
l’ămîntu.' hunedorean a 
cunoscut puternice fru- 
mîntărl ți ridicări la lup
tă ale românilor încă 
înainte de mișcarea mc- 
morandistâ. In acest sens, 
se remarcă apelul redac
tat la 17 februarie 1883, 
de către fruntașii luptei 
naționale — Ioan I’apitt, 
Lazar Petro, Virgil Ola- 
riu ți Francisc IIossu 
Longin pentru participa
rea n cit mai multor 
români la adunarea fixa
tă în Deva, la data de 10 
martie a aceluiași an, în 
scopul protestării contra 
legilor școlare ale lui 
Trcfort, din 1879 șl 1883, 
îndreptate împotriva fo
losirii limbii române și 3 
existenței școlilor româ
nești. Iată cum este 
formulat acest apel: „Sub- 
serișii. în coînțelegere și 
unire cu mai mulți amici, 
am aflat de indispensa
bilă trebuință a convoca 
o adunare a tuturor ro
mânilor din comitat, pe 
ziua de 10 martie 1883 
stil nou. după-amiază, 
ora 3, aici in Deva, pen

tru ca între marginile le
gii să găsim modalitățile 
eficace șl măsurile co
respunzătoare spre a în- 
tîmpina noul proiect de 
lege, pe care guvernul 
unguresc și camera din 
Budapesta se încearcă 
din nou a-1 crea în 
contra existenței națio
nale. referitor la instruc
țiunea în școlile medii.

putem da, chiar șl prin 
numărul participanților, 
însemnătatea cuvenită a- 
ccstui act ce este a sc 
săvîr.și".

în încheierea rezolu
ției adunării românilor 
hunedoreni din 10 mar
tie 1883. printre altele, 
se arăta : „Avînd în ve
dere că, prin proiectul de 
lege ce se intenționează

triei nu poate să condi
ționeze de la nemulțumi
rea absolută a unei popu- 
lațiuni a patriei în nu
măr de aproape trei mi
lioane de suflete, oricît 
de salutară ar părea a- 
ccea elementului astăzi 
domnitor rasei maghia
re... Jn fața țării, în fața 
patriei pe care mult și 
cu duioșie o iubim, și în

Românii hunedoreni în sprijinul 
Memorandumului dini 1892 £11)

prezentat deja camerei. 
'Drept aceea, pe cînd ne 
luăm voia a-ți atrage a- 
tențiunca asupra acestui 
momentos obiect, te in
vităm cu tot respectul 
să binevoiești a te pre
zenta negreșit la acea 
adunare, in tot cazul re
marcabilă, ți totodată a 
stărui atît la inteligenția 
cît șl la poporul de 
rînd din jurul dumnea- 
tale, să se prezinte în 
număr cît se poate de 
considerabil, ca astfel să

a sc valida ca lege, ve
dem voința de a surpa 
absolut existența noas
tră națională , dînd curs 
și dezvoltare liberă cu
rentului sinistru din ța
ră, înscăunat de fanatism, 
pentru maghiarizarea a 
toată populația țării în 
mod nepatriotic, și care 
este un atentat ce se co
mite condamnabil con
tra naționalității noas
tre... avînd în vedere că 
suprema condițiune a 
bunăstării și înfloririi pa

fața lumii, contra acestei 
încălcări a civilizațiunil 
prin instrucțiune pro
testăm cu solemnitate 1"

După ce s-a făcut cu
noscut refuzul împăratu
lui Francisc Iosif I s-a 
răspîndit vestea referi
toare la agresiunile împo
triva memorandi.știlor, în 
diferite țări europene se 
conturează numeroase 
mișcări de protest de o 
intensitate deosebită. Mi
tinguri de amploare au

loc la București .și în nu
meroase localități din 
România. în chemările 
pentru aceste manlfcstărj 
se dezvăluiau lumii toa
te nedreptățile suferite 
de românii din monarhi^ 
austro-ungară, dar se 
cuprindeau și prevestiri 
încurajatoare cu privire 
la izbinda care va veni, 
care trebuia să vină, de
oarece generații mari au 
visat-o, o visau atunci 
toți românii, devenind 
drapelul ți crezul lor.

Urmărirea în justiție a 
fruntașilor politici români 
a prilejuit un alt val de 
proteste împotriva regi
mului dualist, însoțite de 
numeroase manifestații 
pentru unitate. Acestea 
lăsau să sc întrevadii că 
singura posibilitate de 
îndreptare a nedreptăți
lor suferite de poporul 
român era împlinirea de
zideratelor cu privire In 
autonomia Transilvaniei 
și egalitatea în drepturi 
a poporului român.

Prof. ION FRAȚILÂ
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la ai
Semnalam, in urma cu 

aproape o jumătate de an, 
faptul că, la Simcria, se 
află „in. construcție" o fa
brică de piine, al cărei ter
men de finalizare era pre
văzut încă pentru acum 
doi ani. Am revenit, de
oarece s-au dat mai mul
te termene Termene sta
bilite doar la modul teo
retic, intrucit mai sint și 
in prezent o multitudine 
de lucrări de terminat.

Am reținut eforturile 
autorităților locale — prin 
întrunirile săptăminale pe 
care le realizează cu toți 
factorii participant la a- 
ccasla investiție — de a 
grăbi ritmul lucrărilor in 
așa fel incit plinea sâ nu 
mai reprezinte o problemă 
pentru zon,.. Prczcnți la 
această Întrunire, am în
cercat o lămurire, cit de 
cit, a situației, prin inter
mediul dini Constantin Bă
dița, director adjunct la 
SC „Cetate- SA. Deva.

— Așadar, die director, 
rum vă explicați întirzie- 
rea atil de mare a inves
tiției

— Problemele deriva din 
faptul că piua in prezent 
am schimbat mai mulți 
constructori. Pini in 1989 
am lucrat cu EGCL-ul, a- 
poi am apelat la TAGCM 
Uev.i (actualul „Condor").

patrulea termen
S-a lucrat lent, muncitorii 
nu prea aveau chef de 
muncă. Acum, insă, lucră
rile merg mai bine. Cind 
se va termina partea de 
construcție, se va trece la 
montarea instalațiilor afe
rente fluxului tehnologic.

— Fondurile existente 
.asigură finalizarea tuturor 
lucrărilor ?

— Nu sc pun probleme 
in acest sens.

— Die director, cînd a- 
preciațl că va ieși prima
piine pe flux de la această 
fabrică ?

— în situația optimă, in
tenționăm să terminăm cu 
totul la sfir.șitul lunii sep
tembrie. Fabrica va avea 
o capacitate de 20 de to
ne pe zl, ceea ce ar re
zolva situația plinii pen
tru zona Simcria și ne-ar 
asigura o rezervă de apro
ximativ 10 tone, pentru 
cazurile cind intră în re
parații alte fabrici ale 
noastre din județ. Du ase
menea, intenționăm să or
ganizăm activitatea de pro
ducție la noua fabrică In 
schimburile I și ITT, pen
tru a asigura tot timpul 
piine caldă cumpărătoru
lui.

— Pentru că discutam 
de piine, credeți că în 1993 
vor fi probleme din cauza 
griului 7

— Problema griului este

î fl ASH!
•
• 0(1 VD/D.I7 I .1 i !■> Ș/ D/.V-
• IIA ȚARII. Nu f,tc Zvon. N<t-a
• ruZut in mi tă o filă dc hirtie
• .1 X, liniată — pentru insr ră rea
• de susținători. icroratâ, ni o
• piopuncre /simplii și clară: l'arti-
• dul Renașterii $1 Independenței
• României (P.lt.l.R.) — filiala
• Văii Jiului — propune drept can-
• didat pentru președinția Romu-
• nici pe reprezentantul său, avo-
• 'uliii Auaustln Sebcdyen, din
• Petroșani. Hi, parul ne-au mai
• / enU Inimile, la lor. Intre ati-
• tea Incertitudini, numite Mlrc.ca,
• Vfî/iai, Ion, Radu, Nlcolae, Iu

aproape ratată în acest an. 
Daca nu se va apela la im
port, nu se va reuși rezol
varea problemelor privind 
piinea.

Au trecut, așadar, mai 
multe termene. Sperăm ca 
ccl din septembrie a.c. să 
fie ultimul, astfel ca oa
menii din zonă să se bu
cure de o pîine mai bună, 
după cum ți merită.

CORNEL POEN.AR

• Fotbal — Divizia C. Rezultate, clasamente, 
etapa viitoare

CONVOCARE
Conform art. fii, alin. 2 din Legea nr. fii)/ 

1991, se convoacă Consiliul Județean Hunedoa
ra în ședință extraordinară pentru data de 22 
mai 1992, ora 15, cu următoarea ordine de 
zi :

— /Adoptarea bugetului județean pe anul 
1092. (575)

In parcul din Deva, linele aparate de joacă pentru copii au „decedat" 
de mult și nimeni nu le mai... învie. In schimb, tinerele din imagine „se 
leagănă- în amiaza mare, trezind că mai suit... co pilc, l’e cine să mai învi
nuim ? Foto I’.W’EL LAZ A

lian etc. etc. iată ca a apărut și 
speranța Văii Jiului, Abia aș
teptăm scrutinul electoral (l).(l )

o Pil.- I-: DL C W ITATE IRK- 
l’ltOȘAnil .1 /.a Hunedoara, pe
'.Ir. Corpați nr. H, s-a dischis- o 
brutărie —, de intre ,S’.C'. PanCom 
Tasidra S.R.L. — unde se fabri
ca piine de calitate ireproșabilă. 
Intenția patronului e. te de a or- 
panl:a activitatea pe trei schim
buri, a-iaurtnd tinzarea piinii 
— capacitatea de producție fiind 
de aproape 2 001) de. piinl pe 
zi —, inclusiv .îmbăta și dumi
nica. (N.T.).

o MEDALION LITIU!AH. La 
Deva a arul loc un medalion li
terar „Wult Wliltmen - • 100 de 
ani de la moartea poetului urne-

rtcari", oryanizat de Hiblloteca 
Județeană. Personalitatea mare
lui creator a fost evocată de 
prof. Carmen (iribincea — „(-'in
terul firului de iarbă" și prof. 
Gabriela Marcu — „Cinice mur
murat pentru vremea liliacului". 
Tot iu cadrul Itibliotei ii județe
ne. s-a deschis c.tpoziția de. carte 
„Scriitori americani". (M. II).

0 APOMETR1 R.A.G.C.I.. 
Deva i filialele ei din județ de
pun eforturi pentru îmbunătăți
rea alimentării cu apă potabilă 
a cetățenilor și pentru măsura
rea corectă a consumului de că
tre locatari. In acest scop s-au 
comandat recent 1 000 de apo- 
metre, care vor fi instalate la 
consumatori. (S.C.).

0 INTll.NlRIs PARTID—SIN
DIC \TE. Luni a avut loc la De
va, la sediul Uniunii Sindicate
lor Libere din județul Hune
doara. o intdnirc filtre dl Lu
cian Corncscu. președintele Par
tidului Social Democrat. Tradi
țional și reprezentanți al unor 
sindicate din municipiu. S-a dis
cutat cu calm și optimism, ca 
intre partide și sindicatele care... 
nu fac politică. In județ mai 
este, nevoie, de niște cuptoare 
de piine. Iar dl Corne-cu insis
tă... (D.G.).

FLASH!

■ A'IEN.A. — Viața ■ 
circa un milion de persoa
ne va continua să fie grav 
amenințată de consecințele 
accidentului nuclear dc la 
Cernobil, a apreciat Is an 
Suj, lin chirurg din Ih la- 
rus. înlr-un interviu acor
dat agenției austriece AI’.A, 
cu prilejul șederii sale in 
Austria. Ivan Suj și cole
ga sa, Tatiana Sumișin, au 
arătat că in regiunile con
taminate se înregistrează o 
creștere a maladiilor can
ceroase. Ei au menționat 
că, ani întregi, „consecin
țele Cernobilului au fost 
subestimate sau negate de 
către oficialități și că mii 
de persoane au rămas in 
zone puternic radioactive, 
unde au continuat să con
sume fructe și legume 
conta minate".

■ WASHINGTON. — 
Statele Unite au căzut dc 
acord, împreună cu cele 
patru republici nucleare 
ale fostei U.R.S.S., (Rusia. 
Ucraina, Belarus și Ka- 
zahstan). asupra unui pro
tocol privind punerea in 
aplicare a tratatului Start 
dc reducere a arini lor stra
tegice, a indicat luni un 
inalt responsabil american, 
cu puțin timp înaintea so
sirii la Washington, pentru 
o vizită oficială, a pre
ședintelui Kaza listai uitai, 
Mursullan Nazarbaev. A- 
cest protocol ar putea fi 
semnat la sfirșitul săplămi- 
nii, la Lisabona, unde si
va desfășura cea de-a doua 
Conferință internațională 
asupra ajutorului destinat 
fostei U.R.S.S.

■ BELGRAD. — Din 
cele 79 de misiuni diplo
matice acreditate la Bel
grad, 29 nu au ambasa
dori. fiind conduse dc în
sărcinați cu afaceri, re
latează agenția Tailing, ci
tată dc Franci- Presse. Mai 
mulți ambasadori au fost 
rechemați „pentru consul
tări" in țările respective, 
după decizia adoptată in 
acest sens de t'.E.iî., care 
marchează astfel opoziția 
față de politica Serbiei, pe
cari- o acuză de agresiune 
împotriva Bosniei și Ilcr- 
țegovinei. Misiunile care 
nu au in prezent ambasa
dori la Belgrad sint ale
lelor 12 state din Piața 
comună, ale C.E.E., Statelor 
Unite, Japoniei, Austriei, 
Bulgariei, Albaniei, Gha- 
nei. Cubei, României, Ban
gladesh, Libanului, Birma- 
niei, Malaieziei, Indici, 
Suediei, Iordaniei și Su
danului.

■ BUDAPESTA. — în 
zilele dc simhătă și dumi
nică ale săptăminii trecu
te. grăniceri unguri au 
returnat de la punctele de
control vamal 9 mii de ce
tățeni, dintre Care 8 2(1(1 
români, ce nu posedau do
cumentele necesare intră
rii și ieșirii din Ungaria, 
a declarat agenției MTI un 
reprezentant al serviciilor 
de graniță. Totodată, el a 
precizat că au fost reținu
te 1111 persoane, surprinse 
in Icnlativă ilegală de pă
trundere pe teritoriul Un
gariei, dintre care 92 cetă
țeni români.

FAX
Procesul lui 

Miron Cozma — 
aminat pentru

2 iunie a.c.
Ieri, la Petroșani, ă avut 

loc o nouă prezentare a 
lui Miron Cozma în fața 
justiției. Procesul privind 
accidentul rutier sfixir.it 
dc inculpat s-a aminat 
pentru dala dc 2 iunie a.c., 
deoarece unul dintre mar
torii citați nu s-a pre
zentat, și lipsesc unele pri>- 
be de ia dosar

sfixir.it
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COMUNICAT
Uniunea Salariaților de pe Platforma Gurabarza, 

Vaț i, Brusturi.I.uncșoara, Cariera Valea Morii și Se
diu Brad, formată din următoarele sindicate și gru
puri de inițiativă ale salariaților din cadrul Exploa
tării Miniere Barza _• Sindicatul Liber al Minerilor și 
Preparatorilor Brus(uri-1.nucșoara, Sindicatul Liber 
Nemetalifer Vața, Sindicatul Platformă Gurabarza, 
Sindicatul de pe lingă Liga Personalului TESA, 
Grupul de inițiativă de la Autobaza T.A., Grupul de 
inițiativă al ncsindicaliștilor Vața, Grupul do iniția
tivă de la 1 lotație Aurifer, Grupul de inițiativă de 
la Aprovizionare, Grupul de inițiativă de la I abora- 
tor, Grupul de inițiativă Carieră Valea Morii și 
Grupul de inițiativă Sediu Brad, împreună cu Liga 
Personalului TES \ de la E M. Barza și Grupul de 
inițiativă de la Sectorul Elcctrpmecanic Subteran, 
aduc pe această calc la cunoștința opiniei publice că 
au cerut conducerii Exploatării Miniere Barza să ur
mărească în justiție, pentru pagubele produse sala
riaților, pe cei vinovați de producerea frămintărilor 
și dezordinilor de la E. M. Barza «lira perioada 17—21 
aprilie 1992.

Precizăm nivelul daunelor: 2 757 098 lei — pa
gube directe prin cheltuieli cu transportul, cantina, 
energia electrică și amortismentele; 9 678 000 |ei — 
pagube reprezentind producția nerealizată.

Ca o măsură in extremis. Uniunea Salariaților de 
pe Platforma Gurabarza, Vața, Brusturi-I.nucșoara. 
Cariera Valea Morii și Sediu Brad, I.iga Personalu
lui TESA și Grupul de inițiativă de la Sectorul Elec
tromecanic Subteran și-au făcut datoria să ceară și 
Procuraturii Locale Deva să se Sesizeze din oficiu 
cu privire la pagubele menționate anterior.

LA URICANI MAI ESTE
• în extremitatea vesti- 

ă a Văii Jiului, la Uri- 
ani, se extrage de mulți 

ani cărbune • însă vre
murile trecute, așa cum au 
fo>t, -’u generat și aici 
greutăți, convulsii sociale, 
incidente grave în .ubte- 
ran • Astăzi, la Exploa
tarea Minieră Uricani, sînt 
alte condiții de lucru dar 
și alte probleme • Deți 
producția de cărbune a 
scăzut (media cxtrajlici 
zilnice este în prezent de 
1 4‘)0 tone față de 2 100 
tone în 1989, de exemplu), 
iar salariile minerilor au 
crescut substanțial, soarta 
unității nu este roză • Re
zerve de cărbune mai sînt, 
insă la adîncimi tot mai 
mari, ceea ce presupune 
cheltuieli sporite pentru a- 
ducerea la ziuă, jar banii 
(subvenții de la tat — 
n.n.) sînt destul de puțini 
• „Mai mult decit atît — 
spune dl ing. Iacob 
ca, directorul E M.
<ani, un specialist de mar
ea in domeniu și cu vechi 
state de servicii la Uricani 
—, la această oră, mina 
noastră se află într-o eta
pa pronunțată de pregătiri 
și deschideri, în care pro
ducția efectivă de cărbu
ne arc întrucîtva de sufe
rit • Ne afectează, de rf- 
semenea — pe filiera

Stoi- 
Uri-

111
Medicul veterinar Va

cile Buzan, de la dispen
sarul din Gurasada, este 
extrem de supărat și, în 
același timp, îngrijorat. 
Din ce pricină ? lat-o :

Dispensarul are in do
tare un mijloc de trans
port tras de doi cai, ne
cesar deplasării de ur
gență în cele 11 sate, ti
nde foarte indepurtate, 
ce alcătuiesc comuna. 
Conform unei dispoziții a 
Prefecturii Județene, con
siliile locale au datoria 
de a asigura o supt ifa- 
ță tic circa un nectar

R.A II. Petroșani și depar
tamentul de profil — blo
cajul econoinico-financiar, 
lipsa acută a unor mate
riale șj combustibili, echi
pamente și piese de 
■ehimb" • Ceea ce este, 
totuși pozitiv, ține de : îm
bunătățirea calității cărbu
nelui — iderca cu șase 
procente a conținutului de 
cenușă, față de acum doi 
ani ; creșterea productivi
tății muncii în abataje ; 
redistribuirea unor sala- 
riați, in funcție de cerin
țele și posibilitățile unității 
și nu disponibilizarea lor ; 
adoptarea anumitor măsuri 
— in abataje și la supra
față — care să determine 
diminuarea procentului de 
steril în cărbune și 
dității acestuia • 
din aceste măsuri 
sintetizat directorul 
alegerea sterilului din aba
taje pentru a nu-1 mai 
transporta la suprafață ; 
urmărirea modului de clau- 
bare Ia silozuri ; evitarea 
surpărilor și a zonelor tec- 
tonizate, a faliilor — prin 
cunoașterea temeinică a 
zăeiîmînlului și exploata
rea lui rațională ; respec
tarea severă a tehnologii
lor de lucru și a norme
lor de securitate a muncii.

Viața minerilor de la U- 
ricani nu este, deci, prea

a umi
ci te va 

ni lc-a 
minei :

Ce poate fi mai plăcut 
și mai folositor fn viață, 
decit a fi optimist, adU 
a fi încredințat că orice 
năzuință, străduință și o- 
biectiv propus se și pot în
deplini. Nu putem pierde, 
însă, din vedere, că, depă
șind o anumită limită, op
timismul devine un iluzio
nism de extremă gravita
te, conducînd ia o desprin
dere totală de realitățile 
lumii înconjurătoare .

Dacă de un astfel de 
iluzionism este afectat un 
om, va trage singur con
secințele unor decepții du
reroase. Pericolul de ex
tremă gravitate apare a- 
tunci cind de această sta
re maladivă este contami
nată viața politică a unui 
întreg popor. Din neferi
cire, nu sîntem scutiți nici 
noi de acest pericol.

Drept dovezi, excluzînd 
impostorii și afaceriștii de 
rca-credință, actuala noas
tră arenă politică prezin
tă : o niulțiinc impresio
nantă de naivi CC formu
lează judecăți categorice 
la cele mai complicate 
probleme politice, mii de 
oameni ce se cred capa
bili și demni pentru cele 
mai înalte funcții statale, 
și zeci de partide ce se 
cred competente a prelua 
responsabilitatea 
rii și a 
cele mai 
semenea 
încep să 
se pare și cred 
este cu putință.

Din nenumăratele exem-

guvernă- 
salvării țării din 
grele situații, a- 
copiilor ce abia 
('orbească și li 

că totul

ple ale acestui naiv opti
mism. pe care-1 întilnim 
la tot pasul, atît in rîndu- 
rile de jos, cît și în cele 
pretinse de sus, mă opresc 
Ia documentul ce m-a de
terminat la așternerea a- 
cestor rinduri.

Este vorba de o scrisoa
re ce mi s-a încredințat a 
o înainta Parlamentului, 
din care desprind urmă
toarele : „în numele Dum
nezeului celui veșnic, am 
făcut un proiect de redre
sare a economiei naționa
le, a dispariției nesiguran
ței zilei de miine a între
gului popor, jn termen de 
3 luni, pe teritoriul Româ
niei nu va mai fi nici un 
șomer, se. va schimba ini
ma întregului popor și 
imaginea României în lu
me și va fi pusă în apli
care cea mai mare demo
crație din lume". Inutil 
a reda mai mult.

Cetățeanul mi-a apărut 
prezentabil, desigur cu o 
cultură medie, dar tot a- 
tît de sigur că nu știe pe 
deplin nici ce-1 politica și 
nici democrația. Semnalez 
situația, căci în sfera el 
se află mulți dintre zgo
motoșii scenei politice: 
parlamentari, oratori pu
blici, militanți și chiar 
corifei ai unor mișcări și 
partide politice, care 
noțiunea de partid și 
nu-și dau seama de 
ponsabilitatea majoră 
revine unui partid.

Fiindcă naivul optimism 
politic este foarte extins, 
îl putem considera drept 
caracteristică și maladie 
politică a întregului nos
tru popor, în etapa post
revoluționară.

Astfel stînd lucrurile, 
n-ar li de prisos ca fie
care dintre noi să ne su
punem unei introspecții, 
să ne facem un examen 
de conștiință și să încer
căm efortul trecerii de la 
optimismul iluzionist 
pragmatismul realist.

V K TOR ISAC
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avind ca obiect de activitate „TRANSPORT

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„TRANSLOC“ S. A. DEVA 

str. Depozitelor, nr. 2 
Scoale la vînzarc activul dc Ia coloana 

Orăștie, situat in orașul Orăștîe, str. 
lui.............................................
MARFĂ’*.

Datele cconomico-financiare sau dosarele de 
prezentare a activului pot fi consultate Ia se
diul societății, telefon 23645, inginer Șcrhan 
Mircea, zilnic între orele 9—

Licitația va 
ține la sediul 
30 iunie 1992.

Prețul de
20 521 000 lei.

Taxa de participare la licitație, 
lei, și garanția de participare de 10 la 
din prețul dc pornire al licitației de 2 052 100 
lei se vor depune în contul societății nr. 
30.70.60.201, deschis la Banca Comercială Deva, 

înscrierea și documentele necesare pentru 
participarea la licitație se depun la sediul so
cietății, pînă la data de 19 iunie 1992.

Criteriile de prcsclccțic se găsesc în docu
mentele activelor.

Terenurile aferente activelor vor fi date în 
folosință pînă Ia aplicarea II. G. 834/91, după 
care va fi dat în proprietate, în condițiile le
gii, adjudecătorului. (587)
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fi deschisă cu strigare 
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roză. Dar nici alarmantă. 
Se știe că au ieșit din u- 
nitățile miniere militarii 
în termen, că s-au pensio
nat — printr-o hotărîrc 
pripită și arbitrară a pri
mului guvern de după re
voluția din decembrie 1989 
— meseriași extrem de va
loroși și în plină putere dc 
muncă. La E.M. Urîcani 
mai sînt totuși 2 000 dc 
angajați, fiecare cu apor
tul său, mai marc sau mai 
mic, la realizarea progra
mului extracției de cărbu
ne, Sigur, însă, posibilită
țile acestui colectiv sînt 
mai mari. Atît în proce
sul dc extracție a cărbu
nelui din subteran, cit și 
în folosirea valorilor ma
teriale și financiare — în 
vederea diminuării sub
vențiilor de la stat, in ri
dicarea ' ilității cărbunelui 
extras, ținînd cont de fap
tul că acum se urmărește 
realizarea zilnică a pro
ducției nete, adică a căr
bunelui livrat șl plătit. 
Sînt, deci, încă, rezerve in
suficient valorificate, chiar 
dacă și in minerit se lu
crează doar cinci zile pe 
săp’umină și șase orc pe 
scliimb. Pentru că, orice 
s-ar spune, dacă vrei, poți... 
Iar minerii dc la Uricani 
pot...

DUMITRU GIIEONEA
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SOCIETATEA COMERCIALA 
„AVRAM IANCU“ S. A. BRAD 

/Anunță licitație pentru închirierea labora
torului <le carmangerie, cu dotările aferente.

Licitația se va (inc în data de 29 mai 1992, 
ora 12, la sediul societății din Brad, str. Cuza- ț 
Vodă, nr. 3-5.

Taxa de participare 5 000 lei.
Relații suplimentare la telefon 51826 sau 

la sediul societății. (577)

OCOLUL SILVIC DEVA
Organizează la data de 24 mai 1992, 
licitație la Pepiniera silvică Mireșn

ora
1°, . .
Certej, pentru valorificarea mijloacelor fixe.

Lista acestora se poate consulta la Ocolul 
Silvic Deva, str. Barițiu, nr. 5 și Romsiha 
R. A., Filiala Teritorială Deva.

_ ____ t _ _______________________ _

greva foamei9 
pentru fiecare cal, apar- 
ținind unităților veterina
re din județ Dr. V. 
Buzan a prezentat dispo
ziția respectivă Primăriei 
comunei, care |-a promis 
că va pune la dl,poziția 
dispensarului suprafața la 
care avea dreptul.

— Și atunci de ce sîn- 
tcți supărat, die doctor?

tre- 
sc- 
trl- 
dol 

Dc aceea nu știm cu 
ce ii vom hi ani la iar
nă.

— Fiindcă vremea 
ce -,i nu avem unde 
mana porumb, ovăz, 
foi ș.a. pentru cei 
cai.

— Ați mai fost pe Ia 
Primărie să insistați ?

— Ooo 1 Mă duc foarte 
des, dar mă întorc tot 
cu promisiuni.

Citind aceste rîndurl, 
dl Dumitru Ilca, primarul 
comunei Gurasada, 
repartiza, sperăm, 
pensarului veterinar 
prafața de teren de 
are nevoie pentru 
cel doi cai să nu intre, 
la lamă, în grevn foa
mei.

TRAIAN BONDtîR
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Vâ invităm în unitățile
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Ș'

care
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Aspect dc la secția <!e croitorie serie și comandă clin Petrila.

„EUX/N-CA/f

SO COM „UNIREA* PETROȘANI

l ■

- -

CROITORIA SERIE ST COMANDA 
DIN PETRI LA

strada Republicii, nr. 112 
(responsabilă dna Sabina l)unii(raș)

Execută broderii, lenjerii, confecții pentru copii 
ndulțl, cămăși do noapte, șorțuri pentru bucătărie 
Eoartc bine aprovizionată cu materialo și materii pri- 
mo, între caro pînze și damascuri sută la sută din 
bumbac, unitatea dispune de capacități pentru a prelua 
comenzi dc la diferiți agenți economici. în spațiul 
Centrului dc primire funcți onează și un magazin prin 
Care sînt comercializate cu prioritate articolele rea
lizate în secție.

Apelați deci cu încredere ia croitoria și magazi
nul „ARIFy‘, deschise zilnic intre orele 10—18. Tele
fon 935/50061. (3200)

Personalul modernei 
unități, deschisă ii> car
tierul „Petroșnni-Nord", 
asigură o servire ire
proșabilă. Intr-un ca
dru intim și conforta
bil, nici sc ponte ser
vi zilnic o eafea la 
filtru, <lc calitate, pre
cum și felurite băuturi 
și țigări dc import^

Uafe-barul vă așteap
tă zilnic să-i treceți 
pragul, intrq orele 11 
— 22. (3201)
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ȘI INDISTRIE

• O firma din Italia 
oferă ciorapi pentru femei 
și fetițe.

• Firmă livrează, la ce
rere, ambalaje (cutii), plia
te, la prețuri foarte avan
tajoase. Mostrele ca și 
prețurile informative se 
găsesc la sediul CC I., ca
mera 204.

• Societate comercială 
română oferă bare din 
bronz (BZ 6—12), la pre
țuri de 350—150 lei/kg.

• S.C. TEHNOTON ofe
ră rs dio-receptoare porta
bile, antenă TV de came
ră, televizoare alb negru, 
transformatoare de rețea, 
bobine condensatori varia
bili.

• Lucky-Goldstar In
ternațional Corp, a deschis 
în București un oficiu de 
legătură care să medieze 
între companii românești 
și firmn respectivă. Dome
nii de interes : chimicale, 
resurse minerale, mărfuri 
generale, electrice și e- 
lectronice, metalurgie.

• Camera de Comerț și 
Industrie a României or
ganizează misiuni de oa
meni de afaceri români la 
Sevilla '92, in scopul sta
bilirii unor relații de par- 
teneriat.

BANCNOTELE
DE 25 SI 50 DE LEI 

SE RETRAG
în conformitate cu arti

colul 17 din I.egea nr. 31/ 
1991, bancnotele de 25 și 
50 de Ici se vor retrage din 
circulație incepind cu da
ta de 1 iunie curent. După 
data de 31 iulie, aceste 
bancnote iți vor pierde va
loarea. Conform legii, re
tragerea acestor bancnote 
se sa face astfel :

— de la 1 iunie la 15 
iulie toate casieriile vor 
primi bancnotele de la 
populație in mod obișnuit, 
fără să le mai repună in 
circulație :

— in perioada 16—31 iu
lie 1992, bancnotele amin
tite vor fi primite in plăți 
și pentru preschimbare nu
mai de unitățile bancare, 
< .1 . și P.T.T.R.

CORNE1 POI S AR

In comerțui pr.vat
O SINGURĂ LEGE
- LEGEA JUNGLEI ? ! (III)

Am promis că vom re
veni asupra unor chestiuni 
legate de comerțul privat 
din Deva. O facem astăzi. 
Si de data aceasta datele 
ne-au fost furnizate de Po
liția municipiului.

Acum ne aflăm în car
tierul „Dacia". Societățile 
comerciale de aici nu di
feră cu nimic față de ce
lelalte. Dimpotrivă, se a- 
seamănă foarte nviit. Mai 
ales în nercspectarea le
gislației. Bunăoară, restau
rantul ..Dacia" vinde cafea 
ness cu termen de garan
ție depășit, iar S.C. „Ioica 
Panimpcx" vinde băuturi 
alcoolice fără a avea au
torizație pentru acest spa
țiu. Dacă unii vind ilegal 
băuturi alcoolice, de ce S.C. 
„Ardealul", printr-un ma
gazin. să nu vîndă produ
se îlimcntare ? Tot ilegal, 
evident. Același lucru îl 
face și Coop. „Solidarita
tea". „Lcmaco" SRL nu 
arc acte justificatoare pen
tru toate produsele, pe al
tele le vinde cu termen de 
garanție depășit, iar ma
gazinul „Aida" funcționea
ză fără autorizație.

Pe bdul „Decobal", uni- 
'.WAS'iAW.V.V.WAW 

tăți ca „Azur", „Uniconf" 
SRL și „Cafea Epress" nu 
au autorizație de funcțio
nare din parlca Primăriei, 
dar nu contează. Bani să 
iasă ! Nici la „Royal Comp" 
SRL lucrurile nu sînt în 
regulă. Unitatea se află 
in proces cu Primăria pen
tru unele neclarități pe 
care nu le comentăm a- 
cum. întrebăm, insă, de 
ce nu arc adaosul comer
cial afișat ? De ce nu exis
tă acte de proveniență 
pentru unele mărfuri ? De 
altfel, adaosul comercial 
lipsește șl de la ..Indra" 
SRI și „Genera Comp" 
SRL, iar la „Marc Com- 
simpex" se consideră că 
modificările de spațiu se 
pot face fără autorizație.

In zona centrală a mu
nicipiului Deva sînt o su
medenie de unități private. 
Unele mai vechi, altele 
mai noi. Toate se aseamă
nă in*ă prin ilegalități. La 
„Amigo" se vinde cafea 
ness cu termen de garan
ție expirat iar la „Flora" 
Arad, pe lingă faptul că 
nu are autorizație din par
tea Primăriei, sc vind pro
duse neautorizate. Lipsa 

autoiizației dc funcționare 
nu împiedică să... funcțio
neze nici pe „Leopard", 
„Comsat" și S.C. ..Codrean”. 
Mulți cetățeni din Deva 
știu unde este „Flamingo". 
Puțini cunosc însă faptul 
că unitatea nu deține au
torizație dc vinzarc a măr
furilor in acel spațiu, ci 
doar de expunere a lor. 
Cu toate acestea...

Iată, deci, cam cum stau 
lucrurile în comerțul pri
vat din municipiul Deva. 
Evident, cele semnalate 
sînt doar o părticică din 
neregulile și ilegalitățile ce 
îl caracterizează. Vă lă
săm pc dumneavoastră să 
trageți concluziile. Să mai 
spunem doar că. deocam
dată, este bine că se știu 
aceste lucruri Desigur, ele 
ating numai problemele de 
suprafață. Important ar fi 
acum ca cei ce au datoria 
să vegheze la respectarea 
legii, să treacă serios la 
treabă. Nu de alta, dar se 
riscă transformarea aces
tui fel dc comerț în altce
va dccit ceea ce poate și 
trebuie să fie.

VALENTIN N’EtGU

Informații - Note - Opinii
UNDE MERGI. TU, MIELULE?

„Să pasc griul, cile", 
ar putea răspunde el, în- 
soțindu-șl mama șl pe 
suratele acesteia, care 
tranzitează localitățile ju
dețului nostru, în căutare 
de pășuni mai mănoase. 
„Bine, die, sc întreabă și
ne întreabă cu îndreptă
țire, în numele concetă
țenilor săi, un locuitor 
din Brănișca, dar pînă 
cînd vor permite orga
nele competente ca acești

DAC-AR VORBI

Deci, dacă-ar putea 
vorbi cabana „Căprioara", 
din apropierea Devei, ar 
putea spune multe. Ce 
anume ? De exemplu, că 
sîmbăta și duminica este 
asfixiată de hîrtii, plas
tice, cioburi dc sticle, 
cutii de diferite mărimi 
și din diferite materiale, 
aruncate neglijent pc 
drumuri și pe marginile 
acestora, pc spațiile verzi 
destinate rccreerii; că 
unii oameni pătrund cu 
autoturismele pînă în 
inima pădurii și fac fo
curi periculoase, la în- 
tîmplare in zone nepro-

( IIXI 11 NI IR \ \l. POLITII I

Din conținutul artico
lului „Terorista de la 
miezul nopții", apărut în 
ziarul nr. 619/J5 mai 1992, 
se poate trage și conclu
zia că „terorista", res
pectiv cățeaua care a ur
mărit și omorit o pisică 
pc scara blocului 1-B, 
din str. Libertății, ar fi 
un ciine al patrulei dc 
politic care a acționai 
în zonă (mențiunile dc 
cîinc utilitar, ciine poli
țist, ora două noaptea)

Pentru a nu sc trage 
concluzii greșite, rugăm 
să informați opinia pu

ciobani, cu turmele lor 
de oi, să ne distrugă 
culturile, Iarba de po 
șanțurile șoselelor și po- 
mișorii fragezi de po 
marginea acestora ? îna
inte era oarecare disci
plină, se mai dădeau 
niște amenzi..." La care 
întrebăm și noi : Care 
organe competente ? Doar 
azi este democrație, nu ? 
Și totuși, omul parcă are 
dreptate...

„CÂPRIO AR A ...

tejate ; că se taie fără 
milă crengi și copaci ti
neri ; că nimeni nu-i acor
dă un minim sprijin în 
stoparea acestor mani
festări de... libertate șl 
democrat ic.

în rest. ea. „Căprioara", 
se bucuiă dc oarecare 
sănătate, se dezvoltă, ofe
ră un brifeor cu 35 dc lei 
și o „berc la jumătate" 
cu 81 dc lei ș.a.m.d. „B 
bine, c foarte bine- — 
cum ar spune o îndră
gită interpretă a muzicii 
noastre ușoare

Dl MI’I'RI GIIEONEA

blică despre faptul că 
acest ciine nu ăparține 
poliției Deva, mențio- 
nînd totodată că nu a- 
vem ni , un ciine cu nu
mele de DLAN A. așa cum 
sc menționează in articol, 
iar în cursul lunii mai 
a.c., intr-o zonă apro
piată acestui bloc, în 
unele zile a acționai pa
trula fiind insolită de cîl- 
ne’e „FERA", iar cîlnil 
d n dotarea politici aa 
un grad ridicai de instrui
re, putînd fi coordonați 
in situații din cele mal 
deosebite.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN

DIVIZIA C9 DIVIZIA O DIVIZIA Cil DE FOTBAL

REZULTATELE ETAPEI: Autobuzul 
< raiova — ( onstr. ( raiova 0—6; Divrna 
Orșova — A.S. Paroșcni I)—0 ; Min. Șt. 
Vulcan — Min. Motru 3—0; S.U.( .P.l. 
Craiova — Min. Mătăsuri (I—19 ; Pandu
rii Tg. Jiu — Mit». ITicani 1—2 ; Min. 
I upeni — Petrolul Țftlcni I 0 ; Paringul 
Lonea — Petrolul Moina 5—II.

REZULTATELE lt’APII: Min. Ani
na — ( .l'.R. Simeria 5—I; Energia Deta
— 5 ictoria ( ălan 5—2 ; Retezatul Hațeg
— Electr. Timișoara I)—6 Obilici Sinmar-
tin — Arsenal Reșița 1—2; Vulturii Lu
goj — (crainica .lini bol ia 8—0; Unirea 
Sinnicol.au — Unirea Tomnatic 1—2; Min. 
Mold. Nouă — tuto Timiș. 2—0; ( .S.M.
< -sebeș — Strungul < liișincu ( riș 3—I) 
(ncprezcntarc).

REZ.ll.T ATEI I Etapei: Sticla Tur
da — Soda Oc. Mureș 1—0; Min. Ștei — 
Motorul Arad 1—0; înfrățirea Oradea — 
Ind. Sumei < . T. 1—2; Mureșul Deva — 
Aurul Brad 2—0 ; Metalul Aiud — Meca
nica Alba Iulia 2—0: ( .P.l Arad —
Unirea Dej 2—2; < U.G. ( luj — Șoimii 
I.ipova 2—3.

Rl./l 1.1 till I ETAPI.l ; Utilajul Pe
troșani — E.G.C.L. (alan 1—0; Coustr. 
Hunedoara — Melaloplasliea Orăștio 3—3 3 
Min. \ alea de Brazi — Min. V. TcliuC 
3—1 ; l’avior Orășlie — Min. Cert 5—I | 
Min. Bărbălcni — Tractorul Bârașlj I—1| 
Mii», Aninoasa — Metalul < rișcior 1—0.

G L A S A M E N T U L

1. Min. Mătăsari 25 15 1 9 60-21 31
2. Min. t uit an 21 1 1 3 7 58-27 31
3. Min. I upeni 21 11 3 7 51-26 31
4. A.-S. Paroșcni 25 13 5 7 16-29 31
5. (onstr. Craiova 25 13 1 8 63-33 30
6. Min. l'ricani 21 13 1 7 13-23 30
7. Min. Motru 25 11 0 11 ■18-33 28
8. Dierna Orșova 21 13 1 10 37 15 27
9. Petrolul Țiclcni 21 9 6 9 30-38 21

10. Scvcrnav Tr. S. 21 11 0 13 11-12 22
11- PaitfJurij Tg. Jiu 2» 9 3 12 10-11 21
12. Paringul Lonea 21 9 3 12 33-38 21
13. Petrolul Stoina 21 8 2 11 26 18 18
11. Auto. ( raiova 21 3 2 19 16-71 8
15. S.U.C.P.I. ( v. * 23 5 1 17 21-80 7

• Echipă penaliizată CI>i 3 puncte.

1'1 APA VIITOARE: Min. l'ricani — 
S.U.C.P.I. ( Min. Mătăsuri — Min. ȘL 
Vulcan ; Min. Motru — Dierna Orșova; 
A.S. Paroșcni — Autobuzul Cv. ;Sevcrnav 
l’r. Severin __ Paringul l.onca ; Petrolul
Ticlcni — Pandurii Tg. Jiu; Petrolul Stoi- 
na — Min. I upeni.

CLASAM ENT UL
1. Arsenal Reșița 26 19 1 6 69-23 39
2. < .S.M. ( -sebeș 26 16 5 5 58-19 37
3. A ulhirii Lugoj 26 15 1 7 55-20 31
4. Min. Anina 26 16 2 8 59-31 31
5. Aici. (ălan 26 16 0 10 56-36 32
6. Unirea Tomn. 26 1 1 3 9 57 15 31
7. Obilici Smmart. 26 13 1 12 19-51 27
8. Auto I'nniș. 26 13 1 12 36-39 27
9. Ceramica Jimb. 26 12 0 1 1 33-61 21

10. Energia Deta 25 IU .3 12 13-10 23
IU Min. Mold. N. 26 10 2 11 10-35 22
12. Electro. Timiș.* 26 12 0 11 18 .39 21
13. C.I'.R. Simeria 26 8 3 15 38 56 19
11. Unirea Sinnic. 26 7 2 17 28-61 16
15. Strungul < hiș. 25 8 0 17 30-73 16
16. Reti zatlll Hațeg 26 3 3 20 23 91 9

* Echipă penalizală cu 1 I> uncie.
ETAPA VIITOA.RE i C eramica J im-

bol ia — A.S. Obilicii; 11 1 SIi'il al Reșița —
Retezatul Hațeg ; Electro. Timiș. — Ener
gia De(a ; Victoria I film» — Min. Anina ; 
’ I R Simeria — Min. Mold. N. ; Auto 
Timiș. — (.S.M. < -sebeș; Strungul < hiș.
— I nirea Smnicolau ; I nirea Tomnatic
— A uitării I ugoj.

CI 1 S A M E NT U I.

1. Metalul Aiud 25 15 2 8 13-21 32
2. Șoimii 1 ipova 21 11 3 7 17 35 31 i
3. Ind. Sîrmei ( .' 1’. 25 12 1 9 36-26 28
1. Min. Ștei 21 12 1 8 30-25 28
5. Motorul Arad 21 11 0 10 31 36 28
6. Unirea Dej 21 12 3 9 27-36 27
7. Mureșul Deva 21 12 2 10 15-27 26
8. Sticla Turda 25 12 2 11 32-29 26
9. Mecanica A. I. 25 12 2 11 30-11 26

10. Aurul Brad 25 12 0 13 16 II 21
11. Soda Oc. Mureș 21 11 1 12 37-33 23
12. înfrățirea Or. 21 7 5 12 36-30 19
13. < P.L. Arad 26 7 1 15 35-12 18
11. ( .U.G. ( lui 21 6 3 15 22-13 15
15. Oțelul Ștei 21 6 3 15 17-58 15

ETAP \ \ IITO \RE : Aurul Brad — in
frățirea Oradea ; Oțelul Ștei — Min. Ș iei;
Motorul .Arad — Sticla Turda Suda O<
Mureș — ( P.l, A ra» . U lire 1 Dej
C.l'.G. (luj; Șoimii ipova - Metr U
Aiud; Mec. \lba Iulia Hlireșiil Di > a.

C L A S A M E N IT'I.

1. Metaloplastiea 26 21? 2 2 113-28 16
2 Min. Certej 26 17 1 5 100-35 38

3. (onslr. Ild. 26 15 5 6 85-32 35

1. Min. Aninoasa 26 15 5 6 69-33 35

5. Min. Ghelari 26 1 1 2 PI 56-17 30

' li. Min. A alea de II. 26 11 :i 10 50-38 29

7. Min. Bărbălcni 26 ir i 12 16-56 27

8. Metalul ( rișcior 26 iu l 12 60-60 21

9. Jiul Pelrila 26 •I :r 1 1 50-59 21

10. Min. \ . Ti line 26 ’) :r 11 37-53 21

11. 1 avior Orășlie 26 <> :r 1 1 10-76 21

12. 1 lilajul l'eiriiș. 26 7 2 17 12-87 10
13. E.G.t 1 ( ălan 26 .5 2 19 37-79 12

1 1. l'i actorul 26 1 1 21 33-135 9

Oclipind locul 1 
plastica Orășlie va 
pentru Divizia II.

1 in c asane 
pârtii i|».i
Primul mei

nt Mctalo- 
la barajul 
ii va avea

lor |)c dala de 1 1 itniii ■ ;ii.r.

Sinnicol.au
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ANIVERSARI

• CU ocazia împlinirii 
a 25 ani de căsnicie a fa
miliei Otilia și Ghe.ughe 
Trif. fiica Claudia, ginerele 
Nicolae și nepoțica A. na 
ii doresc multă sănătate, 
belșug și fericire și „La 
mulți ani I"

(3615)

VlNZARI - 
CUMPĂRĂRI

• VlND televizor color
Siemens, diagonala 67 cm. 
Deva, telefon 15837. după 
ora 20. (2319)

• VlND tractor nou 
U 670. Simeria, telefon 
6811', după ora 20.

(3632)
• \ IND convertor sate

lit, cablu antenă, televizor 
color, BMW 316. Hune
doara. telefon 17701.

(3428)
• VlND televizor super-

color ,.Saba‘\ convenabil 
Hunedoara, telefon 29219 
(7—22). (3429)

• VÎND convenabil ma
șină scris Erika. Hunedoa
ra. telefon 20533 (7-22).

(3429)
• VlND apartament 4 

camere, hol central, zona 
Gojdu. Relații Deva, tele
fon 21658, orele 15-22.

(3650)
• VÎND motoretă Mo-

bra. stare perfectă și in
stalație satelit nouă. De
va. telefon 23091. după ora 
16 (3613)

• VlND cauciucuri cu 
geantă. Deva, telefon 18682.

(3612) 
Dacia 1 300. De
lia beș, nr. 2.

(3639) 
casă, curte, gră- 
sau s.-himb cu

locuință București. Deva, 
telefon 1 1287, București — 
797632. (3614)

• VlND Dacia 1 310, an
fabricație 1982, Simeria, Al. 
Vlahuțu. 23. (3631)

• VÎND televizor color 
Grîind g. preț 60 000 lei, 
diagonal i 55 cm. Deva, te
lefon 18131

• VlND tractor 
Deva, telefon 16201. 
ora 16.

• VlND Xerox

I) 
V

• VlND 
dină Deva

(3655) 
U 650. 
după 

(3631) 
Canon

nou și închiriez garsonieră 
central in valută. Deva, te
lefon 26660.

• VÎND D: ! 1 
informativ 150 000 
va. telefon 18218.

(3628) 
100, preț 
lei, De-

(3627)
• VINI) apartament De- 

Goidu, 2 camere. Cinci
Aurel, bl E 1. sc. 2, ap. 34. 
Informații la aceeași adre- 

intre orele 18—20.
(3623)

\ ÎND monnmr nt Tu- 
rrvirmura deosebit, 
pentru 4 persoane, 
telefon ÎHT75.

(3624)
• VlND convenabil casa,

in Deva. A. Vlaicu Rela
ții 6.30—13. bdul D.'cebal, 
1>1 16. parter (Cafe Ex
pres.) (3622)

• \ INDF.M materiale de

• 
ncrar 
2 rn. 
Dcv t

construcții rezultate din 
demolări (țigle, bolțari, 
căpriori, grinzi din lemn, 
laturi, scintluri etc). In
formații Deva, la telefoane 
22693. 17023. după ora 16.

(3581)
• \ ÎND apartament două 

camere, decomandate, con
fort I. Deva, telefon 18299.

(3608)
• VlND computer Com

modore — l.ernkurs Basic 
Progrnmmie Rsprache, te
levizor Grundig — sport, 
televizor „Opera" și cu 
piese de rezervă. Deva, te
lefon 15873.

• CUMPĂR 
disc ambreiaj 
siune pentru 
Deva, telefon

vilbrochen, 
cu placă pre- 
Dacia 1 100.

13308.
(3604)

• VÎND apartament 2
camere, confort I. din că
rămidă. Deva, Gojdu, zo
na Miorița. în lei sau va
lută. telefon 29424, după 
ora 19. (3621)

• VÎND chioșc metalic
pentru comerț și betonieră. 
Deva, telefon 14578, după 
ora 16. (3620)

• VlND loc de veci în 
O-ăștie (2 locuri), cu cruce

garsonieră confort 1.
(3640)

ÎNCHIRIERI
• CAUT apartament sau 

garsonieră in Deva, cji ce
dare contract, zonă centra
lă. Simeria, 60480.

(3630)
• OFER spre închiriat

apartament 2 camere, con
fort I. Deva. str. N. Băl- 
ccscu. bl. 12, sc. 2. et. 
2, ap. 55. (3614)

• FAMILIE tînără caută 
casă sau apartament pen
tru închiriere în Simeria. 
Relații la telefon 60209, sau 
str. Cimpului, nr.

eliberată dc Prefectura ju
dețului Hunedoara s-a des
chis la Mintia nr. 97 Aso
ciația Familială Traian, a- 
vind ca obiect dc activita
te confecții metalice, co
mercializare de mărfuri a- 
limentare .și nealimentare, 
indigene și din import.

(3636)

I

28.
(3647) 
camere 
condiții 

Deva, tele-
(3645)

• ÎNCHIRIEZ 
sau apartament, 
foarte bune, 
fon 13283.

• ÎNCHIRIEZ spațiu 100
mp, pentru societăți. De
va, A. Vlaicu, 144. Infor
mații Cazan Mihai, Săliște, 
nr. 1266, județul Srbiu, te
lefon 154 B. (3651)

• ÎNCHIRIEZ Timișoara 
garsonieră confort I, mobi
lată, gaz metan (preferabil 
studenți). Telefon 957/ 
15705, Hunedoara. (2817)

• PROMOȚIA 
Liceul Economic 
tic. organizează 
nirca de 20 ani. 
iunie. Ia 
Geoagiu-Băi. Rugăm a- 
nunțați participarea la 
telefon 48149, Doncea 
Petru, pină la 10 iu
nie. Vă așteptăm cu 
drag, (3625)

1972.
Orăș- 
întîl- 
la 20 

complex

I 
I 
I
I

„TRANSLOC" S.A. — DEA’A
Organizează săptămînal, în ziua dc luni, 

incepînd cu data de 25 mai 1992, ora 9, lici
tație pentru vînzarea unor mijloace fixe (mij
loace de transport auto și utilaje de atelier) 
disponibilizate in urma casării.

Licitația ta avea loc la sediul societății 
din str. Depozitelor, nr. 2, unde se pot consul
ta și listele cu mijloacele fixe. (580)

l

COMEMORĂRI

• 8 sînt anii trecuți 
in clepsidra timpului, 
de la moartea ta, iu
bita noastră mamă și 
soție,

ileana branga 
Amintirea îți va rămi- 
ne însă pururi vie. 
Fiicele și soțul. (3618)

SOCIET ATE A PRODUCĂTORI LOR 
DIN ZONA MONTANA A JUDEȚULUI 

HUNEDOARA
DEVA. STRADA 1 DECEMBRIE, NR. 19 

Prin societățile comerciale afiliate 
OFERĂ

• MOTOCULTOARE de proveniență 
iugoslavă, tip IMT 507 D. cu accesorii, la pre
țul informativ dc 400 000 LEI.

Informații suplimentare și înscrieri la se
diul societății. (588)

I

NU UI T A Ț I 
ABONAMENTUL LA 

„CUViNTUL LIBER" !
| I actorii poștali, oficiile poștale și difuz.orii 
, din unități fac abonamente la ziarul nostru 
| pină Ia 28 mai a.c. inclusiv. Costul unui abo- 
• nament 120 dc lei.

I

*
I
I
I
I

telefon 
(3618) 

3 camc- 
Slavici, 
(3613)
pentru

și bordură Deva, 
20357.

• VlND casă cu 
re in Deva, str, I. 
nr. 20.

• VÎND cartofi 
sâmință și frigider Ărct’c, 
180 1. Deva, telefon 11631.

(3652)
• VÎND camionetă Mer

cedes Diesel, acoperită. In
formații Deva, 13487. între 
orele 15-23.

• VÎND casă,
grădină în satul 
comuna Ccrtej. Informații 
familia Pcrța, satul Lunca, 
comuna Băița, telefon
28778. (3654)

• VlND vitrină frigo
rifică, rîșniță cafea și cîntar 
alimentar. Telefon 953/ 
67115. (3653)

• SC. VASII.ICA & RE
GAL COM SNC Deva, te
lefon 11980, vinde cn gros 
alcool Iugoslavia, 96 gra
de, la sticle 
zilnic după

(3599) 
șură și
Toplița,

de un 
ora 16.

litru,

(3617; 
mic 

bună 
Deva,

• VlND frigider 
Arctic, stare foarte 
și convertor satelit, 
telefon 25363. după ora 16.

(2816)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament 
camere, proprietate, ccn- 

din Craiova, cu a-
2
trai, 
partament 2-3 camere De
va, Relații telefon 957/ 
70533. (3619)

• SCHIMB apartament 
2 camere, Deva, Micro 15, 
bl. 70, sc. II, ap. 32, cu

PIERDERI
• IN data de 10 mai 1992

am găsit bicicletă în zona 
Magazin Vălișoara. Se gă
sește la Sîna Gheorghe, Vă
lișoara, nr. 187. (3616)

• PIERDUT legitimație 
de serviciu, 
Maier Virgil Ionel, 
rată de F. E. 
clar nulă.

• CU nemărginită dure
re anunțăm comemorarea 
a 6 săptămîni de la trece
rea în neființă a scumpei 
noastre

VALERIA MATEI, 
din Tirnava, care a fost o 
bună soție, mamă, soacră 
și bunică. Soțul loan, co
piii Lucreția, Avram, loan, 
nurorile Mariana și Floa
rea, ginerele Cornel și ne
poții. Dumnezeu s-o odih
nească I (3637)

DECESE

I 
I

ROMSILV A R. A. 
FILIALA TERITORIALA DEV A

Aduce la cunoștința cetățenilor următoarele : 
l’rin Legea nr. 42/1992, publicată ir» Monitorul 

Oficial nr. 80 din 30 aprilie 1992, s-a modificat 
cuantumul amenzilor pentru tăierile ilegale de arbori, 
pășunat, transport de material lemnos fără acte de 
proveniență etc., fapte prevăzute in Legea nr. 2/1987, 
in sensul că limitele minime și maxime ale amenzi
lor se majorează de 10 ori și nu se mai aplică pre
vederile I.egii nr. 32/1968, adică nu se mai poate 
plăti pe loc sau în termen de 48 orc jumătate din 
minimul amenzii.

Ca exemplu, pentru tăieri ilegale de arbori, a- 
menda minimă este de 10 000 lei, iar amenda maximă 
este de 20 000 lei, dacă fapta nu este infracțiune.

Tot dc 10 ori se majorează amenzile și pentru 
contravențiile prevăzute dc Legea nr. 26/1976 privitul 
economia vinaluhti și vinăloarca. (590)

I

pc numele 
elibe- 
O dc- 

(3635)
OFERTE 

DE SERVICII
• FILMĂRI video de 

calitate, jocuri pc calcula
tor. Deva, telefon 27689.

(3386)
• FIRMA „MAN“ SRI, 

ARAD oferă agenților eco
nomici cu capital de stat 
și particular din alimenta
ția publică jocuri mecani
ce de diferite tipuri, ul
timele modele, ce pot fi 
instalate in holuri și săli 
de bar. Firma asigură a- 
duccrea aparatelor, instala
rea lor și scrvice-ul pre
văzut în contract care poa
te fi dc minim 1 an. Firma 
plătește 20 Ia sută din pro
fitul realizat. Pe timp dc 
I an nu sc plătesc nici un 
fel de impozite. Dc la în
cheierea contractului apa
ratele pot fi instalate în 
timp ilc 15 zile. Informa
ții la telefon 966/32948.

(3626)
• SC Nagv & Zsok

,.( (>N»1 APEX" SRL Deva, 
str. M. Viteazul nr. 112, 
angajează dc urgență con
tabil cu studii superioare, 
vechime minimă 5 ani. In
formații suplimentare la 
telefon 16190. (3656)

DIVERSE
• C U autorizația nr. 6785

Deva.

e ÎNMĂRMURIȚI 
de durere, soția Leti- 
ția și copiii Ncluțu și 
Titi anunță incredibi
la moarte a dragului 
lor
(NEI.U) IOAN POPA, 
în vîrstă de numai 50 
ani. Corpul neînsufle
țit se află depus la 
domiciliul din str. 
Călugărcnl nr. 22. în
humarea va avea loc 
azi, 20 mai 1992. Dum
nezeu să-l ierte !

(3619)

• FAMILIILE Popa 
Constantin, Popa Mir
cea, Popa Gheorghe și 
Szitar Emil anunță 
moartea fulgerătoare a 
dragului lor frate i 
cumnat,

NEI.U POPA, 
și sînt alături de cum
nata Letiția și nepoții 
Ncluțu și Tibi, în ire
parabila pierdere pe 
care au suferit-o. Fic-i 
țanna ușoară ! (361")

• SINDICATUL 
„Carmctaplast'- Deva 
regretă moartea ful
gerătoare a celui care 
a fost un om minu
nat, maistrul

VASIt.E l’OEN \R, 
și sîntein alături de fa
milia îndurerată. Sin
cere condoleanțe.

(3611)

I) E V

l

Oleră celor interesați bilete de odihnă la 
mare in stațiunea Venus — hotel „Diamant", \ 
la prețuri deosebit «le avantajoase, în perioada ț 
15 mai — 30 septembrie 1992.

Sc pot alege sejururi intre 5 și 18 
iar prețurile diferă în funcție dc perioada 
ferată de tiv.

De asemenea, organizăm permanent 
(ursii in Ungaria și Turcia.

\ ă stăm la dispoziție cu informații la 
fon 13033, zilnic între orele 7—15,

tele- 
(587)

I

I
I

J/20/GI8/I99I
Cont : 3O7O5OBO1 H.G. Deva

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : 
2 700 Deva, str. t Decembrie, 35, 

Jiidețdl Hunedoara 
Telefoane: 11275. 12157, 11260 

Telefon Tipografie: 25901 
Fnv • | Rotit
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nr. 
rele

SOCIETATEA COMERCI ALA 
AUTOPREST S.R.L. DEVA

A iude prin depozitul din Deva, str. I Mai, 
13, telefoane: 23136 sau 18651, următoa- 
piesc auto :
•> aripi față și spate — Dacia 1 300 

mască față și spate — Dacia I 300 
capotă față și spate — Dacia 1 300 
uși față și spate — Dacia 1 300 
tăblie ușă față și spate — Dacia 
planșeu pedalier Dacia I 300 
semilongeroane inferior stingă și 
dreapta.

l’rin comanda fermă se pot 
caroserii complete. Plata sc poate face in nu
merar sau prin C.E.C. decontare.

I .100

achiziționa

(3296)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„CRESUS" S.R.L. BRAȘOV

Vă invită să participați la .jocul de Întra
jutorare financiară cu derulare rapidă, prin 
care, în numai 3 săptămîni, puteți cîștiga 
120 000 lei cu înscrierea doar de 30 000 lei, iar 
ulterior cîștig încă 630 000 lei in 5 rate.

Puteți cotiza cu minim 1 200 Iei (cîștig 
6 000 lei) sau orice multiplu al acestei sume 
(2 100, 3 600), nedepășind 30 000 lei.

înscrierile se \or face prin mandat poștal 
cu confirmare de primiri', pe adresa S. C. 
„CRESUS" S.R.L., piața Sfatului, nr. 17, cod 
2 200 — BRAȘOC , cont 1072502129, B.C.R. 
Brașov.

Relații suplimentare si regulamentul complet 
in DEVA. la telefon 16060. f di sh
RANȚIA SUCCESULUI !

„CRESUS" — G A-
(3208)

NOI ••

— • — f ~~ • ~ M

! |(îA IN 1(1 llîTi K~i

tov.vt»

TIPARUL:
8 (1. „Polidava** S.A.

Dcvn, str. 22 Decembrie 257

Inlrcaga răspundere pentru conținulul 
articolelor publicate o poartă 

autorii acestora.
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