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Avînd ca scop reglarea 
eforturilor și cooperarea 
în realizarea investițiilor 
majore în județele Alba, 
Arad și Hunedoara, pri
ma întîlnire consultativă 
care a avut loc la Deva, 
la 14 decembrie 1991, cu 
participarea a peste zece 
ministere și departamente, 
s-a soldat cu un program 
de acțiuni comune, pen
tru impulsionarea dema
rării obiectivelor. Avînd 
în vedere penuria 
surse de finanțare, 
convenit atragerea 
investitori străini, 
concesionarea 
obiectivelor 
nistrării acestora, pe a- 
numite durate, înființarea 
unor societăți mixte, coo
perarea și dezvoltarea ex
ploatării unor resurse 
insuficient valorificate, 
inclusiv înființarea unor 
bănci și apelarea la linii 
de credite bancare străi
ne.

în perioada 10—20 ianu
arie, o delegație guver
namentală română, din 
care a făcut parte și pre
fectul județului Arad, s-a

de 
s-a 
de 

prin 
realizării 

și a admi-

A DOUA INTILNIRE CONSULTATIVA
A PREFECTURILOR JUDEȚELOR

deplasat în Germania, 
unde a contactat mai 
multe firme, în vederea 
demarării atragerii de ca
pital străin și a perfectă
rii, în continuare, a dife
ritelor forme de coopera
re.

Dintre obiectivele de 
interes major pentru ju
dețele Alba, Arad și Hu
nedoara, la care s-a afi
liat și județul Sibiu, enu
merăm : rețeaua de auto
străzi, drumuri 
modernizări 
de puncte 
construcția
„Aurel Vlaicu", moderni
zări la aeroportul din 
Arad, realizarea unor fa
brici și uzine prelucră
toare a resurselor loca
le, valorificarea deșeuri
lor industriale, retehnolo- 
gizări ale unităților exis
tente, dezvoltarea turis
mului șî a serviciilor.

expres, 
și extinderi 

de frontieră, 
aeroportului

A doua întîlnire con
sultativă a prefecturilor 
antrenate în acest pro
gram, de amploare și de 
mare interes pentru dez
voltarea economico-so- 
cială a zonei, a avut loc 
vineri, 7 februarie, la 

Prefectura Județului Arad. 
Au participat, pe lingă 
conducerile prefecturilor, 
specialiști din ministere, 
din conducerea ministeru
lui transporturilor, din 
conducerea administra
ției drumurilor naționale, 
parlamentari, directori de 
unități și 
mici.

Discuțiile 
durata unei 
în cadrul celei de a doua 
întîlnirl consultative, s-au 
orientat asupra existen
ței unul mare potențial 
de resurse nevalorificate 
sau slab valorificate, în 
zonă, și, în special, asu-

agenți ccono-

purtate pe 
zile de lucru,

DE PE MURES»

pre- 
in

pra existenței unor mari 
resurse de forțe de mun
că neutilizată în 
zent, resurse aflate 
continuă creștere.

în finalul întîlnirii, s-a 
semnat un protocol între 
factorii participanți, din 
care am reținut: • a- 
cordul participanților pri
vind urgentarea realiză
rii tronsonului de auto
stradă Nădlac — Arad — 
Deva — Sibiu ; • organi
zarea unei întîlniri 
contractuale cu 
străine, privind 
rea concretă a
formelor de cooperare, 
în prima săptămînă a 
lunii martie ; • antrena
rea tuturor agenților e- 
conomici cu capital de 
stat sau privat, din zonă, 
în vederea colectării de 
date referitoare la ofer
ta județelor privind po
sibilitățile de cooperare ;

• asigurarea din partea 
ministerului transporturi
lor a sprijinirii coordo
nării acțiunilor de moder
nizare a căilor de comu
nicație și, în special, rea
lizarea programului de 
aducere la nivel euro
pean a drumurilor națio
nale existente (cu înce
pere din acest an, a 
selei naționale DN 7).

Protocolul încheiat, 
rientarea discuțiilor
stabilirea unui program 
pentru etapele următoa
re constituie garanția u- 
nei desfășurări promiță
toare a acțiunilor de 
dezvoltare economico-so- 
cială a zonei. De men
ționat este faptul că se 
primesc orice sugestii de 
participare, accelerare și 
îmbunătățire 
mului 
alese 
locale 
citate 
contribuția la realizarea 
obiectivelor stabilite.

șo

o

pre- 
firmele 

amorsa- 
tuturor a progra- 

expus, noile organe 
ale administrației 
de s’at fiind soli- 
să-și aducă și ele
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OFERĂ SPRE VÎNZARE

— Ce alt fenomen nega
tiv a mai apărut în ultima 
v r._me ?

— Un semnal de alarmă 
ar trebui să-l constituie 
proliferarea prostituției. 
C le două parcări din De
va și Ilia sint îndeobște 
cunoscute ca locuri în 
circ se practică prostitu
ția. Ceea ce se cunoaște 
mai puțin este faptul că a 
crescut și sporește numă
rul minorelor care se 
prostituează.

— Vă pun acum o între
bare pe care ne-au pus-o 
mulți cititori ai ziarului. 
Care este explicația că, pe 
zi ce trece, crește temerea 
de a circula noaptea pe 
stradă 7

— Una dintre cauze, șl

cred că dintre cele 
importante, este numărul 
redus de polițiști. Or, a- 
ce>t lucru creează o anu
mită stare de nesiguranță 
în rindul cetățenilor. Din 
cite știu, din punctul de 
vedere al încadrării nume
rice a poliției, sîntem sub 
orice critică. Nu mă re
fer numai la județul Hu
nedoara, ci in general. A- 
cest lucru este valabil și 
pentru celelalte mijloace 
din dotare. Cu toate a- 
cesten. probleme deosebite 
nu sint. Cele mal multe 
cazuri se ivesc în jurul

mat

VALENTIN N'LAGU

(Continuare în pag. a 2-a)
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FLASH I
fn-O PREȚUL BENZINEI, 

ceplnd cu data de 1 martie 1992, 
prețurile interne cu amănuntul 
la benzină șl la motorină auto 
vor scădea — a aflat Un redactor 
al agenției naționale de presă 
„Rompres", din surse ale Depar
tamentului Industriei Chimice șl 
Petrochlmtce.

Se precizează că hotărlrca 
fost luată 
preturilor 
(Hala.

Prețul benzinei și al motori
nei auto ua fi stabilit lunar de

a 
ca urmare a scăderii 
țițeiului pc piața mon-

EN-GROS, ÎN CONDIȚII FOARTE AVANTAJOASE,
■ țigări import ■ dulciuri ■ sucuri ■ televizoare color „BEKO", 

diagonala 56 de cm și alte produse, 
prin depozitele sale din Deva, 

strada Piața Unirii, nr. 4, telefoane 17084, 
sau 17240 (restaurant „Bachus").
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IN ZIARUL 
DE AZI i

specialiștii ministerelor industriei, 
economici ți finanțelor, pe baza 
variației prețului mondial al ți
țeiului ți a evoluției cursului de 
schimb al monedei naționale.

O NOU LA S C. „VENUS*. 
In Deva, la parterul blocului KJ. 
din bulevardul Dcccbal s-au des
chis două magazine sub aceeași 
firmă — „Paradis". Cel gestio
nat dc dna Rodiră Duma des
face articole dc blănărie șl o 
gamă diversificată dc obiecte ves
timentare pentru bărbați. Ală
turi, unitatea coordonată dc 
dna Aurica Șolt oferă tinerelor 
doamne șl domnișoare. îmbrăcă
minte elegantă, dc bun gust. 
(E. S.)

O OUĂLE ȘI SUPRAPRE- 
ȚUL. La magazinul de legumc- 
jrucle nr. 1C> din Vulcan, al so
cietății comerciale „Agrocom" 
S. A. Petroșani, au fost vindute 
5 790 de ouă, la prețul de 15 lei 
bucata, in loo dc 11,50 lei, cit 
era corect. A fost Încasată ne
cinstit suma dc 20 255 de lei, su
mă ce a ajuns ulterior in bugetul 
statului. Dar dacă „domnii" nu 
erau controlați, unde ajungeau 
banii? (V.N.).

O PENTRU IUBITORII DE 
LITERATURĂ POLIȚISTĂ. In 
chioșcurile ziarului „Cuvîntul 
Liber" se află în vînzare roma
nul „Căpltalne Benoit", de scrii
torul Jean de Malstrcs. Cartea,

apărută in colecția „Romanul po
lițist în capodopere" este oferită 
de Editura „1 Decembrie", din 
Alba Julia și costă numai 10 de 
lei. (T. 13.).

O JOO AL PRETURILOR. 
Prețul țigărilor variază de la o 
unitate comercială, la alta, lată 
un exemplu : un pachet de Top, 
la tutungerii, costă 22 de lei, 
in vreme ce la „Ceal-Bar"-ul din 
Deva, 38 de. lei. Oare nu este 
prea mare diferența? (T. B).

FLASH!

După numărarea voturi
lor exprimate in ziua dc 
9 februarie a.c., comisiile 
circumscripțiilor electorale 
au declarat aleși in func
ția de primar, pe următo
rii domni : Balșa — loan 
Gherman (F.S.N.), Bătrina
— Ioan Moldovan (F.S.N.),
Bretea Română — Aurica 
Gușe (F.S.N.), Bunila — 
Victor Horbotă (F.S.N.), 
Bulzești — Victor Paul 
(indep.), Blăjeni — ('an
din Ștefan (F.S.N.), Cerbăl
— Aron Toma (F.S.N.), Cer-
tej — loan Vințan (F.S.N.), 
Cirjițî — \ iorel Gașpar 
(F.S.N.), (rișcior — loan
Murza (T.S.N.), Densuț — 
Traian Bugar (indep.), Ghe- 
lari — loan Topliceanu 
(F.S.N.), Ilărău — loan 
Pleter (C.D.), I.elese — 
Cornel I.up (F.S.N.), I.un- 
coiu de Jos — Ileana 
Ciuclean (F.S.N.), Orăș- 
tioara de Jos — Vasile Bog- 
dăncscu (F.S.N.), Peștiș — 
loan Pătrău (F.S.N.), Ribi- 
ța — Iulian Coinșa (F.3.N.), 
Șoiinuș — I.aurcnțiu Nis- 
tor (F.S.N.), Riu de Mori
— loan Muntean (F.S.N.), 
Turdaș — Aurel Dincșo- 
rean (F.S.N.), Telitie — 
Silvia Herban (indep.). To* 
plita — Aurel Alic (indep), 
Totești — Iulian Lepădă* 
toni (P.S.N.). Vălișoara — 
Voicu Boldura (’'.S N.), 
Vețel — Abel Popa (F5.N.), 
' orța — loan Honac (F.S.N.) 
și Vata — Florian Tomuș 
(F.S.N.).

Alegerile primarilor ur
mează să fii validate dc 
judecătoriile din teritoriu, 
acțiune ce are loc in aceste 
zile, după care se va tre
ce la constituirea consi
liilor locale.

Ziarul „( uvintul Fiber” 
adresează sincere felicitări 
celor aleși, urindu-le multă 
putere de muncă, pentru 
a-și realiza programele cu 
care s au p-ezonfat în fata 
aleeă'orilor și... o bună 
colaborare cu presa !

■ ANKARA (Rompres). 
Peste 3 000 de localități din 
estul Turciei sînt, practic, 
izolate din cauza căderilor 
masive de zăpadă din a- 
ceastă zonă — transmite 
Reuter, citind surse loca
le.

Ninsorile foarte puterni
ce, din ultimele săptămini, 
fac aproape imposibilă a- 
provizionarea cu alimente, 
întrucît stratul de zăpadă 
măsoară, pe unele șosele, 
peste doi metri.

■ MOSCOVA (Rom
pres). Președintele Rusiei, 
Boris Elțîn. s-a întilnit la 
Kremlin cu șefii misiuni
lor diplomatice, acreditați 
la Moscova. Potrivit a- 
genției ITAR-TASS, șe
ful statului rus a eviden
țiat atit caracterul novator, 
cît șl continuitatea poli
ticii externe a Rusiei. El 
a precizat că țara sa in
tenționează să promoveze 
pe plan mondial o politică 
onestă, deschisă, morală, 
nesubordonată dictatului 
ideologic, subliniind că 
prioritatea o constituie 
interesele ponorului rus.

■ BEIJING (Rompres). 
China și Israelul, care au 
stabilit relații diplomatice 
în ianuarie, vor înființa 
legături aeriene directe. în 
viitoarele trei luni — au 
anunțat surse oficiale chi
neze, citate de Reuter.



Pag. 2 CUVÎNTUL LIBER NR.

Iarnă și alte probleme la Mihăileni
Ca atitea obiective de 

investiții din țară, lacul 
de acumulare și barajul 
de la Mihăileni — din Ța
ra Zarandului — au intrat, 
după revoluția din decem
brie 1989, în impas. S-a 
lucrat în ritm lent, cu bani 
puțini. Important, însă, este 
că obiectivul nu a fost și 
nu va fi abandonat — cum 
acreditează unii ideea. Dim
potrivă. va fi continuat și 
finalizat, in beneficiul de
loc neglijabil al asigurării 
corespunzătoare cu apă in
dustrială a unităților eco
nomice din perimetrul o- 
rașului Brad și din loca
litățile învecinate, precum 
și cu apă curentă a locui
torilor din zonă.

în documentarea efec
tuată la începutul lunii no
iembrie 1991, pe șantierul 
Mihăileni — Crișuri, din 
cadrul .Socot" S.A. Tg. 
Mureș, am putut constata 
o seric de lucruri îmbucu
rătoare, dar ți unele greu
tăți ți neajunsuri. Dc a- 
tunci a mai trecut ceva 
timp — vreme dc iarnă — 
în care lucrările n-au pu
tut avansa prea mult. Dar 
ele vor fi reluate curînd, 
imedi it ce condițiile atmos
ferice se vor ameliora, ur- 
mînd ca. pînă la finele a- 
nului, să se ajungă cu vo
lumul lucrărilor executate 
de la data începerii obiec
tivului — august 1987 — 
la circa 70 Ja sută. Sînt 
însă — după aprecierea 
unor specialiști — multe 
probleme de soluționat 
pentru continuarea lucrări
lor în ritm mai susținut, 
chiar dacă dimensiunea o- 
biectivului, în ansamblul 
său, s-a tot diminuat, la
cul de acumulare ajungind. 
de la ui volum inițial dc 
40 de milioane mc de apă. 
la doar 10 milioane mc.

— Prima dintre ele ar 
fi tot cea a banilor. 150 de 
milioane de iei pentru a- 
nul in curs — menționea
ză dl ing. loan lenei, re
prezentantul în zonă al be
neficiarului lucrărilor de 
bază — Regia Autonomă a 
Apelor Române. Filiala O- 
radea. La nivelul actual 
al prețurilor, este foarte 
puțin. Iar importanța deo
sebită a acestei investiții 
și necesitatea terminării 
sale cît mai repede nu 
trebuie repetate, nici co
mentate. Sigur, ochiul nu 
poate distinge acum dimen
siunea exactă a muncii

(Urmare din pag. 1) 

întîrziațllor la un pahar 
în plus.

— Apropo de dotare, die 
Ciucean. Procuratura cum 
se prezintă 7

— Din punct de vedere 
tehnic, am început să ne 
punem la punct. Mă refer 
la aparatură electronică, 
foto... Este un început bun.

— Dar al încadrării cu 
personal necesar 7

— Numărul oamenilor 
noștri este același de acum 
zece ani. Deocamdată fa
cem față, dar în următo
rii 2—3 ani nu vom avea 
cum. dacă legea de orga
nizare judecătorească va 
fi mult tergiversată Și 
vă mai spun un lucru 
Oamenii nu se prea înghe
suie să se angajeze la noi. 
Proferă societățile comer
ciale particulare. unde 
problemele sint mai puți
ne si hanii mal multi 

depuse, însă ea este mare 
și se află încorporată, în 
principal, în baza obiecti
vului. Prin unirea, mai 
strînsă, a forțelor celor ca
re execută lucrările și ale 
celor care trebuie să aju
te la derularea lor— in
clusiv Prefectura Județeană 
Hunedoara și Primăria o- 
rașului Brad, în special 
prin asigurarea fronturilor 
de lucru pentru construc
tor —, lacul de acumulare 
și barajul de la Mihăileni 
pot cunoaște ritmuri mai 
accelerate de execuție.

Aceasta din urmă este, 
de altfel, cea de a doua 
mare problemă care se ce
re rezolvată cît mai repe

de. Ne-a punctat-o amănun
țit dl ing. Mircea Ivan, de 
la Institutul -Acvaproiect" 

București, din cadrul 
Ministerului Mediului — 
proiectantul general al a- 
cestui important obiectiv 
de investiții din județul 
nostru.

— Știam, dc la începe
rea proiectului, că în pe
rimetrul obiectivului sînt 
multe locuințe care vor 
trebui dezafectate. S-au fă
cut la timpul potrivit de
mersurile necesare și li 
s-au acordat oamenilor su
mele de bani cuvenite — 
la vremea aceea — pentru 
strămutarea gospodăriilor 
lor în alte locuri. Dar nu 
s-a trecut la executarea 
respectivelor măsuri. A- 
cum, datele problemei s-au 
schimbat. S-au purtat noi 
discuții cu locuitorii din 
zonă, ale căror familii vor 
fi afectate de finalizarea 
investiției , inclusiv devie
rea DN 74, la care mai este 
foarte puțin de lucru — 
numai în chiuveta lacului 
de acumulare se află 62 
de case —, căutindu-se so
luții pentru eliberarea în 
cit mai scurt timp a am
plasamentelor. Cu unii s-a 
ajuns la oarecare înțelege
re, însă cu cei mulți nu. 
invocînd mari pretenții. în 
general, oamenii au drepta
te, nu se pot desprinde cu 
ușurință de vatra unde au 
văzut lumina zilei. unde 
le-au trăit străbunii, unde 
s-au legat cu trup și suflet 
de casa lor, de bucata lor 
de pămint. Tn același timp, 
insă, ei trebuie să înțelea
gă că obiectivul ce se a- 
șază pe proprietățile lor le 
va fi de folos și lor și ur
mașilor lor. tuturor celor 
ce trăiesc și muncesc în-

— Ați avut cazuri în care 
să se spună că procuro
rul nu a aplicat corect 
legea 7

— Ca orice om. și pro
curorul poate greși. Am 

avut două cazuri de tri
mitere în judecată, dar 
instanța a pronunțat achi
ta rea

— S-n vorbit și se vor
bește destul de mult de
spre separarea puterilor în 
stat în legătură cu a- 
ceasta v-aș întreba se 
mai amestecă cineva în 
trebui ile procuraturii 7

— în ce or've'te procu
ratura. vă spun cu mîna pe 
ir':mS nil a inter 

tr-un perimetru mal larg 
al Țării Zarandului. Cu 
sprijinul Primăriei Brad, 
li s-a găsit chiar un spa
țiu corespunzător în apro
pierea orașului, unde să li 
se construiască locuințe ce
lor afectați de obiectivul 
de la Mihăileni. Unii au 
acceptat, alții — nu.

Poate că așteptata Lege 
a despăgubirii celor ale 
căror locuințe și terenuri 
cad în interesul public, na
țional, va da posibilitatea 
noilor consilii de conduce
re ale Prefecturii Județene 
Hunedoara șl orașului Brad 
să găsească soluții optime 
de asigurare integrală a 
amplasamentelor pentru 
continuarea și terminarea 
obiectivului de investiții de 
la Mihăileni. Oricum, este 
vorba dc construirea cîtor- 
va zeci de case pentru lo
cuitorii din zonă, ceea ce 
nu va fi deloc ușor.

DUMITRU GIIEONE t

Descn dc « ONST VNTIN GAVRILA

venit și nu Intervine. Exis
tă o deplină autonomie a 
procurorului. Aceasta nu 
înseamnă că nu există șl 
un control. Pînă la reali
zarea unui autentic stat de 
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drept mai avem, dar un 
pas marc și pozitiv s-a 
făcut prin autonomia pro
curorului.

— Din cele spuse de dv, 
rata infracționalității în 
județul Hunedoara a cres
cut șl continuă a crește. 
Care ar fi principalele 
cauze ? Au ele un speci
fic huncdorcan ?

O parte dintre cauze 
le am amintit Evident, ele

IMPORTANT PENTRU SUFERINZI

Se mențin compensarea
și gratuitățile la medicamente

Care este evoluția apro
vizionării cu medicamente, 
se mențin compensările cu 
50 la sută și gratuitățile la 
unele categorii de bolnavi, 
s-a întreprins ceva în pri
vința privatizării unor far
macii ? Acestea sînt în
trebări puse de mai mulți 
oameni suferinzi și cărora, 
prin amabilitatea dlui far
macist Simion Cimpeanti, 
director al societății comer
ciale farmaceutice „REME
DIA* DEVA, le dăm răs
puns în rindurile de față.

In ce privește aprovizio
narea, se simte o oarecare 
înviorare, datorită faptului 
că fabricile din țară au 
sporit producția, ceea ce a 
făcut să se satisfacă mai 
bine cerințele la unele me
dicamente mult căutate de 
suferinzi, cum sînt anti
bioticele — injectabile sau 

nu sînt nici pe departe 
singurele. Iar dacă vrem 
să le cunoaștem cu ade
vărat. atunci trebuie să Ic 
căutăm mai în profunzime. 
Vom ajunge la concluzia 

că industrializarea șl ur
banizarea forțată au schim
bat caracterul și locul fa
miliei în educație. Același 
lucru este valabil și pen
tru școală. Apoi, «lupă re
voluție, au avut loc pu
ternice frămîr'ări econo
mice, politice ți sociale, 
care și-nu pus si os am
prenta asupra comporta
mentului indivizilor. In
tr-un asemenea context, au 

administrate pe cale orală, 
antigripalele, vitaminele in
jectabile. Chiar la începu
tul acestei luni, a sosit un 
nou transport de medica
mente, printre care : meco- 
par, miofilin tablete, taro- 
sin, triconucon, apilarnil 
prop, vitamina C, distono- 
calm, dipiridamol etc. S-a 
ajuns chiar în situația să 
existe unele medicamente 
peste necesar, care blochea
ză fondurile, cum ar fi 
lizadonul, bicarbonatul, ge- 
lusilul lac. Bineînțeles că 
mai sînt goluri în aprovi
zionarea cu unele medica
mente. mai ales din im
port. fiindcă sînt țări din 
Europa cu care nu s-au 
mai reluat unele contracte. 
Poate. în anul în curs, se 
va face ceva în această di
recție. Din țară, cu inter
venții directe la producă
tor. aprovizionarea va fi 
superioară celei din anul 
trecut.

Compensările (reducerea 
costului cu 50 la sută) la 
un însemnat număr de 
medicamente și gratuități
le prevăzute de lege se 
mențin și în acest an, pen
tru persoanele care fac do
vada că sînt salariați sau 
pensionari din asigurările 
de stat .și pentru membrii 
lor de familie. Este bine 
ca oamenii să cunoască 
faptul că toți angajații — 
și membrii familiilor aces
tora — beneficiază de com
pensări ș' trebuie să-și pro
cure. de la societățile sau 
agenții economici Ia care 
lucrează, adeverințele ne
cesare pentru a solicita

POFTIȚI LA NOI !

*
*

ț

Locuitorii străzii Aleea 
Armatei, din municipiul 
Deva, invită edilii orașu
lui la o plimbare, mă
car o dată, pe această 
-frumoasă" stradă. Dacă 
vor binevoi să vină după 
ce se va însera, neapărat 
să-'.i procure o lanternă, 
întrucît strada menționa
tă „se bucură" de o în
tunecime perfectă în tim
pul nopții, neexistînd 
nici un bec de-a lungul 
întregii străzi. Mai mult

avut loc schimbări în do
meniul controlului social, 
multă lume considcrînd că 
poate face ce vrea. De a- 
semenea, în absența unor 
principii morale solide, a

unui nivel de cultură co
respunzător și a unei edu
cații cetățenești temeinice, 
unele categorii de persoa
ne nu au avut șl nu au 
capacitatea dc a discerne 
între noțiunea de liberta
te înțeleasă anarhic și no
țiunea de libertate cir
cumscrisă legilor. Nu tre
buie să scăpăm din ve
dere apoi faptul că, în 
prima fază de după revo
luție. activitatea organelor 

medicilor, atunci nil le 
prescriu medicamente, sa 
le întocmească rețete co
respunzătoare, concret — 
cu o reducere dc 50 la sută. 
In afara gratuităților ce se 
acordă pensionarilor, ele
vilor, studenților, militari 
lor. precum și unor sufe
rinzi de boli cronice, bene
ficiază de acest drept și 
urmașii eroilor martiri ai 
revoluției, răniții, pensio
narii de invaliditate care 
și-au pierdut total sau par
țial capacitatea de muncă. 
Cu prioritate, este servită 
această categorie la farma
ciile nr 1 din Deva, nr. 5 
din Hunedoara, nr. 12 din 
Hațeg, nr. 15 din Petro
șani. nr. 57 din Vulcan și 
nr. 21 din Lupeni.

Comparativ cu alte jude
țe. în Hunedoara se aci io- 
nează mai timid pe calea 
privatizării. La Deva, dna 
farm. Iliana Prața a des
chis lîngă gară (aproape dc 
magazinul de tehnică me
dicală) o farmacie cu pro
gram zilnic între orele 8— 
18, iar sîmbăta între 8— 
14. Aici se onorează și re
țetele obișnuite, cele gra
tuite sau cu compensări. 
Putem remarca faptul că 
tot aici se precară unele 
medicamente, că există o 
foarte bună colaborare cu 
snctia dermato-venerice. cu 
dispensarul uman din apro
piere. cărora le sînt onorate 
unele comenzi. retete de 
sironuri. unguen'e etc. Sa 
snerăm că și aUi farmaciști 
se vor dovedi întreprinză
tori !

SABIN CERBU 

de vreo trei luni 
in urma țîșnirii 
fîntîni arteziene, 

gură de canal.

de atît. 
bune, 
unei .. 
dintr-o 
locuitorii și trecătorii pe 
această stradă mai ..bene
ficiază” și de o groapă 
și o grămadă de pietriș, 
care le barează trecerea 
Este bine să se știe că 
această stradă a fost cînd- 
va asfaltată, dovadă fiind 
frînturile de asralt de pe 
carosabilul străzii. Pe 
aici au trecut (dacă vor 
fi trecut) alegătorii spre 
secția de 
Doamne, să 
zadar votul

LUIZA 

ț

ț

votare. Dă. 
nu fi fost în 
lor ' 
l.AN'DT,

Deva

de ordine și de control a 
slăbit, ceea ce a creat con
vingerea că se pot comite 
fapte grave, fără a fi 
descoperite.

— O ultimă întrebare, 
die procuror-șef. Care este 
părerea dv despre presă ?

— Citesc tot mai puține 
ziare. Apar tot felul dc 
bizarerii. Dc exemplu, în- 
tr-un ziar central a apărut 
un interviu dat de mine 
Or. eu nu nm dat un ase
menea interviu I Neadevă
ruri au apărut și în presa 
locală. Iată de ce, ar fi 
foarte bine ca atunci cind 
se publică diferite fapte 
și stări de lucruri care fac 
obiectul muncii procura
turii, să fim consultați, 
pentru că este în intere
sul și folosul tuturor. A- 
par apoi, chiar și la noi 
tn județ, cîteva publicații 
pornografice. Deocamdată, 
procuratura a sesizat în- 
tr-un asemenea caz poli
ția șl așteaptă constată
rile el. Apoi, vom vedea 
ce-1 de făcut I

j<
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10,09 Actu:
10.20 Calen 

zilei
10.30 Film 

„Secr 
domn 
(SUZ.

11.10 Ora c
12.30 Jocur 

Olim| 
dc ia

. Schi :
■ Final

13.30 Interi 
muzii

13.10 Oamt 
lingă

11,00 Actu.
14.20 Tclcș 
1430 Jocur

Olim 
dc ia 
Schi 

16,00 15. If 
16,25 Seria 

Itevol 
IXI)

I6,55\ cit: 
mauc

17.10 Virsti 
pclici

17.50 Pro P

18.30 Jocur
Olimi 
dc ia

19,00 Dosar 
istorii

19.30 Dcscr 
-Alici 
rninu

20,00 Actuf

20,35 S p o

20,45 Studii 
econo 
/

21.10 \ a
0AJ

22,00 Refle

22,15 Recit:

22.30 Croni
Paria 
* Act

23,00 Prom

0,30 Jocur
Olimi 
dc iai

PROGR7

15.50 Actua

16,00 Desen

16.25 Emisi 
în lin 
germ:

17.25 Jocur
Olimi 
dc iai 
Ilochr 
S.U.A 
Finlai

20,00 Conc<
Oich<
N>C.o

21,10 Jocur
Olimi 
de lai 
llochi 
Germ 
Sued!
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„OUVÎNJTUUW XW
PîiNEA ZILNICA

Oare nu s-ar putea desface piinea, 
și in zilele de vineri și simbătă, 
fără cozi imense ți neplăcute ? Se 
știe că toate pîrghiile procesului de 
producere și desfacere a plinii se 
află. incă. în miiniie statului. Cel 
puțin in municipiu] Deva, n-avem 
cunoștință să se fi întreprins ceva 
notabil pe linia privatizării, în a- 
cest domeniu. Dat fiind faptul că 
re-ponsabilitatea integrală a a- 
cestei activității revine, în exclusi
vitate. unei societăți comerciale cu 
capital de stat, pentru panificație, 
ne întrebăm : oare nu e posibil eli
minarea cozilor enorme ți umili
toare de la unitățile de distribuire 
a pîinii. in zilele de vineri șl sim- 

<’oătă ? Aceste supărătoare și peni- 
'bile cozi se mențin de luni de zile 
și cu regularitate permanentă in zi
lele menționate, îndeosebi la unită
țile din centrul orașului, oferind 
trecătorilor un spectacol jenant și 
dezagreabil. Sute de oameni — ti
neri și bătrini, femei, bărbați, ma
me cu copii — stau ore în șir la 
coadă, sub cerul liber, in ploaie șl 
in ninsoare, in frig, pentru pîine, 
pentru acest elementar și cotidian 
aliment, atit de necesar populației.

Cei chemați (numiți sau aleși) să 
răspundă de piinea populației ora
șului n-au cbservat niciodată fe
nomenul, n-au trecut prin preajma 
acestor faimoase cozi, n-au făcut 
parte din structura lor. pentru a 
incerea ți ei sentimentul gregar ce-1 
dă alinierea docilă in șirul resem- 
naților. condamnați să aștepte ori- 
cft și oricum bucata de piine ne
cesară familiei ? !

Dacă toate resursele și întregul 
proces de f.ioricare ți desfacere a 
plinii ■ află In mimile celor de la 
panificație, socotim că n-ar fi ne

voie de un efort prea mare de inte 
ligență, pentru factorii de decizie, 
să calculeze cită piine e necesară 
populației orașului vineri și simbă- 
tă : să ia măsuri corecte și ferme 
(materiale, oameni, energie calori
că. mașini etc. etc.), ca pentru aceste 
zile să se producă din timp piinea 
necesară.

Prof. Dl'MITRU Sl'SAN, 
Deva

MAI MULT RESPECT 
PENTRU TIMPUL 
CETĂȚEANULUI !

„Dacă pentru cetățenii ce locuiesc 
în blocuri plata cheltuielilor comune 
(apă, canal, gunoi etc ) este soluțio
nată prin asociațiile de locatari, 
pentru cei ce locuiesc în gospodă
rii individuale, la Deva, ea este 
soluționată doar parțial. De .i in 
zona pieței centrale este organizat 
un serviciu de plată a taxelor co
mune. aici este un program de func
ționare foarte nepotrivit pentru 
poDulațic, fiind deschis zilnic, de la 
7 la 15. Întrucît majoritatea cetă
țenilor sint in serviciu la aceste 
ore, nu au posibilitatea de a-și a- 
chita taxele, dccit dacă se învoicsc, 
ceea ce nu este posibil în toate ca
zurile.

Consider că problema se poate 
rezolva ușor, acest serviciu organi- 
zindu-și program de două ori pe 
săptămînă și după orele 15. Alte 
unități din municipiu, care au ghi
șee de relații cu publicul, au ase
menea program, dovedind mai 
mult respect pentru timpul cetățea
nului. (A se vedea filiala RENEL, 
finanțele publice de la primărie ți 
altele). Este de notat ți faptul că 
pînă nu de mult, aceste taxe se în
casau la domiciliu, prin încasatori

de teren, care acum nu mai sint 
(Mircea llmășan. Deva, str. Horea, 
84).

N. N. Probabil, die Alniășan, acei 
încasatori au fost retrași în birou, 
socotindu-se că e mai normal să 
vină muntele la Mahomed, decit 
să se ducă Mahomed la munte. 
Dch.

POȘTA RUBRICII
• Armean Nistor — Baru : Drep

turile de pensie pe care le încasați 
au fost stabilite corect ți au fost 
majorate sau indexate conform pre
vederilor legale.

Modificarea, lună de lună, a su
melor înscrise pe cuponul de pen
sie din ultimele luni se datorează 
faptului că H.G.R. 52G/1991 s-a a- 
plicat cu data de 01.08.1991, ceea cc 
a făcut ca în luna septembrie să 
apară pe cupoane pensia majorată 
pe septembrie și diferența din lu
na august. H.G.R. nr. 579/1991 s-a 
aplicat cu data de 01.09. 1991, astfel 
că pe cupoanele din octombrie a 
apărut pensia indexată cu 16,34 pe 
octombrie și diferența pe luna sep
tembrie, iar H.G.R. nr. 780 s-a apli
cat cu 01. 11. 1991, astfel că pe cu
poanele din decembrie a apărut pen
sia indexată cu 12,5 la sută pe luna 
decembrie și diferența în luna no
iembrie.

Verificările noastre au scos la 
iveală că nu sint nereguli in plata 
către dv a drepturilor ce vi se cu
vin.

• Angliei Marc, Hunedoara. Pen
tru rezolvarea problemei pe care o 
ridicați, Oficiul de Pensii s-a adre
sat Ministerului Muncii ți Protec
ției Sociale, solicitind instrucțiuni 
de soluționare. După primirea in
strucțiunilor, se va rezolva și pro
blema dv, in sensul acestora. (I.J l

Oferă spre vînzare :

I.

Y

litiere

ulei 
î(i

Mai mulți cetățeni din 
De- a ■ au adresat, în ul
timul timp redacției noas
tre. rugind să ne intere
săm in ce condiții se eli
berează abonamente pentru 
transportul urban. către 
pensionari.

Plecind de la această si
tuație. am solicitat condu
cerii RATP Deva cîteva lă
muriri. Iată-)e . Conform 
adresei nr. 70238/4 februa
rie 1992, a Ministerului E- 
conomiei și Finanțelor, be
neficiază de abonamente 
pentru transportul urban 
de călători, subvenționate 
de la buget, următoarele 
categorii de personal : e- 
levi, studenți, pensionari șl

LUMEA TREBUIE SA ȘTIE

Cui se eliberează abonamente?
funcționari publici. Vetera
nii de război, precum și 
handicapații au acces gra
tuit in transportul local de 
persoane. Pentru salariați 
(caz mult discutat la aceas
ta dată), urmează ca sub
venția să fie asigurată de 
către întreprinderile unde 
iți desfășoară activitatea.

■ Pentru transportul 
suburban și interurban, de 
Ia S.C. „Coratrans" Deva

ni s-a spus : Beneficiază 
de abonamente subvențio
nate : elevii, studenții ?,i 
alariații. Pensionarii nu be
neficiază de abonamente. 
Cit privește transportul ve
teranilor (caz mult discutat), 
există o hotărire a Guver
nului (1065/5.X 1990) care 
reglementează faptul că, 
intr-un an, veteranii de 
război beneficiază de șase 
călătorii dus-intors din lo
calitatea de domiciliu pină

in orașul de reședință (in 
cazul de față Deva). însă 
pentru rezolvarea acestei 
situații trebuia încheiat un 
protocol între Ministerul 
Transporturilor — Ministe
rul Muncii ți Protecției Se
riale — Ministerul Finan 
țelor, protocol ncrealizat 
pină in prezent.

Cu toate acestea, S.C. 
„Coratrans" S A. Deva a 
manifestat înțelegere față 
de această categorie, asigu- 
rînd transportul auto al 
persoanelor, pe baza legiti
mației de veteran de răz
boi. Iată, deci, un gest mai 
mult dccit omenos I

CORNEL l’OENAR

i II

male

ladioC

ÎMPI S< ATIRI 
IN N ) ’PTE

în ziua de 16 ianuarie 
KXi2, Imediat după miezul 
nopții, liniștea municipiu
lui Petroțaai a fost brusc 
întreruptă.

Pe strada Horea, un c- 
chipaj de circulație face 
semnal de oprire autotu
rismului Dacia 1 310. nr. 
4-HD-5703. Conducătorul 
acestuia, inginer Abraham 
Ovidiu. de la Exploatarea 
Minieră Aninoasa, simu
lează oprirea, dar, în drep
tul agenților de circulație, 
acccIercazA puternic. Cum, 
din experiența poliției, o 
neoprire la semnal tn pli
nă noapte ascunde ceva (de 
multe ori Fururi destul de 
grave), echipajul a pornit

în urmărirea autoturismu
lui.

După mal multe somații, 
și în urma refuzului de 
oprire, pe străzile munici
piului s-au auzit mai mul
te împușcături. în parcul 
orașului, unde de fapt s-a 
terminat „cursa", dl ingi
ner a abandonat mașina și 
a fugit in scara unui bloc, 
unde a fost imobilizat și 
condus la sediul poliției. 
Aici s-a constatat că era 
sub influenta băuturilor al
coolice.

întrebat ce l-a determi
nat să nu oprească la sem
nal, a răspuns senin: .Am 
Încercat vigilența agenților 
de circulație și performan
țele mașinii poliției”.

Poate acum realizează 
vigilența poliției ți nesă
buința caro 11 putea costa 
scump.

DIPA LAPTE
SI... R tSPLATĂ

în urmă cu citcva zile, 
la 23 ianuarie ]902. în ju
rul orelor 20. lînărul Ale
man Daniel, de 23 de ani, 
muncitor nccalifkat la Re

gia Autonomă Municipală 
de Gospodărie Comunală și 
Ixicativă Hunedoara, aflîn- 
du-se in stare de ebrietate 
(alcoolemie stabilită 1.80 de 
grame la mie), a furat trac
torul unității, cu numărul 
4J-HD-1902.

Cum nu poseda nici per
mis de conducere, a tampo
nat două autoturisme par
cate regulamentar, punind 
in pericol ți siguranța al
tor participant la trafic.

Depistat de poliție .este 
cercetat in stare de arest 
pentru săvirșirea infrac
țiunilor de :

— furt calificat in dau
na asaltului public ;

— conducere fără per
mis ;

— conducere in stare de 
ebrietate.

Atenție coiuluiălori auto, 
atenție pietoni !

Pe razii orașului Ani
noasa, conducătorul auto
turismului ARO nr. 21-HD- 
1702, aparținind Bazei de 
Transport Aprovizionare 
Prestări Servicii Petroșani, 
in plină noapte, (este vor
ba do noaptea de 28/29 ia
nuarie 1992, orele 2,00),

din cauza neatenției, a ac
cidentat grav un pieton 
care circula regulamentar.

Nu neglijați semaforul 
electric !

Călătoria automobilistu
lui Cristca Ioan din Bu
curești, cu autoturismul 
l-B-16552, a fost întrerup
tă in municipiul Deva, prin 
coliziunea cu un autoca
mion. datorită faptului că 
nu a respectat culoarea 
semaforului. Autoturismul 
a fost avariat în proporție 
de 40 la sută.

Spre norocul ocupanților 
autolurintnelor, nu s-au în
registrat victime omenești.

POLEI ! ! !

Reamintim automobil iț- 
lilor că, pe anumite por
țiuni do drum din județ 
(zona localităților Banița, 
Petroșani, Coșcvița, Dobra, 
Vinișoara), stratul subțire 
de polci persistă pe partea 
carosabilă a șoselei.

Atontie. deci, la drum I

Cpt. MIRCEA NEGRU

■ abricht, cu următoarele caracteristici tehnice :
— lung.me cuțit — 300 mm ;
— diametrul exterior la montarea cuțite

lor — 110 mm ;
— diametrul interior al discului circular — 

32 mm ;
— mandrina — Morse 2 ;
— diametrul burghiului — 16 mm ;
— curea trapezoidală (lpxh) — 8,5x8 mm.
La comandă, se execută cu masă (batiu) și 

caracteristici tehnice diferite.

Informații sau comenzi la adresa : Deva, 
str. Em. Gojdu, nr. 73, județul Hunedoara, telex 
72266, telefoane 27106, 27107, telefon CF 616 
sau 472. (131)

S.C. „COMIMPEX TRIUMF S.R.L.

str. împăratul Traian, nr. 19,

V|NDE en gros :

■ ulei motor Castrol

■ ulei cutie viteză, simplă și automatic 
Castrol

■ antigel Castrol

Firma este importator direct din Germania. 
Se primesc comenzi anticipate. Informații — 
Deva, telefon 22306, după orele 16. (41)

S.C. „APRO-TERA" S.A. SIMERIA
(fosta BATMA, nr. 20)

Vinde din stoc și pe bază de programare :

• toate tipurile de pompe de injecție pen
tru motoare Diesel, inclusiv pentru LDH, și moto- 
stivuitoare BALKANCAR ; la livrare se recupe
rează pompele de injecție rotative uzate ;

• piese de schimb auto, tractoare, mașini 
agricole, inclusiv pompe de benzină, pompe de ) 
ulei, pompe de apă și componentele respective ) 
pentru DACIA, OLTClT, SAVlEM și RABA ; ț

• acumulatoare auto de 12V—45 Ah, 66Ah, ț 
88Ah și 180Ah ;

• anvelope pentru DACIA 1300 155x13 și 
165x13, anvelope auto 900x20, anvelope tractor 
14x38.

De asemenea, se oferă un bogat sortiment 
de rulmenți, materiale și utilaje.

Livrarea se face atît agenților economici, cit 
și persoanelor particulare.

Pentru livrările en gros, adaosurile comer
ciale sînt negociabile.

Relații privind posibilitățile de livrare și pro
gramările se dau la telefoanele 956/60424 
60966, 61090, 61091. (1261 ’

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

VEorîv610 scrvice» ,a cerere, toate aparatele 
XEROX instalate pe raza județelor Hunedoara, 
Alba și Caraș-Severin.

Se asigură materiale consumabile, hîrtie 
import format An, A|, A2, A3, A-„ hîrtie color, 
transparente, etichete, hîrtie fax, hîrtie calc pe 
tipodimensiuni variate.

Firma cumpără aparatură XEROX, ieșită din 
uz, cu 10 la sută din prețul unui aparat XEROX 
nou, achiziționat prin firma COMSER.

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

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

• \ I.D Mercedes 200
Diesel, Audi turbo Diesel, 
preț convenabil. Simeria, 
*tr. Uroi, nr. 121, telefon 
60051. (602)

• VlND frigider Arctic, 
mijlociu, sigilat. Relații, 
Deva, telefon 20G32.

(G06)
• VlND Dacia 1 410, 5

viteze, an fabricație 1988 
și mașină tricotat Silver- 
red cu 2 sănii, două paturi, 
cu program, aparat cu 4 
culori, aparat de încheiat 
tricotaje. Mașina efectuea
ză broderie și dantelă. In
formații. Hunedoara, tele
fon 15335. (607)

• VlND 2 fotolii și o
măsuță rotundă. Deva, te
lefon 12361. (609)

• CUMPĂR chitară bas. 
Deva, informații — tele
fon 22175. după orele 17.

(600)
• VlND valută. Deva,

telefon 27479, relații între 
orii - 20—2."'. (616)

• VINERI. 26 februarie 
H’92. orele 9, are loc vîn- 
zarea. prin licitație, a imo
bilului situat în Gothatea, 
comuna Gurasada I.’cha'ia 
are loc la sediul Judecă
toriei Deva, biroul execu
torilor indecătorești. (614)

• VlND înscriere Dacia 
1 300. martie 1989. Deva, 
telefon 2.'(619)

• VlND sufragerie „Lu- 
xorn pe valută, stare ex
cepțională. Deva, telefon 
22366, după orele 18.

(622)
• C.A.P. Sintămăria de

Piatră vinde, la licitație, 
în data de 22 februarie 
1992, orele 11, un tractor 
U 650, o rcmoț'că 5 t, un 
patul și un grajd acoperit, 
cu țiglă. Relații la sediul 
unității. (618)

• VlND apartament două 
camere Hunedoara, telefon 
17007, după orele 17.

(7958)
• CUMPĂR bonuri ben

zină, ghid conversație, dic
ționare engleză. Hunedoa
ra. telefon 15811. (7957)

• VlND autoturisme
Mercedes 220, 1 iat 131. VW 
Golf, toate pe motorină, șl 
Ooel Kadet combi pe ben
zină. Hunedoara. tele
foane 17035 și 11351, duDă- 
amiaza. (623)

• VlND Skoda S 100. In
formații. Hunedoara, te
lefon 957/22-1+1, intre orele 
13—22. (624)

• VlND Oltcit Club 11, 
an fabricație 1991. Orăș- 
tie, informații telefon 
47315. după orele 16.

(626)
• VlND televizor color 

Grundig, 16 programe. Sta
re perfectă de funcționare. 
Preț 65 000 lei. Telefon De
va, 22372 sau adresa str. 
Libertății, bloc 1, ap. 46.

(652)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament
2 camere, din Turnu-Seve 
rin, cu apartament 2 ca
mere in Deva. Informații 
— Deva, telefon 25140.

(601)
• SCHIMB apartament

3 camere, cu apartament 2
camere și garsonieră. In
formații — Micro 15. bloc 
48. et. II, ap. 50. familia 
Giangu (617)

PIERDERI

• PIERDUT legitimație 
de serviciu, nr. 47281, eli-

berată de ■•Favior" Orăștie, 
pc numele Vinczeller Va
lentin Ștefan. O declar 
nulă. (611)

• PIERDUT legitimație 
de serviciu, eliberată de 
•>Favior" Orăștie, pe nume
le Silvestru Constantin. 
O declar nulă. (621)

OFERTE DE SERVICII

• FIRMA particulară,
angajează electronist cu 
experiență. Condiții avan
tajoase. Deva, telefon 
19320. (546)

• INSTRUCTOR auto
rizat, predau ore conducere 
auto. Taxa școlarizării 
8 000 lei. Informații — De
va, telefon 24492.

(597).

• SC. COMTOUR 
I.OWE SRL efectuează 
transporturi auto, pe 
orice rută, capacitate 
3,5 tone. Tarif negocia
bil. Informații la se
diul din Sintuhalm, 
nr. 1, telefon 21113.

(603)

t StiCI ET ATEA1 COMERCI MĂ 
I A\ IOR S. A. ORĂȘTIE

Anunța CONCl RS pentru ocuparea urma- 
toarelor posturi : L

• Director de societate COOP—FAX IOR
S. A. i

Condiții : ț
— studii economice superioare sau (
— studii medii, cu vechime de minimum r

15 ani în activitatea de comerț.
Salariul ce sc poate acorda : 25 000

30 000 de lei.
• Economiști cu studii superioare pen

tru activitățile de :
■ marketing
■ aprovizionare
■ desfacere.
înscrierile se fac piuă la data de 15 fe

bruarie 1992, la sediul unității FACTOR Oraș- 
tie, str. Gh. Lazăr, nr. 2, biroul personal, te
lefon 11741, interior 168. (130)

DIVERSE

• CU autorizația nr. 6034, 
din 2 decembrie 1991, eli
berată de Prefectura Ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă asociația familială 
„FLORA", cu sediul în 
Beriu. nr. 15. reprezentată 
prin Firidon Sorina Mihaie- 
la. avînd ca obiect de acti
vitate : bar, producere și 
desfacere produse alimen
tare și nealimentare.

(605)

COMEMORĂRI

• PIOS omagiu și ne- 
ștearsă amintire la împli
nirea. în februarie, a 20 
ani de la trecerea în ne
ființă, a mamei noastre,

dr. I.ETIȚIA SULICĂ
șl a 30 ani, a tatălui 

nostru,
dr. DUMITRU SULICĂ.
Familiile prof. Sextilia 

Popa — fiică, dr. Pompiliu 
Opreanu — fiu, împreună 
cu familiile. Comemorarea 
va avea loc în orașul Brad.

• REAMINTIM celor ca
re au cunoscut-o, că astăzi

I ____

1
t

se împlinesc 2 ani de cînd 
ne-a părăsit, pentru tot
deauna, aceea care a fost 
o minunată soție, mamă și 
bunică,

ELISABETA M ARCUȘ.
Dumnezeu să te odih

nească în pace I (620)

• FAMILIA reamin
tește tuturor celor care 
l-au cunoscut că, în 
data de 15 februarie, 
se împlinesc 6 săp- 
tămîni de la trecerea 
în neființă a bunului 
nostru soț, tată, socru 
și bunic,

NICOLAE LAZĂR, 
din Deva. Dumnezeu 
să te odihnească în 
pace ! Parastasul de 
pomenire are loc sîm- 
bătă, 15 februarie, la 
catedrala din Deva. 
Nu te vom uita nici
odată ! Familia.

(534)

e AZI, 13 februarie 
1992, se împlinesc 3 
ani de cînd a plecat 
dintre noi maistrul

NICOLAE IEZAN, 
om de aleasă omenie 
și noblețe sufletească. 
Nu-1 vom uita nicioda
tă ! Colectivul atelie
rului electric Gurabar- 
za. (610)

DECESE

• FAMILIA îndure
rată anunță trecerea 
în neființă a celui care 
a fost un bun soț, tată 
și bunic,

EMIL RĂDIC.
Corpul neînsuflețit 

este depus la casa mor
tuară, Deva. înmor- 
mîntarea va avea loc 
în data de 14 februarie 
1992, orele 13. (627)

• COPIII George, Cor
nel și Florica cu fami
liile anunță, cu adîn- 
că durere, încetarea 
din viață a celei care 
a fost mamă, soacră și 
bunică

MARIA MATIEȘ.
înmormîntarea — la 

Cimitirul Ortodox din 
satul Hărțagani, joi, 
13 februarie, orele 14.

Ii vom păstra veș
nică amintire I (650)

î
i
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(
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I
I

Pune în vinzarc următoarele echipamente:
■ grup stabilizator de frecventă (RUT 1

| ime);
■ concentratoare (Ic date tip TELEROM 

I’—386 ;
■ vidco-terminale.
Informații la telefon 956/(2160, interior 18. 

î (139)

FIRMA OGIS COM. S.R.L.
sediul în Deva, cartier Mărăști, bloc 5, ap. 22 

(aleea din spatele Metalchim S.A).

Vinde agenților economici i

■ țigări import ;
■ băuturi import ;
" calea ness ;
■ alte produse alimentare ji nealimentare. 
Prefuri toarte accesibile !
Se asigură servicii în legătură cu vînzarea. 
Informafii la telefon 18660.
Orarul de funcționare, zilnic între orele 

9—16,30. (48)

cu

MECONST S.R.L. CONSTANȚA
I’une la dispoziția celor interesați urmă- 

| toarele tipuri de hîrtic:
' — hîrtic ambalaj (eventual tipărită);
I — hîrtic pentru scris (format A 4);

— hîrtic pentru calculator (simplu și 
dublu exemplar);

, — alte tipuri de hîrtic.
I Furnizor pentru județul Hunedoara, la tc- 
' lefon 956/15617. (139)

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA :

SOCIETATEA COMERCIALĂ ’
„VESA I.“ S.C.S. [

Fostul atelier anexă al C.A.P. Deva, din 1 
strada Dorobanților, nr. 32 (lingă Fabrica de) 
mătase), telefon 20719, |

execută următoarele servicii, la prețuri ț 
foarte avantajoase : l

• confecții metalice diverse (
• acoperiri galvanice (zincarc electro- J

litică) )
® confecții și reparații unelte agricole |
• reparații caroserii autocamioane — J

remorci. )
IMPORTANT : Confecțiile metalice pentru ț 

ferestre, uși și balcoane se execută la prețul l 
anului 1991, pînă Ia data de 15 martie 1992. i 

Vindem 5 bucăți pătule pentru porumb ! 
(3 x 2 x 1,2 m), la prețul anului 1991. )

ECO TOURS DEVA j
Organizează excursii în Iugoslavia, la data ) 

de 15 februarie 1992, și in Tolonia, a doua zi, J 
16 februarie 1992.

Informații — telefon 15790. (45)

PATRONATUL NATIONAL ROMÂN 
U.E.R.I.P.

FILIALA JUDEȚULUI HUNEDOARA—DEVA
Efectuează, pentru societăți comerciale, a- 

sociații familiale si persoane independente auto
rizate în baza D. 54/1990 și L. 31/1990, prestări 
servicii pe linie de protecție a muncii, cum 
sînt :

— întocmirea documentației pentru obține
rea autorizației de funcționare, impusă de Mi
nisterul Muncii și Protecției Sociale, prin Or
dinul nr. 104/1991 ;

— întocmirea de instrucțiuni privind pro
tecția muncii la locul de muncă ;

— Instruirea personalului angajat ;
— cercetări de accidente și avarii ;
— verificări prize de împămîntarc ș.a.
Relații la sediul filialei din Deva, str. A. 

Șaguna, nr. 2, telefon 11339. (138)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
PECO HUNEDOARA — S.A.

Cu 11 
i de 
pu- ț 

vinzarc mijloace fixe casate conform { 
Decret 50/90; >
vinzarc mijloace 
(calculatoare electronice, 
laborator, xerox etc.); 
închiriere spații comerciale 
PECO Orăștie); 
închiriere mijloace fixe — 
Orăștie.

Listele cu mijloacele fixe oferite spre vîn- 
zare și închiriere sint afișate la sediul societă- ' 
ții, precum și la toate depozitele PECO din 
județ.

Informații, telefon 956/17950.

sediul în Deva, str. 22 Decembrie, bloc 
Organizează la sediul acesteia, în data 

februarie 1992, orele 10,00, licitație 
blică cu următorul obiect :

•

26
î

fixe disponibilizate \ 
utilaje de

(din stația

PECO

(133)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„UNIVERS" S.A. DEVA 

ANUNȚĂ 
28 februarie 

unei
Organizarea in data de 

orele 8, a licitației pentru vinzarea 
morci acoperite.

înscrierile sc fac pînă la data 
bruaric 1992, la sediul societății, 
suplimentare la telefon 16015.

2 700 Deva. str. 1 Decembrie, 35, 
]ude|ul Ilunedr.ara 

Telefoane: 11’75. 12157. 11269 
Telefon Tipografie : 25901 

Fax : 18061

Întreaga răspundere pentru conținutul 
articolelor publicate o poartă 

autorii acestora.

t
1

1992,
re-

de 25 fe-
Informații 

(132)

TIPARUL:
S.O. „Polidava" S.A.

Deva, str. 22 Decembrio 257

I


