
I
— Nu mui sîntem chiar 

hi început de an, clar, 
dacă ați făcut un bilanț 
al celui care a trecut, spu- 
ncți-ne, stimată dna I in 
na Neghina. inspect'r-șcf 
al Corpului de Control 
Comercial al Primăriei 
Hunedoara, cile controale 
ați efectuat in 1991, în 
sectoarele pe care, potri
vit statutului pe care-t n- 
seți. trebuie să le vi rifi- 

| c iți
— V reau să precizez ca 

lucrăm in baza Iîntăririi 
Guvernului nr. 1290/1990 
și urmărim în principal 
respectarea Legii 12/1990, 
republicată in Monitorul 
Oficial 133/1991. privind 
protecția populației împo- 

' triva unor activități co
merciale ilicite. Am efec
tuat. împreună cu colc- 

• gclc- tncie Zizica Till și 
Carmen II.>rău, 338 de 

mtrcsde in sectorul cu 
I capital de stat si 92 in 

sv’turul privat Am par
ticipat i la citeva con-

Protejînd populația împotriva 
activităților comerciale ilicite

troalc complexe împreună 
cu Oarda Fin mciară. Po
liția Economică a muni
cipiului, Administrația f i
nanciară, Centrul de Me
dicină Preventivă, cu In 
spectoratul pentru Cali
tatea Produselor.

— Spnncți-ne dacă în 
deplasările dv ati găsit și 
unități bune, cărora n-ați 
putea să le reproșați ni
mic ?

— Loc de mai bine c- 
xistă peste tot. Daca a- 
fi să cităm citeva la „p ’ 
zitiv", n-cm f.uc dccît sa 
aruncăm „mărul discordi
ei".

- Cc deficiențe ați s.-m 
nalat ? Enumerat.i d; cel • 
n.ai frecvente.

— Neifi.airea de pre

turi, nercspectarca rețete
lor la prepararea produ
selor de alimentație pu
blică, ncdeclararca adao
surilor comerciale, lipsa 
materialelor sanitaro, ne
rcspectarca normelor de 
igienă și a termenelor de 
valabilitate a produselor 
alimentare, dosirea de 
mărfuri sau ncexpunerca 
în vinzare a produselor 
existente în aprovizionare.

— Cite contravenții ați 
constatat și care este va
loarea amenzilor aplicate ?

— în total, 208 contra
venții și am aplicat a- 
menzi în valoare de 
1 891 550 de lei, la uni
tățile cu capital de stat, 
și 568 700 de lei, la cele 
cu capital privat.

— Dați-ne citeva exem
ple de uni ați in care 
s-au constatat nereguli.

— Este greu de exem
plificat, datorită număru
lui mare al acestora, dar, 
referind u-nc la cazuri 
care s-au detașat prin gra
vitatea abaterilor, amin
tim restaurantul „Miori
ța" (aparț-inind S.C. Cor- 
vinul S.A.), unitate a că- 
ici activitate a fost sis- 
t i'ă datorită numeroase
lor nereguli, spațiul pri
mind altă destinație.

— Ce ne puteti spune 
despre consignația din 
centrul vechi, care comer
cializează obiecte purtate, 
procurate la kilogram, din 
diferite colțuri ale Euro
pei, stirnind astfel unele

nemulțumiri în rîndul 
populației municipiului ?

— Este vorba de maga
zinul de solduri particu
lar al S.N.C. ■•Oriental" 
Mareș B.T.. a cărui acti
vitate nu este acceptată 
de o anumită categorie a 
populației. Părerile sînt 
pro și contra. în condi
țiile prețurilor actuale, 
practicate de comerțul de 
stat și privat, există o 
anumită categorie de oa
meni care se bucură să-și 
cumpere de aici obiecte 
— de încălțăminte, spre 
exemplu — la prețuri 
mici. Laolaltă cu organe
le sanitare ,ne vom impli
ca astfel încit mărfurile 
să nu prezinte risc pen
tru potențialii cumpără
tori. Unitatea trebuie să 
aibă avizul organelor sa
nitare în legătură cu dez- 
infecția mărfurilor, să le 
gestioneze corect.

Discuție consemnată de 
USTURA ȘINA

Punem această întrebare, 
nu în numele unui individ, 
ci in numele locatarilor 
blocului nr. 11. din strada 
Independenței, precum și a 
majorității celor cc locu
iesc în cartierul cuprins în
tre Liceul Industrial din 
Călan și strada sus-aminti- 
tă, care au rămas cu un 
gust amar, văzînd că Pri
măria sfidează dispozițiile 
Prefecturii județului, refu- 
zind executarea lucrărilor 
de demolare cerute de a- 
cest organ prin scrisoarea 
nr. 1/5865/1992. Despre ce 
este vorba ?

In trimestrul IV 1991, 
în urma avizului dat dv 
Primăria Călan, s-a tr-cut 
la închiderea bolului vi'al 
de acces al blocului mai 
sus-menționat, în vederea 
deschiderii unui butii par
ticular, situație prin caic 
sc încalcă și normele P.S I, 
prevăzute in situație de ca
lamități naturale etc. Si
gur, locatarii, nemulțumiți 
de acest abuz, in modul cel
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SPERANȚE ÎN LIMPEZIREA APELOR
Confecții metalice pentru 

industriile siderurgică, mi 
nici i și cner„i ti< ă. pir-•. 
■.!«■ schimb auto și utilaje

■ ■ onstnicții destinate eăi- 
’■•r (erate, repere din mase 

știe»- w lii date la rcali- 
anumitor bunuri de 

ninsum. agregate de carie- 
a o. - . = la execuția co

acelor i i magistralelor 
fetovi.irc — acesta era. in 
linii rn ari. obiectul de a 
licitate al I.P.I.C.C.F. De
va. I’rin preocupări și efor
turi, producția unității a- 
i'in'- ci la parametri apre
ciabili, colaborarea uu be
nefici.,rii se derula core.- 
l'iinzător.

In perioada de după rc-
■ -Iul ia din dec embrie 1989, 
a livitati i a cunoscut, in-

I. un recul și la noua 
S.C „C irmet.aplast" S. A. 
Ia va. Cauzele ? Acelea i 
arc au generat diminun-

■ a producției in întreaga 
industrie românească : -da 
la aprovizionare tchnico- 
materiaia, nemunca, tin
i'inile politice, convulsiile 

-•<îih:. Con .■•cinț-de aces
tor .t.-.i-i d<- lucruri la S.C. 
.Carmctaplast" SA. Deva 
ni le i explicat dl ing. Ilie 
(nan Zudoc. directorul uni
tății.

S au i Ins ccrr . .le în

deosebi pentru confecții me
talice și agregate de ca
riera, dar și pentru cele
lalte produse din nomencla
torul nostru de execuție, 
ceea ce a condus la re
structurarea colectivului cu 
vreo 490 de angajați. Mai 
mult, la începutul anului 
1"'>2, lipsa cantităților ne
cesare de motorina și a

I \ ( UIMI i \PI ISI

HIA \

comenzilor pentru anumite 
produse ne-a oblig it să 
trecem o parte din efectiv 
in șomaj tehnic, pe o pe
rioadă determinată.

— Ce perspective se în
trevăd pentru acest an și 
în continuare, die director ?

— Sperăm ca lucrurile 
sa reintre in norma). Dis
punem de capacități cores
punzătoare de producție, 
de meseriași <l< valoare, 
menținem relații bune cu 
beneficiarii tradiționali — 
rare ne-au apreciat produ
sele — și căutam noi par 
tenori de afaceri, așa ca, 
in continuare, nu sint mo

tive de ingrijorare, dimpo
trivă vom trece cit de cu
rmei la creșterea volumu
lui produselor. Trebuie — 
credem noi — să se reia 
cu mai multă intensitate 
activitatea de construcție și 
întreținere la drumuri și la 
căile ferate, in celelalte sec
toare unde este nevoie de 
produsele noastre, ca de 
altfel în întreaga economic 
națională. Situația de acum 
nu mai poate dura mult. 
De fapt, p< ntru reperele 
clin mase plastice dispunem 
deja de un portofoliu de 
comenzi, pe care îl vom 
completa în permanență, 
primim sol ici țări și pentru 
celelalte produse din gama 
noastră de fabricație, vom 
insista și noi la beneficiari, 
prezentindu-nc marfa.

— Dar trebuie să oferiți 
și unele garanții în rela
țiile cu partenerii.

— Garanțiile vor fi ca
litatea produselor și ope
rativitatea în livrare, di

versificarea gamei sortimen
tale — funcție și de cerin
țele beneficiarilor —, pre
țuri negociate reciproc a- 
v anta joase.

S-auzim de bine, iile 
director I...

DUMITRI G1IEONE\
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Pină cind 
abuzuri, 
domnilor 

din Primărie?

UKJ4 PB Zî
— Găina asia c a voastră — întrebă un auto

mobilist pe un copil, după ce in viteză călcase pa
sărea aflată în drum.

— Nu, noi n-avem găini așa de laie — răspun
se copilul.
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FLASH!
O ith./.pnt aih di. cai td. 

A:i. la srolile f/zncrale din lila 
și Dobra nu avut loc intilnlri 
ala clei Hor ■ u porta Paulina 
Popa, cu prili jul prezentă ii ir- 
ții „ftrigă Mintultorulul". Mjni- 
[r -țările ini organizate de către 
Dibllolr.ca Județeană, <u sprijl- 
nul blbllotei Hor comunale, ți .‘.in
fern figuri cil r.c vor bu irit da 
interes din partea celor uf'rț: pe

băncile școlii și a profesori.'or lor 
fM.II.)

0 HCil'l.' I.a Oriiștie, se ajlă 
in faza de proiectări un nou o- 
biectlv important și necesar. Este 
vorba de Hotelul Cooperației, ca
re un avea 110 de locuri ți alt.c 
utilități. Se apreciază că viitorul 
obiectiv va costa peste 200 ele 
milioane de lei. (V.N.)

0 111/ PUNEM O INTIM
II Mils. I.a solicitarea multor ci
titori, trecători zilnici sau oca
zionali prin Autogara din Hune
doara, repetăm o întrebare, pusă 
eu citeva săptămînl in urmii 
Ciad sc vor termina, totuși, lu
crările la grupul social din au

togara ' Am înțeles cil intre, con
ducerea Autobazei ți executant, 
clistă un contract. Cind se va 
finaliza ? (Gh. I. N.j

0 1! VA SUNA CEASUI.. 
Int.r-una din serile trecute, numi
tul Iulian Duduc, din Crlțcior, 
l-ct «costat, lovindu-l cu violența, 
pe. Lndislau Careta, țcful secției 
ceasornicărie, aparținătoare coo
perativei de consum din locali
tate, care-șl inchidea unitatea 
după programul de lutru. Apoi 
a sustras din unitate 11 ceasuri 
diferite. Alarmată, poliția locală 
a intervenit operativ, arcstlndu-l 
pe făptuitor, care acum așteaptă

să-i sune ceasul pentru nesăbuin
ța sa — furt și vătămare corpo
rală. fAl. J.)

0 IHSCUIȚI CU DICHIS. 
(iOO de. pachete de biscuiți au fost 
scoase, din vinzare de la S.O. 
..Comalimcnt Paul” Deva. De ce ? 
Pentru simplul motiv că aveau 
termenul de garanție depășit. Tot 
din același motiv, patronul fir
mei, Silvia Muntean, a fo.,t sanc
ționată. (V.N.).

fLUSH!

mai civilizat, prin preșe
dinte și administratorul a- 
sociațici de locatar*, au ce
rut să li se prir'ejuiască o 
întrevedere la fața locului 
cu domnul fost primar, I.e- 
ontin Petroiescu, căruia do
reau să-i pună o sirigtrră 
întrebare, și anume : Cum 
și-a permis domnia-sa să 
vindă ce nu-i aparține ? Nu 
cunoștea legile ? Pentru a- 
cest motiv am dori să-l în- 
cunoștințăm, că, odată cu 
cumpărarea apartamentelor, 
am primit în proprie
tate și o anumită su
prafață de teren, în 
raport cu suprafața cum
părată, și care nu înseam
nă altceva decît suprafața 
construită a blocului, în 
care intră implicit și acest 
hol. Poate se va găsi cine
va să ne lumineze cum s-a 
făcut operația tabulară la 
care a fost prezent numai 
cumpărătorul ? Am fost tă
cuți instigatori in masă, a- 
tit persoanele juridice ale 
asociației de locatari, cit 
și unii locatari ai acestui 
bloc, de exemplu ing. Ale
xandru Radu, ing. Drago- 
mir Balintoni, Dominic O- 
pritescu, care nu doreau 
altceva docil dreptate și 
bună conviețuire.*

Așteptăm răspunsul Pri
măriei, în sensul de a re
para abuzul făcut.

ÎN ZIARUL 
DE AZI i

• Uzina de Piese de 
Schimb și Reparații 
Utilaj Minier Deva

• Copiii din Arbal
• Mlădițe ale artei co

rale hunedorenc
• Expoziția — ca fapt 

de cultură
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Util pentru beneficiari
Uzina realizează pro

duse și prestații atit pen
tru industria de profil, 
cit și pentru alte sectoa
re, atit pentru unitățile 
de stat, cit și pentru în
treprinzătorii particulari.

Comenzile se realizează 
după proiecte proprii, dar 
și după cele ale benefi
ciarilor, conform caiete
lor — program elaborate 
de proiectant.

Debitare — cu ferăs- 
traie alternative sau cir
culare, cu foarfeci ghilo
tină ori oxiacetilcnic.

Asamblarea — pe pa
turi sau în dispozitive.

Sudura electrică sau 
autogenă, la înalță para
metri calitativi.

Prelucrări mecanice, e- 
fectuatc pe mașini-uneltc

de mare precizie și cu 
productivitate ridicată, a- 
tit pentru piesele mari, 
cit și pentru cele de di
mensiuni mai mici.

Protecție anticorozivă, 
prin sablare, pasivizare și 
grunduire, conform soli
citărilor beneficiarului.

Metoda de control : con
trolul calității lucrărilor 
include metoda nedistruc
tivă, betatron, lichide pe
netrante la îmbinările su
date, precum și controlul 
protecției (aspect, grosi
me strat, aderență), con
troale clasice.

Livrarea produselor se 
face pe calea ferată sau 
cu mijloacele de trans
port auto ale beneficia
rilor.

UZINA DE PIESE DE SCHIMB Șl 
REPARAȚII UTILAJ MINIER DEVA
■ Nume de rezonanță în industria minieră ;

■ Largă deschidere spre parteneri ;

■ Operativitate, calitate, competitivitate ;

Uzina dc Piese dc Schimb și Reparații Utilaj 
Minier Deva este o unitate industrială relativ tî- 
nără, in județul nostru. Ființează dc la 1 ianuarie 
1985, avind ca obiect dc activitate realizarea de 

< utilaje, echipamente și aparatură pentru industria 
extractivă, confecții metalice, piese de schimb, pro

duse din cauciuc și dc turnătorie, execută repa
rații, încercări și verificări ale acestora, tratamen
te termice, acoperiri electromecanice, alte prestații 
in domeniu.

în puținii ani de existență, aici s-a consolidat un 
colectiv puternic, cu oameni dc înaltă pregătire pro
fesională, care s-au impus prin operativitatea și 
calitatea lucrărilor executate, atrăgînd an dc an noi 
parteneri dc afaceri. în actualele condiții dc trecere 
la economia dc piață, U.P.S.R.U.M. Deva își diver
sifică permanent activitatea, își extinde gama pres
tațiilor, produsele sale fiind o certă garanție a 
contractelor cu beneficiarii.

VIFi

21 FEB

PROGR.

10,00 Aciua

10,20 Calcn 
zilei

10,30 Film 
„Robi 
(Angl

•

Mașina de rectificat 

— un utilaj de înaltă 

precizie și productivi

tate.

Calitatea reparațiilor electrice in secțiile U.P.S.

R.V.M. Deva — o garanție a comenzilor dumneavoas

tră.

12,05 Super

13,00 Ora d 
’ muzic

14,00 Aciua

11,20 Medic 
pentri

14,50 Bicen 
Ilossii

15,05 Prcun

15,30 Limb: 
noastr

16,00 Ș> lio

y arc
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Lucrări și repere executate pentru alte 
sectoare ale industriei

Reparații 
și utilaje

Unitatea execută repara
ții Ia :

A. Mașini folosite în ex
ploatările miniere din sub
teran :

— perforator greu PG ffO. 
1’ 125 și P 140 ;

— mașini de încurcat cu 
siloz MIS 1 P ;

— mașini de încărcat 
pneumatic MIP 2 P și MIC 
2 P ;

— mașini de încurcat și 
transportat MIT 1 P ;

— locomotive electrice 
de mina cu troleu ;

— locomotive de mina 
cu acumulatori (LA 1) ;

— locomotive Diesel de 
mină ILDM 45 A);

— transportor cu racle
le (TR 3);

— transportor cu bandă 
de 600—1 800 min.

B. Mașini și utilaje fo
losite in exploatările de 
suprafață (cariere):

— utila ic pentru tăiere 
fără exploziv in roci moi ;

— excavatoare EKG 81 
și EKG 4,8 mc ;

— mașini pentru trans
portul auto în cariere auto
basculante DAC de 55 to
ne ;

— motoare MTU 6 V 
331 TC 42

mașini
miniere
C. Reparații la utilaje 

folosite in uzinele de pre
parare :

— alimentatoare cu disc 
de 800 mm și 1 600 mm ;

— alimentatoare cu plăci 
L 1 000 x 5 000 mm ;

— alimentatoare sanie
1 000 x 2 600 ;

— alimentatoare cu plăci 
metalice 1 000 x 3 150 și 
APM 1 200 G ;

— mori cu bile de toa
te mărimile ;

— mori cu bile 175 tone 
Humbold și 125 tone Ganz ;

— mori SKE1T;
— clasoarc spirale.

D. Reparații la elemen
te auxiliare :

— filtre vid de 5 mp și 
10 mp ;

— celule de fJotare de
2 x 2,8 mc și 2 x 100 mc ;

— lanțuri apropiere și 
lanțuri elevatoare ;

— reductoarc de viteză 
9 V 31 ;

— pompe cu membrană 
I’M 5 și pompe tulbureală 
PT150. I’T 100, PT II 0T;

— pompe Warman ;
— repere diverse pentru 

pompe MII, VIL. KSM, 
IEM. AF 300 ;

— trolii pneumatice șl 
trolii Screper ;

— trolii de angrenaj eli- 
coidal cu 1 tambur șl TAP 
55 kW

1. REPARAȚII ELEC TRO- 
MECANICE :

— reparații tablouri de 
comandă și forță ;

— reparații la partea e- 
lcctrică a excavatoarelor 
EKG 81 și EKG 4,6 mc ;

— reparații cxplozoarc 
EI 200 și ET 100 ;

— reparații transforma
toare și convcrtizoarc dc 
sudura ;

— reparații relee de pro
tecție tip RNN și ASPl ;

— rebobinari dc motoare 
electrice (puterea maximă 
de 100 KW);

— rcpnrahii aparate clcc- 
tro-casnice.

2. VERIFIC ARI PRAM

3. CONl-ECȚII METALIC E:

— forme pentru acoperi
șuri ;

— pene metalice pentru 
acoperișuri ;

— scări ;
— grătare tip fagure ;
— balustrade ;
— jgheaburi ,
— coluri ;
— flanșc;
— pentru industriile ali

mentară, materiale de con
strucții, metalurgică șl si
derurgică.

I. ÎMPLETITURI DIN

SIRMA NEAGRA
ȘI ZINC ATA :

— dimensiuni : 0 2 x 40;
2,5 x 40 ; 2,8 x 40 ; 2 x 20 ;
2,5 x 20.

5. PIESE DE SCHIMB :

— arbori și axe 0 max 
1 000 și L max 5 000 mm ;

— role pentru transport 
cu bandă ;

— bucșe și flan.șe ;
—1 roți dințate, 0 max 

8<>0 mm ;
— carcase, 0 max 800 

mm ; h 1 900 mm ; L 1 500 
mm și 1 340 mm.

6. PIESE CARE
NEC ESrrA :

— rectificare interioară 
și exterioară ;

— rectificare- plană ;
— rectificare arbori co

tiți.

7. PRODUSE DIN
CAUC1UC:

1. Curele trapezoidale
triple — profile : 22 x 19 ;
13 x 10 ; 17 x 13 ; Lungime : 
între 1 500 și 4 000 mm ;

2. Vulcanizare garnituri 
pină Ia 0 max 200 mm.

8. VERIFICĂRI SI REPA
RAȚII LA APARATE 
DE MĂSURĂ ȘI CON
TROL i

— dimensiuni liniare și 
unghiulare ;

— volume ;
— mase mari și mase 

mici ;
— presiuni ;
— mărimi electrice ;
— fizico-chimice și ana

lize spectrale la produsele 
de turnătorie ;

— calibrări cisterne ;
— încercări nedistructi- 

bile la cabluri.
9. I.UC RARI DE TELE

FONIE. INTERFONIE. 
MEGAFOANE. TRATA
MENTE TERMICE DE 
TOATE TIPURILE ȘI 
ACOPERIȘURI ELEC
TROCHIMII E

Analiza caracteristicilor 
mecanice ale produselor de

turnătorie și laminatelor :
— tracțiune .
— compresiune ;
— forfecare ;
— îndoire ;
— durități ;
— reziliență.

PRODUSE DE TURNA
TORIE :

— oțel manganos de ti
purile T 105 M 120 și 1’13') 
M 135, turnat în bara și 
blindaje pentru mori cu 
bile ;

— oțel carbon turnat, 
toate mărcile ;

— fontă toate mările, 
într-o gamă largă de pic 
se.

Loto

16,35 Actual

1G.45 Emisii 
în lim 
germa

17,45 Simpo 
Timișc 
dragos

18.30 Jocuri
Olimp 
de iari

19,00 Vidco-

19.30 Desene 
animal

20,00 Actual

• Sport

ta 
la ir

21,00 Film si 
„Famil 
Chisho 
Ep. 2

22,00 Jocuril
Olimpi 
de tara

♦ Pa'inaj 
artistic

1.00 Top 10.

Pentru orice fe| de relații, U.P.S.R.U.M. 
Deva poate fi contactată la telefoanele : 26151; 
26160 ; 21273 ; 18331, telex 72324 sau direct 
la sediul acosteia, din str. C. A. Rosetti, nr. 5, 
2 700, Deva.

Confecții utilaje miniere
Tn privința confecțiilor 

de utilaje și echipamente 
miniere, UPSRUM Deva 
realizează :

1. Explozor cu inductor 
(EI 200 D), destinat iniție
rii capselor electrice dc 
miaă intensitate la opera
țiunile de pușcare în lu
crările miniere normale, 
fără pericol de atmosferă 
explozivă.

2. Pompe cu membrană 
«le 509 l/li, folosite in insta
lațiile de preparare, pen- 
teu pomparea materialului 
îngroșat, care conține pină 
la (>0 la sută solid.

3. Mașini «le perfor it eu 
braț M\RG 130 C. nece
sare la perimarea g ,uri- 
Jor «Ic .mină lungi, cu dia
metrul mare (76—130 mm), 
in cariere de roci dc toate

categoriile, dc la calcare 
La granit.

4. Instalații do recupera! 
armături din abataje, uti 
lizate în minerit, la 
recuperarea armâiun’or ce 
se folosesc la execuția 
abatajelor.

5. Posturi dc tr insfoi in.i
toarc mobile de fl/i) 1 
pentru cariere, necesare in 
cariere și în șantiere, 
pentru a asigura transfer 
marca de 6/0.4 KW | mitru 
puteri de 250. 100. <<in
KVA și cu distribuție de 
0,4 KV pentru rcecpl.iri 
cu sar ini intre 100 500 A
in rigim d" neutru

<1. Il.izme I .nipon de .1 
me și tu usc. rlcstlnâle pin 
coșului tchnohu' - «),. f|o.
tare a minereului.

PROGRA1

16,00 Actuali

16,15 Desene 
animate

16,10 Tradiții

17.00 Pagini 
coregraf

17,50 Jocurile
Olimpic 
dc iarnă

* Hochei

20.30 ițdinaj 
artistic

22,00 TV5 Eui

22,35 BBC W 
Service.
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UL II

CONTRAPUNCT

De prietenul L. mă 
despart vreo două sute 
de kilometri. Nc vedem 
rar, dar. cind ne apucă 
dorul, ne dăm telefoane. 
La ultimul, mi se plingea 
că se află intr-un soi de 
ticăloasă abulie, nu mai 
poate să scrie nimic sub
stantial. nimic nu se lea
gă, nu mai poate nici citi 
decit cel mult romane po
lițiste. Cunosc. Nu sînlem 
singurii atinși de acest 
morb. Se pare că ne oin- 
tuie un bizar și ncaș’eo- 
tat sindrom al libertății 
dobindite. Scăpați din 
(arc. nu știm încotro s-o 
apucăm. In ce mă priveș
te, nu pot citi nici măcir 
romane polițiste. Trebuie 
să fie o carte cu 'olul 
ieșită din comun nc ea 
ca'e să-mi poată mobi'.ii.i 
resursele de interes si c- 
poi de concentrare. Per
formanța aceasta a reu
șit-o de curînd Anatrli 
Ribakov. cu Copiii din 
A-bat. Cunoșteam oi~o- 
c’im cartea de pe cind se 
transmitea la ..Europa Li
beră'. Dar atunci nu-mi 
făcuse cine știe ce impre
sie, evident din cauză că, 
fragmentată in rații săn- 
tăminale și doar auzită, 
fși pierdea in bună măsu
ră pregnanta mesajului si

Liceul de Artă Deva, vis 
al multor oameni care, ani 
la rind, au predit in invă- 
țămîntul muzical desfășu
rat In capitala județului, 
este de-acum un fapt îm
plinit. Și nu numai atit, 
roadele muncii desfășurate 
de zeci de cadre didactice 
de aici, specialiști recunos- 
cuți in întreaga țară, se 
văd, sînt apreciate în în
treceri interjudețene și na
ționale, desfășurate în im
portante centre, unde in- 
terpreții deveni și instru
mentele lor fermecate, cul
tura lor muzicală au lăsat 
o frumoasă impresie.

Astăzi ne vom opri asu
pra corului liceului (clasele 
IX—X), condus de dl prof. 
Nicolac Icobcscu, nimeni 
altui decit directorul cu 
probleme muzicale și un 
apreciat dirijor hunedorcan, 
care a lucrat și lucrează 
cu aceeași pasiune și cu 
adulții, dar parcă tot mai 
dragi și mai apropiați li 
sint cei tineri,

— Die profesor, în între
cerea interjudețeană desf-i-

Galeriile de Artă „For
ma” din Deva ne ofe
ră o expoziție de 
pictură, grafică și sculp
tură a artiștilor plas
tici deveni. Lucrările sint 
studiate cu atenție de vi
zitatori. unele chiar achi
ziționate de iubitorii dc 
artă care vor să sporeas
că zestrea de fi jmos și 
intimitate a propriei lo- 
euințe. Ne-a impresionat 
plăcut faptul că grupuri 
de elevi, alături de pro
fesorii lor de specialitate, 
trec tot mai mult pragul 
galeriilor, implicit al ao- 
tualel expoziții ctt. ti<p- 
tat-treptat, să se familia
rizeze ru actul dc creație, 
cu frumosul artistic, pen-

Copiii din Arbat
suflul. Căci, vetust cum 
mă știu, aștept, încă, de 
la literatură, mesaje iar 
de la roman amplitudine 
epică sau, cum ar peni, 
vină, calități pe care Ri
bakov le are cu prisosin
ță Dar care dintre pro
zatorii ruși /sovietici ?) nu 
le are ? E ea și cum for/a 
epică s-ar transmite la 
ci din generație in gene
rație. Ilustrativă in acest 
sens e fie și numai ulti
ma „promoție' de care a- 
t’cm cunoștință, încă so
vietică in toate cele — 
Astafiev, Rasputin, Trifo
nov, Șukșin, Aitmatov si 
ceilalți — unită prin a- 
cccași amplă respirație, 
prin același crincen dra
matism, prin același sen
timent cosmic. O ’stnr'e 
in perpetuă expansiune și 
ebuliție și o geografie a- 
flată sub semnul fărăde- 
margtnii au oferit dintot- 
deauna acestor prozatori 
o materie primă inepu zi- 
bilă, care le-a fost sufi
cientă, îngăduindu-lc su
perbul orgoliu de a răml- 
ne el insist, preocupați 
doar de istorisirea lor. de 
dramele și obsesiile lor, 
neispitiți de inovațiile 
sterile care stirnese pe
riodic furtuni în pahare
le cu apă ale Apusului. 
Copiii din Arbat nu face

excepție, deși Ribakov, ca 
virstă, aparține generației 
anterioare. El este încă 
„om sovietic", ar vrea să 
nu-și piardă credința in 
sistem șl Incriminează 
doar paranoia dictatorială. 
Dar e un scriitor cinstit, 
cunoaște sufletul norodu
lui său, ii trăiește tragi
cul destin și ajunge la 
stranii premonitii ca a- 
ceasta, de o uluitoare ac
tualitate : „Religia omului 
rus c statul, el il cin
stește pe Dumnezeu în 
persoana monarhului. Și i 
se supune. Și nu vrea nici 
un fel de libertate. Li
bertatea s-ar preface in
tr-un măcel general, iar 
poporul cere ordine (...). 
Dacă s-ar instaura o așa- 
zisă libertate, Rusia s-ar 
dezmembra". Aici, în a- 
ceastă neostenită tensiune 
dintre aspirația spre li
bertate și neputința de a 
o folosi cind e obținută, 
rezidă una dintre sursele 
de putere ale prozei ru
sești. Și, după toate apa
rențele, nu c nici o pri
mejdie ca izvorul să sece. 
Căci dacă s-a năruit U- 
niunea, omul sovietic e 
fncă viguros și apt să ge
nereze noi tragedii. El a 
și început să se adune, 
umăr la umăr, la m ting 
in Piața Manejului, pur-

tind portretele răpos r 
tătuci. E de presupus că, 
in această situație, inteli- 
ghenția va purcede din 
nou să caute căile de a 
ferici omenirea și că-și 
va pune, iar și Iar, un- 
ghia-n git, evaluîndu-și 
vinovăția de a nu fi iz
butit; „ia vinovat!” lată, 
a renăscut și organizația 
..Rusia muncitoare'. Nu e 
nici un motiv să ne În
doim că noi cercuri revo
luționare vor împînzi tra
dițional măicuța Rusie. 
Si, desigur, exaltată și 
famelică, Mașenka se va 
porni purtind literatură 
subversivă în carimbul 
cizmei, de la cercul re
voluționar din Sankt-Pc- 
tersburg, la cel din lla- 
barovsk. Iar in imensită
țile taigalei, veteranul 
/van Ivanovicl va distila 
samagon si din cind t/t 
cind va mal arunca in 
aer cite un tren...

Vom mai citi literatură 
bună dintr-acolo, negre
șit, căci copil se vor tot 
naște în Arbat și, duoă 
toata semnele, nu vor lip
si nici cei hotăriti să-t 
călăuzească neabătut spre 
cele mai înalte culmi. 

Trebuie să-l telefon’Z prie
tenului L., să-l încurajez...

IlADU CIOBAN U

j TROIȚĂ

1
^ Cind Dumnezeu s-a îndurat s-arate 

Iernatic Curcubeul—legăinint 
Copii cu luminări strigau : „Dreptate I* 
I.c sigilară gura, cu pămînt...

\ Au împroșcat, ca micii noi, țărîna 
l Și neaua din piețe-n canonadă 
.' Și nc-au restituit, murind, Lumiixi I 
1 Sublimă, dar cumplită Cruciadă !... 
J Drept Troiță-ntru aducere aminte 

1 Acest poem copiilor-martiri 
) Prinos al neștiutelor morminte 

Din iarna mioriticilor Miri.

' EUGEN EVU

PRIVEȘTE ÎN OCHII PRIMĂVERII

Mlădițe ale artei 
corale hunedorene

șuratâ în decembrie anul 
trecut in Catedrala Ortodo
xă din Oră.știe, ați obținut 
un succes deosebit, clnir 
surprinzător pentru unii, 
cu formația pe care o di
rijați.

— Concertul de colinde 
pe care l-am prezentat a- 
colo a lăsat o bună impre
sie specialiștilor, care ne-au 
acordat locul I, la striga
rea intii, spre bucuria co
piilor.

— Cum a fost posibil, în- 
tr-un timp attt de scurt, sa 
aduceți corul la o astfel de 
valoare ?

— La noi în instituție, 
în general, se desfășoară o 
muncă serioasă cu elevii. 
Cei care au îmbrățișat arta 
corală au șl înclinații, își 
formează o cultură muzica
lă aparte, o tehnică ce vi
zează probleme da dicție, 
frazare, expresivitate, emi 
sie, toate obținute prin e-

forturi considerabile. Dar 
toată această muncă trebuie 
verificată, consolidata prin 
concerte, ieșiri în public, 
ceea ce noi am și încercat 
prin concerte la Galeriile 
de Artă, la sala festivă a 
Palatului Culturii, la bise
rica -Adormirea Maicii 
Domnului” din Deva.

— Ce gînduri aveți pen
tru viitor ?

— Nc-am legat cu toții 
sufletul de o promisiune a 
factorilor culturali județeni 
și a Ministerului Culturii 
— aceea de a participa in 
vara la Posti valul interna
țional de la Agrigento (Ita
lia). Sperăm ca această 
promisiune să se adevereas
că. Acum ne preocupăm 
serios de problema reper
toriului formației. La alcă
tuirea acestuia am avut în 
vedere : criteriul valoric (al 
muzicii și ai textului), al 
varietății (abordarea unor

lucrări din creația univer
sală și românească, de mu
zică laică și religioasă, pre
lucrări dc folclor și din 
creația cultă). Am avut în 
vedere criteriul accesibili
tății, dar și abordarea unor 
lucrări care să pună pro
bleme dc ordin tehnic, in
terpretare expresivă, din ce 
în ce mai complexă. Vrem 

să urcăm treaptă cu treaptă.
Și cind avem ocazia să 
ieșim în public, nu prege
tam deloc să o facem.

— Ce părere aveți despre 
arta corală hunedorcami m 
ansamblurile ci ? Mă gîn- 
desc la stimularea activi
tății unor formații care se 
pare că au dispărut.

— Pentru ca arta corala, 
formațiile corale să trăias
că, sînt necesare manifes
tări — cit mai multe con
certe — locale, interjude- 
țene, Dar pentru aceasta 
sînt necesari bani. Or... Să 
sperăm că vor veni și zile 
mai bune, șl oameni mai 
întreprinzători, și sponsorii

MINEI. BODEA

Privește în ochii primăverii 
Și ai să vezi
Cum trec
Peste cerul privirii tale 
Stoluri de păsări...

Privește în ochii primăverii 
Și ai să simți ceva ciudat 
în adîncul privirilor tale. 
Ceva ce va semăna 
Cu o iubire...

Privește in ochii primăverii 
Și ai să crezi 
In venirea ei.
Înflorită și pașnică. 
Și-n rămincrea ei...

Privește măcar o dată 
fn ochii primăverii. 
Te vei îndrăgosti 
Și vei simți 
Că nici o fată 
Ca ea nu poate fi... 
Eu privesc în ochii primăverii 
Care sint de fapt ochii tăi 
Dc iubire veșnică...

GELU NEGREA

REPEȚI RÎNDVRILE

I întrucil nu există alegere
, drumul fiind pavat cu uralc 
l ne mișcăm în semicerc 

amețitoare istoric Nouă
1 cu răsuflarea tăiată
l cohorim tobogane din cer
1 parasolarc ciudate
1 pentru victorie sau declin
\ rupeți rândurile
1 și aduceți istoria
' să o împărțirii.

J < \RMEN DEMEA
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POȘTA REDACȚIEI

• I'rancisc Broodies ■— Simcria. Tot respectul 
pentru sentimentele dv, cuprinse în poezia „Basara
bia" ; „Flori ale iubirii, steaguri înfipte în zări t Ve
nim dc mult sub flamurile tale / Ale acestui scump 
pămint al țârii / Plini de lumini și fapte epocale I / 
E un puniint cu străluciri de soare / Dc cintec încur
cat și dc slavă...".

• Gheorghe I'rățilă — Ciungani. Din motive de 
spațiu, nu putem reproduce în întregime poemul dv, 
scris în vers popular. Am reținut : „Români, ma
ghiari, germani / Să trăim întru inulți ani... / Su se- 
aștearnă pe vecie / Tn aceasta Românie / Țara mea dc 
frumuseți / Cu oameni frumoși și drepți...”.

La Galeriile de Artă „Forma" DevaEXPOZIȚIA - CA FAPT DE CULTURĂ
tru a-1 înțelege, rupînd 
lanțul indiferenței, stare 
de fapt ce a ajuns pîna 
acolo incit elevul să nu 
știe că propriul profesor 
de desen este șl un apre
ciat artist în țară și chiar 
în străinătate.

In prezenta expoziție 
pot fi întîlnito compozi
ții semnate do Iosif Ma- 
tyas. Ia care remarcăm 
prezența personajului fe
minin în momente de re
laxare sau în acele unic» 
clipe ale rfîaternitâtii în

care mama își revarsă ge
neros căldura sentimente
lor pentru cel născut și 
căruia l-a Împrumutat 
viață din propria-1 viață. 
Ion Tcnghcru, Ion Cflrjoi 
oxpun lucrări ample, la 
ultimul remareîndu-so, 
dincolo de culoarea șl 
știința aparto a desenu
lui, motiva preluate din 
construcții medievale, co 
oreeaza o atmosferă de 
liniște, de sobrietate, dar 
nu de răceală. La Mircca 
Bâtcrt am reținut o lucra

re de excepție ..Răstigni
re", în care Hristos este 
înfățișat in clipele de su
premă suferință ale unui 
supliciu ncmaiîntîlnit — 
răstignirea pc cruce. Im
presia cu care răinîi ur- 
murind creația c aceea a 
linei icoane mtîlnitc în 
lăcașul de cult. Adrian 
Samson este prezent cu 
mai multe lucrări inspira
te din istoria țării ; Eugen 
Bencâu expune peisaje, 
inr Zoltan Szabo — mal

multe compoziții figurati
ve,

Sculptura este reprezen
tata dc un binecunoscut 
artist — loan Șeu — cu 
lucrări realizate în mar
mură și lemn („Semn pen
tru eternul străbun", «Dia
log pe verticală"), de 
apreciații orcatori Robert 
Kelemcn, Simion Cristca.

Atenția îți este reținută 
deopotrivă de interesante 
lucrări de grafică reali
zate de Eva Siitir, fie 
splendidele op-art alo lui

Tibcriu l-'aznkaș, un ar
tist rămas atașat unui 
mod de creație mai pu
țin întîlnit la noi, oferind 
însă lucrări extrem dc 
expresive, care îți rețin 
imadiat, privirea. Un punct 
inedit în expoziție — lu
crurile Măriei Micrtoiu — 
cu nuanțe și degradeuri 
interesante, specifice do
meniului textil.

Orice expoziție repre
zintă un moment aparte 
în spiritualitatea locului 
pe care filiala județeană 
a U.A.P. nu pregetă a-1 
aduce în atenție. Și me
rită a fi văzută ca un 
fapt de cultură

•1 \
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ANIVERSARI

• .LA mulți ani !“ pen
tru Crișati Petru, din Deva, 
la a 50-a aniversare, din 
partea soției Viorica. (909)

VÎNZARI -

CUMPĂRĂRI

• S.C. INTERNATIONAL 
Multiprest Deva vinde la 
cele mai avantajoase pre
țuri din județ, en gros ți 
en detaillc, televizoare co
lor, videourl șl alte pro
duse electronice. Oferim 
garanție 6 luni. Bdul De- 
cebal. bl. C-parter, telefon 
23-188. (850)

• S.C IMPF.X PA
RADIS SRL Petroșani, 
str. Aviatorilor, 70 B. 
Aeroport, livrează -en 
gros" următoarele pro
duse : băuturi alcooli
ce. din import, băuturi 
răcoritoare, bere import, 
țigări, cafea .alune. Im
portator direct. Tele
foane 935/42402 și 43400. 
Deschis non-stop. (838)

• VîND receptor tele
comandă satelit și conver
tor. Deva, telefon 19319, 
intre orele 16—20 . (921)

• VlND televizor „Sport",
mașină de cusut, casă, loc 
de casă, schimb casă cu 
apartament Deva, tele
fon 14720. (917)

• CUMPĂR (închiriez)
garsonieră. Hunedoara, te
lefon 957/14708. (918)

• VINDEM „en grn' 
cafea solubilă (NE-SS) fe’a- 
clque, la 450 lei cutia de 
<00 gr. Informații Orăș- 
tie. 056/42795.

(892)

• VÎND video recorder 
Multitech, 16 memorii, 99 
onnale. telecomandă, 120 000. 
Deva, telefon 16483.

(901)

• V1ND piese motor Golf 
Diesel, cu ambreiaj, electro
motor, anexe Passat, electro
motor Audi 100, cumpăr o- 
glindu stingă, geam mic 
ași dreapta Passat, 1982.

957/21566, orele 20—22.
(873)

c VÎND înscriere Dacia 
(1989) și echipament teh
nic pentru creștere 4 000 
pui. Geoagiu, telefon 145.

(807)

• C.A.P. Sîntandrei vin
de, la licitație, în satul 
Bircea Mare, grajd și ane
xă, în data de 21 februarie 
1992, orele 10. (612)

• VlND 2 vaci (trăgă
toare). Informații Almașu 
Sec, nr. 94 . (922)

• VÎND Dacia 1 300, De
va, telefon 19258. (926)

» VÎND apartament trei 
camere, zonă centrală. De
va, telefon 23874.

(923)

• VÎND televizor color
Grundig. Deva, telefon 
26065. (931)

• S. C. „COMERSANT" 
S.R.L. Orăștie , str. Repu
blicii, nr. 26, telefon 41710 
(fost local ADAS, lingă 
Catedrală), vă oferă ime
diat următoarele : televi
zoare color cu telecomandă, 
sigilate, baterii întreaga ga
mă. ciocolată, bomboane, 
dulciuri (Kandia), țigări, 
cosmetice, treninguri copii 
etc. Primește în consigna
ție mărfuri cu adaos între 
10—15 la sută. (928)

• FIRMA Axon Exim
Cluj vinde mașini de tri
cotat de uz casnic, tip 
„Superba" — Franța Te
lefon 95/166740. . (932)

• VÎND cuptor patiserie. 
Deva, telefon 21445. (935)

• VÎND apartament 2 ca
mere cu beci, ocupabil. Hu
nedoara, telefon 22448.

(351)

• VÎND video recorder 
Bondtech. Hunedoara, te
lefon 17841, după orele 16.

(356)

• VÎND ovăz, sat Ostrov,
nr. 44, familia Predoni 
loan. (934)

• VÎND Dacia Liberia,
zero km și Oltcit 11 R, 
41 000 km. Orăștie, tele
fon 41335. (933)

• VÎND urgent tractor 
U 415, nou. Deva, telefon 
25706, după orele 16.

(936)

SCHIMBURI
DE LOCUINȚE

• SCHIMB garsonieră 
confort sporit, cu aparta
ment 2 camere sau 2 gar
soniere, cu apartament 3 
camere, exclus Dacia și 
Micro 15. Deva, telefon 
26492, după orele 14.

(929)

ÎNCHIRIERI

• ÎNCHIRIEZ garsonieră, 
zonă centrală, în Deva. Hu
nedoara, telefon 11468.

(7966)

OFERTE DE SERVICII

• FIRMA particulară
execută transport marfă 
cu camion de 5 tone. De
va, telefon 18550. (903)

DIVERSE

• PARTIDUL Național 
Liberal Aripa Tînără roa
gă pe membrii și simpati- 
zanții săi ca, la turul doi 
de scrutin al alegerilor din 
23 februarie a.c., să par
ticipe la vot și să voteze 
candidații Convenției De
mocratice, aceasta fiind 
singura cale spre o demo
crație reală, prosperitate și 
demnitate civică. Ilenț loan, 
membru fondator P.N.L.— 
A.T., judelui Hunedoara.

(919)

• DACA mai există ci
neva din familia Lidolf 
care a locuit in Deva. Viile- 
Noi. să anunțe pe domnul 
Crigore Stan, localitatea 
Zăbrani, nr. 10, județul 
Arad, pentru moștenire. 
Telefon nr. 126. (915)

COMEMORĂRI

• CU aceeași durere în 
suflet, anunțăm că, în 2G

februarie 1992, se împli
nește un an de la trecerea 
în neființă a scumpei noas
tre mame și bunici,

MELANIA JURCA, 
din Deva. Comemorarea, 
sîmbătă, 22 februarie, la 
catedrala din str. A. Iancu, 
Deva. (920)

• FIICA Ionița, gi
nerele Victor și nepo
ții Cătălin șr Cristina 
anunță împlinirea u- 
nui an de la trecerea 
în neființă a celei care 
a fost

MARTA 
IOVĂNESCU

Parastasul de pome
nire va avea loc du
minică, 23 februarie 
1992, la biserica orto
doxă din Hațeg. (871)

• ÎNLĂCRIMATE 
gînduri și pioasă re
culegere la împlinirea 
a 6 săptămini de la 
trecerea în veșnicie a 
iubitei noastre mame, 
soacre și bunici,

MARIA POPA
Comemorarea va a- 

vea loc sîmbătă, 22 fe
bruarie 1992, orele 10, 
ia catedrala din str. 
Libertății. Deva. (930)

DECESE

• CU adincă durere 
in suflet, familia îndo
liata, soția, fiica, gine
rele și nepoții anun
ță decesul fulgerător 
al dragului lor, 

EUGEN NEGRU.
de 61 de ani, din De
va. Corpul neînsufle
țit se află depus la 
casa mortuară Deva, 
înmormîntarea are loc 
vineri, 21 februarie 
1992 orele 14 (925)

SERVICII DE „MICA PUBLICITATE" î 
;■ LA HUNEDOARA ;!
!■ Ziarul „Cuvintul Liber" prestează servicii;!
!; de mică publicitate și în municipiul Hunedoara.;! 
!; Persoanele interesate, din municipiu și din;! 
I; localitățile învecinate, se pot adresa la chioșcul;! 
!; propriu de difuzare a presei, situat în Hune-;! 
!; doara, bdul Dacia, nr. 1, lingă florărie și ofi-;! 
!; ciul poștal. Chioșcul este dotat cu postul te-;! 
!; lefonic 16926, prefix 957. !;

Apelind la serviciile chioșcului din municî-;! 
•J piui Hunedoara, economisiți timp și bani.
V.VAV/ZZA'ZZZW.VZZA'A'ZrtVZrZZA'ZA-AW.V.-.-,

FUNDAȚIA JUDEȚEANĂ A TINERETULUI

Organizează concurs pentru ocuparea pos
tului de barman-ospătar.

Concursul va avea loc în data dc 26 
bruaric 1992, orele 10, la sediul fundației 
str. M. Eminescu, nr. 2, telefon 11917.

Condiții :

I,

fe- 
din

vechime in specialitate de minimum 2 am; 
vîrsta maximă 25 de ani. (175)

AGENȚIA PENTRU SUPRAVEGHEREA 
ȘI PROTECȚIA MEDIULUI DEVA

Colectivul de salariați din A.S.P.M. Deva 
este alături de colega lor, ing. Viorica Szemeș, 
Ia greaua încercare pricinuită de moartea tată 
lui, și transmite familiei îndoliate sincere condo
leanțe. Dumnezeu să-1 odihnească ! (176)

S.C. MEROPA S.A. HUNEDOARA

bdul Traian, nr. 9

Angajează de urgență, prin examen sau concurs:
• șef-contabil cu o vechime minimă in spe

cialitate de 8 ani;

© jurist — cu vechime minimă în speciali
tate de 
normă).

5 ani (acceptăm și jurist cu 1/2

înscrierile 
roul personal,

1

*

FILIALA „DACIA SERVICE*' DEVA
Comercializează autoturisme din gama Da

cia și Oltcit și asigură desfacerea acestora către 
populație, la sediul său din Deva.

Ordinea de vînzare se stabilește în funcție 
de solicitările depuse la secretariatul unității.

De asemenea, execută prin toate unitățile 
sale reparații la autoturismele de fabricație in
digenă, folosind seturi-motor Iîorgo, cuzineți 
import și uleiuri Castrol.

Informații și relații suplimentare la telefoa
nele 18810, 25840, 25811. (172)

DIRECȚIA SANITARA DEVA
Organizează, în termen de 30 zile de la pu

blicare, concurs de ocupare a următoarelor pos
turi vacante :

• referent gr. III (revizor CFI) — Direc
ția Sanitară Deva

• analist programator gr. IV — Direcția 
Sanitară Deva

• contabil-șcf — Spital Psihiatrie Zam
• contabil-șef — Spital Baia de Criș
• director adjunct economic — Spital Baia 

de Criș
Depunerea dosarelor la Direcția Sanitară 

Deva — biroul resurse umane, în termen de 
20 de zile de la publicare. Relații suplimentare 
la birou resurse umane. (108)
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DACIA SERVICE DEVA
Angajează, pe bază de probă <lc lucru, următoa

rele categorii <le personal :
0 2 tinichigii auto pentru stația Orăștie ;
• 2 tinichigii auto și 2 mecanici auto pentru stația 

Hațeg.
Condiții :
— pregătire în profil prin școală profesională sau 

liceu industrial ;
— vechime în meserie de minimum 5 ani ;
— domiciliul în orașele Orăștie și, respectiv. Ha

țeg sau în comunele învecinate, cu posibilități 
de navetă.

Informații suplimentare la «Dacia Service” Orăș- 
tic și Ilațeg sau la Deva — compartimentul I’.I.S. — 
telefoane 18810, 25810, 25811. (172)
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S.C. „DEVACOMB" S.A. MINTIA (F.N.C.) |
Vinde din stoc ciocălăi de porumb, la prețul de > 
300 dc lei/tona. !

Relații la telefon 25880. (170) |

*

J/20/618/1991
Cont: 307050601 B.G. Deva

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA I 
2 700 Deva, str. ■ Decembrie, 85, 

ludețul Hunedoara 
Telefoane: <1275. 12157, 11269 

(Telefon Tipografie 1 25904 
Fax : 18001

î 
ț 
ț 
ț*
ț 
î

I
i

I

î*
tse fac la sediul societății — bi- 

pînă la data de 2 martie 1992. \ 
Concursul va avea loc în data de 3 martie 1992, 
orele 11,00, la sediu! unității. (171)

SOCIETATEA COMERCI \LA

FLORA TUR VENUS DEV A

prin Complexul dc la Sintuhalm, a pus in 
zare următoarele :

• un autocamion carosat „Cainuz" de 8 to
ne, dotat cu macara proprie, fabricație 1986.

© un autoturism „Opel Senator", an de fa
bricație 1979.

II
4

Dc asemenea, a pus in vînzare uleiuri pen
tru motoare Diesel și pe benzină, pentru ma
șini automatice, pentru distribuție și cutii de ț 

„Unocal". Iviteze, antigel marca „Castrol" și

Pentru relații suplimentare, vă 
vă adresați la numerele de telefon 
26294.

rugăm să
•_’i3H6 si

(173)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA

Aduce la cunoștința celor interesați că li
citația cu privire la concesionarea terenurilor 
anunțată pentru datele dc 27—28 februarie 
1992 se amină pentru 16—17 martie 1992, în 
vederea clarificării situației juridice a terenu
rilor vizate.

Termenul final pentru depunerea ofertelor 
la Primăria municipiului Deva, camera 9, este 
13.03.1992, ora 15.

Documentațiile pentru licitație se pot 
procura în continuare de la I.P.H. — S.A. Deva.

(174)
i

întreaga răspundere pentru conținutul 
articolelor publicata o poartă 

autorii acestora.

VIP ARUJVi
S.CL „Polîdava- S.A.

Deva, str. 22 Decembrie 257


