
CONSTITUIRE \ CONSILIILOR LOC\LE

„Jur să respect Consu cutia și len'le tării"
In 11- alitățile județului 

unda cetățenii și-au ales 
primarii și consilierii pri
măriei, a început consti
tuirea consiliilor locale. 
Un asemenea eveniment, 
primul in Județ, s-a pe- 
'-.ut r -ni la Vața dc

I l>
Este p ntru intiia oară, 

după mulți ani, cind 
• uitoritățile locale se con
stituie in mod democra
ții — spunea cu acest 
prilej domnul Vasilc 
Slcce. •- ,-retarul prefec
tul ii. Au fo-t subliniate 
in ac» .’. Mitext raspun- 
deriîc și atribuțiile con
siliului, intre care : ak 

vit-primarului, a- 
;ir<>f<. \ i programelor dc 

,re 1 a bugetului 
■ o. si.ibil.impozite

lor, înființai-t .‘«genților 
economici etc.

In cuvintul său, re
prezentantul prefecturii 
a prezentat hotărirca ju
decătorească prin care 
a fost validata alegerea 
în funcția de primar al 
comunei a dlui Florian 
Tomuș. S-au prezentat 
apoi procesele verbale 
d£ validare a consilieri
lor primăriei. neinregis- 
trîndu-se cazuri d-- inva
lidare.

Momentul solemn al a- 
dunării l-a constituit de
punerea și semnarea ju- 
rămîntulul, in care pri
marul și fiecare consilier 
s-au angajat să respecte 
Constituția și legile țării, 
-ă acționeze și să lupte 
pentru binele locuitori- 
lor^jjnunn Vața de .Tos.

A fost exprimată spe
ranța <■ i acest juramint 
sa se ' cosforme in fap
te.

Vn mom ut aparte s-a 
dovedit . "3oi alege
rea, prin voi s .creț, dc 
către consilieri, a vicc- 
primarului. Spunem acest 
lucru intrucît a fost ne
voie dc două tururi pen
tru ca Nicolae Clcpcca 
să fie ales în această 
funcție. Rezultă de aici 
că, încă de pe acum, con
siliul local vrea să-și in
tre serios în atribuții.

Primarul nou ales a 
prezentat în continuare 
proiectul programului dc 
dezvoltare a comunei pc

\ MENȚIN NE\Gl

(Continuare în pag. a 3-a)
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Afonii?, descinde poliția!
Miercurea in piața De

vei este o v.nzolcală mai 
ceva ca intr-un mușuroi 
de furnici. Un om ce cu
noaște foarte bine aceas
tă oază de aglomerație 
îmi spunea că oamenii ce 
vin in ziua respectivă la 
piața se împart in patru 
categorii. Din prima fac 
parte cei ce vor să vindă 
produse, din a doua cei 

ecc cumpără, din a treia 
bețivii ce se îmbulzesc in 
fața gheretelor șl buticu- 
rilor ce desfac și băuturi 
alcoolice, iar din a patra, 
cei ce vinzînd sau cum- 
părînd valută, se îmbo
gățesc prin înșelarea nai
vilor. Ei bine, aceștia din 
urmă au constituit obiec
tul acțiunii de amploare 
organizată de Poliția ju
dețeană și cea municipa
lă, cu sprijinul tinerilor 
jandarmi, miercuri, 12 
februarie a.c., in piața o-

rașului reședință de ju
deț.

S-a acționat într-un mod 
bine organizat. Polițiștii 
și jandarmii i-au încon
jurat pe indivizii suspecți 
pe care i-au înhățat „de 
cite o aripă" — cum se 
zice — și i-au poftit să 
urce în mașinile ce i-au 
adus la sediul Poliției 
municipale. Aici li s-a 
făcut o triere atentă, a- 
poi au fost luați la o 
mulțime de întrebări, așa 
cum trebuie să procedeze 
organele de ordine cu in
divizii dubioși.

Stăm de vorbă cu un 
individ tînăr ce avea în 
față un teanc înalt de 
bancnote de 1 000 lei. Am 
aflat că-1 cheamă Victor 
Surla.șu din Deva, de o- 
cupațic fără.

TRAIAN BONDOR

ontinuare în pag. a 2-a)
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Sindicatele în marș j
i
* Roiul sindicatelor In
j fl tuala etapă de trecere
I a României la economia 
' de piață și de consolida-
* re a democrației in țara
• istră este extrem de
| important Ci el nu-i In- 
, țeles incă la dimensiunile 
l reale și în toată comple- 
’ xilatea este oarecum ex-
■ pllrabil. Pentru că expe- 
I rienta mișcării sindicatc- 
’ lor din anii dictaturii este 
| tristă, iar principiile sale 
» intr-o democrație autenti- 
1 că se Învață greu.
' — Sînteți de acord cu
■ aceste considerații, die
• Ștefan Dorin Smeu, In 
? eaiit.ile.t dv de președin- 
I te ,d Uniunii Sindicatelor

Litere din județul Hune-
| doara ?

— Ab-z4ut tie acord, in- 
I să a.ș vrea să reies’ fap- 
J tul că reprezentarea noa<-
■ trfi la nivel județean și 
I național are obiective cla- 
J rc, concret, vizind drep- 
I

'.urile salariale și sociale I 
ale membrilor de sindi- , 
<■ d, protecția lor socială, i 
soluționarea altor problc- } 
mc care privesc munca » 
și viața celor angajați în I 
toate sectoarele de ncti- * 
vitate. |

— Uniunea Sindicatelor » 
Libere din județul Hune- ] 
doara este afiliată la Con- , 
federația Națională a Sin- i 
dicatelor Libere din Ilo- ’ 
mânia și, împreună cu j 
Confederația Sindicatelor I 
Independente „Frăția* și * 
cu Cartelul Sindical .Al- I 
fa*, constituie Consiliul < 
Național Consultativ al I 
Sindicatelor din România, J 
care ss află într-un dia- ■ 
log permanent și dinamic I 
cu guvernul, susținind cu J 
tenacitate drepturile și | 
opțiunile salariaților. Dar j

DUMITRU CHEONE \ ! 
-------------------------------- | 

(Continuare In pag. ■ 2-») ’

Cititorilor /Girului •'Cuvintul Liber*, /îmbete șl itrAri... autografe dio par
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0 SERVICII. Intre noile imi
tat1 private în domeniul servi
ciilor din Orăștic, un loc aparte 
îl ocupă la aceaxlă dată un au
toservire (.Ir. l'nlril), un atelier 
pentru ambalat cafea Boabe, și 
îmbuteliat șampon pentru ve eld. 
(V.N )

Q SE EXTINDE CAMA 
preș T,\ RH.t »/.• i>l servicii. 
Prin noua uni'- ' ă rt'ent
la llrad (Ir ș , . bloc 2)

oierii fu prem > in acest 
oro. iopicrea la w: a unor 
a- h .1 multipli, area ace .tara, ac
tivitate <c iui mai nceedlă acum 
d.-pla .arca la O a. (Al./.)

0 ^REI'AltA TELEFOANE", 
'ilnir intilnim. un om pc șlrăzilc 

Devei. Multi II cunoaștem, multi 
nu I J.e dl t ion i Sullțihctean,

luirlftpr la telefoane. I)c peste 
35 dc ani umblă cu tajea fn sjm- 
tc pe la domiciliul nostru, atunci 
cînd ni se defectează telefoanele. 
Om bun, modest, meseria? pri
ceput, nenea SuUphctean răspun
de la apelurile abonafilor telejo- 
nicl, adui indu-lc... tonul în casă. 
(Oh l.N.)

0 ANCNȚ CMANITAi;. Se 
^ilicita ajutor umanitar de ur- 
qențil pentru tranuplant dc rinichi 
și operatic pc cord deschis. ( out 
valutar nr. 47.5E2EG9.96 la llanca 
Română pentru Comerț l'itcrlor 
— Sucursala Timișoara, Cont b l 
nr. 1I5'>H la C.E.C. Timișoara. 
Relații .'.uplhntntarc. la telefoa
nele din Timișoara t 96—135628 
cau 96 — 181112. l'amllta Roșia. 
(N.T.)

” ............. .....................'—!■■■■

Q 1NT1ENIRF,. Miinc, joi, 20 
februarie a.c., ora 15, la cinemato
graful „Dacia" arc loc Intilnlrca 
primarului Marius Constant'nescu 
cu electoratul din orașul Hațeg. 
(N.T.)

0 ..M-HD-3L?/" — MEREU 
IN CURUA. l’e drumul dintre 
ltrad și Deva — șl retur — cir
culă de multi ani autobuzul cu 
numărul dc mal sus. Ea colan se 
află dl Nicolae C'iuclan. Autobu
zul c\te bine inîrcflnut, curat. 
Omul dc la colan arc cuvinte 
frumoase pentru flecare călător. 
Iar corectitudinea, punctualitatea 
curșclor e.itc literă de logo, pe 
care dl Ciuclan le respectă cu 
sfințenie, (till. 1. N.).

0 TEHERAN. Iranul și 
patru foste republici sovie
tice — Azerbaidjanul, Ka- 
zahstanul. Rusia și Turk- 
menistanul — au decis 
constituirea „Zonei Caspice 
<le Cooperare Economică", 
informează agenția ITAR— 
TAS'». Sfera de activitate 
a noii organizații, al cărei 
sediu va fi in capitala ira
niană, va cuprinde un sec
tor larg de cooperare.

Bl LONDRA. Banca Eu
ropeană pentru Reconstruc
ție și Dezvoltare (BERI)) 
va acorda un iinprumut pe 
șapte ani, cifrat la 125 mi
lioane mărci germane, pen
tru finanțarea unei acțiuni 
de cooperare intre firma 
constructoare de automobi
le General Motors, între
prinderea dc stat ungară 
constructoare de automobi
le Rab.a și Agenția de Stat 
pentru Dezvoltare din Un
garia.

Fondurile vor fi utiliza
te pentru construirea unei 
uzine dc asamblare a au
tomobilelor și de fabri
care a motoarelor pentru li
niile de asamblare Gene
ral Motors, aflate in palm 
țări est-curopcnc, precizea
ză agenția AIT.

o SOIT \. Ui» raport par
lamentar remis procuratu
rii cere inculparea princi
palilor vinovați de catas
trofa economică bulgară 
din perioada regimului co
munist, a anunțat Asson 
Milciko vski, președintele 
Comisiei economico din 
parlamentul de la Sofia.

■ MOSCOVA. Obiectul 
ncidentificat care a lovit 
ui» submarin nuclear apar- 
ținiml C.S.I.. săptămina 
trecută, in Marea Barcr»ț, 
ar putea fi un submarin 
american pătruns în apele 
teritoriale ruse. — aprecia
ză un expert dc la Cartie

rul general al marinei C.S.L, 
citat dc agenția Franco 
Press»-, care preia o știro 
transmisă do agenția rusă 
„Interfax*. Expertul rus, 
cure nu și-a declinat nume
le. a arătat că submersibi

lul nuclear aparținînd
care naviga în apropiere dn 
suprafața mării, a avut pa
gube relativ neînsemnate, 
AFP arată că incidentul 
s-a produs la 11 februarie 
in dreptul Peninsulei Kola 
și nu s-a soldat nici cu 
pagube majore și nici cu 
victime. El a fost relevat 
abia pc H februarie do te
leviziunea centrală din 
Moscova.

■ NFAV YORK. Domnul 
Mircea Snegur, președinte
le Republicii Moldova, a 
sosit la New York, undo a 
început prima etapă a unei 
vizite pe care o întreprin
de în S.U.A. Domnul Mir
cea Snegur va fi primit la 
Casa Albă do domnul 
George Bush, președintele 
S.U.A., va avea întrevederi 
cu înalte oficialități ame
ricane, iar la 28 februarie 
vn lua parte la ședința 

Adunării Generale a O.N.U., 
în cadrul căreia Republica 
Moldova va fi admisă în 
organizația mondială. I*ină 
la acea dată, domnul Mir
cea Snegur va mai efectua 
o vizită ii» Canada.
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Reflecții de alegător
Ca orice român con

știent de importanța mo
mentului de la 9 februa
rie a.c., alegerile locale, 
mi-am exercitat dreptul 
constituțional in depli
nă libertate de conștiin
ță, daf copleșită de o 
mare nedumerire, chiar 
revoltă, in legătură cu 
ambianța oferită de secția 
din cadrul Școlii Ge
nerale Nr. 2, cartier 
..Progresul".

Ca și la referendumul 
pentru Constituție, drape
lul național n-a fost ar
borat. De ce ? Să nu su
părăm ? Pe cine ? Să fie 
inconștiență ? E și mai 
grav ! Dacă primăria se 
sfiește să aibă asemenea 
..mari pretenții", iar co
misiei de votare formată 
din .mari patrioți" i-a 
scăpat un asemenea „a- 
mănunt", întreb: dascălii 
acestei școli ce-au păzit ? 
Conducerea școlii, care 
n-a dispus curățirea curții 
<i a împrejurimilor șco
lii. probabil de mult

timp, pentru că totul a- 
rată ca un maidan. Ce 
așteaptă? „Indicații- din 
partea inspectoratului șco
lar ? Zidurile părții din 
clădire in care a fost 
plasată secția de vota
re sînt scrijelite cu toa
te inscripțiile posibile. Și 
nu in ultimul rind, deși 
școala arc două intrări 
principale, secția a fost 
plasată cit mai retras. De 
ce ? N-am înțeles 1 Există 
sfoară și indicatoare în 
plus ? Piuă acum, admi
nistratorii urbei și parti
dele politice au trecut 
peste trei campanii de 
exprimare a voinței elec
toratului. Poate pentru a- 
legcrile generale și prezi
dențiale vor ține cont 
și de cele de mai sus.

Ambianța civilizată și 
accesibilitatea fac parte 
integrantă din respectul 
pe care autoritățile de 
orice fel trebuie sâ-1 poar
te cetățeanului.

ILI'tXA POIE.N \R
Deva

»*•**»»• ♦***4»*tO »**•*♦*»*++!**,

CUVÎNTUL LIBER NR. 5----- ----*-----

Un primar poate avea ochi nu numai pentru răs
punderea cu cari' a fost investit de obște, ci și de 
om care iii viața de toate zilele este femeie, soție, 
mamă' loto l’AVEI 1 AZA

Numai mișeii lovesc... mișelește!
Avem in față un teanc 

de dosare. Pe fiecare scrie 
numele și prenumele. Și 
incă două cuvinte : „Tilhă- 
ric”. .Arestat". Descoperim 
■ i f.iptașii : Dumitru-Valc- 
rian Capră, din Hunedoa
ra. Văzuse la gitul dșoarci 
I.'.i rimioara Vieru un lăn
țișor de aur. A stat la pin- 
da la orele nopții, cind 
f.ita se întorcea dc la lu- 
< iu, a lovit-o cu brutalita
te. a strîns-o de „it și i-a 
luat lănțișorul

loan Popescu, lucrător in 
■i.itia GIR. Pești . a sosit 
i. va, in strada George E-

nescu nr. 2, din Hunedoa
ra, scara tirziu. Vecinii 
dormeau. Auzise ca nu se 
prea găsesc parbrize, ceea 
ce înseamnă că acestea ar 
avea marc căutare. Meșter 
iscusit, a demontat și a fu
rat unul. In următoarea 
Dacie I 300 a căutat bnni. 
După cf a spart parbrizul. 
Nu-i mai trebuia, ca avea 
unul. Sui prins de proprie
tarul autoturismului scoate 
cuțitul și lovește cu cru
zime. I.a strigatele omului 
lovit bestial, mișeii șt", au 
sosit 1-ițiva cocini dc ome
nie care au pus mina cu 
tărie pe tilliar.

5 000 lei lua»' avans in 
ziua aceea dl loanA asile 
Râbonțu, de la laminorul 
de profile mici din .S < 
•Siderurgica" S.A. Hune
doara. Ieșea din schimbul 
doi dc la lucru. S-a intil- 
nit cu Gheorghe Dolhn. cu
noștințe mai scolii. Cum 
Răbonțil luase banii, s-au 
cin-tit cil una mica. tăia, 
doua. Dolha se prinde că 
o momentul II tilliarește 
pe prietinul .au și ii ia 
:> 01)0 li ■ lei.

Sint doar citeva cazuri 
de tilliarie, in care acești 
mișei au acționat cu cru
zime și briil.ilit.itc nnpotri

va ■ -mcnilor, mai mult, a 
prietenilor lor — sublinia 
dl procuror Ștefan Zapo 
linsclii, de la Procuratura 
din Hunedoara Bineînțeles, 
toți au fost prinși și pe
depsiți în lumina legilor 
noastre in vigoare. Ca un 
avertisment aș preciza pen
tru toți coi care se ineti- 
meta la fapte dc tilhărie, 
dc iTIla natură antisociala, 
i a împotriva lor se iau mă
suri aspre. Asprimea pe
depselor este... după fapta

■ răspl.na.

Gll. I. negre\

Comunicat V
După doi ani de democra

ție incipienta, țara se a- 
flă acum in fața unui mo
ment crucial. A sosit
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Sindicatele în marș i

(Urmare dlD pag. I)

din Uniunea Județeană 
ce sindicate fac parte ?

— Cele din industriile 
ușoară, a lemnului și a- 
țimentară, din mica in
dustrie, cooperația dc con
sum și comerț, din invă- 
țămîntul universitar, ge
neral și liceal — o parte 
—, din unele unități de 
construcții și instituții sa
nitare, din alte sectoare, 
in totul cam 30 000 de 
membri. Uniunea pare pu
ternică, numai că sindi
catele din unități încă nu 
sint organizate în mod 
corespunzător ți nu prea 
acționează unitar. Insă 
cred că lucrurile se vor 
așeza pe un făgaș normal, 
că toate sindicatele își 
vor lua rolurile în serios, 
in dialogul cu adminis
trația, pentru susținerea 
deopotrivă a activității 
productive și a interese
lor angajaților.

— Nu vi se parc, die 
Smeu, că sint prea multe 
ligi, uniuni, federații, aso
ciații, formații sindicale, 
ceea cc le scade forța și 
unitatea ?

— 13a da. însă mai rău 
este că există mai multe 
sindicate, chiar in aceeași 
întreprindere, instituție, 
centrală, sau in aceeași 
ramură de activitate — 
departament, minister —, 
ingreunind dialogul cu 
administrația, adoptarea 
contractelor colective de 
muncă, susținerea cu ar
gumente solide a dreptu
rilor membrilor de sindi
cat Dar și cele existente 
nu au toate lideri repre
zentativi. competenți, e- 
chilibrați, ale i iror op
țiuni să lie realiste, să 
aibă greutate în discuții
le cu partenerii, cu con
ducerile unităților, cu pa
tronatul, in cădiul cărora 
i..a precumpănească inte
resul general al societății, 
sa tie respectate legile ța
rii.

— Au fost situații cind 
uncie sindicate, precum 
cele din minei itul Vini 
Jiului și din departamen-

Căilor I’crate, au ini- | 
acțiuni de amploare, >

tul 
țiăt 
care au adus prejudicii | 
grave economiei naționa- ’ 
Ie ți vieții sociale. Credeți 
că au procedat corect ?

— în mod sigur, nu, 
însă și-au atins scopurile. 
Este adevărat că numai 
pentru ele, nu și pentru 
țară. Guvernul a cedat 
cu ușurință. Noi sintem 
pentru rezolvarea proble
melor angajaților pe ca
lea dialogului deschis cu 
autoritățile, la masa tra
tativelor, așa cum am do
vedit de curînd, prin dez
baterile privind adoptarea 
salariului minim pe eco
nomie și a contractului 
colectiv de muncă.

— Și, totuși, formațiu 
nile din cadrul Consiliu
lui Național Consultativ 
al Sindicatelor din Româ
nia a organizat vineri, 14 
februarie a.c., un miting 
pe țară, care a zguduit 
serios viața națiunii în- 
tr-o perioadă și așa in
certă pentru stabilitatea 
economică, politică și so
cială.
. — Așa este. Respectiva 
manifestare s-a vrut un
semnal față de eșecul re
centului dialog guvern— 
sindicate—patronat. a- 
vindu-se in vedere că c- 
xecutivul dă hotăriri con
tradictorii, ignoră propu
nerile salariale ale sindi
catelor, tolerează prolife
rarea șomajului ți a in
fluenței, nu veghează cu 
fermitate la aplicarea le
gilor țării. Cum se știe, 
insă, in- județul nostru, 
mișcarea a fost aminată, 
neafcctind producția ori 
alte activități — econo
mice, sociale, culturale 
etc.

Deci, sindicatele noastre 
se afla intr-un marș con
tinuu. dinamic, spre iden
tificarea șl perfectionarea 
unui statut propriu, ale 
cărui prevederi să se cir
cumscrie benefic procesu
lui <k consolidare a de 
mocratiei in România, in
tereselor fundamentale a- 
lc societății, ale tuturor 
membrilor sai.

timpul adevărului, cind fie
care cetățean este chemat 

i ra.punda conform ex
perienței de viața și on- 
■'.iinței sale politice. Este 
mesajul pe care Comitetul 
Dirigcnt al Mișcării Eco- 
logiste din România îl
transmite electoratului său, 
filialelor sale, cu credința 
că vor ști să aprecieze cu
răspundere condițiile 
crete locale pentru

con- 
a vo

ta în al doilea tur dc scru
tin pe cei care oferă garan
ție sigură pentru democra
tizarea instituțiilor pu
blice, ecologizarea locali
tăților și desprinderea de 
finitivă dc comunism.
COMITETUl DIRIGEN’T 

LXEC ( 11V AL 
MîȘf W11 K OI OGISTE 

DIN ROMANIA

MIERC1

Domnule conducător al autotrenului cu nr. de circulație 21 -IID-136 vă apre
ciem eforturile ce le faceți peidrii aprovizionarea magazinelor alimentari' din 
munic ipiul Deva. Dar c ine i A dă dreptul să ne răpiți timpul prin blocarea căilor 
de acces ? l oto l’AVEI 1 \ZA

\SO( IVIIA „l’RO H\S\R\H1A SI IJUCOX INA". 
l'ILIAI \ DEVA

Anunță pe toți membrii câ iiitilnirca lunară va 
avr.'i loc iii ziua <lc 211 februarie a.c., orele 17, la sala 
dc ședințe a Palatului Administrativ, etajul I.

RECTIFICARE

In legătură cu precizarea făcută ni ziarul nostru 
nr. 557 facem cuvenita rectificări', in sensul că pe 
lista 1M.E.R. in comuna Iliilzeșli figurează numai con
silierii, nu și primarul care a fost ales, dl Paul \ ictor 
fiind independent.

(Urinare din pag. 1) I

— Uiți bani sint aici ? 
am întrebat

138 di mii
Dc undo, câ am in

i'Ies ca nu lucrați nică
ieri ?

— Am făcut rost, am 
fost plecat și in străină
tate i...

Lii'ian Sîrbii, tot din 
Deva, avea asupra s.i 
J.lOuoo Ici, 20 de mărci 

i I oOO fie forinți. De un
do ? Tot din afaceri, că 
rrici el nu avea vreo ocu
pație

Un alt client culqț din

ATENȚIE, DESCINDE POLIȚIA!
piață — un individ tine
re), firav — este vorba 
de Ploi ian I lutur, tot din 
Deva se dovedește foarte 
bun de gură :

— Da — zjcca el — am 
110 000 lei, 12 000 de fo
rinți, 20 șilingi și un do 
Iar Dar nu i am furat, 
am făcut rost <!<■ ci pe 
mai multe cai. Eu is bă
iat cinstit. Mai fac cite 
o mică afacere ■ i banii 
curg. Ce să fac il.aă lin ? 
li primesc.

în biroul dlui Gheorghe 
Mitar, comandantul Po
liției municipale, cunoaș
tem un individ foarte in 
teresant, asupra căruia 
s au găsit lei, mărci, fo
rinți șa. Era Sorin Aio- 
nesei din I li ad, str. I ,ibcr- 
lății, bloc 5. Ne spune că 
nici el nu muncește ni
căieri, in schimb îi place 
teribil sa jre plimbe. 4tit 
in țarii, cit și mai ales in 
străinătate, fiind un marc 
specialist în jocul ni cele

trei cercuri numit „alba- 
neagra".

— Am fiu ut afaceri bu
ne in Germania, ne-a z.U

— Sa se lase nemții pă
căliți 7

— Păi nu pe ol îl fra- 
iercam, ci pe românii, 
sii bii șl rușii cc se afla 
pe acolo. Acuma vreau să 
plec în Ungaria.

— Pe acasă, la Brad, 
de cind n-ați mai fost 7 

Do vreo două săpt.l- 
mini.

•— Și unde si,,ii ?
— La hotel.
— Cu tarifele astea 7 

( it rostii o noapte ?
— 800 dc lei. Da’ nu-1 

problemă, că bani am. 
V-ant spus, cu alba-nca- 
t'n"...

Poate f-ați văzut și 
dumneavoastră, stimați ci
titori, pe cel ce, în colțul 
pieței stind, vîntură cu 
nonșalanță șl chiar cu 
obrăznicie teancuri groa
se de sute — tot mai sub

țire. din păcate este banc 
nota românească — zi- 
cînd „mărci și dolari cum
părăm". Ei, în loc să pu
nă cel puțin un deget Ia 
scoaterea României din 
necaz, profită de aceasta 
situație, îmbogăți ndu-sc, 
Să-i ocolim — că nu a- 
vem ce Ic face, noi oa
menii dc rind — iar po- 
’■*’ i întreprindă acțiuni 
de g. nul calei descrise în 
aceste rinduri cit mai dej. 
Poate astfel vom scăpa — 
intr-un oarecare timp, nu 
imediat — dc aceasta ru
șine a societății. 1 l

19 JEBRl

PROGRAa

10,00 Actualii

10.30 Film ser 
„Glasul 
Ultimul

11.30 Worldnc 
USIA

* Super C

12,10 Ora dc 
muzică 

13,00 Virsta a

13.20 Mondo-r

1 1,00 Actualit;

1 1,20 Civilizaț 
montană

I 1,10 Sub cupi 
circului

1 1,55 Jocurile 
Olimpici 
de iarn 
Schi alp

16.50 ^erea
* noex

17,00 Actualitl

17,05 Forum

17,35 Tele-disi 
muzicii 
popularr

18,00 Reflectoi
18.30 Jocurile 

Olimpici 
de iarnă

19,00 Patrimo

19.30 Desene ;

20,00 Actualit
* S p o r

21.05 Film sei 
„Joseph 
Ualsamc

22,05 Mi <ro roi 
uard 

(
22.20 Exerciți 

admiraț

23,15 Cronica
Parlamc
* Aetna

23,15 Jocurile
Olimpici 
dc iarnă
* llochc

PROGRAM

15.50 Actualii)

10,00 Desene 
animate

10,25 Emisiuni 
in limba 
maghiari

17,55 Jocurile 
Olimpice 
dc iarnă
* Hochei

20.30 Dialog 
cu edilii 
Capitalei

21,00 Studioul 
muzicii 
contempt

21.30 TVE fnti 
nacional
* 4 lejui 
in limba 
spaniolă

22,<h) Jocurile
Olimpice 
dc iarnă
* nochci
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ofertei, 
prețuri

GUVERNUL ROMÂNIEI 
HOTĂRÎRE

f

E

I

ii*, 
id

cl

I

a

CU PRIVIRE LA NEGOCIEREA PREȚURILOR LA UNELE PRODUSE ALIMENTARE, 
PRECUM Șl LA UNELE MATERIALE 

mod temporar, pînă la echilibrarea cererii și 
precum și pentru prevenirea practicării unor 

de monopol și a fenomenelor de speculă, 
GUVERNUL ROMÂNIEI hotărăște:

ART. I. — Prețurile cu ridicata, precum și tarifele 
la produsele și serviciile prevăzute in anexă la prezenta 
hotărîre se stabilesc prin negociere între furnizori și 
beneficiari, pe proprie răspuiHlerc, pe baza acțiunii con
jugate a cererii și ofertei și sub supravegherea Minis
terului Economiei și Finanțelor — Departamentul pentru 
Prețuri și Protecția Concurenței și a Ministerului Co
merțului și Turismului — Direcția generală a protecției 
consumatorilor.

Prevederile alineatului precedent se aplică tuturor 
agenților economici cu capital integral sau parțial <le stat.

ART. 2. — Rezultatul negocierii prețurilor sau al ta
rifelor va fi consemnat in „Nota de negociere", care va 
fi semnată și de către organele, prevăzute in anexa la 
prezenta hotărîre.

Prețurile astfel negociate vor fi aduse la cunoștința 
^pgenților economici de către departamentele economice 
^coordonatoare ale unităților producătoare, prestatoare 

sau comerciale, după caz.
Agenții economici vor putea practica prețuri mai 

mici decit cele comunicate de organele prevăzute la ali
neatul precedent.

Modalitățile concret»' de desfășurare a negocierii intre 
furnizori și beneficiari, in diferitele faze de fabricație 
și desfacere a produselor alimentare vor fi precizate prin 
normele ce se vor emite de Ministerul Agriculturii și 
Alimentației, cu avizul Ministerului Economiei și Finan
țelor — Departamentul pentru Prețuri și Protecția Con
curenței și al Ministerului Comerțului și Turismului.

ART. :l. — în cadrul procesului de negociere a pre
țurilor. agenții economici furnizori au obligația de a 
prezenta toate datele necesare fundamentării nivelului 
prețului de oferta. La dimensionarea acestuia se va ține 
scama de utilizarea corespunzătoare a capacității de pro- 

’ ducție. precum și încadrarea in normele de consum ma
terial și cu salariile pe unitatea de produs, care nu pot 
fi mai mari decit cele prevăzute în normele uzinale de 
consum existente în unitățile producătoare.

Pentru a se evita majorarea nejustificată a costu
rilor de fabricație, norm'-lc uzinale și schemele de tran
șare tip măcelărie vor ti actualizate de agenții economici 
ți avizate de către Ministerul Agriculturii și Alimentației. 

\RT. I. — Pentru a nu crea concurență neloiaiă, 
agentul economic producător va practica — pentru con
diții identice de calitate și livrare — același nivel de 
preț pentru toți beneficiarii săi. indiferent tie forma de 
proprietate a acestora.

DESTINATE AGRICULTURII
ART. 5. — Prețurile cu amănuntul ia produsele ali

mentare prevăzute în anexa Ia prezenta hotărîre se for
mează de către agenții economici cu activitate comer
cială cu amănuntul, pe baza prețurilor cu ridicata înscrise 
in nota de negociere și a adaosului comercial dimensio
nat și declarat potrivit prevederilor legale.

ART. 6. — Reglementările legale în vigoare privind 
regimul prețurilor la sortimentele subvenționate de la 
bugetul public național se aplică în continuare.

ART. 7. — Prețurile cu amănuntul ale produselor 
prevăzute în anexa la prezenta hotărîre, realizate de 
agenții economici din sectorul privat și cooperatist, iden
tice cu cele elin sectorul de stat, executate din materii 
prime și materiale provenite din acest sector, precum 
și prețurile cu amănuntul ale acestor produse, aprovi
zionate din sectorul de stat de agenții economici particu
lari și cooperaliști îi» vederea revînzării, nu vor depăși 
pe cele practicate de unitățile din

ART. 8. — Prețurile cu ridicata 
ale produselor prevăzute în anexa 
vor fi reexaminate in conformitate 
z.cntei hotăriri, piuă la data de 15

ART. 
nomiei și 
tației. Ministerului Comerțului și Turismului, ale Poliției, 
Ministerului Industriei, altor organe centrale, ale pre
fecturilor și Primăriei municipiului București, cu atri
buții în domeniul prețurilor, protecției concurenței și 
consumatorilor, vor verifica modul de respectare a pre
vederilor prezentei holărîri corectind operativ prețurile 
și adaosurile comerciale supraevaluate.

Agenții economici, indiferent de forma de proprie
tate a acestora, sint obligați să pună la dispoziția orga
nelor prevăzute Ia alineatul precedent toate datele și 
și informațiile necesare.

ART. 10. — Abaterile de la prevederile prezentei 
hotăriri se sancționează, după caz, potrivit prevederilor 
Legii nr. 12/1990, modificată prin I.egea nr. 12/1991, Legii 
nr. 11/1991 și art. 7 alin. 1 lit. d și alin. 2 din Hotărîrea 
Guvernului nr. 211/1991.

ART. 11. — Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 
776/1991 se completează cu produsele și serviciile pre
văzute în anexa la prezenta hotărîre.

ART. 12. — Ministerul Economici și Finanțelor, Mi
nisterul Comerțului și Turismului, Ministerul Agriculturii 
și Alimentației și Ministerul Industriei vor asigura pu
nerea in executare a prezentei hotăriri.

Bl ( CREȘTI, 7 februarie 1992

sectorul de stat, 
și cele cu amănuntul 
la prezenta hotărîre 
cu prevederile pre- 
februarie 1992.

9. — Organele de control ale Ministerului Eco- 
l'inanțelor. Ministerului Agriculturii și Alimen-

„Jur să respect Constituția 
și legile țării44

(Urmare din pag. 1)

anul în curs. După ce a 
fost dezbătut și îmbogă
țit cu alte propuneri, pro
gramul a fost aprobat de 
consilieri. Iată și cîteva 
dintre obiectivele mai 
importante : • sprijinirea 
liberei inițiative în do
meniul serviciilor ; • a- 
plicarea fermă a Legii 
fondului funciar ; • asi
gurarea utilajelor și se
mințelor necesare pentru 
agricultură; • găsirea de

noi modalități pentru re
nașterea stațiunii bal
neoclimaterice din comu
nă ; • combaterea spe
culei și corupției ; • eli
minarea poluării; • pune
rea în funcțiune a unei 
centrale telefonice auto
mate.

în încheiere, reprezen
tantul Prefecturii a ex
primat următoarea idee : 
„Gîndiți-vă permanent că 
voturile oamenilor aș
teaptă realizarea intere
selor oamenilor".

PRlM-MINISTRU.
THEODOR STOLOJAN

CUPA ROMÂNIEI LA FOTBAL,
FAZA JUDEȚEANĂ, EDIȚIA 1992—1993
Sîmbătă, 8 februarie a.c., în cadrul Asociației ju

dețene de fotbal, în prezența reprezentanților echi
pelor din județ, a avut loc tragerea la sorți a meciu
rilor din „Cupa României" la fotbal.

Etapa I, 5 martie, ora 15 :
• Jiul Petrila — Min. Aninoasa ; • Utilajul Pe

troșani — Min. Bărbăteni ; • Tractorul Bărăști — 
Min. Valea de Brazi ; • Mecaniz. Sîntandrei —
E.G.C.L. Călan ; • Mureșul Uroi — Met. Crișcior ; 
• Viitorul Strei — Min. Ghelai i ; • Artemisa Hă- 
rău — Constr. Hunedoara ; • Victoria Dobra — Me- 
taloplastica Orăștie ; • Cerna Toplița — Min. Te-
liuc ; • Cavalerii Fluierului ■— Min Ccrtcj ; • Di
namo Deva — Favior Orăștie ; • Cema Cristur — 
Voința Brad.

Etapa a H-a, joi, 2 aprilie, orele 15 : Vor juca 
cîștigătorii, 1 cu 2, 3 cu 4, 5 cu 6, 7 cu 8, 9 cu 10 
și 11 cu 12.

Etapa a HI-a va avea loc joi, 23 aprilie, ora 15. 
Etapa a IV-a, joi, 14 mai, ora 15 (semifinale).
Finala se va desfășura duminică, 24 mai, ora 

11, pe teren neutru.
NOTA : Cu excepția finalei, in toate celelalte 

jocuri echipele de categorie inferioară sau clasate 
mai slab în cadrul aceleiași categorii vor juca pe 
teren propriu.

ne
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LISTA ANEXA
PRODUSELOR Șl SERVICIILOR ALE CĂROR PREȚURI Șl TARIFE SE NEGOCIAZĂ

SUB SUPRAVEGHEREA MINISTERELOR (DEPARTAMENTELOR)
\. PRODUSE).E \GRO\LIMF\T\RE 
( arne in carcasă de vită (adulte și 
de porc.
Carne de vită și de porc, tranșată tip 
pentru populație.
Carne de pui și de găină.
B. SERVII II
Lucrări agricole meianizate executate 
economici cu < ipil il de stat.
( omisionul de contractare și achiziție al unităților 
ce aparțin de Regia Autonomă Romcereal S. A. 
Fabricarea nutrețurilor combinate (tarif' ).

C. PRODUSE ALIMENTARE 
Preparate din carne.
Produse lactate proaspete și hrinză lelemia.

nmi/.if) vi
1.
2.
;i.
i.

5.
6.
7.
8.

9.

10,

I). PRODI SE INDUSTRIALE DESTINATE 
AGRIt ULTURJI

Anvelope tractor față 6,01)—21).
Anvelope tractor spate 11,00—38.
Anvelope remorci 9,00—20.
Curele trapezoidalc pentru combine : 15/20/1800; 
15/20/2650; 1 IIB/3250 ; 17/13/1113.
Acumulator 150 AII.
Cuzineți pentru motoare de tractor și combine.
\rbori cotiți ptntru motoare tractoare si
Pompe de injecție, injectoare pentru 
tractoare și combine.
Segmenți pentru motoare diesel pentru 
și combine.
( ilindrii și pistoane pentru tractoare și

combine, 
motoare,

(racfoarc

0 scrisoare lunga 
ne-a adresat din 
localitatea Barza, 

comuna Crișcior. domnul 
zVIrian Șenilă. Este în 
filele scrisorii toată isto
ria unui conflict inter- 
uman în centrul căruia 
se află — ce altceva '! — 
o palmă de pămint. Sche
matic, istoria conflictului 
este extrem de simplă și 
ea a fost multiplicată in 
perioada ce a urmat revo
luției din decembrie 
in mii, poate zeci de 
de cazuri la nivelul 
trejii țări. lat-o.

Părinții domnului

făcut la timpul sau : ac
tele de vânzare—cumpă
rare a pămîntiilui. Se știe 
ca regimul totalitar de
cretase că singurul pro
prietar asupra pămintului 
este statid. Tranzacția 
s-a concretizat astfel doar 
intr-o convenție scrisă de 
mină, încheiată între două 
persoane particulare, și 
având drept garanție a

caic s-a scurs de la înce
puturile colectivizării !

Au venit noile rînduieli 
și cu ele repunerea în 
drepturile de proprietate 
a proprietarilor de pă- 
mint. Proprietarul de la 
Buceș al parcelei din care 
fuseseră desprinși cei 7 
ari, pe care se află gospo
dăria dlui Șenilă, l-a a- 
vertizat pe acesta că nu

198!) 
mii 
in

A 
diâarî Senila an cinnpar.it 
cu peste 30 <|e ani în ur- 
m i o bucată de păinint 
din proprietăți a unui ce
tățean <are a'iim domi
ciliază în comuna Bnccș. 
I’e bucata arena de pă- 
mirit do 7 ari i au con
struit casa ți întreaga 
E podîrie, careia fiul 
lor și mai tirz.iu fiul fiu- 
Jui lor i au adus mereu 
îmbunătățiri omul gos
podar, rare vr-.i să se 
simla bine la casa lui. 
1 'n ■ in,.or lucru nu s a

AȘA NI
ÎNVENINEAZĂ VIATA

9

veridicității mărturia a 
patru terțe persoane. Anii 
au curs, părinții domnu
lui Șenilă s-au mutat în 
locul de odihnă veșnică, 
la fel și martorii. A ră
mas doar acel petic de 
hîrtie neoficial, act 
vânzare—cumpărare, 
tind semnăturile 
oameni care nu 
pot depune mărturie 
1- iu semnat.
nea convenții nu s-au in
ch' iat în lunga perioadă

de 
pur- 
unor 
mai 

că 
Cite aseme-

arc de (tind să recunoască 
veridicitatea actului în
cheiat neoficial intre vân
zător .și cumpărător; 
în cel mai fericit i 
recunoaște dreptul 
proprietate pe lotul
100 mp cit ocupă casa, 
somîndu-1 să elibereze 
restul de teren. De aici 
începe înveninarca vie
ții unor oameni, vicierea 
pînă la degradare a rela
țiilor dlntro cl. Hărțu
ieli și distrugeri in pre

că 
caz ii 

de 
de

prietate, înfățișări la po
liție, Ia primărie, 
misia de judecată, 
nințari la adresa
— un întreg arsenal de 
mijloace admise sau con
damnate de lege au 
puse in mișcare.

Ne-ain interesat 
Postul de Poliție și 
Primăria din Crișcior 
spre originea și evoluția 
conflictului. Erau destul 
de bine cunoscute. Un 
singur lucru însă nu cre
dem că s-a încercat cu 
toată convingerea. Medie
rea între părți, ca să nu 
se mai poarte pe dru
muri, să nu-și mai peri
cliteze reciproc liniștea 
sufletească. Ceea ce 
au reușit 
Ie, poate 
stanța de 
dacă va 
răm că părțile 
supune ; căci în disprețul 
față <Ic lege, 
să 
în 
te

la co- 
ame- 
vieții

fost

organclc 1 
va reuși 
judecata, 

reuși, să 
i se

nu 
loca- 

in- 
•Și 

spe- 
: vor

care parc 
domnească in prezent 
societatea românească, 
poți aștepta la orice.

ION ( IOC L.EI

INSTITUTUL DE PROIECTARE 
HUNEDOARA —DEVA S. A.

Piața Victoriei, nr. 2, telefon 12430/166
în legătură cu licitația organizată de Pri- I 

măria municipiului Deva, pentru data dc 27— j 
28 februarie 1992, in vederea concesionării tc- , 
renurilor pentru construirea unor locuințe, 
garaje și spații comerciale în municipiul Deva, 
se face cunoscut că documentațiile de licita
ție pot fi cumpărate de la I.P.H. — S.A. nu
mai pînă la data de 24 februarie 1992.

Termenul limită de depunere a ofertei de 
participare la licitație este data dc 25 februa
rie 1992.

Terenurile supuse licitației sint următoa
rele :

1. 34 garaje pe str. Teilor, în Micro 15.
2. 15 garaje pe Aleea Crișului, în Micro 15.
3. Bloc de locuințe pe str. Mărăști.
4. Bloc de locuințe cu spații comerciale 

pe Aleea Salcimilor.
5. Bloc dc locuințe cu spații comerciale 

și spații administrative, situat pe str. 
M. Eminescu (lingă restaurantul „Asto- • 
ria").

6. Atelier obiecte funerare, pc str. M. Emi
nescu.

7. 7 chioșcuri in piața agroalimentară a 
cartierului Dacia.

8. Spațiu comercial la parterul blocului I 
B, str. Eminescu.

9. Spațiu comercial lingă blocul C, pe str. 
Andrei Mureșanu.

10. Birou sau sediu dc firmă, între blocu
rile P și R, pe bdul Dcccbal.

11. Spații comerciale la blocul B, pe bdul 
Decebal.

12. Spații pentru presă la „Complexul Co
mercial" din piața centrală de alimente.

13. Spații comerciale la blocul 11, bdul 
22 Decembrie.

14. Hotel situat în zona gării.
Comenzi pentru întocmirea documentației 

de ofertă se primesc piuă la «lata de 20 fe- 
1 bruarie 1992. (147)

cinnpar.it
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PUBLICITATE
ANIVERSARI

• „LA mulți ani I", cu 
Sănătate, pentru Dumitru 
llârăguș din Deva, cu oca
zia aniversării a 70 ani de 
viață. Din partea soției, 
copiilor ți nepoților, viață 
lungă I (Bl?)

VÎNZARI — 
CUMPĂRĂRI

• S.C. INTERNATIONAL
IMultiprcst Deva vinde la 
cele mal avantajoase pre
țuri din județ, en gros ți 
rn detaille, televizoare co
lor, vidcouri și alte pro
duse electronice. Oferim 
garanție G luni. Bdul De- 
ccbal, bl. C-partcr, telefon 
C3488. (850)

• VÎND uși, ferestre, că
rămidă. Rapolt, telefon 
69102. (853)

• VÎND microbus VW
Diesel, in valută. Deva, te
lefon 27479, între orele 
20—22. (854)

• VÎND teren 1400 mp,
perimetru construibil în 
V.ița de Jos. Relații la te
lefon 968/61847. (G15)

• VÎND înscriere Dacia, 
1989, și echipament tehnic 
pentru creștere 4 000 pui. 
Geoagiu. telefon 145. (807)

• MAGAZINUL -A- 
metist" din Deva, cartier 
Oituz. vinde televizoa
re color „Kitt" japo
neze, Încălțăminte de 
.Clujana". (754)

• S.C. IMPEX PARADIS
6RL, Petroșani, str. Avla- 
tori'or, 70 B, Aeroport, li
vrează en gros următoare
le produse : băuturi alcoo
lice din import, băuturi 
răcoritoare. bere import, 
țigări, cafea, alune. Impor
tator direct. Telefoane 035/ 
42402 șl 43400. Deschis 
NON-STOP. (838)

• VÎND acumulator au- 
55 A. marcă străină. De

va, telefon 12453.
(840)

4 VÎND mașină cusut e- 
lectrică. sigilată. Simerla. 
Sir. Teilor, nr. 29. (845)

• VÎND televizor Dia
mant 210, stare perfectă.

I 
:•
i

i

i

S.C. FI.ORCOM S.R.I 
„LIDO" DEVA

CASA LIDO BUCUREȘTI

Vă prezintă în fiecare scară un atractiv 
program de CABARET. Accesul in sală este 
posibil numai cu rezervare anticipată la tele
fon nr. 27538. (758)

Informații Deva, telefon 
11788. (817)

• C.A.P. Clopotiva vin
de la licitație publică fer
ma zootehnică și alte o- 
biecte avute în dotare, în 
data de 24 februarie 1992, 
ora 10. (846)

• VÎND instalație satelit
completă, recover stereo. 
Deva, telefon 12028. (848)

• VÎND caroserie mo
tor, cutie viteze, parbrize, 
piese mecanice — Dacia 
1 100, disc ambreaj — 
Trabant, praguri, plafon, 
capotă spate — Dacia 1 300. 
Deva, telefon 25681.

(819)

• VÎND televizor color 
Philips, diagonala 65. De
va, telefon 16913.

(855)

• VÎND Dacia 1 300, an 
fabricație 1981. Deva, tele
fon 18526, între orele 16 
—20. (808)

• VÎND ARO 10. Infor
mații Spini, nr. 90, telefon 
47148 (806)

o VÎND motor Dacia 
1 300. Deva, telefon 15314, 
după ora 15. (851)

• VÎND televizor alb —
negru, Snagov 205. Deva, 
telefon 25961. (852)

• C.A.P. Pricaz anunță 
licitație publică la mijloa
ce fixe din inventar, în 
data de 28 februarie 1992, 
ora 10. Lista se află afi
șată Ia Cooperativa de 
Consum din satul Pricaz.
comuna Turdaș. (861)

• VÎND urgent Dacia
1 310, fabricație 1984. De
va, telefon 21139. (860)

• VÎND televizor color
Saba. Deva, telefon 25608, 
orele 20—21. (856)

• VÎND piese Dacia 1 300:
bară spate primul tip, par
briz față, rezervor benzină, 
electroventilator, tcrmocon- 
tact, rulmenți roți, auto- 
vapant etc. Deva, tele
fon 22498. . (857)

• VÎND pat dublu, sal
tele relaxa, 2 noptiere. De
va, telefon 18582. (875)

• VÎND televizor alb — 
negru. Deva, telefon 27137.

(878)

4 — 4

l

I
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4 VÎND casă, dependin
țe, material construcții, zo
na Prefecturii, Deva. 'Te
lefon 13946. (876)

• VÎND recever satelit. 
Deva, telefon 21153. (867)

p VÎND casă în Simeria, 
Al. Vlahuță, 32, telefon 
60607. (866)

p VÎND Dacia 1 310, sta
re bună, an fabricație 1985. 
Informații, Deva, str. N. 
Bălcescu, nr. 38, între o-
rele 16—21. (865)

• VÎND Dacia break. Dc-
va. str. Al. Viitorului, bl.
0 4. ap. 29. (863)

p I'IRMa „MAG
NET" din Deva, cartier 
Oituz, bl. 3, telefon 
20998, vinde televizoa
re color japoneze „Ani- 
tech", 51 cm, 129 950 
lei, garanție 6 luni, ser
vice asigurat și după 
garanție. (756)

> VINDEM la preț 
avantajos caroserie Da
cia 1 310, echipată cu 
uși complete, bord, par
brize, faruri, stopuri, 
bare, vizibilă la Dacia- 

Service Deva (secția me
canica). Informații su
plimentare la telefon 
11269, zilnic între o- 
relc 7—15.

p VÎND piese motor 
„Golf" Diesel cu ambreiaj, 
electromotor anexe Passat, 
electromotor Audi 100, cum
păr oglindă stingă, geam 
mic ușă dreapta Passat, 
1982. Hunedoara, 21566, o- 
relc 20—22. (873)

e OFER recompensă pen
tru cedare contract apar
tament zonă centrală sau 
cumpăr apartament 2—3 
camere. Deva, telefon 
11873. (864)

DIVERSE

e CONVENȚIA De
mocratică, P.N.L. și 
M.E.R., filialele Sime
ria recomandă tutu
ror membrilor șl sim- 
patizanților să voteze 
La al doilea tur de 
scrutin pentru funcția 
de primar pe candi
datul Independent Păun 
Jura Petru Radu. (714)

4 POSED set aparate 
carmangerie, caut asociat 
pentru montare, eventual 
închiriere. Informații, De
va, telefon 18409, seara.

(858)

I |
j ÎN ATENȚIA TUTUROR AGENȚIL.OR !

ECONOMICI INTERESAȚI |
ii 2

S. C. SELECT S.R.L. ALBA IUI JA
II *
• Anunță
• Deschiderea unui depozit en gros, unde | 
I pune la dispoziția societăților comerciale de ! 
' stat și particulare :
| • încălțăminte • confecții • casete înre- »
• gistrate • pixuri • brichete • dulciuri • | 
| băuturi • citrice • cafea ness • diverse arii- J 
J cole electronice etc.,I la prețuri foarte avantajoase.

Informați! suplimentare la telefon 908/ ’
l 2GG0G, între orele 8,30—18. (131)

• •*««•«•*•«•••**•«•••••••• ..............................................................• • • • t..............  ••.•«»«***••
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Cont : 307050601 B.C. Deva
REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA :
2 700 Deva, str. 1 Dcccmbrlo, 35, 

Județul Hunedoara 
Telefoane: 11275, I2I57, 11269 

Telefon Tipografie ; 25901 
Fax : 180G1

întreaga răspundere pentru conținutul 
articolelor publicate o poartă 

autorii acestora.

TIPARUL:
SG. „Polidava" S.A.

Do va, str. 22 Decembrie 257

SCHIMBURI
DE LOCUINȚE

e SCHIMB apartament 
2 camere București cu 2—3 
Deva. Informații, telefon 
21198, Deva. (879)

e SCHIMB apartament 
2 camere, Deva, Micro 15, 
bl. 48, ap. 51, sc. 3, cu a- 
partament 3 camere. Rela
ții telefon 25983, între 
orele 15—21. (870)

COMEMORĂRI

4 FAMILIA, colegii 
de serviciu, toți cei 
care au cunoscut-o și 
au îndrăgit-o, își rea
mintesc că astăzi se 
împlinesc 6 săptămîni 
de cînd a plecat ful
gerător dintre noi dra
ga noastră

LILIANA SECARĂ
Chipul tău luminea

ză amintirea noastră. 
Nu te vom uita nici
odată J

DECESE

> SÎNTEM alături de 
familia Orban la grea
ua durere pricinuită 
de decesul celei ce a 
fost o bună soție, ma
mă și bunică

IREN ORBAN
Condoleanțe familiei. 

Locatarii blocului 88, 
cartier Progresul, De
va. (859)

e FAMILIA Szekcly, 
din Deva, mulțumește 
vecinilor, colegilor de 
serviciu de la Țesăto- 
ria de Mătase, priete
nilor, cunoștințelor șl 
rudelor care au fost a- 
lături la marea durere 
pricinuită de pierde
rea celei care a fost

MARIA SZEKELY 
(868)

I
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ANUNȚ IMPORTANT 
ÎN ATENTIA TUTUROR AGENȚILOR 

ECONOMICI

Conform prevederilor II.G. 778/1991, cap. III, 
persoanele juridice, indiferent de forma de proprie
tate, au obligația ca pină la 1.03.1992, să declare și 
să înregistreze la serviciul „PREȚURI ȘI PROTECȚIA 
CONCURENȚEI" din cadrul DIRECȚIEI GENERALE 
A CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT DEVA, bdul 
1 Decembrie, nr. 35 (sediul Prefecturii, cnm. 230), 
prețurile, tarifele, adaosurile comerciale, <Ic alimenta
ție publică ți comisioanele pentru activitatea de im
port.

Declararea și înregistrarea se vor efectua respec- 
tînd formularele prevăzute în normele tehnice ce vor 
fi publicate do ziarul „Cuvintiil I.iber" <le joi, 20 
februarie (formulare complete in 2 exemplare).

I.a înregistrare agenții economici vor prezenta in 
mod obligatoriu listele cu prețuri ți adaosuri înre
gistrate anterior rlafoi de 15.02.1992.

Pentru a dovedi legalitatea prețurilor, producăto
rii vor prezenta obligatoriu dovezi ale negocierii pre
țurilor (noto de negociere sau alte acte).

*

I

I SOCIETATEA COMERCIALA 
„CORVINTRANS" S.A.

Deschide un nou traseu de autobuze 
ruta : HUNEDOARA — CÂLAN — IIATEG — t 
PETROȘANI — TG. JIU — MOTRU — DRO- l 
BETA TR. SEVERIN. J

Plecarea din Hunedoara, zilnic la ora 6,00, \ 
cu sosire la destinație la ora 12,30, întoarcerea 
la ora 14,30 cu sosire in Hunedoara la ora 21,00.

(154)

„ELECTROSIGMA“ S.A. CLUJ-NAPOC Ă

i »

I
!

caută distribuitor pentru vînzarca și montarea 
sistemelor electronice „antifurt auto". Condiții \ 
foarte avantajoase.

Relații la telefoanele 95/1134 4 4, 95/115038, 
Marketing. (155)

COMUNIC
din România — 
tuturor membri- 
votul acordat in

Partidul Democrat Agrar 
Filiala Hunedoara mulțumește 
lor și simpatizanților pentru 
alegerile locale.

Convinși că veți vota spre binele țării, vă 
indemnăm să participați la alegeri in turul doi 
și să acordați votul vostru așa cum vă îndeam
nă conștiința. (156)

$
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ECO TOURS DEVA
Organizează excursie in Polonia pe data de 

23 februarie 1992.
Informații la telefon 15790. (157)

AGENȚIA DE TURISM A SINDICATELOR 
„SINDACO"

cu sediul in Deva, str. Mihail Kogălniccanti, nr. 4 
(clădirea sindicatelor)

Pune la dispoziția pensionarilor bilete de 
tratament în toate stațiunile balneare la prețuri 
deosebit de avantajoase, ce se încadrează între 
571—7429 lei, tariful stabilindu-se în raport cu 
pensia.

în perioada 25 februarie — 1 martie 1992 
(5 zile) organizează excursie în Turcia Ia prețul ) 
de 9 000 lei. înscrierile piuă în ziua de 21 fe- l 
bruarie 1992. Informații la telefon 14662. t 

(158) j

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ROMCAMION" S.A. DEVA 

str. Depozitelor, nr. 17 

vindem prin LICITAȚIE PUBLICA, în ziua de 
3 martie 1992, ora 10, la sediul societății, ur
mătoarele mijloace fixe disponibile :

11 autobasculante R.19.215 DFK 
2 autobasculante R.12.215 DFK
1 autocamion cu macara IIIAB—R.8.135 
MII
1
5
I
1

autocamion basculabil R.8.135 F-BD-7 
autotractoare cu șa R. 10.215 F.S. 
autotractor cu .șa R.19.25G D.F.S. 
autovidanjă SRD.-G135

11 remorci auto
5 semiremorci pentru transcontaincre.

Cei interesați pot obține relații suplimenta- 
la sediul unității, precum si la telefoanele : 
..._ (152)

re
13030 și 13031.
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