
Reproducem mai jos o 
parte din scrisoarea dom
nului Gheorghe Damian 
din Zlaști — o localitate 
in vecinătatea Hunedoa
rei. 1 acem acest demers 
in semn de solidaritate 
cel puțin sentimentală cu 
durerea domniei sale. -Eu 
din 1962. de ciixi a luat 
ființă ceapeul Zlaști, am 
muncit, aici pămintul. Cir.d 
s-a desființat ceapeul, 
m-am trezit la fel de să
rac ca in urmă cu 30 de 
ani, cu o casă și doi ari 
de curte după o viață de 
muncă a pămîntului. La 
mine nu s-a gîndit ni
meni să-mi dea măcar un 
metru do pămînt. Acum 
pămintul stă nelucrat și 
mă întreb dacă cei cc-l 
au în proprietate nti-1 lu-

CUVINTUL LIBER
COTIDIAN INDEPgNtDBNT ■

CU SPECTACOLE Șl
Daeâ la nivelul caselor 

dc cultură, în condiții do 
autofinanțare, apar pro
bleme greu de depășit, in
clusiv realizarea fondului 
de salarii, chestiunea este 
cu atlt mai acută In cazul 
căminelor culturale care 
Iși desfășoară activitatea 
tn comunități umane redu
se, cu posibilități diferite 
de receptare a actului do 
r-ultură, cu o altă menta
litate etc. „Am rămas cu 
dotările materiale de peste 
ani. ne spunea dna Sa
bina Gyarmati, directorul 
căminului cultural Baia do 
Crlș. Noroc cu căminul de 
la Tebea că *-a  reușit pu
nerea lui la punct cu spri
jinul Inspectoratului Jude
țean pentru Culturi, în- 
truclt aici se desfășoară 
manifestări la nivel națio
nal. In astfel de condiții, 
abia reușim, prin acțiunile 
ce le organizăm, să ne 
„acoperim*  un salariu, ccl 
al directorului instituției 
de centru. Cind s-a creat, 
după Revoluție, această 
funcție dc sine stătătoare, 
nu s-a gindit nimeni că 
acest om trebuia să și tră
iască cu ceva".

Da, este un adevăr, dure
ros ! A dori cu tot dina
dinsul să existe o instituție, 
dar fără să te gindești 
cum. e mai mult decît a 
arunca un... sacrificat In 
groapa cu lei. Soarta a- 
ccstuia o bănuim I Dar, o- 
mul, ființă rațională, care 
nu a ajun» chiar în groa
pa cu lei. Încearcă, tn ca
zul directorului de cămin

FLASH!
o REDUCERI DE TARIFE 

LA CAl ATORIILE C'.F.L*.  IN 
TRAFIC INTERNAȚIONAL Ci 
nrmnre a unor înțelegeri surve
nite Intre conducerile C.F.Il. și 
căilor ferate bulgare, ungare, ce
hoslovace și poloneze, Inceplnl 
cu data de 1 martie se reduc ta
rifele cu 30—50 la sută tn trafi
cul Internațional dintre România 
șl aceste țări (bulgaria, Ungaria, 
Ccho-Slovacia și Polonia/. Gru
purile de călători de la 6 per
soane tn rus beneficiază, dc ase

menea, de o redwcrc dc tarif dc 
50 la suta. (1.1.)

Q PTRICOLl GAZ METAN I 
Un cetățean distrat, ca să nu-1 
spunem Iresponsabil, cum i s-ar 
cuveni, n-a avut ce face dcctt să 
îndoaie o conductă dc gaz metan 
de Ia linul dintre blocurile din 
cartierul ..Aurel Vlalcu" din Ha
țeg. Foarte puțin mal trebuia și 
conducta era gata să fisureze. Ce 
s-ar fi inthnplat nu este greu să 
ne închipuim, Marc noroc a fost 
că lucrătorii dc la întreținerea 
rețelei dc gaz metan au observat 
și au luat pc loc măsuri de r> - 
zolvare. (N.S.)

O CA-N CODRU I Era miezul 
nopții. Fetru Dalta, din Buci- 
rcșcl, angajat la E.M. Dârzi, n-a

găsit altceva mai bun de Jdciit 
decit să intre prin efracție In 
magazinul alimentar din Țîrățel, 
de unde a sustras băuturi alcoo
lice, caft a ness și țigări. Dar nici 
n-a apucat să se termine cheful 
că a șl fost depistat de Poliția 
din Crișcior. Acum se că:cște 
pentru fapta comisă, intrucit l s-a 
întocmit dosar penal șl va da 
socoteală In fața instanței. (Al.J.)

Q DRUTArIE. Nu cu multă 
vreme tn urmă, cu sprijinul pri
măriei, in zona pieței dc alimen- 
tc din Orășllc s-a dcsthls o bru
tărie particulară, cu un centru 
propriu de desfacere. Mulți cum
părători din oraș și împrejurimi 
caută deja acest magazin. De ce ?

Plinea dc aici este pc gustul lor, 
desigur. (V.N.)

Q ORAȘ AL C1INILOR ? Pei
sajul „edllitar-gospodărcsc" al 
Devei se întregește cu flecare 
zi. In multe cartiere, pe străzi, 
ori în Zonele deșeurilor menajere, 
bietele patrupede slnt mal pre
zente ca aricind. Latră, mîriic, 
se plimbă în voie, fără ca cineva 
„să-t întrebe" dc unde vin și... 
unde pleacă. Dar... dc cc să nu 
se bucure și cîinll di .. „democra
ția altora. " (C. l\).

FLASH!

I Ț 
trează de ce nu ni-l dau 
nouă celor cărora ne 
place să muncim, chiar 
așa bătrîni cum sintem".

Și multe gînduri de 
bun simț și de bun român 

Păinint care plînge după oameni, 
oameni care plîng după pămînt

mai spune domnul Da
mian mai departe ; despre 
o țară caro producea dc 
mîncarc pe îndestulate, și 
să mai poată vinde și 
altora și care a ajuns un 
fel de iniloagă la ușa ce
lor cărora altădată le 
vindea mîncarc.

cultural din Baia de Crlș, 
acesta închiriază o parte 
din spațiul destinat cultu
rii. deschide cursurt de în
vățare a unor limbi străi
ne pe care le predă el În
suși, In lipsa altor profe
sori, In cadrul miniuniver- 
sitățli științifice, organizea
ză hore, spectacole cu an
samblul artistic „Fluierul 
Iancului". Din păcate, la 
aceste din urmă manifes
tări, vine tot mai puțină 
lume — spectacolul ținut 
recent In satul Lunca a 
reunit de-abia 40 specta
tori, Inclusiv copiii. Aici, 
deși slnt trei cadre didac
tice, nici una nu vrea să 
preia căminul cultural, cum 
se Intimplă In celelalte 
sate, pentru a-1 pune la 
dispoziția sătenilor. S-a 
deschis un club dotat cu 
TV-color, jocuri de șah, 
rummy, masă de biliard. 
Pentru „inimă" ființează 
un cenaclu literar in care 
activează 15-10 creatori de 
virste diferite. „Lemnul dc 
foc este asigurat de Pri
mărie, un lucru bun, că 
dacă și acesta ar trebui 
procurat de noi, se gîn- 
dește dna Gyarmati, nu știu 
cu ce l-am putea cumpăra".

Tn cc privește Bibliote
ca comunală, soarta aces
teia este, într-un fel, mai 
privilegiată, Intrucit dnei 
Anica Laza 1 se asigură 
salariul de la buget. Lip
sit de această grijă, biblio
tecarul se poate consacra 
exclusiv muncii cu car-

Iată-ne{ cu aceste zise 
in miezul unei drame pe 
care puțini o înțelegem.

S-a restabilit prin lege 
dreptul de proprietate a- 
supra pămîntului. Legea 

a fost făcută ca să nu 
nedreptățească pe ni
meni, adică a ținut sea
ma dc niște realități caro 
s-au născut in lungul răs
timp cit am trăit în dis
preț față dc proprietate. 
A ținut adică seama și do 
durerea lui Gheorghe Da
mian din Zlaști, care ar

HORE...
tea. In 1991 s-au înscris 
581 cititori, fondul de 
carte ajunglnd la aproape 
9 000 volume. Se stă mal 
rău la cartea pentru copil, 
Intrucit se tipărește pu
țină. Cartea este bine 
popularizată prin expozi
ții, un panou situat în cen
trul comunei, șezători li
terare, iar pe sate. Întoc
mai unui Badea Cărțan, 
bibliotecara Anica Laza le 
duce cu sacoșa pentru a 
stimula dorul dc citit al 
localnicilor. Aniversarea 
unor scriitori dc frunte al 
literaturii noastre — Mihal 
Einincjcu, I ,L. Caragiale 
prilejuiește manifestări 
— adevărate sărbători ale 
cărții. Lucruri frumoase 
gindite șl organizate de 
oameni cu dragoste pentru 
...oameni, chiar dacă con
dițiile In care au loc nu 
slnt dintre cele mai favo
rabile !

MINEI, BOBEA

vrea să muncească o bu
cată de pămînt să-și mai 
completeze veniturile cel 
puțin piuă dincolo de 
pragul dc jos al sărăciei, 
dar nu arc cc munci. Por

nind dc la aceste reali
tăți, de la noua structură 
a proprietății funciare, 
reforma în agricultură nu 
și-a putut propune o res
tabilire ad littcram a 
proprietății do dinaintea 
colectivizării, dar nici o 
reformă nivelatoare nu 
șl-a propus să fie. Dis

IU 

««Hirwribrttniixt'iiHttttstrwtwt s * xrs-s-s-s-:

— Azi ml-au cercetat creierul la Riintgen șl nu 
au găsit nimic, zise un bolnav.

— M-ar fi mirat să fi găsit ceva ! — îi răspunse 
prietenul său.

**** **-•  ♦***•♦**♦  1rt * *♦♦♦♦*♦*  •

COMUNICAT
PRIMARIA MUNICIPIULUI DEVA 

Aduco la cunoștința alegătorilor că 
DUMINICA, 23 FEBRUARIE 1992 
Are loc al doilea tur de scrutin pentru 

ALEGEREA PRIMARULUI
(art. 67, al. 2, din Legea nr. 7071991)

☆
Rugăm alegătorii să participe la vot, la 

aceleași secții dc votare ca și la alegerile locale 
din data dc 9 februarie 1992. (162)

tanța dc la legea care sta
tuează reforma, insă, pină 
la transpunerea ci in via
ță c ca drumul piuă la 
Dumnezeu, presărat cu 
sfinți. /\u venit urmașii 
proprietarilor, ba chiar și 
urmașii urmașilor lor din 
lumea largă și pămintul 
s-a intors la proprietari 
dar a rămas nemuncit și 
acum plînge după oa
meni.

Poate o viitoare lege a 
impozitului pc capitalul 
funciar, poate o lege mai 
bine gindită a arcndci 
vor face ca ci să nu mai 
plingă astfel și să nu mai 
fie nici oameni care 
plîng după o palmă dc 
pămînt.

ION CIOCLEI

ANUL IV
NR. 560 
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20 FEBRUARIE
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Olimpiadele școlare — 
concur .uri organizate in 
fiecare an, pe discipline de 
invățămint. pentru elevi de 
către Inspectoratul Școlar 
Județean șl Ministerul In- 
vâțămintului și Științei — 
constituie dc flecare dată, 
un bun prilej de etalare a 
cunoștințelor și a curajului 
pentru participarea la o 
competiție cinstită, deschi
să încă dc la o virstă fra
gedă celor aflaț i pe băn
cile școlii Ne gindim la 
elevii de clasa a IV’-a ca
re, pentru prima dată, se 
află-n fața Joii cu :olț 
negru" in care le este scris 
numele, acoperit bineînțe
les, care va putea fi cunos
cut doar după aprecierea 
tuturor lucrărilor. Ne gîn- 
dim insă, in același timp, 
și la cei din clasa a V-a, 
a Vl-a. a Vll-a, nu mal 
puțin emoționați. Competi
ția c competiție și pune 
probleme tuturor I

In simbăta trecută, cite- 
va sute de elevi, grupați 
pe orașe și zone, s-au în
trecut la obiectul limba și 
literatura română. O prl-

OLIMPIADELE
ȘCOLARE

mă concluzie : In marea 
lor majoritate, cel moi buni 
elevi, selecționați din școli 
in urma unei etape preli
minare a competiției, au 
dovedit serioase cunoștințe 
la literatură și gramatică, 
notele bune prcdomlnind. 
Fericiți!, care au dobin- 
dit nota 9 și peste 9 vot 
primi dreptul să se prezin- 
te la etapa județeană. Ne-a 
Impresionat maturitatea cu 
care și-ai» disputat șansele 
competitorii, modul serios, 
concentrarea cu care știu 
să muncească și cind se, a-. 
șa2d tn bancă, uitind par
că și de copilărie, de toa^ 
te lucrurile din jur. Ferice 
pentru părinții și profesorii 
care șt tu să-l faci pe aS 
cești elevi să învețe temei
nic, să la dezvolte ambiția 
și interesul pentru a șH 
mai mult, Intrucit aceasta 
va fi șansa lor, ulterior fn 
viață. Felicitări, sincere fer 
licitări! I

Au fost și elevi cu goi 
luri în pregătire sau la 
care emoția a fost mai pu
ternică, lăsindu-șl ampren
ta asupra rezultatelor. Dar, 
spre satisfacția tuturor, 
s-an dovedit cazuri rare. 
Se mal intimplă !

Acum, gîndurile celor cu 
note foarte bune se în
dreaptă spre etapa jude
țeană, Azi, simbătă, 22 fe- 
oruarte a.c„ are loc olim
piada la disciplina mate
matica Să le urăm, din 
inimă, succes celor desem
nați să participe. Un obiect 
de invățămint greu. Să 
sperăm că rezultatele vor 
fi bune 1

MINEI, HOIlFl
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■ NORME TEHNICE 
CU PRIVIRE LA 
DECLARAREA ȘI 
ÎNREGISTRAREA 
PRETURILOR ȘI 
TARIFELOR IN 
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Cine se teme la Ilia de P.D.A.R.?
copilului, llunc- 

(J j jartă -ătorită, 
ușă căi/o-dă ’cca

Cosa 
donra. 
apoi o 
din mijloc,. Dacă nu e:li 
de-al casei, n-ai (te unde 

1 >u știi eă de fapt se intră 
pe stingă, lateral. D-pre 
condiții ? „Sint c.rașpțio- 
nale — este de părere dl 
J'udtjr Iiiltae, intendent. 
Atd cazarea, cit și îm
brăcămintea și hrana. Mai 
greu ne descurcăm cu 
produsele lactate...".

Intr-adevăr, c curat și 
frumos peste tot pereții 
ornați cu desene vesele, 
sălile de jocuri sînt bogat 
înzestrate, in dormitoarc- 

I le copiilor este cald (no
roc cu radiatoarele, că 

• altfel caloriferele erau 
Ireci). Cei mici se odih

nesc după masa dc prinz.

Notăm cițcra păreri ex
primate de educatoare : 
„Copiii arată bine. Ii 
scoot m zilnic afară. Sint 
veseli, cooperează cu noi. 
Toți se vor iubiți" (dna 
Mariana Maica, educa
toare). ..Trebuie să fim 

aft dice față dc toți, alt
fel copiii se interiorizea- 

Iză. Progresul la copilul 
jve cure-l iubești este vi
zibil. limbajul apare mai 
ușor, astfel că merită ă-i 
arăți afectivitate. Ii min- 
giiem, li lăsăm să nc a- 
tingă părul. fața, ochii. 
Stimulăm dczeoltarca ncu- 

ropsihieă 
(H'jrbcly > li'-ulșcta). 
bandonul in sine este un 
handicap Dar facem tot 
cc-i țxjsibtt să nu le lip
sească afecțiunea. Pro
gramul educativ este bine 
stabilit" (Ib'âiea (iostian).

1
i
*

a copilului"
A-

Intoleranta 
electorală 
se pierde

l’o.ite n-aș fi scris nici
odată acc-tc rinduri daca 
n-aș fi văzut, in campania 
electorală televizată de Stu
dioul TA Cluj-Napoca, din 
17 februarie 1992. in con
fruntare directă „aroganța” 
cu .modestia’, -agresivita
tea" cu „pa< ifismul", „jos
nicia” <u _fair-play"-ul. 
Oameni buni, oameni sim
pli, bunul simț este blazo
nul românilor, este ceea ce 
ne face să fim oameni, sa 
trăim ca minierii.

Dacă această campanie 
electorală face din noi 
ciini, Rata sa ne mușcăm 
unii pe alții, in loc ca in 
această luptă să ciștigum 
inrrilc voastre alături dc 
o cauză dreapta, aceasta st 
va aumi „aroganța", „agre- 
sJV'tatc" sau „josnicie".

zA-ți ataca confratele pen
tru a-1 denigra In fața oa
menilor pentru că în
drăznește să se apropie dc 
o opinie politica, indiferent 
caro ar fi aceasta, este do
vada cea mai grăitoare a- 
supra concepțiilor despre 
democrație ale candidatu
lui „Convenției Democrati
ce" la postul de primar al 
Hunedoarei. Dacă aceasta 
c „libertatea de opinie”, 
„transparența" și „demo
crația” pe tare ne-o pre
gătește posibilul nou pri
mar, dacă pumnul In flora 
altuia este modul său de 
dialog, inrhipitiți-vă ce ac
ces vom avea in primărie, 
dragi cetățeni, și cum vom 
fi primiți dacă vom În
drăzni să intrăm !

om rj'jiinal cu pic 
b Did tie democrat-liberal 
îl pcati imputa domnului 
J».ari.. director economic, 
după c ie va plingi 1CSH 
ui di.'ii I pierde, că a ac- 
c>. pt->t i < andideze < a in-

Sint relații sensibile pe 
care n-am dori să le co
mentăm. Ne revin totuși 
in memorie, ca un lait
motiv, cuvintele : „Toți se 
vor iubiți". Cit adevăr 
conțin1 Dar pot fi oare 
iubiți toți deopotrivă și 
fiecare in parte ? Inten
țiile slut frumoase, nimic 
de zis. Nu punem la în
doială dorința acestor 
femei care prin profesia 
lor trebuie să fie mame, 
a cite 16—17 copii în a- 
cclași timp, și reușesc in

Leagănul de copii 
din Hunedoara

parte s-o facă. Dar poate 
fi oare înlocuită inima 
de mamă ? Inima aceleia 
care a dat viață din viața 
el puiului de om ? Copi
lului care, din prima zi 
așteaptă îmbrățișarea ei 
caldă, ocrotirea el ?

—In prezent la leagăn 
se află internați 120 de 
copii. Ultimii nou venițl 
sint doi copii născuți in 
23 ianuarie a.c. și aban
donați in spital (aveau 
doar șapte zile cind au 
fost aduși). „Toți copiii 
noștri au părinți în viață 
spunea dna dr. Aurica 
lordache. Unii mai vin 
din cinj în cind să-l va
dă. Dar sint multi care 
au domiciliul in Hune
doara șl cu toate acestea 
nu vin nici măcar dumi
nica, cînd este program

de vizită". Astfel, cei mai 
mulți micuți nu-și cunosc 
părinții și. cu toate stră
daniile personalului aces
tei instituții, rezultatele 
nu sint cele așteptate. Sini 
cazuri în care situația 
materială grea a determi
nat familia să recurgă la 
soluția internării copilu
lui. Dacă acest aspect al 
problemei este de înțeles, 
celălalt — al abandonu
lui definitiv — nu poate 
fi acceptat. Copilul mic 
are nevoie de prezența 
mamei, de chipul, de gla
sul ei. Mic fiind, nu rea
lizează că este părăsit. 
Drama începe abia atunci 
cind va trebui să pără
sească vremelnica lui ca
să, cind va trebui să se 
obișnuiască cu alte chi
puri, cu alte medii. A- 
tunci vor veni întrebările, 
revolta, căutările, nevoia 
de identitate. Atunci vor 
trimite primul lor gl/icl 
de reproș celor demne de 
dispreț, care au fugit de 
propriile lor progenituri 
ca de o povară grea. Pă
rinților care duminică de 
duminică au fost așteptaff, 
măcar pentru a afla că 
cel mic a învățat un nou 
cuvint. că a avut febră 
și ar fi avut nevoie de 
o mingiiere. de protecție. 
Dar in zadar. N-a venit 
nici mama, nici tata 
Lipsiți de sentimentul 
inegalabil al dragostei de 
mamă, dar si de iubirea 
de tată, vor răminc mu
tilați sufletește pentru tot 
restul vieții.

ESTERA St N A

ca opțiune
sau cimi 
omenia...

dependen pe lista l'.S.N. ? 
De unde aceasta intoleran
ță la oftiune politică?

Eu înțeleg libertatea ca 
un concept care presupune 
tot ce n<>-i jenează pe ce
lălalt. ri'ciaecum afirma. ■ 
c ire lucie in sensul lor 
cei mai meuns, pot fi tra
duse in petiție drept „ca
lomnie”.

II curio/eain pe vecinul
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meu, mg. Petre Aurelian 
candidatul „Cheii" la func
ția de i rimar in Hunedoa
ra, drept un om care nu 
acceptă opiniile altora, dar 
nu mi-aș fi închipuit vreo
dată că orgoliul „primări
ei" il va tace să decadă 
int;-atît incit omenia să i 
se spulbere ca firele de 
păpădie

Cetălenii care l-au votat 
pe domnul Mariș il vor 
vota și duminică, pentru 
căi au încredere în el.

ION I RD.A.
președintele 

filialei Hunedoara a 
Partidului România Mare 

(166)

Campania electorală pen
tru alegerea unui primar 
de către cetățenii comunei 
Ilia ește în desfășurare. Se 
încearcă acum, în ultimele 
zile care au mai rămas, 
să se facă totul pentru a 
se abate atenția cetățenilor 
din comuna noastră asu
pra unuia sau altuia din 
cci doi candidați la func
ția de primar.

Am considerat necesar 
să informez concetățenii 
mei asupra modului frau
dulos cum se încearcă să 
se înlăture din lupta e- 
lectorală candidatul 
P.D.A.R., adică a subsem
natului, prin zvonuri min
cinoase. De aceea vreau să 
arăt că P.D.A.R. este un 
partid de centru, care poa
te colabora cu oricare 
alt partid, cu excepția ce
lor extremiste. Scopul 
P.D.A.R. este acela de a 
încerca să ajute pe agri
cultori. Aceasta, deoare
ce noi ne dăm seama că 
cea mai importantă pro
blemă a țării este agri
cultura, adică piinea noas
tră, a tuturor.

în campania electorală, 
unii susținători ai l'.S.N. 
din llia acreditează idcca 
că P.D.A.R. ar intenționa 
să nu mai împartă foști
lor membri cooperatori 
drepturile băne-.ti rezulta
te din lichidarea patri
moniului fostului C.A.P. 
Ilia. Această denigrare mi 
se pare cu atit mai josni
că cu cit se știe că mij
loacele bănești rezultate din 
diferitele licitații sint de
puse la Banca /Agricolă si 
subsemnatul, ca persoană 
fizică, nu am nici un ac
ces, banii fiind puși la 
dispoziția comisiei de lichi
dare a patrimoniului pen
tru C.A.P. llia.

Vreau să mai arat, pe 
de altă parte, că Cil per 
sonul sint direct interesat 
ca aceste fonduri ha fie de-

blocate și puse la dispozi
ția oamenilor, avînd și eu 
de primit drepturi bă
nești in urma celor peste 
2 000 zile muncă cuvenite.

De asemenea, vreau să a- 
răt că la această dată 
P.D.A.R. este în competiție 
cu F.S.N., că nu îmi voi 
retrage candidatura de la 
funcția de primar pentru 
mai multe motive.

Este momentul de a ter
mina cît mai grabnic pu
nerea în posesie a produ
cătorilor și a înlătura a- 
buzurile săvîr.șite pînă a- 
cum, dc a pune în posesie 
cu suprafața rămasă de 
pămînt și a foștilor mem
bri de C.A.P. care nu au 
avut pămînt la înscriere.

dar care au lucrat și au 
asudat ani și ani de zile 
la fostul C.A.P. pe aproa
pe nimic.

Este momentul de a ne 
îndrepta mai mult atenția 
și asupra mecanizatorilor, 
fără de care o parte din 
populația comunei llia 
nu-și va putea lucra pă- 
mîntul.

Este momentul să ne în
trebăm acum, înainte de a 
face pasul hotărîtor, ce s-a 
schimbat in llia în ultimii 
doi ani în afară de pre
țurile produselor ? Răspun- 
7.înd corect la aceste pro
bleme, veți ști cui să a- 
cordați încrederea dumnea
voastră. (Ing. CIOBANU 
VALENTIN). (160)

20 FE1
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DREPTUL LA REPLICA
Referitor la Comunica

tul Biroului de presă al 
Prefecturii, publicat in 
ziarul nostru nr. 550 dc 
joi. (i februarie a.c., dl 
jurist Păun-.Jura Petru 
Radu, candidat indepen
dent la funcția de primar 
în orașul Simeria, s-a 
prezentat la redacție cu 
un articol, drr.pt la re
plică, în care își exprimă 
nemulțumirea față de u- 
nelc afirmații făcute în 
comunicatul respectiv, jn

finalul dreptului La repli
cii se spune : „în ce mă 
privește, nu am avut alte 
ginduri decît să slujesc 
orașul și locuitorii săi. 
Nn am făcut și nu voi 
face ceva dc care să-mi 
fie vreodată rușine. Așa 
să-mi ajute Dumnezeu I".

Nota redacției : în le
gătură cu Comunicatul în 
cauză, documentele ce le 
deținem atestă temeinicia 
afirmațiilor din textul pu
blicat.

COMUNICAT

\ Partidul Național I iberal Aripa Tmără, filiala 
\ Hunedoara, roagă pe membrii și siinpatizanții săi să 
\ susțină, in 23 februarie 1992, candidatura lui Mariș 
1 Remus — independent.

( OMH I.H L DIRECTOR 
1HIA1A HUNEDOARA 

l

I

1

APEL
l niunea Stingii De 

movraticc, < irganizația 
județului Hunedoara a 
Partidului Socialist al 
Muncii, face următo
rul apel către toți 
membrii și simpati
zant ii săi:

.-Analizind scopurile 
Convenției Democrati
ce in lupta pentru cîș- 
tigarca puterii, care 
au ca atribut principal 
renunțarea la elemen
tele esențiale ce defi
nesc un stat și anume: 
independența, suvera
nitatea și integritatea 
teritorială și pornind 
de la rolul acestora în 
afirmarea și menține
rea prin veacuri a na
țiunii române ca 
e n t i t a t e în rin- 
dul națiunilor Euro
pei, se impune în în
tregul județ acordarea 
votului candidaților 
Frontului Salvării Na
ționale. Precizăm că 
stînga democrată ra- 
mîne adepta trecerii la 
economia de piață, iar 
acest act nu înseamnă 
asocierea la politica 
economică și socială a 
F.S.N., ci constituie o 
măsură conjuncturală 
a celui dc-al doilea tur 
dc scrutin al alegeri
lor locale, ce vor avea 
loc la 2.3 februarie 
1992.

Uniunea Stingii 
Democrate, 

Organizația Județeană

CONCURSUL
DIN 23 FEBRUARIE

| 1. ASCOLI (18) 21 2 5 11 11—39 9 (—13)
— SAMI’DORIA (8) 21 7 8 6 22—17 22 (-j- 2) 
Sampdona trebuie să se gîndească, totuși, la un 
loc de... Cupa U.E.F.zV.
Pronostic : x, 2.

j 2. \TA LANTA (10) 21 7 8 6 18—16 22 (| 2)
— ( REMONESE (17) 21 .3 111 11—30 10 (—12)
Atalanta este în stare dc orice... indiferent dc 
teren.
Pronostic : 1. x.

|--------------------------------------------------------------------
!. BARI (16) 21 3 7 11 15—27 13 (—9)

— ,IU\ ENTl'S (2) 21 13 5 3 28—13 .31 ( i 9)
Fiecare echipă dorește să obțină ambele puncte,
însă Juve pornește ca favorită.
Pronostic : x, 2.

. I GENO\ (9) 21 7 8 6 28—26 22 ( 0)
— MI1.1N (1) 21 1 1 7 0 11—11 35 (1-1.3)
Prima înfrîngerc a lui Milan in acest campionat 

Ieste previzibilă la Genoa
Pronostic : 1, x.

I . INTER (7) 21 6 11 I 18—18 23 ( ! 3)
— L AZIO (6) 21 7 9 5 29—23 23 ( ] 1)

< Cu numai 3 victorii ..acasa" (și acelea cu echipe
minuscule), „nerro-azz.urii" nu pot emite preten-

I ții la victorie.
Pronostic : x.

| ----------------------------------------------------------------------
, 6. PARMA (1) 21 8 10 3 22—17 26 (-1; 6)

— 1 OGGI A (12) 21 6 8 7 33—36 20 ( 0)
| 1 oggia a început să bată pasul pe loc și va fi

o victima sigili ă la Parma.
Pronostic : 1.

I 7. ROM \ (11) 21 6 10 5 20—19 22 (4 2)
— I IORENTINA (11) 21 6 7 8 26—23 19 (—3)

| Gazdele au evoluții contradictorii (pe teren pro
priu) un meci nul nu ar fi o surpriză.

. Pronostic : .x.

.Aflată în zona retrogradării. zAvellino nu-și poati 
permite prea multe in partida cu liderul. 
Pronostic : x.

8. TORINO (5) 21
— ( AGI LARI (15) 21
Sardinicnii nu pot sa 
(cel puțin) un punct, d: 
in ,,A".
Pronostic : 1, x.

8 9 1
3 8 10 

vină dc 
icâ mai >

21—11
16—29 
la Tori 

iperă să.

25 ( | 5)
11 (—6) 

no fără
. rămîna

9. AERONA (11) 21 6 1 11 13—26 16 (-D
— NAPOLI (3) 21 9 8 1 31—25 26 ( i »)
Aceasta partidă este deschisă oi 
Pronostic : 1, x, 2.

icărui rezultat.

10. AVELI.1NO (18) 23 6 8 9 20—30 20 (-1)
— ANtONA (1) 23 9 11 3 21—15 29 (1 7)

Credem că Udlnese va aduce cel puțin un punct 
de la Modena.
Pronostic : x.

11. I.IKT HESE (12) 23 1 13 6 16—28 21 (—1)
— BOLOGNA (6) 23 9 7 7 21—18 25 ( 1 D
Bologna a ajuns la forma bună , fiind cu gindul
la prima divizie.
Pronostic : x.

1? MESSINA (17) 23 5 10 8 16—20 20 (— 1)
— UDINESE ț3) 23 8 12 3 25—18 28 (-I-D

1 II. PISA (8) 23 7 10 6 25—22 21 ( ") 1; — i k ( L (ist 23 6 8 9 21—62 20 (--2):
| /Ambele echipe (care in sezonul trecut juc IU in »

„A") au evoluții contradictorii. 1
Pronostic : 1, i4 _ f — , t t —

l’ROGIl

10,00 Acft

10,20 Calc 
zilei

10,30 Wor 
USL• Supi 
Chai

12,10 Ora 
muz

13,00 Oatr 
lingi

1.3.20 Jazz

11,00 Actt

11,20 I’ret

1 1,55 .Tocit 
Olin 
de i:* Schir

16. 15. 1

17X Mici 
Rich

17,15 Vîrs 
polii

17,50 Pro

18,30 Jocu 
Oliir 
dc i;

19,00 Repi

19,30 Deșt 
anin

20.00 Acti
20.35 Spoi
20,15 Stud 

econ
21,10 Filtr 

„DA 
Ep. 1

22,05 Refl 
rutii

22^ îcd 
Natl

22,35 Tele 
vă a

23,05 Croi 
Pari

* Acti
23,35 Gon;
0.05 Pro

* Men
enes

0,30 .locu 
Oliir 
dc ic
Rozii

16.00 Actu
16,10 Dos*  

aniir
16.35 Motc 
17,05 Emis

■ n Ii 
gern 

18,00 ( on(
Ord 
Nati
Radi 

20,00 Supt
20.30 O vi 

o id<
21,00 Sere
21.30 TVE

Intii
* Telc 

limb
22,qt T\ 5 

■ Tele 
limb

22.35 ÎJIK
Sert

* T<Jr 
linii
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ÎU ARIE

IMUL I

lități

darul

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR 
DEPARTAMENTUL PENTRU PREȚURI ȘI PROTECȚIA 

CONCURENȚEI

Norme tehnice cu privire la declararea 
și înregistrarea preturilor și tarifelor 

_ _ _ _ _ _ _ în baza HG 7761991_ _ _ _ _ _

net

wl

c
3 <
ni dc 
noi

nagazin

itit ăți

liversitaria

ile 
>ice 
•nă

NOTĂ: Declararea prețurilor și tarifelor, precum și a adaosu
rilor comerciale și cotelor de comision in vederea înregistrării aces
tora, se fac de către fiecare agent economic și persoană juridică, 
indiferent de forma de proprietate a acestuia, pe baza modelelor 
prevăzute in anexele nr. 1—6, redate mai jos.

MINISTERUL ....................
Departamentul....................
Agentul economic producător
(cu sp-cificarea : de stat, privat)
— Nr. inreg. Ia Dir. Gen. I in. Publice
— Cod inreg. registr. come rc. (Cod SIRUES)

PREȚURI CU RIDICATA

• Grupa de produse Semnăturile autorizate și 
ștampilele agenților ccono mici

’) Astfel incit să diferen țieze nivelul de preț.
**) Prețul negociat. Dacă nu s-a negociat, prețul din ultima factură.

•“) Reprezintă prețul efec tiv plătit de agentul ccono mic, care face declararea 
adaosului.

••••) Se va preciza baza de calcul la care se aplică adaosul de către agentul 
economic ce întocmește prezenta fișă.

NOTzX :

Prezenta anexu sc com
pletează de agenții econo
mici din comerțul en-gros 
șl alți agenți economici in
termediari.

în cazul unităților co
merciale en-gros care prac
tică cote de adaos comer
cial identice pentru pro
dusele din aceeași grupă,

la denumirea produsului 
(col. 1 din formular) va 
înregistra grupa ; dacă a- 
ceste cote de adaos sînt 
diferite pe produse în col. 
1 a formularului se va în
registra fiecare produs în 
parte și cotele de adaos 
respective.

Prin bazele de aprovizio
nare de mai sus s-au avut 
în vedere societățile co

merciale cu atribuții de a-t 
provizionare tehnico-mate- 
rială a agenților economia! 
(COMAT), cele cu activi
tate de achiziționare a pro-1 
duselor agricole, a mate
rialelor recuperabile și re- 
folosibile, precum și cele 
care efectuează operațiuni 
de intermedieri între agen
ții economici sau persoane 
fizice.

ANEXA NR. 4

PRETURI CU AMĂNUNTUL LA PRODUSELE INDIGENE 
SI TARIFE LA SERVICIILE PRESTATE CĂTRE POPULAȚIE

alpin

Grupa de produse

(tarile) declarate și înregistrate

Nr. 
crt.

Denumirea 
produsului 
(serviciului) *

Codul CUPS 
(agenții eco
nomici nu 
vor completa 
această coloană)

U/M
Prețul 
cu ridi
cata •*  
lei/UM

Nr. și data 
documentelor 
care justifică 
nivelul 
prețului

0 1 2 3 t 5

ANEXA NR. 1

înregistrat
Data
Semnătura Celui
ce a înregistrat.

Cod 
CUPS 
(Agenții

Prețul 
cu ri- Prețul

Din care : 
adaosul 
corner- Nr. și data •

Xj — Denumirea econo- dicata cu ama- cial documentelorr. produsului mici U/M al pro- nuntul. declarat de dcelararocri. (serviciului) • nu vor ducăto- tariful și ÎIÎTC- a adaosului
completa ruluî lei/UM gistrat comercial
această lei/UM aferent **
coloană) %

1) 1 2 3 l 5 6 7

• Grupa dc produse . Semnăturile autorizate și 4
• ștampilele agenților ccono mic» .șS)

Nelson

‘Ic 
i Ici

’atria

ile 
lice 
rnă

rla r "92

ie 
ale

îlități

oul 
>mic 
serial.
-I..XS".
03 
cții 
r*

iii. K. <• 
iziunea 
cultă !
■ca 
montului 
îlități
i

nusica 
onto 
iar»
•ile 
pke 
rnă 
•natul zilei.

•XMUL II

îlități
IO 
ite 
r I 
iitnca 
aba 
ană 
■rtiil 
.■Strei 
na I c

>
r Channel 
<țâ pentru 
o 
iada

national 
nrnal in
> spaniolă 
Euiotjș 
iitnaf >n
1 franceză
World

itirnal in 
a engleză.

Semnăturile autorizate și 
ștampilele agenților economici

*) Astfel incit să diferenți eze nivelul de preț (tarif).
“) Prețul negociat sau, dacă nu s-a n< gociat, prețul din ultima factură.

Dacă prețul se stabilește pe bază de bareme și normative de calcul, se vor 
înregistra, in mod corespunzător baremele și nor mativele de calcul.

Agenții economici produ
cători — persoane juridice 
— vor prezenta prețurile 
cu ridicata și tarifele ne
gociate aferente produselor 
și serviciilor existente în 
fabricație care se livrează 
la terți, potrivit modelului 
ce constituie prezenta ane
xă. aferente nomenclatoa
relor .A și B

în acest formular vor fi 
înregistrate urmurile și ta
rifele produselor și servi
ciilor care fac obiectul ac
tivității de bază și auxilia
re (secundare).

Agenții economici care

realizează produse și servi
cii din mai multe ramuri vor 
intocmi cite un formular 
pentru fiecare ramură sau 
subramură a economiei. în 
cadrul fiecărui formular 
produsele și serviciile se 
înregistrează pe sortimente, 
tipodimensiuni sau feluri 
de prestări, așa cum au fost 
stabilite prețurile și tarife
le aferente nomenclatoare
lor A și B.

în coloana 5 a formula
rului se vor înscrie nr. și 
data documentelor care 
justifică nivelul prețului 
respectiv, sau orice alt do

cument care să ateste ne
gocierea. In cazul existen
ței mai multor acte de ne
gociere se va înregistra In 
col. 5 a formularului nr. și 
data a unul-două documen
te încheiate cu principalii 
beneficiari.

în cazul în care agenții 
economici nu au negociat 
prețurile în condițiile IIo- 
tăririi Guvernului nr. 776/ 
1991 aceștia vor prezenta 
nivelul de prețuri practi
cate la 15 februarie 1992 
justificînd acest nivel cu 
notele de negociere anteri
oare sau cu nivelul prac
ticat in ultima factură.

ANEX X NR. 2

PREȚURI PRACTICATE DE PRODUCĂ TORII AGRICOLI 
PENTRU LIXRĂRILE DE PRODUSE AGRICOLE 

CĂTRE AGENȚII ECONOMICI

Nr. 
crt.

Denumirea 
produsului

Codul CUPS 
(agenții eco
nomici nu vor 
completa 
această 
coloană)

U/M
Prețuri ne
gociate sau 
practicate 
lei/UM

Nr. și data 
documentelor 
care justi
fică nivelul 
prețului

0 1 2 3 1 3
• Grupa dc produse Semnăturile autorizate și
• ștampilele agenților economici

NOT A :
Societățile comerciale a gricole. asociațiile și alte unități agricole înregistrate 

ca persoane juridice vor întocmi și prezenta cite o fișă pentru produsele vege
tale și respectiv produsele animale.

ANEXA NR. 3

ADAOS! L COMERCIAL
al agenților economici din comerțul cu ridicata

Nr. 
crt.

Denumirea 
produsului 
(servii iului) *

Codul 
CUPS 
(Agenții 
economici 
nu vor 
completa 
această 
co’ X)

Prețul cu 
ridicata 

1 /M nl I’rotb|*' cătorului
(importa
torului) **

Prețul 
plătit 
furni
zoru
lui

Adaos 
comer
cial 
al an
grosis
tului •••• 
% baza 
dc calcul

Nr. și 
data 
documen 
telor dc 
înregistrare 
a adaosului 
comercial

1 4 3 1 5 6 7

•) Astfel incit să caracterizeze diferențierea nivelu lui de preț.
••) Adaosul va fi desfășurat pe grupe, subgrupe, produse, așa cum este cuprins 

în prețul cu amănuntul.
Sc va preciza și baza dc calcul la care se aplică adaosul. 
Pentru servicii nu se completează col. 4 și 6.

ANEXA NR, 5

CAP. I. ADAOSUL DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ *

Adaosul

Nr. 
crt.

Denumirea 
grupei de 
produse 
(produse)

U/M
de ali
mentație 
publică 
practicat
%

0 1 2 3

Precizarea categoriei 
dc preț la care sc 
aplică adaosul dc 
alimentație (preț cu 
ridicata, preț apro
vizionare, preț 
amănuntul)

Nr. și 
data do
cumente
lor dc 
înregistrare 
a adaosului 
comercial

4 5

Semnăturile autorizate și 
ștampilele agenților economici

•) Sc au în vedere unități le care potrivit reglemcn țărilor legale fac parte din 
această categorie de uni tați, respectiv : restaurante, baruri, bufete, bodegi, dis
co, cofetării, patiserii, cu caracter recreativ etc. au torizate in acest sens.

CAP. II. PREȚUL LA PRINCIPALELE PRODUSE DESFĂCUTE ș > 3] 
PRIN UNITĂ ! I DE ALIMENTAȚIE PUBLICA, 

CARE SE DESFAC FĂRĂ A FI PRELUCRATE

Nr. 
cri.

Denumirea 
produsului

< od CUPS 
(Agenții 
economici 
nu vor 
completa 
această 
coloană)

U/M

Prețul de 
desfacere 
prin 
unitatea 
de alim. 
publică 
lei/UM

din care 
adaosul 
de alim. 
publică 
practicat 
și înre
gistrat 
aferent 
%

Nr. și data 
documentelor 
dc declarare 
și înregistrare 
n adaosului 
comercial

0 I 2 3 I

Semnăturile autorizate șl 
ștampilele agenților econo mici

5 6

ANEXA NR. 4

COMISIONULUI ADAOSUL COMERCIAL 
LA PRODUSELE DIN IMPORT

Denumirea (x><! t j 1 
curs 
(Agenții 
economiciNr.

produsului 
sau grupei 
dc produse 
peni iu care 
s-a stabilitcrt. nu vor 

completa 
această 
coloană)

comision
și adaos 
comercial

0 | •»

•
•
NOT X :

Coloana I se va com
pleta de către agenții econo
mici importatori interme
diari ai mărfurilor dc im
port ; agenții economi i es- 
pcclivi vor completa colo.i-

< ’omisionul
(marja) 
importatorului 

I l/M cuprins in 
nivelul prețului 
de import 
al mărfurilor

Adaosul comercial
Nr. și 
data do
cumentului

3 I

en gros
7»

cu amă
nuntul
°/o

Care
justifică 
nivelul 
comisionului 
(marja) 
importatorului

6 7

Semnăturile autorizate și 
ștampilele agenților ccono miei

na 5 in situația in care co
mercializează produsele res
pective din depozitele pro
prii cu ridicata și coloana
6 peni i ii lesfacerile cu a- 
înăiiindui

lorinulaiul se comple

tcază și de agenții econo
mici intermediari ai mărfu
rilor din import care com
pletează coloanele 5 și 6 
dacă efectuează > omenea 
o”e-aliuni, rcsp-ti, dc cn- 
gros și cu amănuntul. „
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Necesitatea unor exjiicatii
T

Sint Ioan Mircea Ilomo- 
rodean, de profesie ingi
ner constructor, candidat 
din partea Mișcării Ecolo- 
giste din România. la func
ția de primar al orașului 
Orăștie

Mulțunu-s tuturor celor 
care au investit încredere 
in mine și ne-au votat ți 
le promit ca in cazul în 
care voi fi ales in al doi
lea tur de scrutin, n-am 
să-i dezamăgesc.

Referitor la modul ne
principial și lipsit de fair- 
play politic de a-și face 
campanie electorală a con
tracandidatului meu. dl 
Blaga Iosif, din p trtea 
F.S.N.. menționez :

— absența mea pe pos
tul de televiziune Deva in 
data de 16. 02. 1992 nu ml 
a-e datorat, cl unul con
curs de împrejurări de 
Oare dl Itlaga Iosif nu este 
s'rain ;

— fiind fost primar ales 
după Revoluție, ini-tim des
fășurat activitatea într-o 
perioadă foarte tulbure 
(ndneriade. convulsii so
cial politice etc), cînd 
yvcu sc putea face ceva 
concret. Țelul meu a 

Trei acela de a aduce în 
oraș o stare de liniște, de 
echilibru. pentru a se 
putea trece ulterior șl la 
fapte concrete.

Cu toate acestea am reu
șit sj rezolv și o scrie de 
probleme cdilitar-gospodă- 
rești. dar timpul scurt cit 
am fosr primar nu ml-a 
permis să finalizez multe 
dintre ele.

Refuzăm! să devin mem

FILIALA DACIA SERVICE DEVA
Organizează concurs in ziua de 28 februa

rie 1992, ora 10, pentru ocuparea postului de 
șef reprezentanță la Dacia Service Brad.

Condiții :
—■ pregătire superioară în profil mecanic;
— vechime în specialitate 5 ani ;
— domiciliul în orașul Brad sau localitățile 

învecinate, cu posibilități de navetă.
Informații suplimentare la Filiala Dacia 

Sen ice Deva, compartiment P.I.S. sau la tele
foanele : 18840, 25810, 25841. (167)

C.A.l*.  CIULA MARE

• CU adincă dure
re, sora Marica și 
nepoata Marioara cu 
familiile anunță în
cetarea din viăță a 
celei care a fost un 
suflet bun și blind

OLIVIA DARAUUȚ
Nu te vom uita nici

odată. Înmormîntarea 
va avea loc în data dc 
21 februarie 1992, în 
localitatea Măgura.

(913)

Scoate la licitație :
• mijloace five.
Licitația va avea loc la Primăria Răchitova, 

joi, 20 februarie 1992, ora 12 și în fiecare joi, 
aceeași oră, pină la lichidare. (163)

COOPERAȚI*  A „CONSTRUCTORUL" DEVA
Organizează în data dc 6 martie 1992,
* licitarea unui spațiu comercial in Deva, 

str. A. lancu, bl. Hl, sc. D. parter.
Informații la telefon 17629. (162)

COOPERATIVA „HAȚEG\\A“ HAȚEG 
str. Progresului nr. 40

Organizează în ziua dc marți, 25. II. 1992, ora 
9, la sediul cooperativei, o expoziție cu produse 
de artizanat, artă populară, meșteșuguri artis
tice, confecții, tricotaje, articole de broderie, 
lenjerie, covoare țesute și persane, fețe de ma
să, macrame și altele.

Expoziția este organizată < u prezentare de 
modă, pentru beneficiarii din comerț care sînt 
invitații noștri la această acțiune dc contractare.

(165)
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! I
| AGENȚIA DE TURISM A SINDICATELOR »

„SINDACO" |J cu sediul în Deva, str. Mihail Kogălnlccanu, nr. 4 J 
(clădirea sindicatelor)

Puric la dispoziția pensionarilor bilete dc > I tratament în toate stațiunile balneare la prețuri J 
deosebit de avantajoase, ce se încadrează între ] i 571—7429 lei, tariful stabilindu-so în raport cu ! 

! pensia.
în perioada 25 februarie — 1 martie 1992 J 

• (5 zile) organizează excursie în Turcia la prețul I 
I de 9 600 lei. Înscrierile pină in ziua dc 21 fc- > j bruarie 1992. Informații la telefon 11662.

(158) j 
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bru l’SN am fost schim
bat din funcție, iar pre- 
darca pi '’marea activități
lor nu e. fost dorită de 
dl Birga Iosif. care de- 
plasîndu-se la mine acasă 
m a informat sec : „De 
mîinc cu sînt primar al 
Orăștici". refuzind in con
tinuare orice colaborare.

'-'inzarea din magazinele 
orașului a unor produse 
ce luau calea străinătății, 
nu putea fi oprită de pri
mar. nefiind de altfel a- 
ecasta o sarcină a prima
rului In plus, dacă s-ar 
fi intenționat o interven
ție era riscul de a fi cata
log it ca cei dinaintea mea.

Asemenea situații au fost 
prezente de altfel in întrea
ga țară.

Dacă voi fi investit cu 
încrederea alegătorilor ca 
primar al Orăștici, prima 
rnea acțiune va fi aceea 
dc a reorganiza primăria, 
astfel încit să devină o 
instituție publică funcțio
nală și accesibilă tuturor 
cetățenilor orașului. Pro
gramul meu a fost făcut 
public prin intermediul 
TV Deva și prin propagan
da făcută in oraș.

Aș vrea să-i asigur pe 
concetățenii mei de cinstea 
șl onestitatea mea și da 
profesionalismul meu, in 
rezolvarea tuturor proble
melor cu care se con
fruntă in prezent orașul 
Ocăștie.

Vă mulțumesc. 
Ine. IOAN MIRCEA 

lIOMORODEkN

(766)

1

• CC ocazia zilei de
naștere, nora Cristina și 
fiul Marius urează dragei 
lor mame Chicidea Auri
ca multă sănătate, ferici
re și tradiționalul „La 
mulți ani !". (656)

• UN călduros „La mulți
ani !", cu sănătate șl feri
cire, pentru Monica și Da
niel Mariș din Gurasada, 
din partea finilor din 
Cimpuri. (810)

• „LA mulți ani !“, cu
sănătate, pentru dna Cor
nelia Popa, din partea co
legilor. (896)

• PENTRU Toma Tucu
din Deva, care astăzi, 20 
februarie 1992. împlinește 
II anisNri, mama, sora Co
rina, fiblete Puiu si nepo
țelul Robi îi doresc -La 
mulți ani (011)

• S.C. IMPEX PA
RADIS SRL, Petroșani, 
str. Aviatorilor. 70 B, 
Aeroport, livrează en 
gros următoarele pro
duse : băuturi alcoo
lice din import, bău
turi răcoritoare, bere 
import, țigări, cafea, 
alune. Importator di
rect. Telefoane 935/ 
42102 și 43400. Deschis 
NON-STOP. (838)

• C.A.P. Simerla scoa
te la licitație, în ziua de 
21 februarie 1992, orele 10, 
mijloace fixe dîn dotare : 
grajduri, saivan, motoare 
electrice, poduri, bascule 
de 10 tone și 20 tone etc. 
Lista se găsește afișată Ia 
sediul unității. (817)

• VlND rulotă, aragaz,
magnetofon Măialr, cu 4 
boxe. Deva, telefon 21822, 
după orele 18. (872)

• VlND apartament con
fort I, 2 camere, cu beci, 
locuibil Imediat. Hunedoa
ra, telefon 22148. (881)

• VlND apartament 2 
camere, confort I sporit, 
central. Deva, telefon 11680.

(882)
• VlND ARO 10. Infor

mații Spini, nr. 90. telefon 
47148. (806)

• VlND televizor alb-
negru. Sirii» (integrate). 
Deva, Viile Noi, str. D. 
Cantemir, nr. 6. (8811

• VlND fin, Simerla, str.
Gti. I.azăr, nr. 7, telefon 
60436. (883)

• VlND Dacia 1410 cu
5 trepte, an fabricație 1991, 
Pe.ști.șu Mare, nr. 161, te
lefon 18021. (886)

• C.A.P. Sălașu de Jos 
vinde la licit «țic un grajd.

din brigada Ohaba de sub 
Piatră. Licitația va avea 
loc in data dc 1 martie 
1992. orele 10, la Căminul 
Cultural din Ohaba. Infor
mații la comisia dc lichi
dare. (888)

• ViND garaj demonta-
bil. Deva, M. Eminescu nr. 
71, telefon 20819. (890)

• VlND butelie aragaz,
cazan de fiert țuică și vi
deo recorder. Informații 
Hărău, nr. 57. (891)

• VlND televizor color
Philips 269 D.M. Informa
ții telefon 15577, între ore
le 15—20. (916)

• S.C. INTERNATIONAL
Multiprest Deva vinde la 
cele mai avantajoase pre
țuri din județ, cn gros șl 
en detaille, televizoare co
lor, videouri și alte pro
duse electronice. Oferim 
garanție 6 luni. Bdul De- 
cebal, bl. C-parter, telefon 
23188. (850)

• VIND apartament cen
tral, 3 camere, decoman
date. Informații Brad, str. 
A. lancu, bl. 43, ap. 31.

(895)
• MAGAZINUL „Con

signația" din bdul Dece- 
bal, lingă restaurantul Mio
rița, vinde margarina Im
port Germania. (899)

• VÎND frigider, druj-
bă, motor barcă. Deva, te
lefon 12134. (908)

• VlND casă cu grădi
nă. Vețel, nr. 82. Infor
mații Vețel, nr. 48, Vasiu 
Valentin. (907)

• VIND 50 oi țurcane și
un autocamion SR 113, 
Diesel, comuna Băcia, nr. 
250. (906)

• VlND Dacia 500, Brad,
telefon 50088. (905)

• VlND video player.
Dacia 1 300, televizor co
lor. Hunedoara, telefoane 
12243 sau 12234. (7969)

• VlND piese motor și
caroserie completă Trabant 
601. Hunedoara, telefon 
21588. (349)

• VÎND înscriere Dacia
1 300, februarie 1987. Hu
nedoara, telefoane 12220 sau 
13005. (910)

• VIND casă în Orăștie,
Informații telefoane 28035, 
28716, 11162. (657)

• SCHIMB apartament 
2 camere, confort I, cu si
milar Galați. Hunedoara, 
telefon 18242. (880)

• SCHIMB apartament 
3 camere, ultracentral, pro
prietate, Reșița, cu simi
lar Deva. Telefon 20796, 
după orele 16. (885)

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

• SCHIMB apartament 
proprietate. 4 camere, cu
2 camere și garsonieră. De
va, telefon 12991. (900)

• SCHIMB apartament
3 camere, confort redus, cu 
apartament 3—4 camere, 
confort I. Ofer recompensă 
200 000 lei. Hunedoara, te
lefoane 22732 sau 21851.

(350)

• CONVENȚIA De
mocratică P.N.L. și 
M.E.R., filialele Sime- 
ria recomandă tuturor 
membrilor și simpati- 
zanților să voteze la 
al doilea tur de scru
tin pentru funcția de 
primar pe candidatul 
independent Păun-Jura 
Petru Radu. (714)

• CAUT, pentru închi
riat sau cumpărat cu pre
luare de rate, apartament 
cu 2—3 camere. Deva, te
lefon 24335. (844)

• CAUT garsonieră sau
apartament de închiriat. 
Informații Deva, telefon 
16728. (874)

• PREIAU contract chi
rie de stat, pentru garso^ 
nieră sau apartament 2 
camere în Orăștie sau De
va. Telefon 956/47361.

(862)

• INGINER topograf 
autorizat execut orice fel 
de măsurători topografice 
la beneficiar. In baza auto
rizației nr. 3591/16 sep
tembrie 1991, eliberată de 
Prefectura Județului Hu
nedoara. Informații tele
fon 19529, Deva, după orele 
17.

• FIRMA particulară, e-
xecută transport marfă cu 
camion de 5 tone. Deva, 
telefon 18550. (903)

• PIERDUT autorizația
nr. 9 din aprilie 1990, elibe
rată de Primăria Berlu, în 
meseria do zidar, pe nu
mele Adămescu Ilie. O de
clar nulă. (841)

• PIERDUT autorizație 
nr. 2826 din 19 noiembrie 
■1990, asociație familială, 
pe numele CaslarOva Mir
cea. O declar nulă.

(877)

• PIERDUT legitimație
serviciu, pe numele Gîtin 
Costel, eliberată de Ter- 
morep S. A. Hunedoara. O 
declar nulă. (7968)

• PIERDUT carnet coo
perator, pe numele Hanzi 
Ana, eliberat de Coopera
tiva „Decebal" Deva. îl 
declar nul. (894)

• PIERDUT legitimație 
handicapat, nr. 193, zona 
Călan, pe numele Arde
lean Ana. O declar nulă.

(898)

• PIERDUT legitimație
veteran de război, pe nu
mele Andreșolu Samoilă. 
O declar nulă. (901)

• PIERDUT abonament
de călătorie, eliberat de 
SPIU — Timișoara, pe nu
mele Muntean Aurelian. 11 
declar nul. (902)

• AU trecut 6 săptămim 
de tristețe și dor, de cînd 
ne-am despărțit de dragul 
nostru soț, tată, socru și 
bunic,

VIOREL LUCACEL, 
de numai 55 de ani, care 
ne-a părăsit pentru tot
deauna. Parastasul dc po
menire va fi simbătă, 22 
februarie 1992, orele 9, la 
biserica ortodoxă din str. 
Libertății, Deva. Lacrimi 
șl flori pe tristul tău mor- 
mint. Dumnezeu să-ți o- 
dihnească în pace suflc- 
tu-ți bun și blind’ Fami
lia îndurerată. (887)

• ÎNLĂCRIMATE gîn- 
duri și pioasă reculegere 
la împlinirea unul an de 
la trecerea în veșnicie a 
iubitului nostru sot și ta
tă

SIMION FLOREA
Comemorarea va avea 

loc simbătă, 22 februarie 
1992, ora 10, la biserica din 
str. Libertății — Deva. 
Dumnezeu să te odihnească 
în pace 1 Familia. (897)

• CU inima frîntăde 
durere, familia Medrea 
anunță împlinirea li
nul an de cînd cel care 
a fost fiu, frate șl, pen
tru mulți, prieten bun, 

NICOLAE MEDREA. 
pe care 11 iubim cu 
pioșenie, s-a stins ful
gerător din viață.

(893)

• CU adineă dure
re familia îndoliată, 
fiica Lucia, ginerele 
Nițu, nepoatele Anca, 
Sanda, ginerele Nelu, 
strănepoatele Diana, 
Ioana, Ancuța anun
ță trecerea in nefiin
ță a scumpului Lor ta
tă, bunic și străbu
nic,

DUMITRU RADU
Inmormîntarca are 

loc în 21 februarie 
1992, orele 13, la cimi
tirul catolic din str. 
M. Eminescu — Deva. 
Dumnezeu să-l odih
nească în pace 1 Fa
milia. (912)
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• S.C. FLORCOM S.R.L.

.LIDO" DEVA

1 CASA 1.1 DO BUCUREȘTI
•
I Vă prezintă în fiecare seară un atractiv
• program do CABARET. Accesul în sală este 
I posibil numai cu rezervare anticipată la tele- 
a fon nr. 27536. (75H)
• — • —• — • — •—• — • — ■
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Ever lll.î 
calitate și la un preț avantajos, proiecte pen- ț 
tril instalații interioare de 
mente; și rețele: gaze natur; 
căror proprietari au obținut 
Mureș, in baza II. G. 129/91.
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