
Am călătorit recent la 
Timișoara cu acceleratul 
221. Pentru că circulă 
povești de groază despre 
condițiile pe care glorio
sul detașament muncito
resc al ccfereului 1■ ofe
ră stimațUor călători in 
schimbul unor prețuri in
decente, mi-am luat bilet 
de clasa întîi. Am ‘între
bat dacă trenul are în- 
tirzicrc. ..Regulat 1" — ml 
s-a răspuns. Așa a șl 
fost: n-a intirziat decit 
13 minute. Dar asta nu e 
întîrziere, ce naiba, doar 
nu sîntem in Japonia! 
Compartimentul era unul 
frigorific. Patru oameni, 
citi ne aflam acolo, am 
stat vreme de peste trei 
ceasuri cu gulerele ri
dicate, cu căciulile în cap 
șl cu mănușile pe miinl. 
Și ncmtșcați, pentru a nu 
stirni cumva vreun cu
rent de aer in plus peste 
cele ce zburdau între fe

contrapunct Viața decentă
reastră și culoarul ale 
cărui uși de la capete se 
închideau ele, dar știți 
cum e, nu chiar de tot. 
Plafoniera fusese smulsă 
și în locul ei trudea un 
beculeț de lanternă. De- 
cît așa lumină însă, am 
fi preferat întunericul 
care nc-ar fi scutit măcar 
de a ne contempla re
ciproc chipurile livide, de 
cadavre puse la congelat 
în vederea identificării. 
Dar nu vă spun nimic 
nou. Toată lumea trece 
Zilnic prin asta, ba poate 
prin altele și mai palpi
tante. Vreau să zic doar 
că, în timp ce simțeam 
cum îngheț în lumina a- 
ceea de vespasiană națio
nală, mi-am amintit de 
articolul 23 din noua 
noastră Constituție. Ce

spune el ? El spune că 
„Statul este obligat să ia 
măsuri de dezvoltare e- 
conomicâ și de protecție 
socială de natură să asi
gure cetățenilor un nivel 
de trai decent".

Partea proastă e că noi 
am pierdut noțiunea de
cenței. Ce înseamnă 
deci „nivel de trai de
cent", ce să însemne 
viață decentă ? Ține oa
re decența numai de 
„măsuri de dezvoltare 
economică și de pro
tecție socială" sau și de 
conștiința fiecăruia ? 
Căci ce fel de 
„măsuri de dezvoltare 
economică1' ar fi necesare 
pentru ca, de pildă, cei 
de la revizia de vagoane 
să nu mai lase trenurile 
să plece cu uși care nu se

închid ? Aici nu e nevoie 
de „măsuri", nici măcar 
de „o serie de măsuri", 
ci de puțină conștiinciozi
tate, înccpînd de la dl 
ministru Băsescu. pînă la 
ultimul sindicalist pus 
pe harțag și grevă. Iar 
conștiinciozitatea e un 
produs al conștiinței.

După umila mea încre
dințare, o viață decentă 
se poate duce și fără pre
vederi constituționale spe
ciale, atunci cînd pentru 
banii munciți pe care-l 
plătești nu ești scuipat 
in față. Fiindcă acum 
asta se întimplă : plătim 
ca să ni se calce în pi
cioare demnitatea și să 
fim batjocoriți de toate 
gunoaiele libere. Plătim 
bani clștiqați cu trudă, 
pentru servicii care nu

ni se fac sau nl se fac in 
batjocură. Cufr.^arăm pli
ne care a doua zi nu se 
mai poate mînca. Marfă 
expirată sau depreciată. 
Aceleași mezeluri mize
rabile, după rețetare 
ștlințific-ceaușlste. Lapte 
care se brînzeștc. Apă mi
nerală în sticle murdare 
de ulei. Plătim convor
biri telefonice imaginare 
și ne abonăm la publica
ții pe care nu le primim. 
Călătorim în condițiile 
deportaților la Auschwitz 
sau Siberia. Plătim o 
excursie amărîtă la Is
tanbul ca să fim la che
remul unei haite de biș
nițari, aflată în cîrdășie 
cu șoferi șl vameși co- 
rupți. Mi se termină 
spațiul. Mă opresc aici. 
Dar sînt sigur că puteți 
continua și singuri acest

RADU CIOBANU
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Se/iuie. bune-! !
O tradiție artist'că 

frumoasă și bogarâ nu 
poale să genereze, da
că este preocupare ti 
pricepere și daci se 
picură generos din a- 
cel binefăcător elixir 
sufletesc, decit rezul
tate deosebite. Așa se 
întimplă și in cazul 
Clubului „Siderurgls- 
tul" din Hunedoara, dl 
Tiberiu Illncea, direc
torul instituției, rela- 
tindu-nc că trei perechi 
de dansatori de aici 
au fost cuprinși în lo
tul național — de 
șase perechi de dans 
portlv (deci jumătate 

tor fl dc-al noștri — 
n.n.) — al României,
ce va participa la 
Festivalul Internațio
nal de dans sportiv — 
București ’92.

Acești tineri, deose
bit de talcntați, care 
se bucură de fericitul 
privilegiu, rod al stră
daniei lor și al core
grafului care ii instru
iește, slut Valentin lleș 
— Mariana Mlnișan, 
Marius Popa — Lu
minița Pascaliu, Cris
tian Parneșru — Emma 
Novac.

Festivalul se va des
fășura in Capitală, în 
perioada 29 februarie
— 1 martie '92. Hune- 
dorenllor le dorim 
mult succes !

■ic

Rcluind stagiunea de 
spectacole proprii, Clu
bul „Siderurgistul" din 
Hunedoara a prezen
tat in fața publicului 
localnic spectacolul de 
varietăți pentru tine
ret „Sărută-mă și 
taci!" In spectacol au 
evoluat formațiile de 
muzică ușoară „Sidcr- 
club", dans modern 
„Reflex", break—dance 
„Tarkus”, rapp-dancc 
„Stil", dans de socie
tate „Sider", grupul de 
umor „Rldens", solis
tele de muzică ușoară 
Gina Păsat, Elisabcta 
Bungett,

Spectacolul, care s-a 
bucurat de succes, a 
fost realizat de Cris
tian Coman (conduce
rea muzicală), Dana 
Mureșan (coregrafia), 
Cleopatra Pup (regia 
artistică). Prezentatori
— Carmen Stoica și 
Corin Bădărău.

SOCIETATEA COMERCIALĂ

CRĂCIUN & COMP

S. N.C.

• Desface către populație, în condiții avantajoase, prin Complexul

Comercial „Bachus", Piața Unirii, nr. 4, Deva

MOBILĂ STIL :

19 dulapuri E9 biblioteci ■ vcselare ■ mese
O Livrează „cn gros" pentru agenții economici :

11 țigări import S9 ciocolată E dulciuri diferite H răcoritoare
£1 cafea ness EB becuri import și alte produse.

Expoziția cu aceste produse este deschisă zilnic, la Complexul 
Comercial „Bachus", între orele 8—18, cu excepția zilei de duminică. 
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pc /T
— Și soțul dumneavoastră se duce în 

fiucarc zi la plimbare ?

— Nu, al meu bea acasă...
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FLASH!
Q APEL UMANITAR. Cen

trul județean de recoltare și con
servare a stngelui din Deva a- 
dresează un apel umanitar do
natorilor onorifici de singe, pen
tru ajutorarea dlui Cezar Tă- 
băcaru, care are nevoie urgentă 
de sînge (în primele zile ale lui 
martie), grupa AB IV negativ, tn 
vederea efectuării unei interven
ții chirurgicala. (S. C.).

O SPECTACOL MATINAL 
CU URMĂRI. Se numesc Vio
rel Slmedrea și Gelu Butule.cv. 
Primul — conducător auto, al

doilea — miner la Barza, slnt ve
cini in comuna Blăjcni. Ambii 
călătoreau zilnic lo serviciu cu 
același autobuz și erau prieteni. 
Dar in dimineața zilei de 25 fe
bruarie. ora 6,00, i-a cuprins ura 
unul împotriva celuilalt și s-au 
dat in spectacol în fața consă
tenilor, care erau tn mijlocul de 
transport. De la o ceartă care 
puica fl evitată, primul, mal 
agresiv, l-a lovit de mal multe 
ori cu cuțitul pe vecinul său, 
punindu-i viața în pericol, a- 
ccsta fiind internat de urgență 
la spital. Lui V. S. Poliția din 
Crișclor îi întocmește dosar pe
nal, în funcție de zilele de spi
talizare. Dar de rușine s-au fă
cut amindoi ! (AL. J.).

O HANDBAL FEMININ. 
Elevele profesorului I. Mătăsaru,

de la REMIN Deva. întîlnesc du
minică, de la ora 10, in Sala 
Sporturilor din localitate, pe Tri
colorul Arad (după unii specta
tori, echipa cu cele mai frumoa
se fete din seria D, a Diviziei B 
la handbal feminin). Dar, am 
adăuga noi, nici cu devencele 
nu ne este rușine! (S.C.).

Q călătorie plăcută. 
Călătorim aproape zilnic. Cu fel 
și fel de șoferi. în ce condiții, 
știm noi. De curînd am fost la 
Certe). Săcărimb, Hondol. Cu 
autobuzul 31-HD-4096, la volan 
fiind dl loan Gheorghe Botlcl. 
La urcare, călătorii erau primiți 
cu vorbe bune, bătrînii, oamenii 
cu bagaje multe — ajutați, 
autobuzul — nu exagerăm — 
curat ca un taxi. „Cum se poa
te ?" — l-am întrebat pe tină-

rul șofer al firmei „Coratran.3* 
Deva. „Simplu — ne-a răspuns. 
Dacă iți faci meseria cu plăcere, 
sc poate...' (GH. 1. N.).

Q ÎNCEPE FOTBALUL! Du
minică, 1 martie, la ora 13, la 
fluierul arbitrului 1. Crăciuncscu 
din Rm. Vilcea, pe stadionul 
„Corvlnul” va începe partida din 
Cupa României la fotbal, dintre 
hunedoreni și F.C. Brașov. Un 
adevărat test pentru ambele for
mații, cu 7 zile înaintea înce
perii campionatului național di
vizia A. (S. C-).

FLUSH!

ROMPRES. — ( on-
îorm datelor obținute de 
Romprcs de la Comisia 
Electorală Centrală, pre
cum și telefonic de la pre
fecturile județene, rezulta
tele finale ale alegerilor 
locale pentru funcția de 
primar în orașele reședin
ță de județ se prezintă in 
felul următor : frontul
Salvării Naționale și-a ad
judecat mandatele de pri
mar la Pitești, Oradea, 
Brăila, Călărași, lirgoviște, 
Craiova, Piatra Neamț. 
Vaslui, Iași, focșani, Iirgu 
Jiu, Botoșani, Slobozia, 
Rimnicu Vilcea și Tul- 
cea ; Convenția Democra
tică și-a impus candidați! 
la Bacău. Alba lulia. /Arad, 
Brașov, Ploiești, Timișoa
ra, Constanța, Deva și Si
biu ; Partidul Unității Na
ționale Române a câștigat 
la Buzău, Zalău, Cluj și 
Baia Mare : Uniunea De
mocrată a Maghiarilor di i 
România are primari la 
Sfintu Gheorghe și Miercu
rea Ciuc ; Mișcarea Ecolo- 
gistă din România a fost 
mai puternică la Bistrița 
și Suceava, in tiinp ce can- 
didații independenți au fost 
preferați la Alexandria și 
Reșița, in fine, la Galați, 
noul primar este repre
zentantul Uniunii Mingii 
Democrate, iar la Satu 
Mare un candidat indepen
dent, susținut de mai multe 
formațiuni politice.

tn municipiile Giurgiu. 
Slatina și Drobeta-Turnu 
Severin va avea loc al 
doilea tur de scrutin la 
1 martie a.c„ în timp ce la 
Tirgu Mureș vor fi organi
zate noi alegeri, la 1!) a- 
prilie.

■ BIHOR. — Turiști 
români arestați in I nga- 
ria. 16 turiști romani, îm
preună cu alți șase ruși, 
au fost reținuți, (imp de
12 orc, la Debrețin — 
Ungaria, in noaptea de 
21/22 februarie a.c. Puși să 
semneze declarații al că
ror conținut iiu-l cunoș
teau, turiștii români au 
fost bruscați și înjurați... 
tradițional : „români împu
țiți" sau „ciine de ro
mân". Apoi, transportați 
intr-un camion cu prelată,
13 dintre aceștia au fost 
depuși la punctul vamal 
— partea ungară — de la 
Borș. Li s-au înapoiat 
pașapoartele, dar au fost 
„omise" sumele de bani 
confiscate. în prealabil, tu
riștii ruși și trei cetățeni 
români de naționalitate 
maghiară fuseseră elibe
rați.

■ ROMPRES. — în le- 
gătură cu greva japoneză, 
declanșată in ziua de 20 
februarie, de federația Sin
dicatelor din Telecomuni
cații. dl Dorin Bălan. li
derul acestei federații, a 
declarat Agenției Naționale 
de Presă „Rompres" : „în- 
cepînd de azi, 26 februarie, 
sindicatele afiliate la fe
derația Sindicatelor din 
Telecomunicații sint in 
grevă japoneză pentru ob
ținerea drepturilor sala
riate. Greva va continua 
piuă la declanșarea litrei 
greve generale. dacă în
trunim jumătate plus unu 
din numărul membrilor de 
sindical afili.ați la federa
ție, care in acest moment 
numără circa 30 000 de 
membri".

FAX
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Starea infracțională in anul 1991
In anul trecut, Poliția 

hunedoreană s-a confrun
tat cu o situație operativă 
deosebit dc dinamică și 
complexă, care a determi
nat eforturi susținute din 
partea tuturor polițiilor, 
pentru stăpîmrea fenome
nului infracțional, pentru 
identificarea și tragerea la 
răspundere ocnală a celor 
care. într-tin mod sau al
tul, au încălcat dispozițiile 
legale. Astfel, în perioada 
de referință, ofițerii și sub
ofițerii de politie de la u- 
nitățile din municipii, ora
șe ți comune, au identifi
cat ți prins 2614 infractori, 
care au săvîrșit 4 320 dc 
fapte penale, cu 2 413 mai 
multe față de anul 1990. 
fiind cea mai ridicată sta
re Infracțională din ultimii 
15 ani. Acestea reprezin
tă: 21 infracțiuni de omor,
17 tentativă de omor, 3 
loviri cauzatoare dc moar
te, 27 vătămare corporală 
gravă, 41 viol, 201 tilhăric,
18 ultraje cu violență, 282 
infracțiuni de natură econo
mică. din care 112 delapi
dare, 342 infracțiuni dc 
dare-luare de mită și tra
fic de influență, 1 462 furt 
în dauna avutului privat, 
830 furt in dauna avutului 
public și altele.

Din totalul dc 2 617 in
fractori identificați și prinși 
(cu 989 mai mulți față de 
anul 1990), un număr dc 
300 erau recidiviști. iar 231 
minori. 812 din aceștia fi
ind cercetați în stare de 
arest preventiv.

Se constată o creștere în
grijorătoare a număr ulii 
minorilor care au corni.-, 
infracțiuni, în mod d .‘oie 
bit prin violență (tilhării. 
violuri), precum și furturi 
în dauna avutului prvtit. 
Majoritatea provin din fa 
milii dezorganizate sau co 
vicii. care manifestă in 
mod flagrant lipsă de preo
cupare în educare, dar. dc 
ce să nu o spunem, au (ost 
și minori care nu duceau 
lipsă de nimic. dar din 
spirit dc aventură au ajuns 
infractori la o virstă fra
gedă.

Ca urmare a infracțiuni
lor comise în anul 1991, s a 
produs un prejudiciu în 
dauna avutului public și 
privat în valoare de peste 
31 milioane lei, rcușindu-se

înrecuperarea acestuia 
proporție dc 80 la sută.

Aj fost identificați 
cercetați 
cânți și speculanți, 
care s-au confiscat mărfuri 
și bani în numerar, însu- 
mînd peste 4 milioane de 
lei. s-au găsit și pus In 
vînzarc mărfuri dosite în 
unități comerciale de stat 
valorînd circa 4 milioane 
de lei. aplicîndu-se totoda
tă amenzi persoanelor vi
novate. în valoare dc 
proapc 3.5 milioane dc Ici.

Poliția s-a confruntat cu 
o situație deosebită pe li
nie de circulație, în peri
oada dc referință, pe raza 
județului. înrcgistrindu-sc 
704 accidente dc circulație, 
soldate cu 56 morțl. 179 
răniți și avarierea a 971 
autovehicule. Această stare 
dc lucruri s-a datorat. în 
exclusivitate, frecventelor 
încălcări ale regulilor dc 
circulație de către partici- 
panții la trafic. Pentru aba
teri de acest gen, polițiștii 
au ridicat în vederea sus
pendării 2 278 permise dc 
conducere, din care 2 077

peste 700 trafi- 
de la

pentru conducerea sub 
fluența alcoolului sau 
stare dc ebrietate.

Deci, din sintetica pre
zentare a cîtorva indicatori 
dc bază ai activității, sc 
poate desprinde concluzia 
că în anul 1991 Poliția hu- 
nedoreană s-a confruntat 
cu o situație operativă deo
sebit dc dinamică și com
plexă, care a impus efor
turi susținute, acționindu-se 
zi și noapte prin metode 
ți mijloace specifice, pen
tru a da o ripostă fermă 
infractorilor.

Poliția mulțumește tutu
ror cetățenilor care au a- 
cordat sprijin în identifi
carea și prinderea infrac
torilor, înțclegînd prin a- 
ccasta că numai făcînd 
front comun vom putea 
stăvili ascensiunea infrac- 
ționalității în județul Hu
nedoara.

In- 
în

1.1. colonel ARSENIE
ÎO.VN DUMITRU.

Șeful Inspectoratului 
Județean dc Poliție 

Hunedoara

Drama sc prefigura în
că din ziua de 15 febru
arie, cînd loan Turcanu, 
împreună cu soția Danie
la Turcanu, și cei 
copii minori, toți 
orașul Vulcan, fac o 
zită familiei Vasilc 
joc din Uricani, cu 
se înrudeau.

La scurt timp după ce 
au ajuns, Vasilc Cojoo 
invită pc loan Turcanu 
și pe cumnatul acestuia, 
Constantin Răchiță, ce se 
afla acolo, la un restau
rant în oraș, pentru a 
servi cile un păhărel (ce 
bine ar fi fost dacă se 
limitau numai la atit I). 
Ei revin după cîteva orc, 
în stare de ebrietate. Cum 
alcoolul, în multe situa
ții, este sămînță dc cear
tă, Ion Turcanu arc niște 
discuții foarte aprinse cu 
soția sa, pe motive de 
gelozie. In final îți lasă 
soția și copiii la Uricani, 
ți pleacă singur la domi
ciliul său din Vulcan.

A doua zi, dimineața, 
femeia îți ia copiii și, 
împreună cu Vasile Cojoo 
și Constantin Răchiță, re-

Dublu asasinat
doi 
din 
vi- 

Co- 
care

la
vin la Vulcan. A fost 
însoțită de cei doi pen
tru o eventuală protecție, 
deoarece cunoștea foarte 
bine manifestările soțu
lui, mai ales cînd era în 
stare de ebrietate. Pen
tru Vasile și Constantin 
însă deplasarea a fost 
fatală.

Ajunsă acasă, soția 
este martora acelorași 
scene de gelozie ca și la 
Uricani, dar intervenția 
celor doi părea să apla
neze conflictul. Și, cum 
orice pace trebuie sărbă
torită, loan Turcanu își 
invită cele două rude în 
oraș, la un restaurant, 
pentru a le cinsti.

Pe la ora 14, revin toți 
trei acasă, în stare de 
ebrietate, și conflictul se 
reia, loan Turcanu ma- 
nifestîndu-se violent față 
dc soție, pe care o lovește

bestial cu pumnii șl 
picioarele. Intre timp, so
sește la familia Turcanu 
și Adrian Măgurca
nu. Conflictul sc am
plifică, prevestind dra
ma. Turcanu scap.i din 
cameră, merge în bucă
tărie. ia două cut,' și 
revine, înccpînd să lo
vească în dreapta ,i n 
stînga, pe cine .c ucă. 
Soția reușește să 11 i pc 
coridor, unde strigă 
pă ajutor. “ 
poliția, care 
sează la fața 
gresorul este 
dar în urma 
doi morți și 
grav. Ca urmare a mul
tiplelor lovituri cu cuți
tul, Adrian Măgurcanu. 
de 18 ani, muncitor la 
Mina Uricani. cumnatul 
autorului crimei, și Con
stantin Răchită, de 21 
de ani, din comuna Oi Iu
bești, județul Bacău, cum
natul soției agresorului, 
au decedat imediat, iar 
Vasile Cojoc, de 21 de 
ani, a fost rănit grav. 
Pedeapsa va fi. desigur, 
aspră.

lu-
Este anunțaț i 

se d<.piu- 
locului. A- 
imobilizat. 
lui rămin 

un rănit

POLITIA ÎN ACȚIUNE! In flagrant

• Sosiți in Deva, Achim 
zVbu, de 27 de ani, din Al
ba Iulia și Solomon Vil- 
cclcan, de 20 de ani, din 
Călan, se considerau la loc 
sigur. Cind au fost „săl
tați" dc polițiști și s-a gă
sit la ei suma de 31 000 de 
lei, nu au avut ce face și 
„s-au d t la vorbă". Cu o 
zi înainte, ‘^respectiv în 7 
ianuarie, du spart o locu
ință în Alba Iulia, dc unde 
au furat 59 000 de lei.

• Doar în cîteva orc. po
lițiștii din Brad au reușit 
să-1 identifice și să-1 prin
dă pe Viorel Datina, dc 30 
dc ani, infractor recidivist, 
fără ocupație. care în 
noaptea de 11/12 ianuarie 
l-n acostat și lovit pe Toa- 
der I... cioban din zonă, dc 
la care și-a însușit suma 
dc 50 000 dc Ici.

fapta infractorului nu se 
poate chema dccît tilhăric 
ți. cîțiva ani buni, Vasile 
va sta acolo undc-1 este 
locul.

• In ziua dc 19 februa
rie a.c., au fost arestați 
Iosif-Mircca Iștoc, de 19 
ani. Costa Aron, dc 65 de 
ani, Cimpurean Emil, de 
65 de ani, toți din comuna 
Dobra, șl Blstrian Traian, 
de 39 de ani, din comuna 
Butrina, care au confecțio-

Să luăm aminte
nat artizanal ți deținut ile
gal două arme dc foc. pe 
care le-au folosit la comi
terea unor acte de braco
naj în perioada 1991—1992.

Puțin mai lipsea ți tre
ceau la producția dc scrie.

• înșelăciunea prin sis
temul „SMEN- se practică 
și la Deva, 
București, 
cnți 
mat. 
dutc 
alții

nu numai la 
găsindu-se cll- 

destui. Unii au recla- 
deoarcce sumele picr- 
erau destul de mari, 
nu, poate de rușine.

în ziua de 6 februarie, 
au fost „săltați" din piața 
agroalintentară a munici
piului Deva și arestați Gri- 
gore Balaj, de 31 de ani, 
recidivist, și Daniel Jurca, 
de 22 de ani, ambii cu do
miciliul în Deva, care au 
înșelat cu 76 000 de lei pe 
Ștefan S. Acesta a încer
cat să cumpere de la ce) 
doi valută, infractorii au 
fost de acord, dar apoi au 
renunțat, restituindu-i ba
nii (acesta era jocul). CInd 
omul a ajuns acasă, a con
statat cu stupoare că din 
teancul de bani lipseau 
76 000 de lei.

După arestarea celor doi, 
mai mulți cetățeni au lă
sat rușinea la o parte și 
s-au prezentat la poliție, 
reclantînd că și ei au pățit 
la fel. 
gubelc 
sistem 
de lei 
opresc 
lor I

în cursul lunii februa
rie, pe raza județului 
s-au comis 22 de tîlhăril, 
majoritatea tn stradă, vic
timele fiind îndeosebi 
persoane In stare de e- 
brietatc, autorii depose- 
dîndu-1, prin violență, de 
bani și alte bunuri. Ac- 
ționînd operativ, poliția 
a reușit identificarea și 
prinderea autorilor In 97 
la sută din cazuri, toți 
fiind cercetați în stare 
de arest preventiv.

Iată-1 pe cîțiva dintre 
tllbarll... la drumul ma
re :

Ioan Cornel 
de 24 dc ani, 
chimist Ia S.C. 
giea
acostat, seara, pe o stra-

Domșca, 
operator 
.Siderur- 

S.A. Hunedoara, l-a

Pînă în prezent, pa- 
produse prin acest 
au depășit 400 000 
ți se parc că nu sc 
aici. Aviz amatori-

Pe baza concluziilor 
desprinse din analiza si
tuației operative, a ten
dinței fenomenului infrac
țional, ofițerii dc profil 
economic au întreprins un 
complex de măsuri speci
fice pentru prevenirea ți 
combaterea neregulilor din 
economia județului, vizind 
modul de gestionare a 
bunurilor ți valorilor, res
pectarea normelor privind 
inventarierea gestiunilor. 
Înlăturarea aspectelor de 
neglijență ți proastă gos
podărire a materiilor pri
me, materialelor și pro
duselor finite, apărarea 
avutului public ți privat.

Avind în vedere spa
țiul limitat, din multitu
dinea aspectelor ce fac 
obiectul preocupărilor for
mațiunilor economice vom 
face referire numai la ac
tivitățile desfășurate In 
spiritul Iz-gii 12/1990. re
publicată, privind prote
jarea populației împotri
va actelor ilicite dc 
merț.

Urmare a acțiunilor 
treprinse, fie direct. 
In cooperare cu alte
gane dc control, numai In 
a.tul curent, pentru exer
citarea actelor corner :iaie 
neautoriziite. depășirea a- 
daosulu1 comercial, ncafi- 
țări de orețuri. dosirea

co~

în- 
f io 
or-

Poliția economică și protecția
populatei imiotriva

dc mărfuri în vederea 
vinzării preferențiale, pu
nerea în vînzarc a măr
furilor degradate sau cu 
termenul dc garanție de
pășit și alte contravenții 
reglementate dc amintitul 
act normativ, s-au apli
cat 124 amenzi In valoa
re de 2 673 000 dc lei șl 
s-au dispus măsuri dc ri
dicare. în vederea confis
cării, a unor mărfuri șl 
bani rezultați din efec
tuarea actelor Ilicite, In 
sumă de 1.5 milioane lei

Exemplificăm cazurile 
numitelor Aurelia Stănes- 
cu .șl Maria Herbci, de 
la Societatea Comercială 
„Ulpia" Deva, care au pus 
in vînzarc cafea ness „A- 
mlgo", cu termenul dc 
valabilitate depășit (In va
loare de 878 800 de lei), 
iar Constantin Barbacaru, 
gestionar la alimentara 22 
din Petrila, nu a luat 
măsuri de conservare co
respunzătoare. fapt ce a 
condus la degradarea cnn-

comerț ilicit
V

tltățli dc 100 kg carne de 
porc (in valoare de 28 000 
de lei), pe care, apoi, a 
încercat să o valorifice 
populației.

Dc asemenea, Societatea 
Comercială „Alimentara" 
S.A. Deva, in 6 și 7 Ia
nuarie a.c., s-a aprovizio
nat cu 
ouă. pe 
le vîndă 
lei/buc., 
la prețul de 13 lei/buc., 
lncasînd dc la populație 
în plus suma dc 151 740 
de lei.

Amintim, pe această ca
le, că efectuarea fără 
autorizație a oricăror 
acte sau fapte care, po
trivit dispozițiilor lega
le. sînt considerate ope
rațiuni de import-export, 
constituie Infrncțiune ți 
se pedepsește cu închi
soare de la 2 la 7 ani. 
Pentru aceste motive, au 
fost cercetați soții Bîclea 
Emlllan țl Ellsabeta, ca
re nu fost depistați In

101160 bucăți de 
care trebuia să 
la prețul de 11,50 
dar le-a vîndut

piața municipiului Hune
doara, oferind spre vîn- 
zarc produse în valoare 
de 261 000 de lei.

In ultima perioadă de 
timp, i 
deschis 
valutar 
bănci și 
măr tot 
tățeni efectuează acte de 
schimb valutar Ilegal în 
piețe sau pe străzi, de
venind astfel victime po
tențiale ale infracțiunilor 
de furt, înșelăciune, tll- 
hărie ori le este plasată 
valută falsă. Precizăm că 
numai cu ocazia unei ac
țiuni organizate In piața 
municipiului Deva, pen
tru încălcarea art. 1, lit. 
a din Legea 12/1990, au 
fost aplicate 8 amenzi, 
confiscîndu-se 425 DM, 

31 dolari, 200 șilingi, 13 000 
de forlnți și peste 200 000 
de lei

Deși se acționează zil
nic pentru curmarea a«> 
tlvitiiților ilicite, împreu
nă cu celelalte organe 
specializate, facem apel 
ia opinia publb ă, dc a 
sesiza aspectile care le 
lezează interesele, pentru 
realizarea unui front co
mun. avind drept scop 
asigurarea stării dc lega
litate ți de protecție rea
lă a cetățenilor.

la drumul mare
cu toate că s-au 
case de schimb 
la filialele unor 

: la O.J.T., un nu
mai mare dc cc-

pe 
P. 
de

32

dă din municipiu, pe Au
rel V., pe care l-a depo
sedat prin violență de 
bunuri In valoare de 
10 000 de lei. Infractorul 
a fost identificat și prins 
după 48 de ore ;

Marcu Vitcz, de 26 de 
am. din Petrila, muncitor 
necalificat la mina din 
localitate, care prin vio
lență, i-a deposedat 
Daniel B. și Dumitru 
dc mat multe articole 
îmbrăcăminte :

Miklos Kovacs, de
de ani, recidivist, ți Con
stantin Măgurcanu, de 33 
de ani, ambii din Orăștie, 
fără ocupație, l-au acostat 
ți lovit pe o stradă din 
oraș pe Dorin B._ de la 
care și-au însușit bunuri 
în valoare de 8 200 de lei ;

Petru Gheorghiță, de 
17 ani, din comuna Sih- 
lea, județul Vrancea, 
Alini Cocoș, de 16 ani, 
Rudolf Fiildp, de 16 ani 
și loan Bomba, de 15 ani, 
toți clin Deva, fără ocu
pație, acțiouînd în grup, 
au comis două tîlhăril pe 
raza municipiului, acos- 
ttnd ți lovind pe stradă 
persoane singure, pe care 
le-au ti, posedat de bani 
și obmoltt.

Numai într-o perioada de 
20 de zile, polițiștii au prins 
în flagrant de furt 19 in
fractori, care pe timpul zi
lei sau al nopții încercau 
să pătrundă prin efracție 
în unități comerciale sau 
case particulare, ori încer
cau să-șl însușească bunuri 
și bani de la persoane fi
zice. Nominalizăm doar pe 
cîțiva dintre aceștia :

Petru Farcaș, de 32 de 
ani, fără ocupație, cunos
cut cu antecedente penale, 
a fost prins în flagrant în 
timp ce încerca să pătrun
dă prin efracție în hala 
Obor din municipiul Hune
doara. Din cercetări s-a 
stabilit că acesta este au
torul și a două spargeri de 
grădinițe, cauzînd un pre
judiciu de peste 50 000 de 
lei.

Tot la Hunedoara, Va- 
sile Damian, de 42 de ani, 
fără ocupație, recidivist, a 
fost surprins de o patrula 
a poliției în timp ce în
cerca să fure o 
autoturism, în 
90 000 de lei.

Dorin-Florin 
20 dc ani, din Deva, a f>>st 
prins în flagrant, noapte >, 
de o patrulă a poliției. în 
timp ce fura dintr-un au
toturism. S-a stabilit din 
cercetări că nu este la pri
ma faptă dc acest gen.

Dc asemenea, tot în fla
grant au fost prinși și Dra 
gomir Alba, dc 19 ani, f.. 
r.i ocupație, din Deva, la 
scurt timp după ce a spart 
3 autoturisme în cartierul 
Micro 15.

Romco-Vasilc Irlmiță, dc 
26 de ani, din Hunedoara, 
fără ocupație, a fost prins 
în flagrant în piața Obor 
din municipiu, in timp <-e 
fura articole dc îmbla' a 
minte de la Ioan C. Folo
sirea violenței pentru i 
scăpa nu i-a fost dc n i 
un folos.

rcmorcă
valoare ■1

Cristca,

A fost arestat Ioan 1 
căci, de 30 de ani, mun. 
tor necallficat la Mina I 
ricani, care, in seara zilei 
de 16 februarie a.c.. profi- 
tînd de starea mintală (cu
noscută bolnavă ps'hic). a 
numitei Anișoara B.. de 18 
ani, din localitate, a con
dus-o în apartamentul său, 
unde a violat-o. T.I.. a fost 
identificat și prins ’•> cîte
va ore de la comiterea 
faptei.

V
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S.C. „VENUS” S.A. 
DEVA SE AFIRMĂ

— Numele vă recoman
dă ca o societate nouă.

— Nc-am constituit ca 
atare in martie 1991. Dar, 
de fapt, ne-ain desprins 
din societatea „Ulpia". 
Așa că majoritatea ma
gazinelor noastre sînt... 
vechi, în sensul că-și con
tinuă activitatea .și sînt 
cunoscute cumpărătorilor 
de mulți ani.

— Ați spus „majori
tatea". Deci in activitatea 
comercială a Devei v-ați 
afirmat cu noi magazine?

— Intr-adevăr ! Este 
vorba de magazinul „Pa
radis”. deschis alături de 
cel numit „Auto-Moto”, 
de pe bdul Deccba), prin 
fracționarea spațiului co
mercial.

— Ce ne puteți spune 
despre „Paradis" ?

— Are două comparti
mente. Unul pentru femei 
ți altul pentru bărbați. 
Primul oferă sexului fru
mos con.ecții. tricotaje, 
încălțăminte ți — cum 
s-ar putea altfel ? — ar
ticole care să-i pună in 
valoare cochetăria. adi
că podoabe (cercei, măr
gele ț.a.). „Paradisul băr
baților” pune in vinzarc 
confecții ți lenjerie pen
tru ei dar ți articole de 
blănărie (atit pentru băr
bați cit și pentru femei). 
De fapt, aici se regăseș
te blănăria expusă îna
inte in apropierea Casei 
de Cultură Deva.

— Este singura înnoire 
în activitatea unităților 
dv 7

— Aț spune că nu. Cred 
că cca mai importantă

schimbare în activitatea 
noastră este eficiența pe 
care o înregistrăm ți de 
care nici nu putea fi 
vorba înainte.

— Asta înseamnă că 
nu aveți probleme. Cre
deți că vă mai puteți to
tuși îmbunătăți activita
tea ?

— Este adevărat că nu 
avem probleme deosebi
te. Doar cele legate. în 
principal, de aproviziona-

Discuție cu dl ec.

I.IVIU TUDOR,

directorul societății

rea cu marfă. In mod o- 
bițnuit, profilul nostru 
fiind de comerț cu măr
furi ncalimcntare, ne a- 
provizionăm de la depo
zitele societăților „Metal- 
chim” (fostă I.C.R.M.) și 
„Sarmintex" (fostă 
I.C.R.T.L). Dar cînd nu 
găsim aici produsele so
licitate de cumpărători, 
ne aprovizionăm direct 
de la furnizori (care, din 
păcate, ii preferă pe 
particulari) sau prin an
grosiști. Ultimele moda
lități de aprovizionare 
presupun mărfuri la pre
țuri mai mici pentru cum
părători. Și chiar ți pen
tru noi pot fi mai ren
tabile. Dar mai înainte 
de a vă răspunde la cea
laltă parte a întrebării, 
care vizează mai ales

activitatea noastră vii
toare, aș adăuga că toate 
magazinele au fost dotate 
cu casc de marcat elec
tronice. Cc-ar mai fi de 
făcut ? Multe. Ne gîn- 
dim în primul rind să 
igienizăm magazinele, in
cit omului să-i facă plă
cere ți din acest punct 
de vedere stă intre în ele. 
Ne framintă, de aseme
nea, găsirea unor soluții 
pentru folosirea eficientă 
a tuturor sfințiilor. S-au 
construit magazine imen
se. in care poți să dan
sezi. dar e greu să Ie 
umpli cu marfă. Și avînd 
o singură ușă de acces 
Ia magaziile — ți ele 
imense — din spatele ma
gazinelor, acestea nu 
pot fi segmentate în mai 
multe spații comerciale, 
pe care, eventual, să le 
putem închiria. Acestea 
ne sînt problemele și 
preocupările de moment.

— Puteți evidenția cîți- 
va dintre lucrătorii socie
tății ?

— Fircțte, aș putea. 
Dar n-o fac pentru că 
cvidcnțiindu-i pe unii, 
s-ar simți nedreptățiți 
ceilalți. Sintem cu toții 
48 de oameni în societa
te și pentru că desfășu
răm o activitate publi
că se vede tot ceea ce 
facem sau nu facem. 
Cel mai imparțial jude
cător al nostru este clien
tul. De aceea așteptăm 
evidențierile din partea 
cumpărătorilor noștri.

Convorbire consemnată de
V. ROMAN

Magazine.e curilor 22—23 de pe 
bdul Deccbal, Deva.

Ați văzut

Viața decentă
(Urmare din pag. 1)

trist inventar care com
pune vicfile noastre con
damnate — pină cind ? 
— la indecentă.

O viată decentă nu 
înseamnă nimic altceva 
decit normalitatc. Să 
nu mal stai la cozi să 
găsesti oricind lucrul <l<> 
care ai nevoie. Să-l și 
poli folosi. Pentru ha
nul tău, să fii servit co
rect șl demn. Iar vara 
să-fi pofi lua nevasta și 
copiii și, călătorind civi
lizat. să-fi petreci con
cediul nu l i Acapulco sau 
pe Coasta de Azur (dar 
de ce nu ?), măcar la 
Vata de Jos...

I*
I*
I
*

I%
I*
I
I
I
I*
I
i

La capacitatea maximă j
Pină nu dc mult, pen

tru locuitorii din Brad 
și cei din localitățile a- 
propiate era „o durere" 
aprovizionarea cu piinc, 
căci se vindea veche și 
la cozi mari, mai cu sca
mă la sfîr.șitul săptămî- 
nii. Dor, prin termina
rea lucrărilor la instala
țiile dc coaccrc și cup
toare, lucrurile s-au 
schimbat total. I.ucrînd 
Ja întreaga capacitate, 
fabrica livrează zilnic în 
jur dc 28 000 kg dc pîi- 
nc : albă dc 1 și 1,800 
kg, neagră, „Dîmbovița", 
produse pentru ocazii tra
diționale.

• «va» t • —

Dl Nicolae Iu;,a, șeful | 
fabricii, ne spunea : „A- * 
cum avem condiții foar-1 
te bune de lucru și pu- >> 
tem satisface pc deplin | 
cerința de piinc. îmbu- t
nătățirca calității pîinii | 
depinde dc calitatea ma- J 
tcrici prime : făină ți I 
drojdie. Facem eforturi J 
mari în aprovizionarea cu I 
materii prime dc călită- ;
te, ca să scoatem pc I 
piață numai piinc proas- J
păta, chiar caldă, pc care | 
consumatorii noștri au , 
început să o aprecieze". I
( \L. JVRCA).

Pentru bolnavii
din Hunedoara

De la Consiliul dc ad
ministrație al Spitalului 
Municipal din Hunedoara, 
am primit un răspuns, 
drept la replică, referitor 
la articolul „între birocra
ție și abuz", publicat în 
ziarui nostru nr. 554, din 
12 februarie a.c. în esență, 
precizarea care se face 
privește faptul că apara
tura medicală, proprietate 
a S. C. „Favior" S. A. Oră.ș- 
tic, a fost transferată Ia 
Spitalul Municipal din 
Hunedoara (nu la sediul

societății din Orăștic), a- 
ecasta fiind acum folosită 
pentru bolnavii din muni
cipiu, inclusiv pentru an
gajați! societății „Favior".

Dc asemenea, se face 
mențiunea că : „deciziile 
consiliului dc administra
ție au fost legale ți în 
interesul serviciului, pu
țind fi oricind verificate, 
neexistind nici un pericol 
dc a strivi strădaniile oa
menilor cinstiți".

>. s---.

noastre... •
„AlTO-MOTO"

„PARADIS" 
blocul K. tot pe bdul 
Deccbal dir» Deva.• „MIRAJ*• „I.UXOR" • „MATERNA"
de pe bdul 1 Decem• „S.VMT \S"

toate situate la parte brie, Deva.
rul blocului .1, strada
Libertății, Deva (p<-s- ® TUTUNGERIA
te drum dc magazi NR. 109,
nul „Tineretului" De
va). dc lingă ( nsa de

Cultură, Deva.• „ELECTRONIC

......-vă așteaptă!

Informăm 
cumpărătorii
• Ponderea articolelor 

de textile și încălțăminte, 
intre mărfurile desfăcute 
de către magazinele noas
tre, este de 29 la sută, di
ferența constitulnd-o pro
dusele metalo-chlmice ;
• Obiectele de uz gos

podărie (televizoare, apa
rate video, frigidere, ma
șini de spălat ț.a.), precum 
ți blănurile pot fi cum
părate și cu plata în rate;
• S. C. „ Venus* S. A. 

practică, la majoritatea 
produselor, adaosuri co
merciale sub limita maxi
mă legală;
• Mărfurile puse la dis

poziția cumpărătorilor pro
vin atit de In furnizori 
interni, cît și din import ;

O Toate produsele vîn-

dutc prin magazinele so
cietății „Venus” S. A. De
va au calitatea garantată, 
Indiferent că provin de la 
producători din țară sau 
externi.

Vinzări 
de peste

I’rin magazinele S. C. 
„Venus" S. A. Deva, în 
fiecare zl se vînd mărfuri 
în valoare de peste nn 
milion de lei.

Acest lucru e posibil 
printr-o aprovizionare bu
nă cu aparate de uz cas
nic, foarte solicitate de 
cumpărători, dar ți eu nr- 
licole dc îmbrăcăminte șî 
încălțăminte, moderne, de 
sezon. Mărfurile, alît ce
le amintite cît și cele care

„PARADISUL"?
Dacă ntl, vă invităm 

să-l vizitați ! Se află 
lingă magazinul „Auto- 
Moto", de pe bdul Dc- 
cebal din Deva. Trc- 
cindu-i pragul, nu veți 
fi dezamăgiți !

Doriți o haină de 
blană, un costum, o 
cămașă sau o cravată? 
Le găsiți la „Paradi
sul bărbaților” în mă
rimi, culori ți modele 
pentru toate gusturile 
și virstele.

Vreți să-i faceți so
ției, iubitei, mamei sau 
fiicei un cadou, acum, 
în pragul lunii lui 
Mărțișor ? La „Paradi
sul femeilor” puteți 
găsi suvenirul dorit.

Și, nu in ultimul 
rind, la acest maga
zin vă veți întâlni cu 
bunăvoința vinzătoa- 
rclor, însoțită de ura
rea „llinc ați venit la 
„Parndis" !".

zilnice 
un milion
fac obiectul vinzării celor
lalte magazine ale societă
ții, sint achiziționate pc 
criteriul calității. Garanția 
calității mărfurilor, preo
cuparea pentru punerea lor 
rapidă In vinzarc, precum 
ți atenția acordată cum
părătorilor contribuie, a- 
lături dc aprovizionare, la 
realizarea zilnică a sumei 
rin un milion dc lei din 
vînzărl.

Magazinul
■i.'itorilor, nr. 2 — <•

S. < . < ’npil
imitate bine

S.R.I . Iliad, sir. \ i- 
aprovizionată.

I oto I. ARON

Țftran 

înăhiișindu-și 

pll'ISili
Coboară primat ara peste 

noi, încet, cu sfințenie 
parcă aducîndu-nc in su
flet și-n priviri nostalgia 
satului natal, nostalgia ță
ranului din noi

Ne pune pc gînduri pri
virea sa speriată, cînd se 
strecoară tăcut, cu sfiala, 
pe lingă zidurile obosite 
ale notariatelor. căutin- 
dti-.și sorgintea, prezentul 
și rostul.

Este atita durere și căl
dură in gesturile lui, une
ori repezite, cind îmbră
cat în hainele „de tlnut", 
pășește, cu pași nesiguri pe 
caldarimul orașului, parcă 
in căutarea timpului vier- 
dut. Miinile sale — bătă
torite cu gesturi încărcate 
de IrlstMe — nti-și găsesc 
locul, simțîndu-se stingher 
străbătînd ncmunca ce ne 
obosește orașele.

El ar vrea să reamin
tească tuturor, prin pre
zența sa, că „reșnicta s-a 
născut la sat", că purtăm 
in noi pămintul acestei 
țări, ca pe un însemn, al 
apartenenței românești la 
eternitate.

Acum este tri t, pămbl- 
tul îl privește cu răceală, 
dc la distantă, l'.l i se fn- 
chlnă în gln<l, făcindu-i 
semnul crucii.

Coboară încet primăvara 
peste noi, încătușați in 
nostalgia de țăran inăbu- 
șind"-sl plinsul

MIRJEA < WOTESCU

Infecția cr- virusul HIV și boala 
SIDA la copil și adolescent (11)

Trebuie cunoscut că viru
sul nu trăiește in afara 
organismului gazda, fiind 
PARAZIT IN TRACELU- 
I..AR, deci trebuie să pă
trundă In celulele persoa
nei, pc care le va para
zita, ți se va multiplica 
pe scama lor, dlstrugind 
apoi celulele dc apararc 
față dc infecție.

Virusul, pătrunzind în 
limfocitc, va duce la ifec- 
hirca tuturor organelor, 
căci llmfoeilclc trec din 
circulație in nceste orga
ne. Toate organele au 
zone în care se afla teri
torii cu țesut limfatic : pie
le, Intestin, plamînl, ficat, 
creier, splină, ganglionii 
limfatici (din toate terito
riile). Aceste organe vor 
fi grav lezate în cadrul 
bolii. în clipa cînd ca iz
bucnește.

Semne clinice care tre
buie să atragă atenția : 
n rccldivante • bac
teriene, virale (herpes),

cu ciuperci (in special in 
cavitatea bucala); • sin
drom febril prelungit; • 
mărirea .mglionilor lim
fatici în mai multe zone ;
• pneumonii care nu ce
dează kt tratament ; a slă
bire ponderala inexplica
bilă ; • diaree prelungită;
• leziuni bucale rebele la
tratament ; • erupții cuta
nate ; • degradare cere
brală rapidă ți progresivă.

I a copil, boala prezintă 
urin.itoarclc particulari
tăți ; • incubația este
scurtă ; • manifestările cli
nice sînt severe, datorită 
particularităților virstei ; • 
determinări precoce cere
brale ; • progresie rapidă;
• decesul survine mai re
pede, ca urmare a compli
cațiilor grave.

Copiii sînt infectați de 
obicei dc la mamele bol
nave. fie înainte de naș
tere (intrauterin), la naște
re — prin mancv-o nbste- 
trlcale sau postnatal —

prin lapte sau dc la ra- 
gade m.imclonare sînge- 
rindc. Un marc pericol 
reprezintă manevrele ne
sterile, efectuate în con
diții necorespunzătoare dc 
către persoane necaliflcatc, 
inconștiente ; tăierea cor
donului ombilical, trata
mente injectabile, circum- 
clzie, efectuarea de găuri 
în urechi pentru cercei. 
Părinții infectați îți îm
bolnăvesc copiii și apoi a- 
cc.știa rămîn dc două ori 
nenorociți — orfani, fără 
ocrotire părintească și bol
navi, depinzind de mila 
societății, avînd în final 
un pronostic grav pentru 
viața, datorita infecției c« 
HIV. Prin educație .și 
comportament igienic, pu 
tem salva viața noastru ș 
a copiilor noștri.

(\ a urma)
Dr. LUCIA HA I ASESCU, 

medic primar, 
inspector OMC.T, 

Direcția Sanitară Deva
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ANIVERSARI
• UN sincer „La multi 

ani“ bunului nostru tatii 
șl socru, Miruț Nedel, clin 
Clnțcădaga, eu ocazia zilei 
de naștere și a pensionării. 
Otilia și loviți! Male. (664)

• LX a 81-a aniversare, 
soția, copiii, nepoții și 
strănepoții urează iubitu
lui lor Dumitru Dăian „La 
mulți ani, cu sănătate !“.

(1037)

ViMZARI - 
CUMPĂRĂRI

• S.C INTERNATIONAL
Multiprcst Deva vinde, la 
cele mai avantajoase pre
țuri clin județ, en gros și 
en detaille. televizoare co
lor, video și alte pro
duse electronice. Oferim 
garanție 6 luni. Bdul Dc- 
cebal bl. C-parter, telefon 
23483. (850)

• VÎND video JVC 
IIRD "20 EE, cu telecoman
dă. cap de rezerva. Brad, 
telefoane 55174 sau 51115.

(968)
• VlND țiglă construc

ții tip Lugoj, preț nego
ciabil. Deva, telefon 17023, 
după ora 16. (1046)

• VÎND mobilă dormi
tor, producție interbelică 
(7 pio.e). Deva, str. 16 Fe
bruarie, nr. 17, telefon 
18755. (1064)

• VlND iz Ikarus

211, stare excepționala. De
va, str. N. Grigorescu, nt. 
21 (peste calea ferată), te
lefon 11618. (1066)

• VÎND 150 oi cu miei.
Informații Simeria, tele
fon 60138. (1069)

• VÎND Dacia 1 300 tam
ponată față, sat Leșnic, 
nr. 163. (1073)

• VÎND un cavou de 2 
persoane in Hunedoara, ci
mitirul Gh. Apostol. Infor
mații Deva, telefon 23016.

(1071)
• VÎND urgent cisternă 

Steyer Tigrotto, capacitate
4 500 litri, stare perfectă,
cu instalație de absorbtic- 
refulare. Simeria, telefon 
60643. (1089)

e VÎND apartament 2 
camere cu gaz. in Orăstic. 
Informații Orăstic. str. Mu
reșului, bl. 10, sc. C. ap. 
26. (1087)

• VÎND Oltcit Club, fa
bricație 1989. Informații 
Hunedoara, telefon 24542, 
Vclicu. (381)

o CUMP vR butelie ara
gaz normală. Informații 
Timisoara. telefon 96/ 
139163. (1081)

• JOI, 5 martie 1992, ora
9. se va ține la Cantonul 
Silvic Valea Bradului li
citație pentru vînzarea unei 
cabane apicole. Informații 
la sediul O.S. Brad și te
lefon 50882. (1081)

• VÎND congelator nou.
5 sertare, garanție. Deva,
telefon 11318. (1090)

ÎNCHIRIERI
• CAUT garsonieră sau 

apartament de indii rial,

XI |AM DE LA CAMERA DE COMERȚ 
ȘI INDUSTRIE

• Firma ALGERIA'S V, 
specializata în comerț 
cu textile (țesături, mă
tăsuri) oîcră : țesături 
destinate următoarelor 
confecții : rochii și costu
me de damă, țesături de 
cravate, țesături de mo
bilă. voaluri, țesături 
sport, țesături brodate.

• Agenții economici 
care au comandat GHI
DUL DE UTI1.1Z VRE 1 
TARII ARULUI VAMAL 
sînt invitați la ( ameră 
pentru a-] ridica.

Informații la ( amera 
de Comerț și Industrie a 
județului Hunedoara — 
Deva, tulul 1 Decembrie 
nr. :I5.

• în perioada 17 — 21 
martie 1992. Camera de 
Comerț și Industrie a ju
dețului Hunedoara — De
va, împreună cu societa
tea comercială COMSEIt 
SRL, reprezentant autori
zat al firmei RANK XE- 
8OK pentru județele Hu
nedoara. Alba. (araș-Sc- 
verin. Timiș și Mehedinți, 
organizează la sediul 
I.I’.II. Deva. Piața Victo
riei. nr. 2, o expoziție 
prezentîiid o gamă com
pletă de copiatoare și 
consumabile.

• în perioada 17—21 
martie 1992, Camera de 
Comerț și Industrie a ju
dețului Arad organizează 
expoziție cu produsele a 
circa 20 de firme din Un
garia. V or fi expuse : 
tehnică de calcul și biro
tică, utilaje, aparatură 
tehnică și bunuri indus
triale, articole de îmbră
căminte, produse alimen
tare, băuturi alcoolice și 
răcoritoare.

• în perioada 10 — 15 
aprilie 1992, Camera de 
Comerț și Industrie Ti
mișoara organizează ex
poziții cu v i n z a r e : 
SPOR I , TURISM, MODX 
1992, cu specific mate
riale și echipamente spor
tive, vestimentație, tu
rism.

• Camera de Comerț 
și Industrie a județului 
Hunedoara organizează, 
la solicitarea persoanelor 
interesate, deplasarea îi» 
grup la vizitarea expozi
țiilor.

înscrieri și informații 
suplimentare la sediul 
( anicrei de Comerț și In
dustrie a județului Hu
nedoara — Deva, str. 1 
Decembrie, nr. 35.

SOC ETATE\ COMERCI ALA 
„MARES TUR" S.R.L.

sediul ii» ORĂSTIE, telefon 956/II116 
ORGANIZEAZĂ EXCURSII ÎN :

I UNGARIA — Budapesta — 3 000 lei
— săplăminal

I IUGOSLAXIA — Belgrad — 3 800 lei
— săptămînal

• C’EHO-SLOVACTA — Banska Bystrica
— 5 000 lei ,i 20 DM — simbăta

• POLONIA — Varșovia — 7 500 lei si 
25 DM

• TURCIA — Istanbul — 8 000 lei — în 
2I martie ’92.

S.C. „V1ARES TUR" S.R.L. vă oferă bi
ll i' de odihnă și tratament in toate stațiunile 
din țară.

< u

cumpăr apartament in De
va. Telefon 18613.

(1083)
• OFER, pentru închi

riat, cameră mobilată și 
dependințe. ultracentral. 
Deva, telefon 13814.

(1086)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB garsonieră
ultracentral Arad cu si
milar sau apartament două 
camere Deva. Informații 
telefon 13469, după ora 
17- (1065)

• PREIAU contract a-
partament 2—3 camere în 
Deva. Ofer recompensă în 
lei sau valută (200 000 lei). 
Informații Deva, telefon 
11856. (1062)

• SCHIMB garsonieră
cu garaj și boxă sub bloc 
proprietate. Petroșani, cu 
apartament Deva. Telefon 
21032, Deva. (1078)

• SCHIMB garsonieră
(centrul vechi), cu aparta
ment 2 camere. Hunedoara, 
telefon 20486. (378)

OFERTE DE SERVICII

• S.C. MELKART —
BIBIC'U angajează vînză- 
toarc. Condiții : studii de 
specialitate, domiciliul în 
Deva, vîrstă maximă 25 
ani. Informații Deva, ma
gazinul Konya (lingă libră
ria O. Dcnsusianu), pînă 
sîmbătă, 29 februarie 1992, 
ora 18. (1077)

• S.C. COMPATIS — 
CARAMEL angajează vân
zătoare pentru deservirea 
înghețatei. Vîrsta 30 ani. 
Inform iții la chioșcul de 
înghețată, din str. Cuza 
Vodă — Piață, Deva.

(1088)

DIVERSE

biu, in anul 1967, pe nu
mele Dragoș Octavian. O 
declar nulă. (1082)

o PIERDUT legitimație 
serviciu, pe numele Iakab 
Ludovik, eliberată de „Si
derurgica" S. A. Hunedoara. 
O declar nulă. (379)

COMEMORĂRI

• CEI care l-am iu
bit și prețui, pe re
gretatul

I’rof. ȘARA EMIL 
să păstrăm un moment 
de reculegere acum, la 
împlinirea unui an de 
la moartea sa. Paras
tasul va avea loc du
minică, 1 martie, la 
biserica din Orăștie.

(665)

• INVITAȚIE. Vă 
invităm la expunerea 
biblică a Martorilor 
lui Iehova, care va a- 
vea loc în localitatea 
Deva, la Casa de Cul
tură, duminică, 1 mar
tie 1992, ora 11.

(1018)

PIERDERI

• PIERDUT autorizație 
de macaragiu cu nr. 31724, 
eliberată tie I.S.C.I.R. Si
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' GRUPUL ȘCOLAR AGRICOLj G E O A G I U

Anunjă scoaterea la licitație, pe data de 16 
i martie 1992, a unui spațiu, aflat în incinta 
I instituției, pentru deschiderea unui punct do 

desfacere alimentar si mărfuri industriale.
(20G)

• CU inimile îndurerate 
de tristețe și dor, soția, 
copiii, ginerele amintesc că 
în 28 februarie 1992 se 
împlinește un an de la 
nedreapta și fulgerătoarea 
dispariție a celui care a 
fost un soț bun, harnic, 
un tată iubitor și un bu
nic minunat,

CONSTANTIN 
VIENESCU. 

la numai 50 de ani. Du
rerea și tristețea vor ră- 
mîne veșnic în inima so
ției talc, Maria, a copii
lor Costcl și Carmen, a 
ginerelui Aurel și a nepo
țelului Flavius. Lacrimile 
din ochi nu vor înceta 
niciodată. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace !

Soția.
• CU adîncă durere, co

piii Adriana, Ovidiu și 
nepoții anunță că la data 
de 2 martie se împlinesc 
6 luni de la decesul celei 
care a fost o bună mamă 
și bunică,

AURELIA VAS (ICA)
Slujba de pomenire va 

avea loc sîmbătă, 29 fe
bruarie 1992, la Biserica 
Ortodoxă din Deva, str. 
Libertății. Lacrimi și flori 
pe mormîntul ci I (1075)

• DOI ani triști au 
trecut de cînd m-am 
despărțit de buna și 
iubita mea soție, 
dr. MARIETA EIBEN 

Amintirea chipului 
ci drag și blind mă 
va însoți mereu. Soțul 
Gcza. (1067)

«
REGIA Al TONOMA „ROMGAZ" R.A. j 

MEDIAȘ ’
Aduce la cunoștința tuturor consumatorilor I 

dc gaze naturale că, incepînd cu data de 1 mar-j 
tic 1992, livrările de gaze naturale se fac nu-J 
mai în condițiile achitării contravalorii acesto- i 
ra prin acreditiv sau prin sistemul plăților J 
programate din 5 în 5 zile, în cote egale la | 
un consum mai mare de 5 mii de mc. ■>

Regularizarea diferențelor prin plăți se face | 
la finele fiecărei luni, pe baza consumului c- j 
fcctiv al fiecărui agent economic în parte. |

Fac excepție de la prevederile de mai sus: J 
spitalele, școlile, grădinițele, căminele studen- I 
țești, consumatorii casnici, care vor deconta > 
valoarea gazelor naturale consumate la finele J 
fiecărei luni, pe baza facturii emise de fur- I 
nizor. *

Nercspectarea condițiilor de mai sus va | 
conduce la sistarea furnizării gazelor fără nici » 
un alt aviz prealabil, după prima rată de 5 zile | 
ncailiilată. (202) ‘

J/2O/G18/1991
( oul: 307050G01 B.G. Deva

Rl DACTIA și administrația :
2 700 Deva, str. I Decembrie, 35, 

Județul Hunedoara 
Telefoano: 11275. 12157, 1I2G9 

Telefon Tipografie: 25901 
Tax : 18061

SOCIETATEA COMERCIALA 
„CORVINTRANS" S. A. HUNEDOARA 
Organizează în fiecare joi, începînd cu da

ta dc 5 martie 1992, ora 10, licitație publică 
\ pentru vînzarea următoarelor mijloace dc 
1 transport disponibile :

• autocamioane, autotractoare cu șa și 
semiremorci, autobasculante, autorc- 
morchcr, remorci auto de 5 și 8 tone. 

Lista acestor mijloace se află la sediul 
societății, din Hunedoara, str. Stufit, nr. 2, 
biroul tehnic, telefoane 13330, 13331.

(205)

ICE FELIX COMPUTER S.A. 
BUCUREȘTI 
FILIALA DEVA 

bdul Dccebal, bl. R, parter 
2 700 Deva, județul Hunedoara

■ EXECUTĂ REPARAȚII pentru ur
mătoarele produse:

• calculatoare dc birou CE 130 P
• microcalculatoare din familia HC
• terminale VDT 52 S
■ VINDEM DIN STOC :
• calculatoare dc birou CE 130 P

— 4 800 lei/buc.
• terminale grafice VDT 125

— 70 000 lei/buc.
• calculatoare personale PC-XT Student

— 139 000 lei/buc.
• telefoane cu memorie l’NISONIC

1

SOCIETATEA COMERCIALA 
„I.C.S.II." — S.A. HUNEDOARA 

Sir. Dr. P. Groza, nr. 8
Este firmă licențiată în evaluări, organizări 

si conduceri dc licitații la vînzarea dc active 
ale societăților comerciale cu capital dc stat, 
conform Legii 58/1991 și H.G. nr. 634/1991.

Informații Ia telefoanele 957/14496, inte
rioare 140, 232 și 957(12603, zilnic între orele 
7,00 și 15,00.

S.C. DIANA" COMTUR S.R.L. 
GEOAGIU-BĂI

Vă invităm să petrcceți o seară plăcută 
sîmbătă, 7 martie anul curent, organizată în 
cinstea Zilei Femeii.

Invitata serii, solista de muzică populară 
— MARIANA ANGIIEL.

Rezervarea locurilor se face zilnic, pînă în 
5 martie, la telefoanele 48280 și 48281, hotel 
„Diana".

Vă mulțumim ! (773)

ț (
K

SOCIETATEA COMERCIALA 1
„FLORCOM" S.R.L. \

i „LIDO" \
COFETĂRIA „I.IDO" ț

Cu ocazia zilei de 1 Martie și a decadei 
Mărțișorului, vă invită să vizitați expoziția t 
organizată în cadrul cofetăriei „Lido", cu pro- i 
duse dc cofetărie—patiserie, executate la un ; 
înalt nivel calitativ șl la prețuri avantajoase. ' 

Vă așteptăm să vizitați expoziția noastră, ’ 
în zilele de 29 februarie si l martie 1992. I 

(774)

întreaga răspundere pentru conținutul 
articolelor publicate o poartă 

autorii acestora.

TIPARUL:
S.O. „Volldava" S.A.

Deva, str. 22 Decembrie 257
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(201)


