rentabilitate și din rczol-

GHEORGHE POGAN, 
președinte 

al filialei Județene 
Hunedoara a P.A.C

Apărind o idee
Am primit la sediu, din 

partea unul alegător din 
municipiul Deva, o scri
soare din care sa degaja 
părerea de rău că nici a- 
cum, după doi ani de de
mocrație în România, nu 
se poate duce lupta de 
idei strict în acest peri
metru. lucru care ar scuti 
opinia publică de jalnica 
și jenanta repetare a ariei 
calomniei, în diverse re
gistre și tonuri. Lectura 
textului m-a făcut să mă 
gindesc foarte serios la 
faptul că oamenii pe care-1 
susținem în aceste alegeri, 
deși s-au angajat în com
petiție cu glndurl curate 
sint ținta unor atacuri ce 
ies. majoritatea, din ca
drul luptei cinstite. Aproa
pe toate organizațiile lo
cale ale partidelor de o- 
poziție care, între noi fie 
vorba, se compun cam 
numai din cițiva lideri ju
dețeni și fac mare caz de 
trecutul lor mai mult sau 
mai puțin istoric, ori de 
sloganuri încropite, se în
trec în încercarea tie „a-și 
ridica statui" prin atacuri

OVIDIU Jl'ltC A, 
președinte 

al Consiliului Director 
Municipal Deva 

al l.S.N.

ADUCE LA CUNOȘTINȚA ALEGATORILOR 
DELIMITAREA Șl NUMEROTAREA SECȚIILOR 

DE VOTARE PENTRU ALEGERILE LOCALE 
DIN 9 FESkUARIE 1992

Nr.
secției

1.

2.

3.

1.

5.

G.
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Sediul secției

(Continuare in pag. a 2-a) (Continuare în pag. a 2-a)
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Cine este „Minexfor" Deva și ce face
întreprinderea de Pros

pecțiuni și Explorări Geo
logice Deva s-a situat, ani 
La rlnd. Intre unitățile e- 
conomice de frunte ale ju
dețului Hunedoara, a fost 
etalon in domeniu, la ni
vel național. După revo
luția din decembrie 1989. s-a 
reorganizat in societate 
comercială, numlndu-se a- 
cum ^Minexfor", și-a re
dus considerabil volumul 
activității și, implicit, e- 
feclivul de angajați.

— Gurile rele spun că 
unitatea este De cale de 
lichidare. Care este, de 
fapt, situația reală, die In
giner Nicolae Țandrău, 
director al SC. „Minex- 
for* S. A. Deva ?

— Este aberant să se 
creadă că un domeniu atit 
de important, cum este 
cei de punere in valoare 
a bogățiilor subsolului ță
rii, va înceta să existe. 
Dimpotrivă, el va conti
nua, dar va fi așezat pe 
baze noi, de maximă e- 
ficiență, te,a cum trebuie 

fie toate sectoarele e- 
conomiei naționale. în tran
ziția spre economia de 
piață Ași se întimplă și 
cu întreprinderea noas
tră.

— Cor. M. cc se întim- 
p'.’i ?

— Sp< ialiștii de la mi
ri .terni și departamentul 
Je resort au considerat pe 
bună dreptate câ volumul 
prospecțiunilor ș; al ex
plorărilor geologice, la ni
velul lăi.i, < sti exagerat 
de ma< -. i,.< efi.-iența este 
redusa au dispus re- 
tringr rea .au-tr-i actis itiiți 

A-,s a Ijnrr noj ,.u

reducem producția cu mai 
mult de o treime, să În
chidem complet unele șan
tiere, cum sînt cele de la 
Tcliuc și de la Hălmagiu. 
să le comasăm pe cele ră
mase In doar patru secții 
(Deva, Brad, Zlatna, A- 
brud) și In oouă sectoare 
(Iscronl șl Moneasa), să 
ne reorganizăm întreaga 
activitate, lncepînd de la 
structurile administrative, 
plnă la angajații din șan
tiere. Aceasta a însemnat, 
in mod logic, reducerea 
efectivului societății la 
mai mult de jumătate, res
pectiv, de la 3200 de an
gajați, Ia 1250.

— Iar implicațiile?

— în nici un caz nega
tive. Am Înregistrat, în 
1991, rezultate pozitive, un 
oarecare beneficiu, am pu
tut asigura angajaților sa
larii corespunzătoare. In
dexate la nivel maxim, 
precum și unele premii. De 
menționat insa că noi a- 
cordăm salariile numai în 
baza realizărilor fizioe ob
ținute, deci a lucrului e- 
fectiv prestat.

Deci. SC. „Minexfor* 
S.A. Deva există șj va e- 
xista, are o activitate fruc
tuoasă. execută lucrări de 
cercetare și de explorare 

DVMITItV GIIEONEA

l

Școala generală 
nr. 6, Bejan

Școala generală 
nr. 6, Bejan

Creșa — Aleea 
Teilor

Grădinița — 
Aleea Teilor

Școala generală
nr. 5 —
str. Scărișoara

Grădinița — 
sir. Scărișoara

— Str. Bejan. bl. Z 2 G0, 
61, 61 și 66.

— Str. M. Ennnescu. bl 
56B și 105 CA->1 Al, S.A.

— Al Strciulu’ ■ âmm 
ACMR, cămin )i>P. bl. 
65 și cămin MACON 
S.A., C.I.F

— Str. Bejan, bl. 7G, 77 și 
79.

— Al. Șiroiului, bl. 68, 69, 
78, 81. 82, 81, 85 și 8G. |(

— Str. Bejan, bl. 29, 56A, 
63A. 63B, 67, 70, 72 și 75.

— Al. Crișului, bl. 50 și 52. 1
— Al. Teilor, bl. 17, 73 și L 

71.
— Str. M. Emineseu, bl.

13 și II.
— Str. Minerului, I 

11 și 11 bis.
— Al. Crișului, bl. 

49 și 51.
— Al. Teilor, bl. 16.
— Str. Cioclovina, bl.

16, 18, 20 și 32.
— Str. Minerului, I

23, 25. 26, 27. 28
— H-dul Bălcescu, 

și 15.
— Str. M. Emineseu, 

31. 33, 31 și 35.
— Str. Minerului, bl. 36, 37, I 

38 și 39.
— Str. Scărișoara, bl. 

și 31 A.

bl.

15,

bl.
I Ș>

bl.

bl.

12, '

io,; 
ț

I

II.

21,
30.
12

13,

7. Liceul nr. 1, — H-dul N. Bălcescu, bl.
construcții — 17, 19, 22. A, B și C
str. Minerului — Str. Minerului, bl. D și

F„
— Al. Jiului, bl. F și G.

8. Liceul nr. 3 — Sir. 1 Mai.
(Miner) — — Str. Minerului, de la in-
str. Minerului lerreclia cu Al. Armatei

9. Casa de cultură

I. 
13 A .

I 
I 
(
I

î 
I t 
t

pînă la intersecția cu str. 
Vilii an, inclusiv bl. I I,
I. 2. 1,3. 1.4, 1,5, I’1. 
P 2, 1’3, 1’4. 1’5.

— Str. Oituz și prelungire.
— Al. Anemonelor (casc).
— Al. Armatei, bl. 

6, 7. 7 C și 8.
— Al. Florilor, bl. 

4, 5. 6, 7, 8. 9.
12. 13. 14, 15.

— Al. Rozelor.
— Piața Victoriei, bl.

II.
— Str.
— Str.
— Str.
— Str. M. Emineseu, de 

str. Călugărcni și Pici

2. 3, 1.

1,

(Continuare în pag. a 2-a)

Munții Rehzat, Colții Peleag.a și yirful Retezat.
>olo GTUl.Al KONRAD

I
i

10.

ai.
ll-dul 22 Decembrie 
—• blocul 45 A 
METAI.OTEX!

B-rlul 22 Decembrie 
— Casa Aimali |

l I
1

i
2. 3, 1 

10, 11, lJ 
l ■ f i 
1 
I 

la (
— - ------ ™......... - ața ’
Victoriei la Inspectoratul 
județean al poliției și i 
intersecția cu str. Dragoș ’ 
Vodă, inclusiv bl. 1, ’ 
(casa mortuară). 19, 20, l
21. 22, 18. 18 A și 18 II.

— Str. - • ' ’
— Str. ..... _..........   .

siv bl. 12, 13, 13 A, lt, i 
1G. 17. 18. 1

— Str, Spitalului, inclusiv I
l>t. 15. I

Toamnei. J
IC. A ăcărescu. I

Vulcan și prelun- j

1 (

I 
/ • 
1 
l

A.j

1 
(■ « 9IC (IC (

I i

( loșra. 
Crișan.
Dragoș Vodă.

10

Iasomiei.
Imp. Traian, inclu- I

— Str.
— Str.
— Sti. 

giro.
— Al. Margaretelor.
— Al. Militarilor.
— B-<lul N. Bălcescu, 

1. 2, 3, 1.
— H-<lul 22 Decembrie, 

15.
— Sir. M. Einincscu, bl.

B. C 80, D, .1, K, I. Și M.
— H-dul N. Bălcescu Nou, * 

bl. 12 A șl 15.
-“' U dul 22 Decembrie'

la intersecția cu I

(Continuare în pag a 3 a)

bl.

bl.

COMUNICAT
în legătură cu afirma

țiile domnului PĂUN 
JURA RADU PETRU, can
didat independent pentru 
funcția de primar al ora
șului Simeria la alegerile 
de la 9 februarie 1992. e- 
liberat din aceeași func
ție conform Deciziei nr. 
1/10.01.92 a Prefecturii ju
dețului Hunedoara, afirma
ții făcute în pmisiunea e- 
lectorală a TV Deva de 
duminică 2 februarie a.c.. 
Biroul de presa ,1 Prefec
turii județului Hunedoara 
este împuternicit să co
munice următoarele :

Motivele eliberării din 
funcția de primar al ora
șului Simeria a domnului 
Păun Jura Petru Radu se 
bazează pe analiza în ca
drul Consiliului de condu
cere al Prefecturii a con
cluziilor controalelor com
plexe efectuate în cursul 
anului 1991 de către orga
nele de control ale Prefec
turii care au propus de 
fiecare c.ată măsuri con
crete, netr'nșpuse în fapte 
de fostul rrimar. pentru 
lichidarea nejunsurilor 
înregistrate în activitatea 
Primăriei, după cum ur
mează :

a) în domeniul admi
nistrației de stat : grave 
deficiențe in emiterea unor 
decizii pe cont propriu, 
fără consultarea secretaru
lui și a consiliului primă
riei ;

b) cu privire la activi
tatea de personal, sala
rizare : angajări cu elu
darea din dispoziția ex
presă a fostului primar a 
prevederilor Legii 30H990 
și salarizarea neconformă 
cu prevederile legale a 
unor angajați ai primăriei ;

c) cu privire la rețeaua
comercială : repartizarea
unor spații comerciale pen
tru activitatea privată, ne- 
respcctindu-se procedura 
licitației, acordindu-se spa
ții chiar și unor persoane 
fără domiciliu in Simeria, 
cu schimbarea obiectului 
de activitate și transforma
rea lor în localuri de a- 
limentație publică, situa
ția necorespunzătoare a 
aprovizionării cu produse 
alimentare, și mărfuri de 
strictă utilitate ;

d) in domeniul investi
țiilor : s-au eliberat auto
rizații de construcții ne
legale, în domeniul con
strucțiilor pentru activi
tăți private pe teren de stat 
în zona gării Simeria și pe 
str. Cîmpului, iar măsurile 
luate de Prefectură pentru 
intrarea în cadrul legal nu 
au fost aplicate de Pri- 
ria Simeria ;

e) in activitatea de gos
podărie comunală și loca- 
tivă : starea nccorespunză- 
toarc a unor căi principa
le de acces in oraș, re
partiții preferențiale de 
locuințe în general fără a 
fi trecute prin Consiliul 
primăriei.

De fiecare dată s-a ținut 
cont de angajamentele fos
tului primar de a elimina 
neajunsurile semnalate, 
angajamente nconorate, 
pcrpetuîndu-sc in schimb 
un stil de conducere dic
tatorială, fără consultarea 
con'-iliului primăriei în 
acioptarca dec’ziilor, favo- 
rlzîndu-se vînzarea unor 
mijloace fixe fără licita
ție. asumarea unor merite 
personale nccuvcnitc cu 
privire la introdu crea 
gazului metan la locuințele 
particulare in Simeria.

Și pe această calc Pre
fectura județului Hune
doara face cunoscut cetă
țenilor județului că impli
carea in campania electo
rală pentru alegerile locale 
de la 9 februarie este doar 
una de ordin tehnic — 
organizatoric, in conformi
tate cu prevederile legale.

IIIROl I DE l’RI SA 
M PREFIX TERII 
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Realismul
(Urmare din pag. 1)

varea problemei proprie
tății

P.A.C propune soluții 
de urgență pentru ieșirea 
din criză și pentru micșo
rarea efectelor ei (șomaj, 
inflație) și consideră cu 
programul de urgență tre
buie să reflecte toate gru
purile de interese și să se 
bucure de consimțămintul 
populației.

Citeva măsuri de urgen
ța : I promovarea unei le
gislații stimulative pentru 
investitori , • liberalizarea 
anumitor importuri pentru 
a se exercita presiunea ne
cesară asupra poziției mo
nopoliste a furnizorilor in
terni ; • sprijinirea în
ființării întreprinderilor 
mici și mijlocii — printr-o 
legislație nediscriminatorie 
— avind efect atît asu
pra producții de bunuri 
și servicii, cit și asupra 
gradului de ocupare a for
ței de muncă ; • încuraja
rea înființării burselor de 
mărfuri și valori ; • statul

Agenda electorală
iMlLMRI IXTKI CANDIDAT!

ȘI ALEGATORI
în săptănuna trecută și in cea în desfășurare, 

formațiunile politice care participă la alegerile lo
cale de la 9 februarie a.c. au organizat numeroase 
intilniri intre candidații propuși și alegători, in mu
nicipiile, orașele și comunele județului. A fost un 
bun prilej de dialog larg pe cele mai diverse teme 
ale vieții economice și social-culluralc ale locali
tăților.

I ROS rui. SALVĂRII NAȚIONALE
In perioada campaniei 

cler turale, în comunele, o- 
ra.șele și municipiile jude
țului nostru. Comitetul Di
rector al organizației ju
dețene a Frontului Salvă
rii Naționale a organizat 
137 de intilniri intre can
didații propuși pentru func
țiile de primari și consi
lieri și alegători. Cu a- 
ceastă ocazie au fost dis
cutate problemele cu care 
se confruntă Iocalitfîțile, 
s-au făcut propuneri con
crete pentru evoluția în 
continuare pe calea pro
gresului și prosperității. 
Printre aceste aspecte s-au

CONV ENȚI A
Dm discuția avută cu 

c!l Graținn Faur Radu
lescu, prim-vicepreședinte 
al Cor.-.enției Democratice, 
am reținut că această a- 
lianță de formațiuni poli
tice — alcătuita din orga
nizațiile județene ale Parti
dului Național Liberal, 
Partidului Național Țără
nesc Creștin—Democrat,
Partidului Social-Democrat 
Român, Partidului Alianței 
Civice, Uniunii Creștin 
Democrate și Uniunii De
mocratice a Maghiarilor 
clin România — a organi
zat peste 80 de intilniri 
între candidații săi și ale-
gatori, in toate municipii-

PĂRTIDl L ROMANIA MĂRE
Dl An. hei Radulescu, 

vicepreședinte al organi
zației județene a Partidu
lui România Marc, ne-a 
spus că această formațiu
ne politică a organizat 
ieri, 5 februarie a.c., în 
sala "Modern", o întilnire 
între dl Sabin Faur, can

ÎNDEMN
Uniunea Stingii Demo

cratice din județul Hune
doara, fiind exclus^ de la 
alegerile din 9 februarie 
1992 prin metode ce amin
tesc de totalitarismul sta
linist, roagă pe membrii 
și simpatizanții săi să a- 
corrle votul lor candida-

și competența politică
nu trebuie să fie cel care 
„face", ci cel care „lasă 
să se facă" ; • susținerea
gospodăriei țărănești ; •
fondul funciar trebuie să 
aparțină țăranilor, să ia 
forma proprietății private. 
Dreptul de proprietate tre
buie să fie deplin, să cu
prindă atît posesia, folosin
ța, cit și dispoziția ; do
meniul funciar public tre
buie să cuprindă doar 
strictul necesar ; • P.A.C.
va susține formarea de 
întreprinderi agricole pri
vat — familiale, stimula
rea scrvice-ului agricol și 
a structurilor pieței agri
cole.

SOCIETATEA. în viziu
nea P.A.C., viitoarea socie
tate românească se va baza 
pe credința în Dumnezeu 
și pe bunăstarea familiei.
Eliminarea reminiscențe

lor structurilor comuniste 
este scopul principal al c- 
tapci imediat următoare, 
pentru că ele sînt sursa 
înapoierii României și pie
dica principală a democra
tizării societății noastre.

inscris : revenirea la nor
mal a vieții economice și 
sociale, asigurarea de lo
curi de muncă pentru 
șomeri, slujirea cu mai 
multă responsabilitate a 
intereselor cetățenilor, era
dicarea unor fenomene 
antisociale, a abaterilor de 
la legile țării, sporirea 
participării fiecărui cetă
țean la rezolvarea multi
plelor probleme ale vieții 
cotidiene, croirea unor 
existențe bazate pe muncă 
— singurul clement ce per
mite împlinirea personali
tății umane, propășirea 
României.

DEMOCRATICĂ
le, orașele .și comunele ju
dețului. Desfășurate sub 
lozinca cu care convenția 
participă Ia alegerile lo
cale „Vont reuși doar îm
preună", inlilnirilc au o- 
ferit cadrul unui dialog 
sincer și deschis pe pro
bleme de larg interes ce
tățenesc și de maximă im
portanța actuală printre 
care instaurarea democra
ției autentice, redresarea 
vieții economico-sociale, 
buna gospodărire a locali
tăților, reducerea șomaju
lui, combaterea corupției, 
speculei și bișniței, o via
ță demnă pentru toți oa
menii ș.a.

didatul propus pentru func
ția de primar al munici
piului Hunedoara și cetă
țeni. Manifestarea a pri
lejuit un schimb deschis 
de opinii între candidat și 
alegători pe un spectru 
larg de aspecte ale vieții 
economice și social-cultu- 
ralc.

ților unui partid de stin
gă — respectiv Partidul 
România Marc — iar un
de acesta nu a depus lis
te să se orienteze spre 
candidați! independenți, 
cu probitate morală, pro
fesională, spre candidații 
ce se bucură de încrede
rea electoratului.

Ministerul de Interne, ar
mata și S-R.L trebuie să fie 
complet depolitizate, iar 
ingerința lor în viața pri
vată a cetățeanului sau 
folosirea lor ca instrument 
politic să fie interzisă.

P.A.C. apreciază că drep
tul la informație este esen
țial pentru garantarea drep
turilor cetățenești.

Considerînd că centralis
mul a născut corupția, prin
cipala boală a societății 
noastre, P.A.C. se pronun
ță pentru o largă autono
mie locală, care să asigure 
controlul comunității asu
pra propriei dezvoltări, i- 
dentitatea sa în raport 
cu puterea.

Propunîndu-și să fie un 
partid a cărui forță să se 
afle în sprijinul populației. 
Partidul Alianței Civice ră- 
mîne în afara oricărei ten
tații politice de tip popu
list. Viitorul aparține op
țiunilor Partidului Alianței 
Civice, pentru că ele sînt 
fondate pe adevăr, compe
tență și dreptate socială, 
pe realism și eficiență.

CANDIDAȚII 

SE PREZINTĂ 

GIIEORGIIE 
MIIIALCEA, 

candidat pentru funcția 
de primar al orașului

Hațeg
Ce avem de făcut în Ha

țeg știm cu toții, dragi con- 
oră.șeni. Hațegul trebuie să 
devină un oraș model de 
curățenie și bună gospodă
rire, de civilizație și res
pect între oameni. Eu, dacă 
dumneavoastră o să mă a- 
legeți, voi acționa pentru 
a ne face orașul în care 
trăim tot mai frumos. Pen
tru oamenii nevoiași să gă
sim mijloace să-i sprijinim.

Dacă veți "ota cu mine, 
cu Partidul Renașterii și 
Independenței României, pe 
care ii reprezint, vom con
lucra împreună să ne facem 
Hațegul tot mai frumos.

IOAN STl'RZA, 
candidat pentru funcția 
de primar al comunei 

Criscior
Cînd sătenii m-au ales 

in fruntea lor nici nu-mi 
venea să cred. Dacă în 
vremea aceasta scurtă am 
putut face ceva pentru ei, 
vor aprecia. Candidez în 
continuare pentru funcția 
de primar al comunei. Ca 
să fiu drept, ca primar, aș 
vrea să fac comuna Criș- 
cior mai frumoasă, mai bine 
gospodărită, să punem mai 
multe flori, să o înfrumu
sețăm în fiecare zi. Dar, 
stimați concetățeni, lucrul 
acesta trebuie să-l facem 
fiecare dintre noi și toți 
împreună.

| COMUNICAT
din partea Primăriei municipiului Deva

Referitor Ia interviul luat în ziarul „Cut in
tui Liber" nr. 513 din 28.1.1992 domnului loan 
Stănilă în articolul „Viitorul cămin al pensio
narilor din Deva va fi de nivel european", fa
cem următoarele precizări :

Primăria municipiului Deva s-a ocupat de 
această problemă încă din anul 1990, avînd ini- 

Ijiativa realizării acestui obiectiv. în acest sens 
s-au întocmit 2 variante de studiu de amplasa- 

g pient, în vederea demarării acțiunii, Primă- 
. Ha municipiului Deva a finanțat in anul 1991 

obiectivul râmtlnilui de pensionari Deva — 
faza proiectare, cu suma de 3 milioane lei, care 
a fost virată in contul Direcției pentru proble
me de muncă și protecție socială Hunedoara- 
Deva.

In articol se afirmă că terenul in cauză ar

fi fost naționalizat, ceea ce este inexact, te
renul fiind expropriat.

S-a întîrziat cu demararea lucrărilor dato
rită prevederilor Legii 50/7.8.1991, art 11, care 
prevede, „pînă la reglementarea prin lege a 
situației juridice nu pot face obiectul conce- I 
sionării terenurile libere de construcții, aflate J 
în administrarea primăriilor și care pot fi re- | 
vendicate de foștii proprietari". g

Menționăm că foștii proprietari au reven- ■ 
dicat în scris terenurile afectate de studiul de 
amplasament de pe bdul Nicolae Hălcescu 
(nou).

Pînă la apariția unei legislații care va cla
rifica situația exproprierii terenurilor pentru 
lucrări de interes public, Primăria va studia 
posibilitatea găsirii unui amplasament neafectat | 
de prevederile Legii 50/1991.

PRIM ARIA MUNICIPII UT DEVA
('«!) !

APĂRÎND O IDEE
(Urmare din pag. 1) 

la persoană și perpetua 
„înjurare" a Frontului, ui- 
tînd cine sînt și cam ce 
hram poartă "Crainicii" lor.

Unii candidați ai opozi
ției, pretind că vor asigu
ra un buget local mai bun, 
dar se fac a nu băga de 
seamă modul echilibrat în 
care au fost cheltuiți pînă 
acum puținii bani publici 
care au fost dirijați de Ia 
bugetul statului, insinuînd 
în diverse ocazii faptul că 
administrația tfr fi chel
tuit acești bani în sco
puri oculte.

Pe alți candidați l-a a- 
pucat brusc grija pentru 
soarta nevoiașilor, culmea, 
tocmai în campania electo
rală și, ca să fie tacîmul 
complet, mai aruncă noroi 
în ograda primăriei, afir- 
mînd că aceasta a fost un 
factor de frînare, cînd 
bine se știe că, cel puțin 
în ultimul an, ușa acestei 
instituții a fost larg des
chisă pentru cei în sufe
rință.

Căldura, apa caldă, po
luarea, șomajul sînt pro
bleme care nu se rezolvă 
cu promisiuni demagogice, 
ci cu perseverență, înțe

DIN RESPECT PENTRU HAȚEGANI
De la dl Marius Con- 

stantinescu, primar al o- 
rașului Hațeg, am primit 
un răspuns la articolul 
„Pardon, domnule Sucă", 
apărut în publicația par
ticulară „Columna" nr. 
32, din 1992, sub semnă
tura „Alt eu", acesta a- 
vînd un caracter vădit 
denigrator. Spicuim, în 
esență, cîteva dintre opi
niile exprimate. „Sînt in
criminat că aș fi purtat 
cîndva numele conspira
tiv „Sucă", insinuîndu-se 
că aș fi fost informatorul 
securității. Bunul simț ar 
trebui să oblige autorul 
afirmațiilor să demonstre
ze cu probe că spune a-

Cine este „Minexfor“ Deva și ce face
(Urmare din pag. 1)

geologică, pe bază de con
tracte, pentru Departamen
tul Minelor și Geologiei, 
dar și direct, agenților e- 
conomici din domeniu, pre
cum și din alte sectoare 
economice. De asemenea, 
este dispusă să execute 
prestații — pe bază de 
comenzi — în domeniul 
găurilor de sondă, să efec
tueze studii gculegice în- 
tr-o gamă diversificată, 
analize chimice de labora
tor, reparații la instalații 

legere și, mai ales, cu 
participare, așa cum ar fi 
de dorit din partea I. E. 
Mintia, a Regiei de Gos
podărire Locală, a Direcției 
Muncii ș.a.

Primăria nu a bătut 
toba că a asigurat apă 
caldă și căldură, că a 
cheltuit sume importante 
pentru iluminat, salubrita
te și înfrumusețarea ora
șului, că a gîndit, pentru 
realizarea bugetului local, 
surse proprii de venituri, 
în așa fel ca acesta să nu 
se constituie numai din im
pozite și taxe, îneît popu
lația să beneficieze mai 
mult și direct de pe urma 
alocațiilor bugetare locale.

Trebuie să știe toată lu
mea că dacă se întrerupe 
apa sau căldura, dacă de
fecțiunile nu sînt reme
diate la timp, dacă cetă
țenii plătesc sume mari 
și nu se bucură de servi
ciile pentru care au plă
tit, vinovății nu trebuie 
căutați neapărat la primă
rie. Nu primarul trebuie 
să asigure aprovizionarea 
cu combustibil a termocen
tralei, nu el trebuie să ri
dice gunoiul și să măture 
orașul. Nu, sînt oameni 
care iau un salariu, dar nu 
înțeleg întotdeauna să-și 

c’evărul. în caz contrar, 
sper să o facă justiția", 

în context, sînt puncta
te realizările din ultimii 
doi ani, de cînd este pri
mar, acestea fiind pre
zentate și în cadrul cam
paniei electorale, preci- 
zîndu-se că : „N-am min
țit niciodată electoratul, 
pentru că s-au văzut con
secințele minciunii prac
ticate de cei care, pînă 
nu de mult, ne-au guver
nat. Vreau să cred că a 
fost o simplă coinciden
ță apariția în aceeași 
pagină a respectivei pu
blicații a unui articol 
voit demolator la adre
sa mea și a unui mate

și echipamente specifice 
geologiei, să închirieze ce
lor interesați, pe perioade 
determinate, unele mijloa
ce de transport, utilaje, 
spații rămase disponibile.

Să adăugăm și faptul 
că, prin noua organizare a 
activității, S.C. „Minex- 
for" S A. Deva a reușit să 
sporească sensibil produc
tivitatea muncii și să di
minueze cheltuielile de pro
ducție, prin refolosirca unor 
mari cantități de materia
le, echipamente și piese de 
schimb scoase din uz. 

facă datoria. Și aceasta 
sub pavăza unor regii și 
societăți comerciale de 
subordonare județeană.

Cu siguranță, nu toată 
lumea poate fi de acord 
cu ceva, dar de la a nu 
aprecia și pînă la a sub
estima, acuzînd, este o 
distanță uriașă, care se 
poate acoperi doar prin 
înțelegere, și, mai ales, prin 
implicarea fiecăruia, în- 
tr-o manieră constructivă 
pentru comunitate.

Așa cum s-a putut consta
ta pînă acum, Frontul 
Salvării Naționale nu s-a 
dedat la acțiuni în sco
puri discutabile. Asta nu 
înseamnă că de dragul so
brietății și al reținerii ce 
au caracterizat in general 
acțiunile noastre, o să lă
săm fără răspuns acele a- 
tacuri despre care amin
team mai sus. Nu vom 
permite ca oameni și insti
tuții onorabile să fie trași 
în noroi, sau să fi® subiec
te ale bătăii de joc ale 
unor impostori.

Ar trebui să ne amintim 
cît mai des, ca o roflectare 
a propriei noastre conștiin
țe, pilda dată do Isus 
mulțimii dezlănțuite, care 
voia să lapideze o femeie 
condamnată : „Să ridice 
piatra și să lovească cel 
care se simte fără nici un 
păcat!".

6 1

PRC
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10,20 C 
zi

10,30 Ci
Ir
*

rial de campanie elccto- 
rc4ă ce elogiază un alt 
candidat la aceeași func
ție.

Consider, de asemenea, 
că nu veți fi tentați, sti
mați cititori, să faceți 
asociații între nostalgiile 
feștilor conducători ai 
urbei și faptul că ziarul 
ce a găzduit aceste ca
lomnii îl are ca proprie
tar și director pe dom
nul Gheorghe Popescu, 
fostul tovarăș vicepre
ședinte al consiliului 
popular orășenesc Hațeg, 
membru în biroul comi
tetului orășenesc p.c.r. 
Hațeg".

— Sigur — a ținut să 
,ooncluzioneze dl Nicolae 
Țandrău — activitatea 
noastră se află intr-un pro
ces continuu de organiza
re și structurare, de limi
tare a fenomenelor negati
ve — furturi, risipă, in
disciplină —, de perfec
ționare profesională a 
personalului și de cointere
sare mai accentuată a tutu
ror salariaților în procesul 
de producție — în corela
ție directă cu calitatea și 
cu eficiența muncii pres
tate.
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Nr 
secției Sediul secției
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secției Sediul secției

Nr.
secției Sediul secției

O I.

BRUARIE

P.AMUL I 

ualități 

Midarul
i

al France 
mațional
jpcr
Han ncl

de muzică 

neni desagă

12. B-dul N. Bălcescu 
Nou — blocul 31, 
Oficiul Farmaceutic
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ualități 
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lio-vizual
lio

□nivcrsita-

alaureat '92

I 13. Sala Sporturilor 
str. Mărăști

X.lTcA

rfele 
culci

ial științific, 
voluția vieții

I
I II.

15.

Liceul nr. 5 
(Auto) — b-dul 
22 Decembrie

Grădinița — 
Al. Romanilor

Patria
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tnral 

ene
■na te

ualități

ort
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16.

17.

19.

?0.

Școala generală 
nr. 3 — Dacia

Grup școlar 
sportiv — 
(Liceul auto)

Centrul Sanitar 
Antiepidemic 
(Policlinica veche)

Școala generală 
nr. 8.
str. Liliacului

R.A.G.C.I . BAZA 
str. E. Gojdu, 
nr. 83

Balilăți

cnc 
mate
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21. Școala generală 
nr. 1 — Gojdu, 
l ocalul vechi

Școala generală 
nr. 4 — Gojdu, 
localul Nou

N. Bălcescu și piuă la 
capăt.

— Str. V. Babcș.
— Str. Boia Bartok.
— Str. N. Bălcescu.
— Dorobanților, bl. 19, 19 C, 

21, 22. 23 și 25.
•— Str. M. Eminescu, bl. E, 

F, G. N și O.
— Str. - -
— Str.
— Str.
— Str.
— Str.
— B-dul N. Bălcescu Nou. 

bl. 16. 17, 18 (CIF), 29 A. 
29 B. 34, 35, 36 și 37.

— Str. Dorobanților, inclu
siv bl. 19 A, 19, B, 24, 26, 
27, 28, 29 și 30.

— Al. Moților, bl.
— DN 7 — Calea 

dului, bl. 80/11.
— Str. Gh. Doja.
— Str. Mărășești.
— Str. Mărăști, 

bl. 80/1.
— Str. Pescărușului.
— Str. Vînătorilor.
— AI. Castanilor.
— Al. Moților, bl. A 1—5, 

P 3. P 5, P 6, cămin CON
DOR S A., cămin RAC și 
Cămin Țcsătoria de Mă
tase.

— Al Violetelor (case).
— B-dul 22 Decembrie, bl.

4. 6, 8, 10 și 11.
— Str. Mărăști, bl. 1 A, 1 B.
— Al. Saturn, bl. 2, 5. 6 A.

7, 9, 23, 24, 25 și 26.
— Al Violetelor, bl. 13 și 

11.
— B-dul N. Bălcescu, bl. 

24 A.
— B-dul 22 Decembrie, bl.

11 12. 43 și 41
— Al. Romanilor, bl. 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27 și 32.
— Al. Salcimilor, bl. 30 și 

31.
— B-dul N. Bălcescu, 

10, 13, 15 A, 17 A. 1 
și 23 A.

— Str. M. Eminescu, 
C 3.

— Al. Romanilor, bl. 11, 
12, 11, 16, 18, 20, cămi
nul MACON S.A. și bl.
80 garsoniere.

— B-dul Dacia, bl. 28, 29, 
33, 35 și P 10.

— Str. Carpați, bl.
— Al. Plopilor, bl.

7. 8. 60. G 1 șl
— Al. Romanilor,
— Str. Carpați. bl. A 

C. D. E. F și G.
— Sir. M. Eminescu. 
C 1, C 2. II. II 1 și I.
— Str. Liliacului, bl. 22, 23, 

24 și 21 A.
— Al. Romanilor, bl. 6 și 

2 A 2.
— B-dul 

și G.
— B-dul

26, 28
— Str. M.

19 B.
— Str. Liliacului, bl. 17. 18, 

19 A, 20 și 21.
— Al. Crizantemelor, bl. 

M 1. M 2 și M 3.
— I)N 7 — ( alea Zarandu- 

lui, bl. K 1, K 2 și K 3.
— Sir. D. Zamfirescu, bl. 

Al.A 6, B 1, B 6, AB5 
și C 1.

— Str. Rindunicii.
— Al. Păcii, bl. >1 2, A 3, 

A 4, A 5, A 5/2, B 4, B 5 
și C 2.

— Str .Mărăști, bl. I) I, 1)5 
și I) 6.

— Str. Nuferilor, inclusiv 
bl. M5.

— Str. D. Zamfirescu, bl. 
A 6', B 6'. Q 3, Q 1 și Q 5.

— Al. Crinilor, bl. E 8, E 9,
M 7, < amin 1 Condor
5. A. și Cămin 2 Condor 
S.A.

— Al. Lalelelor, bl. All 1. 
B 7, C 7 și experimental.

— Str.
— Str.
— Str.
— Str, 

Clusiv bl. 11.

Ady Endre. 
Minerva. 
Pietroasa. 
C.A. Rosetti. 
Zăvoi.

P 4.
Zaran-

inclusiv

bl.
19 A

bl.

34 și 40. 
2 A 1. 4, 
G 2.
bl. 9. 

B.

bl.

Deccbal, bl. E, F

22 Decembrie, bl. 
și 86 A.

Eminescu, bl.

Comei, bl. E 7.
N. Torga.
MărășV:, bl. D 3.
D. Zamfirescu, in

ii 2, D3,

I

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Creșa —
/Aicea Viitorului

Consiliul 
Sindicatelor libere 
b-dul
M. Kogălniceanu

Policlinica Nouă 
b-dul
22 Decembrie

I.P.II. — S.A. Deva 
Piața Victoriei

Grădinița nr. 7 
Aleea Patriei

Sala expoziției
P.T.T.R. — b-dul
22 Decembrie

Grădinița cu 
program normal 
Aleea Pescarilor

Blocul 8 — 
Fond locativ, 
b-dul Deccbal

Gaia C.F.R. Deva 
Sala Piotocol

Deccbal, bl. B.
M. Kogălniceanu, 

FI,2, 3, 4, F 3, 
2 A imobil.

Că

lii.

Q și Q 2.
— Al. Crizantemelor, bl. 

E11A și E11B.
— Al. Crinilor, bl. E 10, 

Ell, E12 și E13.
— Str. D. Zamfirescu, bl, 

Ol, și 0 2.
— Al. Constructorilor, bl. 

E 3 și E 1.
— Al. Viitorului, bl. E5, 

E6, 0 3 și 0 4,
— B-dul
— B-dul

bl. 1.
F5 și

—- Str. Cemei.
— Str. l.'Ipia, inclusiv 

min ITA.
— Al. ( onstructorilor,

E 2 și F 2.
— Al. Păcii, bl. A 7, E 1 A, 

E 1 B și F 1.
— B-dul Deccbal. bl. 5, A 1, 

C. D, I și K.
— B-dul 22 Decembrie, de 

la B-dul M. Kogălnicea
nu și piuă Ia str. I). 
dă, inclusiv bl. I) 1. 
și D3.

—I Str. Dragoș Vodă, bl.
— Str. Zorilor.
— Piața Victoriei, bl. 8 și 9.
— B-dul

16.
— B-dul

4 A.
— B-dul

7. 20 și 21.
— B-dul M. Kogălniceanu,

bl. 11 (l.’lpița).
— Str. 1. Creangă, bl. 22.
— Al. Transilvaniei, bl. 9 A 

și 9B.
— B-dul 1 Decembrie, bl.

2, 3, 4. 5. A, B. ('.
— Str.
— Str.
— Str.
— Str.
— Str.

str. ................. ,.
bertâții la str. 
reni și A. Mureșanu.

— Str. Eroilor.
— Str. Libertății, inclusiv 

bl. 2, 4, 6 și F.
— Str.

și 2.
— Str.
— Sir.
— Str.
— Al.

El,

Vo
ii 2

1)5.

Deccbal. bl. 15 și

1 Decembrie, bl.

22 Decembrie, bl

1. 5. .
Coziei. 
Dealului. 
I.B. Deleanu. 
Dumbrăviței.
M. Eminescu de la 
Gh. Barițiu și I.i- 

( âlugă-

A. Mureșanu, bl. 1

bl.

1 A

( orvin. 
Creangă, bl.

30, II, 35, 362!»,

M

21

Orhideelor. 
Prunilor. 
Scoruș.

Patriei, bl. Dl, I) 2, 
E2 și E3.

— B-dul Deccbal. bl. 23.
— B-dul 22 Decembrie, 

33.
— B-dul Libertății, hl. 

și 1 B.
— Str. I.
— Str. I.

25, 26, 
și 37.

— B-dul
bl. I) 7, K I și 56.

— DN 7 — < alea Zarnn- 
dului, bl. 50, 51, 52.

— Al. Muncii, bl. AB 17, 
AB 18, B 16 și E21.

— Al. Pescarilor, bl. 30, 54, 
55, A 10 și K 5.

— B-dul Deccbal, hl. 8, 109, 
110 și III.

— Str. V. Alccsandri,
— Sir. I.L. ( aragiale, in

clusiv bl. 7, 8, 9, 1 23, R.
— Str.
— Str.

12,
— Al.

AII 20, 
și E22 II.

— Piața Gării, bl. < .1 R.
— B-dul Libertății, bl. I. 

5 și « AHC.
— DN 

lui,
— Str.
— Str.
— Str.
— Str.
— Str.
— Str.
— str.
— Str.

G. Coșblic.
M. Viteazul, bl. 10, 
II. 16. 17.
Independenței, bl 

B8, 1)8. 1,22 A

7 — < alea Zarandu- 
bl. 13, 18 și 19.

Ai dealului. 
Banalului. 
Bucovinei. 
Digului. 
N. Grigorescu. 
Ilărăului. 
Munteniei.
M. Viteazul, hi. K 6

și 45.
— Str. Traian \ uia.
— AJ. Pescarilor, hi. E2I A 

și E 21 B.
— Al. Poiana Narciselor, 

hi. 1 și 2.
— Str. Bălaia.
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33.

34.

35.

36.

38.

39.

Școala generală 
nr. 2 — str. 
Avram Iancu

Blocul A —
Baroul de Avocați. 
b-dul Libertății

Liceul Pedagogic 
str. Gh. Barițiu

Liceul Dccebal 
Deva — b-dul 
1 Decembrie

•— Str. Centuria.
— Str. Cireșilor.
— Str. M. Corvin.
— Str. S. Dragomir.
— Str. 16 Februarie.
— Str. Grivițci.
— Str. Horea de la nr. 17 

și 20 (Braniște) și Grivi- 
ței), ’ ’ ‘

— Str.
— Str.
— Str.
■— Str.
— Str.
— Str.
— Str.
— Str.
— Str.
— Str.
— Str.
— Str.
— Str.
— Str.
— DN : 

lui, I 
rea

— Str. 
și 1.

— Str. Grivițci, bl. Bară (5) 
și Punct (6).

— Str. Horea, di
secția cu str. 
piuă la str. 
inclusiv bl. 4. 5 și 16.

— Str. Progresului, inclusiv 
bl. 1 A. 2 B, 3 ( .A și I.

— /AI. Progresului, bl. B, C, 
I), P 1. p 2. P 3. P I, 6 
și 88.

— B-dul I.ibi rtâtii. 
B, B I, 
și I.

— Str.
I A, 
IRE 
I) 6 și Iz 7.

— Str. ( uza Vodă, inclusiv 
hi. I) I. I) 2, I) 3, I) I, O. 
U și

— Str.
— Str,
— Str.
— Str.
— Str. 

tersecția cu str. 
lor și str. Merilor, 
piuă la str. Viilor.

— Str. O. Densiisianu
— Str. Izvorului. 

Str. P. Maior. 
Str. Merilor.

— Str. Nucilor.
— Str. Paringului.
— Str. Piersicilor.
— Str. Piscului.
— Str. Socului.
— Str. A iilor.

- Al. Gh. Barițiu, 
siv pavilioanele.

— Al. Brazilor.
— Al. Trandafirilor,

2, 3, 4, 5, 6. 7, 8,

piuă la capăt. 
B. Lăutarii. 
Luncii.
Mercur. 
Mureșului. 
I.P. I’incio. 
Pinului. 
Plevnei. 
Primăverii. 
Rîului.
I. Slavici. 
Stejarului. 
Venus.
T. Vladimirescu. 
A. Vlahulă.

7 — Calea Zarandu- 
bl. 1 (lingă Mănăsti- 
l'ranciscană).
G. Enescu, bl. 2, 3

la inter- 
A Iancu 

Bianiștci,

C,
hl. A. 

( 1, I), 1)1

G.
33
( amin IRE,

Enescu. bl. 1,
IRE, 35 IRE, 37 

D5,

V.
Gh. Barițiu.
S. Bărnuțiu. 
L. Blaga. 
Călugăreai.
( ringului de la in- 

Livczi-
Ș>

inclu-

bl. 1.
9, 10.

37

1.1.
— Str.
— Str.
— Al.

3, 1.

1.2, 1.3 și |. 1.
O. Goga.
■A. Șaguna.
Magnoliei, bl. 1, 2,

Blocul 11 3 — — Str. Alunului.
Sediul CONDOR — Str. Braniștci.
(T.C.II.) Deva, — Str. ( etății
str, A. Iancu — Str. ( ringului, de la in-

O. Iosif.
Ipătescu.
Iancu, inclusiv 
112, 113, a. b.

Grădinița < listur

Școala generală 
Sintuhalm

— Str. B. Șt. Delavrancca.
— Str. Șt.
— Str. A.
— Str. A. 

bl. II 1,
c, II 3, <1, II 1 și II 5.

— Str. Gh. Lazăr.
— Str. Livezilor.
— Str. Olarilor.
— Str. Privighetorilor.
— Str. A. Sever (Al. Sahia), 

inclusiv bl. 7. 9, și 11.
— Str. -
— Str. Ștefan cel Marc.
— Sir. \. Vlaicii.
— Str. Aleea Parcului.
— Sate aparținătoare :

— BlRCEA MIC A.
— < RP<Tl R.

— Sat aparținător :
— ARC III A.

— Loca'i a*c componentă :
11 A I .M.

Tr. Solomon.
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ANIVERSĂRI
• CU ocazia aniversării 

zilei de naștere, dragă la- 
cob Roman, soția, copiii, 
ginerele și nepoțelul iți u- 
rează ..La mulți ani'". De 
asemenea și din partea f 
miliei Muntean din D»va

(282)
• LA mulți ani. sănă

tate >i succes la învățătu
ră pentru Țintea .Alexandru 
Cristian, cu ocazia aniver
sării a 14 ani. mama, bu
nica. Bogdan și familia Re
sign. (317)

• AZL cinci in buchetul
vieții tale aduni al doilea 
trandafir, dragul și scum
pul nostru Sebastian (Sc- 
bi). părinții tăi iți urează 
ca toata căldura inimilor 
lor -i dragostea părintească 
muUa sănătate, fericire ,i 
imoliniri in viața' La mulți. 
multi ani ! (8197)

• PENTRU dragul nos
tru Lozici Bogdan care 
îmolinește f> anișori, părinții 
Bon ,nt. sij cina. bună ii 
Miron. Maria. .Aurel si 
culina ii doresc multa sănă
tăți- i „La mulți ani !"

mâții, Deva, teiefon 12535, 
după ora 16. (340)

• VlND înscriere auto
turism Dacia 1 310. iunie 
1987. Informații Deva, te
lefon 24221. (341)

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

• \ (ND apartament 2
camere. Hunedoara, bdul 
Corvin, bloc 4, ap. 7, 
după ora 16. (343)

• A iND Dacia 1 100. cu
tie de viteză pentru Dacia 
1 100, telescoape complete, 
garnitură și covor persan 
3x4 mp. Deva, bdul De • 
ccbal, bl. 15, sc. II, ap.

zâ merceologi, vînzători, 
paUseri. Informații, Hune
doara, telefon 957/21752.

(7934)
• SC „VITAMFRUCT"

angajează șef secție produc
ție, șef unitate—gestionar, 
brutar. Condiții : vechime 
în specialitate 5 ani. Infor
mații, telefon 14145, Deva, 
după orele 20. (449)

• ASOCIAȚIA de loca
tari nr. 7 Deva, str. M. Vi
teazul, bl. 47, angajează 
administrator. Se preferă 
cu domiciliul în cadrul aso
ciației și cunoștințe de 
contabilitate. înscrieri la 
telefon 14001, după ora 17.

(347)

4. (316)
• A ÎND video Oreon re

corder stereo și Sony ste
reo. Hunedoara, telefon 
22793. ' (7932)

• VlND Dacia 1 310 TX,
stare foarte buna, avanta
jos. Hunedoara, telefon 
18678. (7935)

Vîmzări _ 
CUMPĂRĂRI

1 IIIME de pre tipii. 
PANASONIC I’HI- 

AMSUNG. TRI- 
AP.TM H, MF.K')- 
intr-o largă paletă 

îecti'unice (TV 
combine 

t< »(£»n- 
1 cum- 
avanta

la

•
NE» 
LII'.'
UMI’H, 
RONIC, 
de pre d>O'
— videoca c
rad of ,nc,
nej, le pat,-ti < ,- 
pâra, la ral, u„- 
jnes-: prețuri din județ, 
magazinul n .‘.ru din De
va. bdul De. rtj.d, bl. C, 
parter, d<- -hi- zilnic « 
orele S -l'Ă Informații te
lefon — tc'c T;. 950 —
23488. (158)
• A'L’.'D fotoliu pat dublu 

Relații la magazinul EV A 
sau t'âefon 12433, Simon.

(332;
• A 4VD 5 _rcedes 2cV

Diesel, pe motorină, stare 
perfectă, preț convenabil. 
Informații, Simeria, str. 
Uroi, nr. 121, familia Ni- 
coară (t.i5)

• AÎND mașină de spă
lat Automatic Super, sigi
lată .și televizor color 
Grundig. Informații, De
va. telefon 19323. (330)

• VIND tobe
RDG. stare bună, 
convenabil Informații, Ha- 

sau

preț

țeț, telefon 70372 
706<M, după ora 20.

(•■>7)
• VlND 3 vaci gestan-

te. Bircea Mică. Ioan Glii
le». nr. 81. (238)

• VINO Dacia 1 310 (an 
fabricație 1983). Deva, te
lefon 15722. orele Hi—20.

(339;
• VTND pui nutrii Infor-

• A IND Mercedes 230. 
Talbot Horizont, motor I'ial 
1 800. video player Orizont. 
Hunedoara, telefon 21941.

(7936)
• VlND Microbuz VW,

pe benzină. Hunedoara, te
lefon 16181. intre orele 
17—20. (7937)

• A'ÎND televizor color, 
video player și cuptor cu 
microunde. Hunedoara, te
lefon 22907, după ora 16.

(7938)
• A ÎND in-.criere Dacia

1 ano (februarie 1987). Hu
nedoara, telefon 1222a sau 
13- - (79J9)

• A 1ND motor . cutie
vitesă, pie se mecanice; par
brize. Dacia 1 pH), disc 
ambreiai. Trabant, elemente 
cuicra-rie Dacia 1 3(>d. De
va <--b-f n 25684. (450)

• v iND autocamion Ii zA,
tracțiune integrală. an fu 
bricatie 1986. 30 000 km. D< 
v.’i, te* ’un 122415. (4.’*2)

• VI.ND bicic’elă I'e-as
.; 4 Di va, str. .Aleea Păcii, 
bi E 1 A. ap. 25. (1j5)

• A 1ND frigider nou.
Deva, telefon 271: dilua
o . 1 ' (457)

• A i.ND transformator
sudură. la ‘U" V. Deva, 
telefon 24587. (1G1)

• A I NO a i o. ut în 
Brad, ultracentral. 3 came
re decomandate si autotu
rism Oltcit. vechime 2 ani. 
Inform ii ii. telefon 956/

■ 1246. Biad. (163)
• SC. MELKART BI-

BICl vinde V-levizoare co
lor BF.CT*. diagonala 5G 
cm. 135 000 lei. cu 11 sis
teme. video recorder 124 000 
lei. alune, frigidere BFCO 
115 000 lei. Informații. De
va. telefon 26390. (156)

OFERTE DE SERVICII
• INSTRUCTOR inde

pendent pregătesc con
ducători auto cat. B Con
diții avantajoase. Deva, te
ii fon 21579. (151)

• SC. „INDAGRO- 
PRODUCT" SRL angajea-

DIVERSE
• NATURALISTUL Mar- 

cu N'icolae anunță mutarea 
sediului în Crișcior, nr. 92.

(193)
• OFER autoturism Fiat

125, contra cedare aparta
ment proprietate de stat. 
Informații, Deva, telefon 
19454. (345)

• CĂUTĂM persoană în
vîrstă pentru îngrijire con
tra spațiu proprietate de 
stat, apartament două ca
mere, închiriat. Informații, 
Deva, telefon 17003, dună 
ora 18. (342)

• CAUT garsonieră sau 
apartament pentru închi
riat. Informații. Deva, te
lefon 15762, după ora 17.

(454)
• ECO TOURS DEVA

organizează excursie în : 
Polonia — plecarea in da
ta de 16 februarie 1992, o- 
rele 8. dimineața, din Ti
mișoara ; Turcia — în da
ta <le 25 februarie 1992, clin 
aceeași localitate. Informa
ții. la telefon 15790 și se
diul firmei LAS V-EG.AS 
din Deva. bdul Docebal. 
bl. C, parter. (460)

COMEMORĂRI

• F AMILIA reamin
tește tuturor cOlor 
care l-au cunoscut, că 
astuzi, 6 februarie, se 
împlinesc 7 ani do la 
trecerea în neființă a 
bunului nostru soț, ta
tă. socru și bunic

Nit Ol AE GABOR 
O AIE) 

din Birsuu. Dumnezeu 
să te odihnească în 
pace I Parastasul de 
pomenire are loc du
minică. 16 februarie, 
la Biserica Ortodoxă 
din sat. Nu te vom 
uita niciodată Familia.

(212)

DECESE
• DIN partea familiei 

Corcodel, un ultim omagiu, 
pentru cel care a fost 

MARIN MEGYERI, 
în vîrstă de 30 ani, nepot. 
Dumnezeu sâ 1 odihnească!

(333)

• SIMONA fiică șl 
bunicul ei Simion Dra
goman anunță cu adîn- 
că durere că s-a stins 
clin viață prea timpuriu

ing.
PAVEL I AZARUȚ, 

un bun tată și ginere.
Slujba de înmormin- 

tarc va avea loc în 
ziua de 7 februarie, 
ora 13, în Deva, str. 
Simion Barnuțiu. nr. 
7, iar înhumarea la 
cimitirul clin Sîntan- 
drei. (348)

• UN pios omagiu 
și regrete pentru tre
cerea în veșnicie a 
prietenului nostru 
drag. Ing.

PAVEL I.AZARUȚ.
Fiicei sale Simona și 

întregii familii îndo
liate sincere condo
leanțe. Familia Boldu- 
ra. (147)

• CADRELE didac
tice și studenții, în
tregul colectiv al Fa
cultății de Inginerie 
din Hunedoara cu ne
mărginită durere și 
tristețe aduce un pios 
omagiu și recunoștin
ță veșnică celui care 
a fost șef lucrări, In
giner

PAVEL I.AZARUȚ. 
un dascăl eminent, un 
coleg și un om de o 
înalta ținută morală, 
un părinte clesăvîrșit, 
ne-a părăsit mult prea 
devreme, după o lun
gă și grea suferință. 
Sincere condoleanțe 
fiicei sale iubite, dom
nișoara dr. Simona și 
întregii sale familii. 
Să-i fie țarina ușoară!

(448)
• S1NTEM alături de 

colega noastră Iuliana 
în grele clipe prici
nuite de moartea ta
tălui

NIC OI IE ( ODRF A 
Colectivul E.M Cer- 

tej. (162)
• CU sufletele în

durerate, familia mul
țumește tuturor celor 
care i-au fost alături 
în suferință și au adus 
omagiul lor celei care 
a fost

LUCRETIA PÎRA l 
(LUCIU).

care a încetat din via
ță după îndelungi su
ferințe, la 1 februarie 
1992. Dumnezeu s-o 
odihnească 1 (334)

• COLEGII de la 
Direcția Generală de 
Control Financiar de 
Stat Hunedoara—Deva 
sînt alături de Dumi- 
tran Daniel la greaua 
durere pricinuită de 
decesul fiului și expri
măm pe această cale 
sincere condoleanțe.

(33)

4
ANUNȚ IMPORTANT |

Pentru evitarea eventualelor stări conflic-( 
tuale, Comisia municipală Hunedoara pentru 1 _ 
stabilirea dreptului de proprietate privată așu- i \/-
pra terenurilor, conform Legii nr. 18/1991, in-

i de pe raza municipiului ț 
data de 1 martie 1992 ' 
le-au folosit pînă în pro
nii au acte de propric- 

fi preluate si lucrate de 
(91)

vilă pe toți cetățenii 
să elibereze pină la 
toate terenurile care 1 
zent și pentru care 
tate, pentru a putea 
cei în drept.

t 
\

\

CAMERA DE COMERȚ S| INDUSTRIE 
A JUDEȚULUI HUNEDOARA 

A N i N T A
• I a mu pulul lunii martie, se organizează o mi

siune economică in Liban, la care suit invitați să 
participe agenții economici din județ, interesați in 
următoarele domenii :

— export românesc : produse chimice, petrochi
mice, produse din lemn, motoare electrice, 
mațini-unclli , Imnuri de larg consum ;

— turism ;
— export libanez : fructe, legume, produse ali

mentare. bunuri di larg consum ;
Agenții economici interesați vor anunța participa

rea pmă m data de 7 februarie 1992, la < amera de 
Comerț și Industrie a județului Hunedoara.

• Organizează, marți, II februarie, orele 10, o in- 
Hlnirc cu reprezentantul fiimei franceze „AUAIRG- 
NE SERV [( I AGRK Ol E", întreprindere de export 
de piese de schimb și accesorii, noi și de ocazie, pen
tru nume roase mărci de automobile, tractoare, camioa
ne, motoare noi și de ocazie, automobile noi și de 
ocazie (intre: 3 000 și 12(100 de km), mărcile Renault, 
Peugeot și ( ilroen.

Informații și înscrieri la ( amera de Comerț și 
Industrie a județului Hunedoara.

*

J

S COMSER SRL. 
DISTRIBUITOR AUTORIZAT RANK XEROX

Preia în service, la cerere, toate aparatele 
XEROX instalate pe raza j’udețelor Hunedoara, 
Alba ți Caraț-Severin.

Se asigură materiale consumabile, hîrfie 
import format An, A1( A2, A3, A<„ hîrtie color, 
transparente, etichete, hîrtie fax, hîrtie calc pe 
tipodimervsiuni variate.

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

I nou achiziționai prin firma COMSER.

j
!

Solicitările se vor primi pe adresa firmei 
din Hunedoara, str Revoluției nr. 5, telefon 
957/12538, interior 132. Fax 11919. (21)

și <
nr.

S.C. „ȚARA IIAȚECiULl 1“ S.A. HAȚEG 
a înde prin licitație publică

• MOTOSCUTER IMP. tip 175.
Licitația \a avea loc in data de 

se va ține la sediul societății, 
. 7, orele 9,00.

Informații la telefon 70 150.

12. 02. 1993 
sir. Horea,

(HO)

S.C. MONDO TURISM S.R.L.
cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie, nr. 9 

telefon 956'12162, Fax 956'12162, telex 72210 
C B T X vă oferă :

• Excursie la ISTANBUL — se asigură
transport autocar, două cazări la Eforie Nord 
la prețul de 8 325 lei, la următoarele date: | 
15—20.02.1992; 22—27.02.92; 7—12.03.92 și i 
21—26.03.92. ț

• Excursie în POLONIA Ia data de 14— i 
19.02.92, se asigură transport autocar, și o ca
zare la Varșovia la prețul de 7300 lei

• Excursie la BUDAPESTzA la dala 
12—11.02 1992, se 
carul, la prețul de 3 233 lei

• Excursie în CEIIO-SLOVACIA la data 
25.02.1992, cu transport autocar și ca-

se

“"CAMERA DE COMERȚ si INDUSTRIE ' ,
A JUDEȚULUI HUNEDOARA J

Vă oferă sprijin in a obține : |
• GllIDllf DE UTILIZARE A TARIITl.IT VA-’ 

I MAI DE IMPORT AL ROMÂNIEI, necesar agoniilor > 
J economici care desfășoară activități de comerț exto- I 
1 rior, precum și informații cu privire ta utilizarea lui, J 
J Coduri și informații cu privire la utilizarea lui, coduri | 
I pentru licențe de import—export, completarea licen- ' 

țelor. |
• Informații de specialitate și consultanță, prestări ’ 

| servicii și înființare do societăți comerciale, întoc- I 
» mire statute șl contracte de societate, reprezentare I 
| completă pentru înființare societăți comerciale, avi- > 
. zo ARD. posibilități de perfecționare. I
1 • Pentru membrii camerei se eliberează recoman- J
J ilari pentru obținerea vizelor de călătorie în strâi- | 
* nfilale. (|(2) ,

• MM» « «M* # mmv • t t a a a a a

j REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA:

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

Telefoane: 11275. 12157, 11261» 
Telefon Tipografie: 25901 

Tax : 18161

(

j

if
f 
V

I
J 

___________ _ _______ de ) 
asigură transport cu auto- ) 

i
i

I,.

I

ț
(

l de 22
zare la Banska Bistrița, costă 4 990 lei.

• Excursie în FRANȚA (Paris) la data 
21—27.03.1992, se asigură transport avion 
șapte pensiuni complete cu program turistic 
prețul de 1G5 000 lei, preț informativ.

Pentru cei ce au obținut viza pentru 
GERMANIA, putem asigura transport pînă la :

• Nfirenberg cu 11 000 lei
• Ingolstadt cu 12 100 lei
• Munchen cu 13 200 lei
• Stuttgart cu 15 400 lei.

Pentru cei ce nu au obținut viza, dar dețin 
invitație și asigurare, se percepe în plus o taxă 
de 4 400 lei pentru obținerea cu prioritate a 
vizei. Datele plecării sînt: 11.02.92; 25.02.92 ; 
27.02.92 ; 07,03.92 ; 21.03.92 ; 31.03.92 și 10.04.92.

• Excursie la IZVORUL MUREȘULUI în 
15—16 februarie 1992, cu ocazia „Serbărilor Ză
pezii". Se asigură transport cu autocarul, o ca
zare și o masă la prețul de 2 681 lei.

• Oferim celor interesați bilete de odihnă 
și tratament în toate stațiunile din țară la pre
țuri convenabile pentru orice perioadă.

• Magazinul șl Consignația societății vă 
oferă o gamă variată de produse indigene și 
import. VA AS'i'EPTÂM CU PLĂCERE.

de 
si 
la

întreaga răspundere pentru conținutul ' 

articolelor publicate o poarlll 
autorii acestora. i

TIPARUL:
S.o. „Polidava** S.A.

Deva, str. 22 Decembrie 257(112)

%25e2%2580%2598.ru

