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Topul producției de 
cărbune în Valea Jiului

viceprimarul.

Nr. 
cri.

Localitatea Numele și 
prenumele

Formațiunea 
politică

1. Deva Virgil Buca C. D.
2. Hunedoara — —

Petroșani Ionel Pușcaș C. D.
> Iniiioas.i Petrileanu Gheorghe P.R.I.R.

Brad Socol Ioan Marcel P. Ilep.
6. Călan Șaptclei Florian Ind.
7. Hațeg Gabroveanti Ioan F.S.N.
8. l.upeni Bucur Nicolae C. D.
9. Orăștji Muntean Georgică F.S.N.

10. Petrila Bordeianu Ionel Râducu F.S.N.
11. Simeria Popa Ovidiu P.N.L.
12. Iricani Florănescu Iosif F.S.N.
r:. Vulcan Giurgiulescu 1 asile F.S.N.
11. Baia de ( riș Nicula Dorina P.D.A.R.
|5. Bal șa Boga loan F.S.N.
16. Baru Manea Ștefan F S.N.
17. Băcia Cristoiu Traian Ind.
18. Băita Popa Nicolae F.S.N.
19 Uâtrina Vasiu Nelu F.S.N.
21». Beriu Vișescu Elena P.D.A.R.
-■1. Blâjrni I.azăr Traian F.S.N.
2'*. Boșorod Vîsoi Ioan C. D.
23. Brâu isca Murar Constantin F.S.N.
21. Bretea Română Martin Elemer F.S.N.
25. Buceș Mogoaie Mircea C-tin F.S.N.
2b, llucuresi i Rișcuta Nicolae F.S.N.
27. Bulzești Stânilă loan M.E.R.
28. Bunda Gheorghcsc Gheorghe F.S.N.
29. lliirjuc I.ugojan Gheorghe F.S.N.
30. Ccrbăl Fâdurcan Ioan F.S.N.

1 Certcju de Sus Bedea Petru F.S.N.
32. Ci r ji ti Stoica Ioan F S.N.
52. < rișcior Tudoran Mircea F.S.N.
:t. Dciisuș Grădiștean Simioii F.S.N.

.35. Dobra Terteci Damian F.S.N.
36. Geoagiu Gligor Trif P.D.A.
37. Ghețari Bocșer Trofin F.S.N.
::x. Gurasada Ilaneș Victor Ind.
39. ll.irău Bogdan loan C. D.
Io. llia ( oștea Ioan F.S.N.
11 I-apugiu de Jos Pogan losif F.S.N.
12. Iilesc Mușa Miron F.S.N.
i Lunca < « ruii Seroni Aurel Ind.
ii. l.uncoiu de Jos l’clrut Emil Păscut F.S.N.
15. M.'irtinești tanc loan Dorin Ind.
16. Orăstioara de Sus Gridan Nicolae P.D.A.R.
17. Peșlișu Mic Șerban Remus C. D.
18 Pui Marian I.iviu Ind.
19. Rapoltu Mare lane I’etrișor M.E.R.

5*1. Răchilova Opirlescu Cornel F.S.N.
51. Riliita ■losan loan F.S.N.
52. Rin de Mori Nicu Șerban Serbau P.D.A.R.
53. Romos Stăncioiu Aurel C. D.
51 Sarmizi’getus.T Cocioabă Tcofil C. D.
55. Sulașu de Sus Șotingfi Dorica Ioan F.S.N.
5*». Sintâmfiria-Orlca Nicoară Adrian F.S.N.
57. Soimuș I.ugojan Dorii F.S.N.
58, Teliucu Inferior I’etroi-sc Gheorghe F.S.N.
59. Tomcști Bulz Ioan F.S.N.
Ml Toplița Bobora Traian C. I».
61. 'loieșli Turcii Pi tru Ind.
62. Turdaș Carașca Cornel F.S.N.
6’., l’ni rea l’irvu Ioan Traian F.S.N.
fii. 1 ața de Jos Crcpcea Nicolae F.S.N.
65, 1 ălișoara Bocănici Constantin F.S.N.
6fi. Vcțcl Sonoc Iustin F.S.N.
66
67

V or ța 
l nrța Miclăuș Damian F.S.N.

68 Zatn Sfirlogea Aurel C. D.
•) I'm.i la (lata publicări listei, în municipiul Hunedoara nu a fost ales

(IN LUNA FEBRUARIE 1992, 
iN PROCENTE FAȚĂ DE PROGRAMUL 

STABILIT)
1. Exploatarea 

la sută
Minieră Cimpu lui Neag 148,0

2. Exploatarea Minieră Valea de Brazi 129,8 la
sută

3. Exploatarea Minieră Urieani 110,2 Ia sută
4. Exploatarea Minieră Vulcan 109,3 la sută
5. Exploatarea Minieră I.onea 105,3 la sută
6. Exploatarea Minieră Paroșeni 103,5 la sută
7. Exploatarea Minieră Aninoasa 100,6 la sută
8. Exploatarea Minieră Livezeni 100,2 la sută
9. Exploatarea Minieră Petrila 100,0 la sută

10. Exploatarea Minieră Lupeni 91,2 la sută
11. Exploatarea Minieră Bărbăteni 89,1 la sută
12. Exploatarea Minieră Dilja 86,4 la sută
13. Exploatarea Minieră Petrila Sud 85,0 la sută

R.A.JI. Petroșani 101,8 la sută

N. R. Primăvara pare-se 
a venit nu numai în na
tură, ci și în minerit. Iată, 
așadar, după cum se poa
te vedea din datele de 
mai sus, în luna februarie 
'92, producția de lmilă din

Valea Jiului a devenit 
pozitivă la majoritatea u- 
nităților. Deci, semne bune 
primăvara are ! Un gînd 
curat și NOROC BUN tu
turor !

CORNEL I’OENAR

Desen de V. Mill VII.ESCU

FLASH!
o PRIMII ' l .Sf,’.VMN.477/L 

1 F.QUMELOR. '-uni, In jurul 
prîr'ttH ' . i'r-n parcelă a Fcrrrv i 
nr 2 Or-i-.t-c ia S.C Geoagtu), o 
formație d. tractoare. a început 
semănat ui legumelor In cinip. la 
volanul tractoarelor Re aflau 
mecanizatorii AiTFel Plrva si Va
it, H.-rica (la nivelat ul și pre

gătirea Icrrniilui), după (are i 
ni a un nit traitor cu semănă
toarea . era deservită de (Inele 
Vadlua Chior.anu si Jrlna Prii- 
n d, cnrr urmăreau ca tămlnla 
't cea / ț fi,, tn' nrpnrată In

rol conform cerințelor agroteii- 
nfee.

Prezent la fala locului, șeful 
formei, dl loan Ciobanu, ne-a a- 
sigurat că după o iarnă cu ză
padă și cu geruri moderate, so
lul se mărunțește foarte bine ți 
c te suficient de zvintaL Cum ții 
vremea tine t u noi, să ieșim în 
'imp I să se mânii m I (N. T.).

O revista liceului „a- 
VRAM IANCU" l'ltAD. Liceul 
„Avram lăncii" Hrad a editat, 
In frumoa • condiții grafice, o 
revistă ca oferă tn primul său 
număr date interesante despre 
organizarea i Încadrarea școlii, 
profilul de studiu, viața cultu
ral- 'iințlfiiă, artistică și sporti
vă, relația părinți—școală, reali

zări ale, anului 1991, planul de 
.școlarizare pe 1992/93. ele. 
(M. II.).

0 FOTHAL. Azi, pe terenuri 
neutre, se intilnesc cele 16 echi
pe calificate in optimile Cupei 
României la fotbal. Corvlnul Hu
nedoara tntllncștc la Rimnlcu 
Vilcea pe Farul Constanta. Toa
te partidele încep la ora 11,30 
și desfășurarea lor se. transmite 
la radio, pe programul I. (S.C.).

O PREMII IlA SATIRICA 
HUNEDOREANA. Ediția a 35-a 
a „Studioului artelor" organizată 
de. Casa de Culturii Hunedoara 
a etalat disponibilitățile creatoare 
șl interpretative ale ..Trupei de 
șoc satiric’. S-au succedat în 
cuplele, scenete monologurl, pa

rodii, tinerii actori Cristina Kur
dul, Nleoleta Ebner, luliana Laz, 
Carmen Greblă, Nelu Mermczan, 
Scrglu Andrășcsc. Textele au 
fost scrise și regizate de poetul 
Eugen Evu, împreună cu Nelu 
Mermczan. (M. 13.).

0 TURNEUL UE HOX ce s-a 
desfășurat in cadrul „Cupei Mi- 
nexfor" în Sala Sporturilor din 
Deva s-a bucurat de succes. lată 
primii 3 clasați în clasamentul 
pe. echipe : 1. Centrul Olimpic
din Reșița ; 2. A.S. Mine.vfor
Deva și 3. A.S „Utilajul" fllba 
lulla. |.\ C.).

FLASH!

DATORIA 
PUBLICĂ 
EXTERNĂ 

A ROMÂNIEI
■ BUCUREȘTI. — Din 

surse ale Ministerului Eco
nomiei și Finanțelor, pre
zentăm citcva date pri
vind datoria publică ex
ternă a României, con- 
slînd în credite pe termen 
lung și mijlociu, la 31 de
cembrie 1991 :

• 208 milioane de do
lari S.U.A., reprezentind 
un credit pe termen lung 
fără dohindă, acordat de
R. P. Chineză, in anul 1970. 
Rambursarea acestui credit 
se face de către „Romencr- 
go" S.A., prin livrarea de 
echipamente energelice și 
servicii pentru obiectivul 
CTE PUCIIEN 6, cu înce
pere din 1991 și continuind 
piuă in 1991. Pentru a- 
mil 1992 s-a prevăzut în 
proiectul bugetului public 
național rambursarea unei 
rate din acest credit de 
5,1 miliarde lei, respectiv, 
30 milioane dolari S.U.A.

o Din împrumutul do 
818 milioane de dolari, 
privind credite pentru fi
nanțarea compensatorie și 
credit sland-by acordate 
de Fondul Monetar Inter
național, România a in
trat in posesia a 708 mi
lioane de dolari S.U.A. 
Rambursarea acestui cre
dit se va face în anii 1993 
și 1991.

• Din suma totală de 
180 milioane de dolari
S. U A., reprezentind îm
prumutul acordat de Ban
ca Internațională pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare 
in vederea importurilor 
critice și pentru asistență 
tehnică, pină la 31 de
cembrie 1991, România a 
intrat in posesia a patru 
milioane de dolari. Ram
bursarea creditului acor
dat se va face incepind cu 
1997.

Pentru anul 1992 se pre
limina contractarea unor 
credite însumind 2 282 mi
lioane de dolari, din care 
ar urma să se utilizeze in 
anul in curs 1 636 milioane 
de dolari.

0 Din totalul finanțări
lor externe pe anul 1992, 
un volum de 1 612 milioa
ne de dolari ar urma să 
fie destinat susținerii ba
lanței de plăți externe și 
întăririi rezervei valutare, 
restul fiind destinat fi
nanțării unor proiecte cu 
destinație precisă. împru
muturile pentru necesitățile 
de balanță sînt condițio
nate de implementarea, de 
călrc Guvernul României, 
a unor măsuri de refor
mă a mecanismului eco
nomic. Astfel, pentru ob
ținerea de la Fondul Mo
netar Internațional a ulti
mei tranșe din aranjamen
tul sland-by pe anul 1991 
și pentru crearea premise
lor necesare încheierii unui 
nou aranjament pe anul 
1992, este necesară înca
drarea în anumite criterii 
de performanță, privind 
intre altele volumul de 
credit bancar, deficitul bu
getar, nivelul rezervelor de 
devize, creșterea masei mo
netare.

Aceleași considerente stau 
la baza acordării tranșei 
a doua a împrumutului 
din partea < .E.E., în ca
drul împrumutului Grupu
lui celor 21.

în ziarul nostru 
de mîine 
LISTA 

consilierilor aleși 
la 9 februarie 1992, 

în consiliile locale 
ale municipiilor 

și orașelor
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o 
de 
va

flvut o căsnicie 
45 de ani cu un 

?i n-am făcut 
nimeni. De ce or

ca
38. 

(in
ion

<1

»Atun< ■: 
cineva mă 

grăbea.' -

în perioada 
începerea 

parchetului 
repararea lui".

Ziar
nr.

TF5EUXJA

prolin

de ordine, s„ 
fie nevoiți sa 

curățenie, pro 
atelierele să ai 
container

ouvKrruuu udsr.
(INI \ 1OLEAZA 

C ORESPONDENȚA ?
Di prof. \ lord Vulturar. 

Brad, ne scrie revoltat despre 
timplari' ce aruncă o lumină 
vorabilâ .i-upra 
pt>țtâ 
la o prietenă din Franța 
in care. insă, 
ția menționata 
textul misivei, 
urmc'e deschiderii și 
Normal, 
tăi se 
josnic, 
copii 7 
tei dm 
se mai

( orespondcntul nostru este cu 
atit mai surprins dc cele intimplate 
■ i dc faptul că in rindul lucrătorilor 
de poștă mai 
nea oameni, cu cit 
ție este stipulată 
tului corespondenței. Credem, 
prof. Vulturar, că 
nea individ, certat 
descoperit, 
de nici un 
promite

clin 
o in- 
nefa- 

unor lucrători de 
Fetita dumnealui a primit de 

o scrisoare 
n-a mai găsit și aten- 

in două rînduri in 
Iar pe plic se. văd 

ale rclipirii. 
copila s-a necăjit. Iar tn- 

intreabă : „Cmc este atit dc 
de răpește bucuria unor 
Cum putem răspunde feti- 

I ranța că in țara noastră 
fură cu nerușinare ?"

el n-ar 
colectiv.

sînt tolerați aseme- 
si in Constitu- 
păstrarca secre- 

dlc 
dacă un aseme- 
cu legea, ar fi 
mii fi acceptat 
întrucit il com-

A I’ A
Este minun Tt eind deschidem ro- 

nnetul și curge, 
minunat 
• mei. 
urcat dc la 
1991 la 3.50 Ici 
dubla in 1992. 
biectăm 
ge nu-i 
-sic că nu sc citesc apometrcle în 
ritm cu schimbarea prețului 
așa că taxele se stabilesc 
pe familie și 
du-<c la sume

dar nu la fel de 
eind se schimba prețul 

In toamna lui 1990. prețul a 
leu la 3 lci/mc, in 
și aproape se va 
Dacă e lega), nu o- 

și noi că unde-i le- 
Dar supărător

1

Știm 
tocmeală.

persoane, 
«lestul de

apei, 
în medie 
ajungin- 
scrioasc.

Întrebăm cum se achită consumul 
retroactiv, dacă citire corectă la 
apometre nu există 7 Aceste mici 
scăpări să le numim eficiență în 
favoarea B.AG.C.L. sau atentat la 
buzunarul consumatorilor de apă ? 
Cu stimă Victoria Koriisy, str. 1’. 
Harcș, nr. 5, Simeria.

ORGANELE COMPETENTE 
RĂSPUND

B Direcția Județeană a Drumu
rilor R.A. Deva răspunde scriso
rii dlui Dorcl Butaș, din satul Lunc- 
șoara, comuna Vorța, privind sta
rea necorcspunzătoarc a drumului 
Sirbi — Duincști — Luncșoara : „Vă 
comunicăm că acest drum nu este 
in administrarea unității 
fiind forestier. S-a luat 
cu l.F.E.T. Deva, care 
nistratorul drumului, 
mis că 
dată cu 
tăiere a 
trece la

■ S.C. „Mercur Corvincx" 
Hunedoara.
trimise societății 
cela re, 
deplasat 
zinul nr. 
locuitorii 
că sint mulțumiți 
gestionarei. S-au 
cu unii locuitori, 
apar ca semnatari ai unor reclamați) 
similare depuse 
țului Hunedoara, 
au declarat că 
o reclamațic 
vreun motiv 
situație am 
rcclamațici, 
rca-crcdință a autorului anonim 
scrisorii".

noastre, 
legătura 

este admi
și care a pro- 
următoa re, 

campaniei 
din zonă,

S.A.
„Ca urmare a scrisorii 

noastre spre ccr- 
vă comunicăm 
în satul 
95. Am 
din sat,

că ne-am 
Hășdău, la mnga- 
purtat discuții cu 
care au declarat 

de activitatea 
purtat discuții și 
ale căror nume

la Prefectura jude- 
Accstc persoane 

nu au semnat nici 
și nici nu ar fi avut 
să o facă. Tn această 
constatat netemeinicia 
reținindu-se chiar

■ Regia Autonomă de Gospodă
rie Comunală și Locativ;! Deva, 
La sesizarea deficiențelor semna
late la cișmeaua publică din veci
nătatea decantorului situat pe 
strada Aurel Vlaicu, Deva, comu
nică următoarele : „Unitatea noas
tră va lua de urgență măsuri dc 
astupare a gropii existente în veci
nătatea cișmele), operațiune prin 
care traficul rutier și pietonal 
va desfășură în condiții optime",

POȘTA RUBRICII
• Victor l’rundar — Baia de 

Criș—Țebea. După primirea actelor 
doveditoare a calității dc veteran 
de război, vă puteți prezenta cu ele 
la Asociația Județeană a Veterani
lor de Război — filiala locală, pen
tru întocmirea dosarului și depune
rea acestuia la Oficiul de Pensii, In 
baza acestui dosar, veți primi toate 
drepturile acordate în conformitate 
cu prevederile I-cgii nr. 49/1991. (LI..)

• Cornel Todea — Brad : Situa
ția dv este bine cunoscută la Pri
măria orașului Brad și se caută o 
soluție pentru rezolvarea-ci, în con
cordanță cu posibilitățile orașului. 
Nu e cazul să suspectați pe toată 
lumea dc necinste, dacă ați ajuns 
la această vîrstă fără a vă fi cla
rificat, din punct de vedere juridic, 
situația.

• Krall Vilma — Simeria, 
l-’abricii, bloc 1, scara A, ap. 7 : 
puteți rezolva problema cu aparta
mentul din Lugoj, adresînd o ce
rere scrisă asociației dc locatari 
care aparține blocul, în care 
specificați motivele pentru care 
licitați exceptarea dc la plata chel
tuielilor comune pe persoană. (E.S.)

E grea și 
nețea. Cind 
dreaptă spre 
devine slab, 
neajutorat, 
mai lucrează 
mea 
rele s1 m'in’le nu 
răspund eu precizie, 
comenzi, vederea iși 
duce intensitatea vor
birea nu mai are clarita
tea din tinerețe. Șl apoi 
sînt mal frecvente îm
bolnăvirile, intervin di
ferite traume fizice și 
psihice. Dar bătrînii sînt 
at noștri Noi venim din 
ei și ne vom duce după 
el De aceea apare ca o 
datorie de netăgăduit, cel 
puțin morală, de a-i o- 
croti pe bătrini, de a-i 
ajuta, de a le face amur
gul vieții mai ușor su
portabil.

De ce am notat 
aceste gind. 
mn urmei 
contestabile 
but să ne 
pe fiecare 
i>!ntr-o emoție 
ră. 
in revoltă, ascultind cu
vintele înecate în plins 
nle unei femei triste, bol
nave, neajutorate. Se nu
mește Ilona I.ascu. Are 
îi de ani. Suferă și se 
tratează de o boală incu
rabilă. Locuiește în De
va, bdul Decebal, blocul 
24, apartamentul nr. 38 
(de fapt, o garsonieră —

tristă bătrî- 
viața se ln- 
apus, omul 
îngindurat,

Mintea nu 
cu limpezi

le altădată, plcloa- 
mai 

la 
re-

toate 
uri — la ur- 

realități în
carc ar tre- 

: caracterizeze 
dintre noi ? 

interloa- 
oore s-a transformat 

revoltă,

Biserica 
mont istoric 
Țebea.
l’ofo PAVEL J.AZA

UHUI APUS
n.n.) De c.- a bătut diu
rn 'ti pină la redacție 
la anii și la starea ei 
cu bastonul în mină ' 
Pentru că la necazurile 
pricinuite de boală 
adaugă, de citera zile, li
nul : deranjul pentru vin 
zarea locuinței. „Ați dat 
anunț la ziar că vinderi 
garsoniera, îmi spun 
Cînd, cu cit, in ce con
diții ■" „N-am dat nici 
un anunț la ziar, le răs
pund. Nu vind locuința 
Cind cu n-oi mal fi, cu 
rămîne unicului meu fiu 
și familiei sale, compil'd 
din cinci persoane".

Apoi, ne roagă să cău
tăm in ziar să vedem ci
ne a dat anunțul dc vin- 
zare pentru garsoniera 
sa. Nu a an"rut un ase
menea anunț 
înseamnă că
șicanează să-mi 
că sfirșitul. Ce să fac ! 
Puteți scrie în 
garsoniera mea, 
de pe bdul Decebal 
trarca prin strada 
Creangă), Deva, blocul 21, 
nu este de vînzare ? Nu 
ințeleg de, ce mă supără 
lumea, die ? Pentru că 
mă eh camă Ilona 7 Dar 
eu am 
fericită 
român, 
rău la 
fi oamenii așa răi

Asta ne întrebăm și 
noi...

DUMITRU GHEONEA

t
I
I

I
I
1

MIERC

11 MAI

VA GĂZDUI 
NAȚIONALĂ

Incepind ..u data de 1 a- 
prilie a --, capitală județului 
nostru va avea ca oaspeți 
sute di.- elevi participant 
la Olimpiada Națională dc 
Chimie Ei vor fi însoțiți 
de un marc număr de ca- 
d’T3 didactice de ipcliali- 
tatc, de reprezentanți ai 
Ministerului învățămintu- 
lui ,i Științei. 1 -te o cinste 
pen: u întregul județ de
semn.oca orașului D(«i 
drciit gazd i a unei mani- 
f tari de o iscmenea an- 
(■•rgură. Acest lucru se 
datorește, credem, nu in 
ultimul rind, ,i rezultate
lor obținute la acest obiect 
de invățămint de elevii hu 
mdoreni. 
Este o 
dric, dc orgoliu, dc( i, 
g mizarea sa in cele 
bune condițiuni. chiar

. in .!■ a >to monv nte 
ctit de greu

Programul ohinpn 
•.te incăriat • i se Inii 

iic (Jurata mai multor 
Cuprinde probe d in 
• ■io propriu zisa, dai 
]ij,. de I tindere, j 

im ■ : ele'ii ‘ r.tmin.: 
o .unimirc fi ciino.i-,î. 
numai •.<! imaginea ;|p;

: efc.î’tului, a „sii 
itui ■ la •.... c- '. or fi

DEVA
DE

OLIMPIADA 
CHIMIE
3 aprilie, probele scrisa 
practică vor fi urmate

dc copiii noștri, 
problemă de min 

ur
mai 
da-

: ste

lf

uiri \ !fcl, proba risa
la -ăoala Nor

rr-rihi i, r<- ;c tiv. la Li
ui 1)1 A F ’'l ; if" l.lrv.i, iar

. i 
ți 
de excursii la locuri isto
rice, pe trasee turistice in
teresante. In ziua de I a- 
prilic va avea loc selec
ția, pe baza rezultatelor 
obținute de către elevii de 
liceu, pentru constituirea 
lotului național care va 
participa la olimpiadele 
balcanica și internațională, 
iar in 5 aprilie — festi
vitatea de premiere.

întrucit banii alocați dc 
la bugetul statului nu pot 
acoperi in totalitate chel
tuielile necesare. Inspecto
ratul Școlar .Județean a 
făcut un apel dc suflet, în 
numele omeniei, la socie
tăți ' omcrcialc, dc a con
tribui. pe măsura puteri
lor, ca sponsori ai olimpia
dei. Apelul a găsit ecou in 
rindul acestora — agenți 
c.onomiei și, deopotrivă, 
părinți, în numele anilor 
frumoși, eind fiecare am 
fost . opii. între sponsori : 
.oeictățilc comerciale „Con- 

Plastor", 
și „Favior" Orăș

Avicola", „Vinalcool" 
„(’uvîntul 1,1- 

Rcgia Autonomă a 
Petroșani, ■•Tricota- 

Kpini, - I ido", ,Sig- 
„Matex" Deva, „Me- 
I funedoara, Carme-
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INTERESUL POARTA FESUL

P
IntrrtiiP» țară ’zor fl .păcâ-
h|i’, după iraidițip. ct* on
spectacol, hi C •l(JC till”
tur/i. oierii dc Școalti

rnnJA 0 et un al
tul. la l’âl-.tul Cui tu-

I.lcc 
lele

Misținut (
Diva In

fe- ții Vulr in",
l-arc, 

lie, „ ■ 
Deva, ziarul 
bor", 
11 ti i I ci
i-.’" |>, tn,
ma”, 
ropa” 
taplast", Crăciun ct Comp", 
.( omputix", „Macon" 
va. Poleia județeană.
bor" și „Decebal" 
„Venus", „Univers" 
Fundați.i Jud< țeană 

inerrt, Complexul 
bal" Deva. Toată 
pentru 
far 
participant! la 

mult succes I
Sponsorii sînl rugați să 

vireze sumele respective în 
((mini 6151101119 deschis la 
11.( . Deva.

De
lla 

Ifațeg. 
Deva, 

pentru 
DccC- 
stima 

generozitatea lor 1 
elevilor hunedoreni, 

olimpiadă

lata ca deși....... olc, olc,
• caușescu mi mai <■!", to
tuși legile epocii lui sini 
încă inspectate cu sfinți, 
nie alum i eind interest Ie 
o cer.

Spre exemplu, fosta 
T I.T.L și nctuala R.A.T.P. 
Deva respectă decretul nr. 
311/1987, anexa nr. 11/2. 
în baza acestui decret, 
conducerea întreprinderii 
mai sus menționată a um
plut autobuzele locale dc 
afișe prin care avertizează 
i.fi „sîmbăta și duminica 
se va circula numai pe ba
ză dc BILET, abonamente
le fiind valabile numai 
pentru zilele lucrătoare". 
Aș întreba conducerea 
R.A.T.P., cum va circula 
un om care a intrat în fu
ră în schimbul trei vineri 
scara .și iese din tură .sîm
băta dimineața 7 Sau, cum

ca re 
în 

refer 
a ho

pe în

acordat 
directo-

va circula persoana 
intră duminica scara 
schimbul trei ; ina 
la cei care au, totuși, 
namentelc plătite 
treaga lună.

Tnti un interviu 
Televiziunii Deva,
rul B.A.T.P dl ing. Joan 
Boman, a menționat că sn- 
lariațh întreprinderilor cu 
foc continuu, în baza unei 
adeverințe din care să re
iasă că pcr.oana lucrează 
în asemenea regim, vor 
beneficia de o viză specia
lă pe abonament și, în a- 
cest fol, abonamentul va 
fi valabil și în zilele ne
lucrătoare, adică sîmbăta 
șl duminica. Dar, iată că 
la dispeceratul de la ga
ră, oamenii caro prezintă 
asemenea ndeverințe sînt 
trimiși pe strada Depozi
telor, la sediul înlreprin-

derii, întrucit numai dl 
director personal acordă 
acea viză I

Păi. oameni buni, dacă 
omul prezintă adeverința 
cu pricina, de ce-1 mai 
purtați dc la Ana Ia Ca
iafa 7 Nu ar fi mai simplu 
.și mai eficient ca la 
peccrat să i se pună 
pe abonament 7 Mai 
că abonamentele acel 
peccrat le eliberează 7

dis
s’i za 
ales 
dis- 
Sau 

dl director nu arc încre
dere în subordonații săi ?

Și... încă ceva : cam la 
cile decenii se spală gea
murile și se mălină auto
buzele î Nu dc alta, dar 
uneori nici nu vezi în ce 
stație ești dacii nu al no
rocul să fii in fața ușilor, 
care so deschid eind .1 cum

MUZA I.ANDT 
Deva

în apropierea restau 
rantului „Izvorul vese
liei" Deva există atelie
rele dc pantofărle, croi
torie serie și cojocăric. 
Existența lor este un lu
cru benefic pentru oa
meni. Ceea ce-i deran
jează, insă, pe locuitorii 
din zonă este faptul ca 
deșeurile rezultate din 
activitatea amintitelor 
ateliere sînt deșertate 
lingă containerele dc 
gunoi. Pentru ca loca
tarii blocurilor din jur. 
iubitori 
nu mai 
facă ci 
pun ca 
bă 
priu.

Dc asemenea, așa 
ne relata dl Petru : 
bura, care locuiește 
blocul B 6‘ din 
cartier, cineva are proas 
ta inspirație să d< . 
foc deșeurilor din ron- 
taincre, poluind zona 
cu fum înccăcios (deo 
sebit dc supărător in- 
trucît între resturi se 
află burci).

La îndemnul vc.-ini 
lor, dl Barbura nt a 
solicitat sprijinul pen 
tril că, pină acum, la 
Primăria Deva nu i i 
găsit. Oamenii, într. 
care mulți pensionari, 
nr vrea să amenajeze o 
zonă verde cu flori i 
arbuști ornamentali, a 
cum, că vine primăvara 
Dar n-au curajul să por
nească la treabă rit timp 
n-au garanția că mun
ca lor va fi respectată, 
că zona nu va mai fi 
poluată cu deșeuri im 
prăștinfr* peste tot și < u 
fum. Sperăm ca c< i 
care pol găsi o soluție 
civilizata acestei si 
tualii .111 reccpllon.il a 
pelul. (V. R.).

< 'im 
bar- 

‘ în 
ac. st

l’BOGBAI

10,00 Actualii 
* Meteo

10.20 Calciul; 
zilei

10.30 Film se 
„Famili 
I’olanie 
Ep. 3

11.15 i’anal F 
Internai

12.20 Ora <lc 
muzică

13,10 Virsta a

13.10 Divcrtis 
internal

11,00 Actualii

11.20 S.O.S. h

14.50 iip.
Tr

11,55 Preuniv 
taria

15.30 Tclcșcoi

16,00 Tineri i 
dc muzi 
popular

16.20 Lumea 
sportuli

17,00 Actualii

17,05 Arte viz

17.30 15, 16, 1

18,00 Reflecta

18.30 Studioul 
muzicii

19.30 Ilcscnc

20,00 .ualit

20.35 C»rt

20.15 Film ser 
„Joseph 
Balsamc 
Ultimul

21.15 în fața i 
Partidei

22,05 Pro mii!

23.20 Cronica
Parlamc 
Actualii

23.50 Lumea i

PROGRAM

16,00 Actualii:

16.15 Desene ;

16.10 Emisiuni 
limba m

18.10 Teatru 1 
„John G 
Borkmai 
de II. Ib

20,05 Horldne

20.30 Dialog c 
edilii Ca

21,00 Bijuterii 
in uzieah
I

21.10 TV E 
Internai

22,00 TV5 Eur

22.35 BUC 
Service.
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J. DIRECȚIA DE TELECOMUNIC ATII 
HUNEDOARA — DEVA 

ANUNȚA
In data de 17 martie 1992, in sala de șe

dințe a Direcției de Telecomunicații, str. 22 De
cembrie, bl. 33, va avea loc o consfătuire 
avind ca temă dezvoltarea si modernizarea 
telecomunicațiilor in orașul Deva.

Sint rugați să participe toți președinții sau 
administratorii asociațiilor de locatari din ora
șul Deva. (264)

BANC P O S T — S. A. 
SUCURSALA JUDEȚEANĂ

HUNEDOARA — DEVA

Ol ERA ÎN CONDIȚII AVANTAJOASE

AGENȚILOR ECONOMICI ȘI PERSOANELOR 
FIZICE OPERAȚIUNI BANCARE
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ROM TEL EC O M 
COMUNICAT

In conformitate cu II.G. 776'1991, unele 
tarife pentru serviciile de telecomunicații vor 
fi modificate la un nivel negociat cu Departa
mentul Comerțului Interior, Direcția Generală 
Protecția Consumatorilor, și avizat de Minis
terul Comunicațiilor și Departamentul pentru 
Prețuri și Protecția Concurenței.

Modificarea tarifelor a fost determinată 
de majorarea costurilor unor materiale, piese 
de schimb, utilaje, ale energiei electrice și com
bustibililor, in condițiile convertibilității leu
lui, precum și a altor cheltuieli aferente ser
viciului de telecomunicații. Pentru majorita
tea serviciilor de telecomunicații tarifele au 
rămas neschimbate.

Noile tarife se vor aplica începînd cu data 
de 15 martie 1992.

PRINCIPALELE TARII E DE TELEFONIE 
SE PREZINTĂ ASTFEL:

a) Abonamente telefonice in rețele auto
mate :

— linie individuala fără acces la auto
matul interurban

Persoane fizice 130,00 lei
Persoane juridice 400,00 Ici
— linie comună la doi abonați

(abonați cuplați)
Persoane fizice 80,00 lei
Persoane juridice 250,00 lei
b) Convorbiri telefonice automate, ex

primate în impulsuri, în funcție de 
destinația convorbirilor

— locale: 3 minute convorbire 1 impuls 
2,00 lei;

— interurbane : impulsurile sint deter
minate de distanța și durata 2,00 Ici/ 
impuls ;
zona I (piuă la 100 km ; 5 imp/min.) 
10,00 lei/min. ;

— zona a Ii-a (101—200 km; 8 imp/min) 
16,00 lei/min. ;

— zona a IlI-a (peste 200 km; 10 imp/ 
min) 20,00 lei/min.

S-a menținut reducerea cu 50 la sută a ta
rifului pe minut pentru convorbiri telefonice 
interurbane in zilele de duminică, sărbători 
legale si in perioada de luni piuă simbătă, in
tre orele 18,00—6,00.

Intervalul de timp in care se acordă re
ducerea tarifului pe minut al convorbirilor 
interurbane s-a majorat cu 2 orc.

<•) Instalări posturi telefonice :
— Persoane fizice 3 600 lei
— Persoane juridice 5 000 lei
d) Tarifele pentru convorbirile telefonice 

locale de la posturile publice rămin nemodi
ficate, adică :

3 minute convorbire 1,00 leu
e) Tarifele internaționale au fost majo

rate cu un indice mediu de 1,3.
La stabilirea noilor tarife s-a avut in ve

dere acoperirea cheltuielilor pentru exploata
rea, întreținerea, repararea instalațiilor și mij
loacelor «Ic telecomunicații, pentru asigura
rea continuității serv iciilor de telecomunicații. 

(264)

I. Dobinzi plătite de Banc Post — S.A. 
pentru operațiuni — in lei

I. Agenți economici
disponibilitățile Ia vedere (cont cu
rent și cecuri din carnete cu limită de 
sumă) 18,5 la sută/an
disponibilitățile la termen de peste un 
an 25 la sută/an
garanții reținute gestionarilor 5,5 la 
sută/an

2. Populației (disponibilități în cont cu
rent, depozite și instrumente de econo
misire BANC POST — S.A.)
la vedere 19 la sută/an
la termen de peste un an 26 la sută/ 
an

3. Oferim credite agenților economici și 
persoanelor fizice pe termen scurt și mediu, 
precum și pe termen lung, populației pentru 
procurarea și construirea de locuințe cu do
binzi avantajoase — negociabile în toate cazu
rile.

II.

1.

Dobinzi ce se plătesc pentru depune
rile de valută in cont de către persoa
ne fizice și juridice.

La vedere
dolari S.U.A.
mărci germane 
lire sterline

- 3 la sută/an
1 la sută/an

— 6 la sută/an
2. La termen

dolari S.U.A.
9 luni

4 la sută
1 an și peste

5 la sută
mărci germane 3 la sută 4 la sută

- lire sterline 7 la sută 8 la sută
Depunerile minime, 100 dolari S.U.A. sau 

echivalentul în alte valute convertibile — pen
tru persoane fizice. Pentru persoane juridice 
de 3 000 dolari S.U.A. sau echivalentul acesto
ra în alte valute convertibile.

Pentru operațiuni de încasări și plăți în 
valută efectuate agenților economiei sau popu
lației, comisionul este de 1 la suta din valoa
rea operațiunii, dar nu mal puțin de 1 dolar 
S.U.A.

Efectuăm operațiuni de cumpărare și vîn- 
z.ire valută la cursul zilei.

Cursul pentru marți — 10. 03. 1992 :
Cumpăra re/lei Vînzare/lei

1 dolar S.U.A. 360 *' 378
1 DM 215 225
lire sterline 633 651
franci elvețieni 238 249
franci francezi 62 65
Informații suplimentare la telefoanele 
0 19590 — Serv. Contabilitate
0 12680 — Serv. Credite și
0 19591 ; 11904 — conducerea băncii.

(265)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„CARMETAPLAST" S.A. DEVA 

OFERĂ SPRE VÎNZARE :
• Ax abricht
Utilizare :
La prelucrarea cherestelei prin așchiere : 

realizează suprafețe plane cu ajutorul a 3 cu
țite ; tăiere și canelarc cu circularul ; găurire 
cu burghiul.

Caracteristici tehnice :
— Lungime cuțit 300 mm

Diametrul ext. la montarea cuțite
lor 110 mm
Diametrul int. al discului circular

32 mm
— Mandrina Morse 2
— Diametrul burghiului 16 mm
— Dimensiuni curca trapezoidală

(1 p x h) 8,5 x 8 mm
• Ax circular
Utilizare :
La debitarea cherestelei ; polizări metalice; 

curățire cu disc de sîrmă ; lustruire cu diso 
textil.

Caracteristici tehnice :
— Lungimea axului 400 mm

Diametrul max. al discului circular
500 mm

— Lățimea max. a locașului de fixare 
a discului 25 mm
Secțiunea curca trapezoidală 
(lp x h) 8,5 x 8 mm

• Dispozitiv de montat planetare 
Utilizare :
Pentru punerea la loc a transmisiei Ia 

autoturismul tip DACIA 1 300.
• Dispozitiv de extras cuzineți
Utilizare :
Pentru extragerea cuzineților elastici ai 

suspensiei superioare și inferioare la autoturis
mele tip Dacia 1 300.

• Dispozitiv de extras rotule
Utilizare :
Pentru demontarea rotulelor direcției și 

suspensiei la autoturismele de tip Dacia 1 300.
• Moară universală furaje
Utilizare :
— măcinat porumb boabe, tocat porumb 

știuleți, tocat păloasc, tocat sfeclă.
Caracteristici :
— capacitate 300 kg boabe/h ;

100 kg știuleți/h ;
50 kg păioase/h ; 

turație lucru 4 500/3000 rot./min. 
antrenare — motor electric 1,8 kW; 
3 000 rot./min.

— transmisie - curca trapezoidală
A 13 x 8.

La comandă se execută cu suport și motor 
de antrenare.

Informații sau comenzi la adresa :
Deva, str. Em. Gojdu, nr. 73, județul Hu

nedoara, telefoane 956/27106, 27107 ; telefoane 
C. F. 981/616 ; 472.

S.C, „CARMETAPLĂST” Deva S.A.
(256)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„I.C.S.II.“ S.A. HUNEDOARA 

ANGAJEAZĂ PRIN TRANSFER
• Contabil șef secție și șantier ;
• Șef serviciu financiar și contabilitate. 
CONDIȚII :
Absolvenți ai Facilității de Științe Econo

mice, cu speciali/are — finanțe contabilitate și 
minimum 6 ani vechime in funcții economice

Informații suplimentare la telefon 957/ 
) 12905. (257)

S.l l.TP.P.L. DEVA

Execută și livrează la prețuri avantajoase 
următoarele produse :

• panouri de gard
• lăzi hambare de diferite dimensiuni
• lațuri
• sicrie
• rame pentru stupi
• uși — ferestre
• cherestea de diverse specii
• cherestea de fag, cls. C
• mangal de bocșă
« lăzi pentru ambalaje <lc diferite tipuri
• paleți de uz general
• panouri pentru construcții
• ulucă pentru gard
• lemn de construcții
Doritorii se pot adresa cu comenzi ferme 

la S.E.T.T.P.P.L. Deva (fost I.b’.E.T. Deva), 
str. 1 Decembrie, nr 30, telefoane 11660 sau 
12628. (258)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
PE ACȚIUNI „ALIMENTARA"

D E V A

cu sediul în Deva, bdul 1 Decembrie 1918, nr. 30 
ORGANIZEAZĂ

în dala de 25 martie 1992, ora 9, la sediul 
societății, darea in locație de gestiune, in con
dițiile II. G. nr. 140/1991, a următoarelor ges
tiuni :

• MAGAZINUL NR. 1 DEVA — ampla
sat la etajul I, corpul A I C din ca
drul complexului comercial „Central", 
avind ca profil desfacerea mărfurilor 
nealimentare ;

• MAGAZINUL NR. 3 DE\ A — ampla
sat in Piața Victoriei, nr. 1 (bloc turn 
centru), profil mărfuri alimentare ;

• MAGAZINUL NR. 6 DEVA — amplasat 
in complexul comcrci il „Ulpia”, de
misol ;

• MAGAZINUL NR. 9 DEVA — amplasat 
in str. Horea, bloc 4, parter.

(247)
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VlNZARI — 
CUMPĂRĂRI

• MAGAZINUL „A-
ME't'lST", din cartie
rul Oituz, De* a, ofe
ră televizoare color 
japoneze „KITT", preț 
105 000 lei. Garanție 
6 luni. (1369)

• „STEIT TAX —
D.T." oferă in condiții 
avantajoase autoturis
me Dacia sau alte 
mărci la cerere. Infor
mații: I’alagy Gerald 
— Budapesta, telefon 
1855651. Convorbirea 
telefonică în limba 
maghiară sau germa
nă. (1359)

a VlND apartament trei 
camere decomandate, ultra
central. Deva, telefon 13821. 

(1352)
• VlND Dacia 1 100, Sko

da 100 S și televizor alb- 
negru. Deva, telefon 18076.

(1352)
• VlND motocicletă MT-

10 cu ataș, nouă. Deva, te
lefon 11631. (1318)

• \ IND butelie aragaz. 
Deva, telefon 20001.

(1356)
• VlND fructiera argint.

Deva, telefon 21712, orele 
16—20. (1355)

• VlND pianină, pla?1
bronz, acordată. Deva, te
lefon 18113. (1358)

• VlND Dacia 1 310, an
fabricație 1983. Deva, te
lefon 15722. intre orele 
16—20. (1361)

• VlND mobilă, colțar, 
Deva, telefon 20259.

(1362)
• VlND mașină de cu

sut. Deva. str. Liliacului, 
bl. 22, ap. 8. (1365)

• VlND Dacia 1 310, preț 
ronvenabil. Hunedoara, te
lefon 957/13083.

(1366)
• VlND frigider Eram

180 1. Deva, telefon 17793, 
după ora 1 1. (1367)

• VlND chitară Hondo
cu sistem Floyd Rose, efect 
Boss Elenger-2. Deva, te
lefon 15218. (1329)

• Vi ND ARO 240 Diesel,
cu sau fără motor. 957/ 
719115. (1371)

• VlND urgent Saviem 
8 tone, stare foarte bună, 
an fabricație 1990. Ocolișu 
Mare, nr. 28, punctul de 
colectare a laptelui.

(1370)
• VlND caroserie com

pletă, nouă, foarte conve
nabil, mașină automatic 
import. Deva, telefon 18120.

(1377)
• VlND urgent Dacia

1 310. Deva, str. N. Băl- 
cescu. nr. 38. (1376)

• VlND televizor alb- 
negru Sirius, 27 000 lei tn 
garinție. Deva. telefon 
13330. după om 16.

(1371)
• VlND apartament 4 

camere. Deva. Liliacului, 
bl. 21. telefon 2.5404.

(1372)
• CUMPĂR pompă apă 

l-'ord Granada 20-L. In
formații Braseria „Florii" 
— Deva, telefon 19516.

(1379)
• VlND Dacia 1 410.

nouă. Timișoara, telefon 
96/133731. (1378)

• VlND caroserie Dacia 
1 300, stare bună, netam
ponată, preț convenabil. 
Informații Hunedoara, te
lefon 18608, după ora 17.

(427)
o VlND motor tăiat lem

ne T. N. cu tracțiune me
canică. Sebeș, telefon 967/ 
31171 (județul Alba).

(426)
• VlND casă cu grădi

nă. gaze și microbuz To
yota. Hunedoara, str. 
Dragos Vodă, nr. 5.

(425)
• VlND sau schimb a- 

partament ultracentral, 2 
camere mari, et. I, cu a- 
partament 3 camere la 
parter, stradă principală, 
variante. Cumpăr 100 do
lari sau mărci. Deva, 12908.

(1385)
• VlND dormitor „Sar- 

mis", nou. Deva, str. Al. 
Plopilor, bl. 48, ap. 35.

(1387)
• VlND rochie mireasă.

Import, mărimea 42—44. 
Deva, telefon 28825, după 
ora 16. (1381)

• VlND piese Fiat 600. 
Deva, telefon 15988.

(1383)
• VlND mobilă combi

nată, argint (monezi) pen
tru prelucrat. Cumpăr fo- 
rinți. Inform.dii Simeria. 
telefon 956/61111.

(1382)
• SOLICIT abonament

permanent lapte de capră 
(2 litri pe zi). Informații 
Deva, telefon 25155, după 
ca 16. (1382)

• VlND mobilă sufrage
rie, preț convenabil. Hu
nedoara, telefon 957/12908.

(429)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament
4 camere, Deva, proprie
tate, cu 2 apartamente cu 
două camere. Relații De
va, telefon 28572, între 
orele 19—21. (1360)

• SCHIMB garsonieră 
central. Deva, cu aparta
ment 2 camere central. 
Deva, telefon 11350, int. 
126, dimineața. (1213)

s CU autorizația nr. 
5624, din 16 septembrie 1991, 
eliberată de Prefectura Ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială 
cu sediul în Orăștie, re
prezentată prin Negrea 
Ioana, cu obiectul activi
tății desfacerea de produ
se alimentare, agroalimen- 
tare și produse industriale 
în local și ambulant.

(1276)

• CU autorizația nr. 
6172, din 4 februarie 1992, 
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială 
„Olivia", cu sediul în Orăș
tie, reprezentată prin Stan 
Lavinia, cu obiectul acti
vității comercializare pro
duse alimentare, agroali- 
mentare și industriale, pro
ducere și desfacere vată 
de zahăr, gogoși. (1275)

• CU autorizația nr.
2879, din 19 noiembrie 1990, 
eliberată de Prefectura Ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială 
„Doris", cu sediul în Hu
nedoara. reprezentată prin 
Tosa Teodor, avind ca 
obiect de activitate pro
ducerea și desfacerea pro
duselor de alimentație pu
blică (înghețata, crem- 
vurști, răcoritoare, dul
ciuri). (1303)

(1303)

• CU autorizația nr. 
5775, din 1 1 octombrie 1991, 
eliberată de Prefectura Ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă .Asociația Familială 
„Miliăiță", cu sediul în 
Orăștic, reprezentată prin 
Rusu Petru, avînd ca obiect 
de activitate comercializa
rea produselor alimenta
re, agricole, industriale, 
indigene și import, intrate 
legal în țară, consignație, 
preparare și desfacere ca
fea, țigări, băuturi alcoo
lice. răcoritoare. (1326)

• CU autorizația nr.

1507, din 30 iulie 1990, 
eliberată de Primăria Ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială 
cu sediul în' Deva, Cuza 
Vodă, 25, reprezentată prin 
Vințan Adrian, cu obiec
tul activității bazar măr
furi industriale import și 
indigene. (1364)

• PERSOANA in vîrstă 
caut soție în jur de 70 ani, 
pocăită sau să devină. De
va, telefon 28198.

(1357)

■

I

CONSILIUL MUNICIPAL DEVA
Aduce la cunoștința celor interesați că 

liciiația cu privire Ia concesionarea terenurilor, 
anunțată pentru data de 16—17 martie 1992, 
se amină in ș ederea clarificai ii situației juri
dice a terenurilor vizate.

Termenul final pentru depunerea oferte
lor, precum și data licitației se vor anunța in 
presa locală. (261)

ÎNCHIRIERI

• TINERI călătoriți cău
tăm garsonieră sau aparta
ment pentru închiriat. De
va telefon 13015

(1373)

PIERDERI

• PIERDUT o geanta
mică cu acte de bancă, 
buletin, legitimație de ser
viciu. în Orăștic. Găsito
rului recompensa. Orăștie, 
telefon 47011. (1380)

• PIERDUT legitimație
de serviciu, eliberată de 
Macon Deva, pe numele 
Antal Elena. O declar 
nulă. (1386)

DIVERSE

• CU autorizația nr. 
6251. din 4 februarie 1992, 
eliberată de Prefectura Ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Activitatea Indepen
dentă „Croitorii", cu sediul 
in Hunedoara. reprezen
tată prin Croitorii Dumi
tru, avînd ca obiect de 
activitate operator riale șl 
elaborare. (1313)

• MINEXFOR S.A. 
DEVA organizează ex
cursii in Ungaria, în 
zilele de 12, 19, 26
martie 1992, preț, esti
mativ 2 500 lei. Infor
mații telefon 27105.

(1375)

COMEMORĂRI

• MULȚUMIM tu
turor celor care au 
fost alături dc noi l > 
ireparabila pierdere 
suferită de decesul so
țului și tatălui nostru 

preot
I.IVll BOLDIRĂ, 

•lin Brad. Familiile 
Boldur i Și Ignat

(1368)

» I \ cei 60 de ani 
pe care i-ai fi împlinit 
d .i, ■

ttTVOS V1LMA. 
soarta ne obligii •••! ti 
oferim florile la tris 
tul tău mormint.

Ochii 141 alb 1 
. .ut nu mai str.'iluccs 
in nce.ist i primăvară.
DC an amintit dc tine
la 2 ani dc 1 I
<!c> pârli re de toii cei

le-au iubit ca adc.
Vili it.

S.C. APRO TERA S.A. SIMERIA 
(fosta BATMA 20)

Livrează din stoc :
• televizoare color „SAMSUNG TELETEX1** 

cu telecomanda, made in KOREA, cu diagonala 
de 51 cm, la prețul de 105 000 lei, termen de ga
ranție G luni.

* televizoare color „SAMSl NG“ cu tele
comanda, made in KOREA, cu diagonala de 
51 cm, Ia prețul de 99 000 lei/buc. ; termen de 
garanție G luni.

• televizoare color „ANITECH** cu tele
comandă, made in Japonia, cu diagonala de 
51 cm, la prețul de 120 000 lei/buc. ; garanție 
G luni.
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CONSILIUL MUNICIPAL 
D E V A

Invită cetățenii din Deva, care au contrac
te de închiriere a unor suprafețe dc teren ce 
se află in administrarea consiliului municipal, 
la sediul acestuia. în perioada 12—22 martie 
1992, pentru clarificarea unor aspecte juridice 
legate de aceste terenuri.

Persoanele invitate sint rugate să aducă 
contractul de închiriere pc care il dețin.

' (2G8)

CAMERA DE COMERȚ
SI INDUSTRIE A JUDEȚULUI 

IIUNEDOAR Y
• împreună cu societatea comercială 

„COMSER** SRL Hunedoara, distribuitor auto
rizat al firmei RANK XEROX, vă invită să 
luați parte la expoziția cu aparatură RANK 
XEROX, ce va avea loc în perioada 17—21 
iwriuie 1992, la sediul Insiimluîui de Proiectări 
Deva, din Piața Victoriei, nr. 2.

® în perioada 23 martie — 4 aprilie 1992, 
va avea loc „SALONUL NATION AL AL VI
NULUI — FOCȘANI 1992**, cu următoarele 
manifestări :

— concursul național de vinuri și bău
turi pe bază de vin ;

— tirgul național dc vinuri și băuturi pc 
bază de vin ;

— concurs de creație pentru etichetarea
recipienților de vin și băuturi pe bază 
dc vin. (267)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„MERCUR CORVINEX** S. A. 

II U N E D O A R A
Organizează licitație pentru atribuirea în 

locație dc gestiune a următoarelor unități cil 
profil alimentar : gestiunile nr. 65, 20, 38, 105, 
95, 1G, 59, 18, 19. 9 și 32.

Licitația va avea loc in data dc- 26 martie 
1992, ora 9, la sediul societății.

Relații suplimentare se pot obține la tele
fon 957/12136 sau la sediul societății, din str. 
Piața Libertății, nr. 1G, Hunedoara.

(262)
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CENTRUL DE INFORMATICA MINIERA j 
DEVA '

Organizează, incepind cu data dc 23 mar- | 
tic 1992, cursuri <l< inițiere in utilizarea cal- • 
culatoarelor IIJ.M — PC. I

Durata cursului este de 5 săptărnini, iar j 
programul dc desfășurare este intre orele II— I 
II „ni 16—19. j

Relații se pot obține la telefon 13915.
(21B) |

I

• anvelope DACIA 1300 — 155x13 la 5990 
lei/buc.

• anvelope I.ADA — 165x13 la 7102 Ici/
buc. )

• Încălzitoare instantanee pi. apă (import) 1
la 35 000 lei/buc. j

La aceste produse se fac livrări și cu gros, ț 
in acest caz, prețurile fiind negociabile. I

De asemenea, reamintim că deținem și 
tindem imediat din stoc toate tipurile dc trac
toare, anvelope pentru autocamioane și trac- 1 
toarc, acumulatoare, 'întregul sortiment de piese 
dc schimb pentru tractoare, mașini agricole, 
auto, rulmenți, folie polietilenă pentru solarii.

Pentru mașini agricole se primesc comenzi 
cu termen dc livrare piuă Ia 15 zile.

Relații la telefoanele 95G/G0I2I ; G096G ; 
61090; G109I. (228)

J/2O/G18/1991
Cont : 397850601 fl.fl. Di va

ț REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : 
2 700 Deva, str. 1 Decembrie, 35. 

1u<le(iil Hunedoara 
Telefoane: 11275. I2I57, (1269

{ Telefon Tipografice 25901
• Fox : 18061
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SOCIETATEA „SIGMA** S.C.S. 
O R G A N I Z E A Z A

ÎN DEVA

programatori-
16 biți compa-

săptărnini, cu

Cursuri de formare analiști 
asistent! pc microcalculatoare pe 
ti bile I.B.M.-P.C.

Durata cursului este de 10 
150 dc orc pe calculator, și se organizează de
luni pînă vineri, intre orele 18 și 21. înscrie
rile se fac piuă la data dc 15 martie 1992. Se 
pot înscrie și elevii claselor a Xll-a. Locuri 
limitate.

Absolvenților li se asigură diplome-certi- 
ficat, eliberate dc Ministerul învățămintului și 
Științei și de Comisia Națională de Pregătire 
in Informatică.

Inforiuații la telefoane 15667 (între orele 
8,00 si 15,00) sau 11067 fintre orele 15,00 
22,00). (235)
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întreaga răspundere pentru conținutul 
aiticolelor publicate o poartă 

autorii acestora.

TIPARUL:
S.O. „Polidava** S.A.

Deva, str. 22 Decembrie 257
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