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in preajma zilei de 1 
Decembrie, sărbătoarea na
țională a României, într-un 
cadru aparte, specific ce
remoniilor ostășești, la O- 
răștie, a avut loc depune
rea jurămîntului militar al 
celui mai tînăr contingent 
de jandarmi.

Moment de profundă 
semnificație patriotică în 
viața tinerilor militari în 
termen, a comandanților, 
rostirea legămîntului so
lemn față de țară șt popor 
a reprezentat încă un mo
tiv pentru evidențierea ro
lului pe care trupele de 
jandarmi îl au în noua

configurație economico-so- 
cialâ și politică, în men
ținerea ordinii și apărării 
liniștii cetățeanului.

La festivitatea de depu
nere a jurămîntului mili
tar de simbătă au fost pre- 
zenți alături de părinți, 
frați, rude, prieteni ai ti
nerilor recruți, numeroși 
invitați — reprezentanți ai 
Senatului României, ad
ministrației locale, Minis
terului Apărării Naționale, 
Ministerului de Interne. Bi
sericii etc., invitați care au 
trăit deopotrivă, cu tinerii 
de sub drapel, emoția de
punerii jurămîntului 
credință. (CP.)

de Moment solemn in Garnizoana Orăștie. Aspect de la festivitatea de de
punere a Jurămîntului militar.

CUVÎNTUL LIBER
T

COTIDIAN INDEPENDENT i

ANUL IV
NR. 763

VINERI, 4 
DECEMBRIE

19 92 
pagini • 15 lei

Pîine mai bună
pentru

Dincolo de greutățile cu 
care se mai confruntă, 
strădania salariaților de la 
S.C. „Spicul” S.A. Valea 
Jtaiui este aceea de a fa
brica o pîine mai bună 
pentru toți locuitorii din 
zonă. în acest scop, după 
cum ne-a relatat dl ing. 
Ghaorghe Marcu, directo
rul societății, au fost în
treprinse o serie de - mă
suri vizînd retehnologiza- 
rea procesului de producție, 
îmbunătățirea aprovizionă
rii cu materie primă, di
versificarea produselor de 
panificație și o mai bună 

desfaeere a producției. Nou
tățile de ultimă Oră con
stau tn faptul că, prin pu
nerea în funcțiune la sec
ția din Petrila a două cup
toare rotative de prove
niență turcească, se asigu
ră producerea în fiecare zi 
a 14099—15 000 de plini, 
case se vînd în state proas
pătă, direct de la locul de 
fabricație, prin punctul de 
dad laare special amenajat 
aici. Maistrul Constantin 
Dragomir, care lucrează de 
37 de ani în specialitate, 
ne-a precizat că acum vin 
și oamenii din Petroșani 
care se aprovizionează cu 
pline fabricată la Petrila. 
în spațiul de producție — 
ne spunea șefa de secție, 
dna Dona Radu — sînt 
asigurate condiții bune de 
muncă pentru salariații din 
cete trei schimburi. O per
manentă căutare au și pro- 

, dusele realizate la Secția

. • ■ 
mitwri
nr. 8 din Piața municipiului - 
Petroșani, care este con
dusă de dna tag. Viorica 
Tokaci. Fluxul de produc
ție este organizat pe trei 
schimburi, avînd o produc
ție de 4 tone specialități 
— chifle, batoane, cornuri, 
bulei, franzeluță sandvici, 
această secție fiind dotată, 
de asemenea, cu un cup
tor rotativ din iaHport, ca
re asigură O bună calita
te și un plăcut aspect co
mercial produselor de pa
nificație. în scopul rezol
vării în totalitate a pro
blemelor privind acoperirea 
cerințelor de pîine, in Va
lea Jiului sînt în stadiu a- 
vansat de execuție lucrări
le la fabrica de pîine din 
Lupeni (respectiv la insta
lația de gaz metan), care 
are o capacitate de 21 de 
tone în 24 de ore. în legă
tură cu necesarul de con
sum zilnic, important de 
relevat este că menținerea 
subvenției la pîine determi
nă o cerere suplimentară 
de circa 25—30 de tot», 
ceea ce dovedește că a- 
cest produs la și alte căi 
(respectiv furajarea ani
malelor), în afara consu
mului uman.

Calitatea produselor este 
determinată indiscutabil, 
și de calitatea materiei pri
me folosite. Sub acest as-

Ziua murise și noaptea 
punea tot mai mult stâr
nire peste fire. în parcarea 
din apropierea popasului 
turistic „Țărăncuța", aflat 
pe șoseaua ce duce spre 
Orăștie, opri o dubă din 
care coborîră trei bărbați: 
Daniel Dobre, șoferul ma
șinii. Die Fușcașu și Ni
colae Dan Covaci, toți lu
crători Ia S.C. „Agrosîm*' 
S_A. Simeria. în șir in-

TllHARII DE LA
MIEZUL NOPTH

NICOLAE TÎRCOB

dian intrară în cocheta că- 
bănuță și se așezară la o 
masă unde stăteau alți doi 
inși —• Romulus Igna și 
Constantin Stoica.

— Băieți, vorbi primul 
dintre noii sosiți către cei
lalți doi, facem împreună 
o treabă ?

— Ce ? se dovediră cu
rioși R.I. și C.S.

— Uite despre ce este 
vorba. Știm că la bălțile 
cu pește de ia Aurel Vlaîcu 
și Turdaș vin aproape 
noapte de noapte braco
nieri la pescuit. Haideți 
să tăbărhn peste ei, să-i 
alungăm și să le luăm ce 
găsim Asupra lor.

— Prin asta — interveni 
altul dintre cri trei intrați

TRAIAN SONDOR

(Continuare în pag. a 2-a) (Continuare în pag. a 2-a)
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Q SIMPOZION ÎNCHINAT 
MARII UNIRI. La Casa de Cul
tură din Petroșani a avut loc 
recent — sub egida organizațiilor 
județeană și municipală ale Par
tidului Socialist al Muncii — un 
simpozion intitulat „înfăptuirea 
României Mari — visul de aur 
al tuturor românilor’'. S-a sub- 
IMat cu acest prilej participarea 
mișcării la realizarea marelui act 

de la 1 Decembrie 1918. La reușita 
manifestării ji-a adus contribu
ția dl Dumitru Borna, de la fi
liala județeană a Arhivelor Sta
tutul. (Tr.B.)

O „MAI SÎNT OAMENI BUNI”, 
în cadrul acțiunii de ajutorare a 
copiilor refugiați din fosta Iu
goslavie „Med sînt oameni buni-, 
inițiată de societatea națională de 
Cruce Roșie din România, filiala 
județului Hunedoara a expediat 
pentru micuții nefericiți 200 000 
de lei. Suma a fost adunată prin 
generozitatea sponsorilor — zia
rul „Cuvîntul liber", sindicatele 
libere ale minelor Deva și Ghe
țari —, precum și din cotizații si 
tombole. Filiala județeană de 
Cruce Roșie mulțumește sponso
rilor pentru sumele acordate și 
pentru promptitudinea cu care 
au răspuns apelului său. (P.C.)

O SCHIMB DS EXPERIENȚĂ. 
La Băcia, s-o desfășurat un 
schimb de experiență, organizat

I«-
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I
k ciațiile „Pro Basarabia și Bucovina" și „Caritas" fac I 
I apel ta disponibilitatea dumneavoastră afectivă și e-J 
! fectivă de ajutorare a fraților noștri din Basarabia! 
I și Bucovina, străvechi pămînturi românești. înstrăi- ’ • ... ■. - .» —
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« cum urmează: Liceul „Avram Iancu”, Primăria Că- 2 
I lan. Casa de Cultură Hațeg, Primăria Hunedoara, » 
* Școala Generală Nr. 1 Orăștie, Primăria Simeria, Pri- 2 
| măria Deva.
î Agenții economici — de stat sau privatizați — l 
| precum și persoanele fizice care doresc să doneze in J 
I același scop bani, vor lua legătura eu BANKPOST, I 
I Filiala Deva, director economic dna Lucia Lucaciu.!

Pentru Înțelegerea și sprijinul dumneavoastră, vă| 
| mulțumim anticipat.

APEL

• REACȚII EXPLOZIV® 
LA IAȘI. Luni, 30 noiem
brie, în urma votului CNA, 
ia iași au obținut licențe 
de emisie radio trei posturi 
bucureșteiie (GIP, Dacia 
RTV — Antrepriza Gene
rală și Radio Contact). 
Postul de radio local „Vox 
T“, care funcționează din 
ianuarie 1990, nu a primit 
licență de emisie. Pentru 
cea de-a patra frecvență 
rămasă liberă a candidat 
Radio „Nord-Est". Radio 
„Nord-Est“ a fost respins 
la balotaj, la diferență de 
un singur Vot, frecvența 
rămînînd neatribuită. Ști
rea neacordării licenței de 
emisie nici unui post lo
cal, mai ales pentru Ra
dio „Vox—T”. a stir nit 
reacții explozive din par
tea cetățenilor, autorităților 
locale și a presei. Toate 
publicațiile locale au acor
dat spații largi comenta
riului acestei decizii a 
CNA. Sub titlul „Presa in
dependentă este în pericol”, 
cotidianul „MONITORUL” 
acordă două pagini con
semnării reacțiilor de pro
test față de maniera în 
care s-au acordat licențele 
de emisie RTV. Părerea u- 
nanim exprimată este că 
„acordarea licențelor n-a 
fost un concurs, ci un joc. 
cu un rezultat dinainte 
cunoscut”.

nate aciua de la trunchiul țării. 2
CU bunăvoință și omenie, materializate in mo-, 

dește daruri, puteți aduce ozrază de bucurie in ta-| 
friguratele cămine ale deținUților politici și ale lup- * 
titorilor pentru cauza națională. j

în acest scop, lansăm rugămintea de a alcătui* 
pachete cu alimente nealterabile și cu obiecte de| 
îmbrăcăminte și încălțăminte. Pachetele să aibă in-» 
w tionate cu exactitate numele și adresa celor care 2 

le dăruiesc.
Informăm pe această cale că respectivele darur i 

pot fi depuse pînă in 10 decembrie 092, pe zone, după 1 
Primăria Că- 2
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■ cu privire la compensarea și indexarea salariilor
■ și stabilirea salariului de bază minim brut pe 
< țară, pentru perioada 1 noiembrie — 31 decem- 
‘ brie 1992.

de Biblioteca Județeană, cu par
ticiparea bibliotecarilor comunali 
din zona Simeria Deva. Schim
bul de experiență a cuprins mai 
multe acțiuni practice vitînd ri
dicarea pregătirii profesionale a 
lucrătorilor cu cartea. în ansam
blu — o manifestare extrem de 
utilă și binevenită. IM.B.J

O „ARTA MODEI- Magazinul 
general eu această denumire sim
bolică, situat în Complexul „Ko- 
gălniceanu- din strada eu același 
nume din Deva, este o unitate 
foarte căutată de cumpărători. 
De ce o caută * Pentru că aici 
găsesc o bogăție de mărfuri; 
încălțăminte, confecții, tricotaje, 
cosmetice etc. — pentru femei, 
bărbați și copii. Strguința, stră
dania cu care dna Floarea Chio-

rean, șefa unității, se ocupă de 
buna aprovizionare și servire se 
regăsesc zi de Zi... în mulțumi
rile clientelei. (Gh. I.N.)

O NOU SI EFICIENT. Doriți 
reconstituirea unor acte de pro
prietate în temeiul măsurătorilor 
topografice autorizate ? Aveți 
nevoie de intermedieri pentru 
vînzare-cumpărare ? Căutați spri
jin în organizarea de licitații pro
fitabile ? Pentru toate cele de mai 
sus puteți apela la serviciile ca
lificate ale Agenției ȘANSA (se
diul în fosta clădire a Judecăto
riei, telefon 616617, program non
stop). (C.V.)

=
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• DECRET PRIVIND 
PRIVATIZAREA ILEGA
LA. Președintele Repu
blicii Moldova, Mfaxea 
Snegur. a ends un decret 
ce anulează privatizările 
ilegale efectuate pînă a- 
cum. îndeosebi ta dome
niul întreprinderilor indus» 
triale de stat, relatează 
BBC. Decretai a fost pro
mulgat In vederea declan
șării legislației propriu- 
zise de implementare a 
privatizării în domeniul 
industriei. Se are în ve
dere anularea privatizării 
sălbatice efectuate de con
ducerile unor întreprinderi 
de stat, care, prevalîndu-se 
de prevederile legii O— 
cazionale mai Vechi. 
Legea arendai prin răs
cumpărare, au trecut ta 
crearea de societăți pri
vate pentru cumpărarea 
întreprinderilor de către 
proprii satartați. Președin
tele Mircea Snegur are ta 
vedere o aplicare unitară 
a privatizării și efectuări» 
ei sub controlul strict ri 
statului. dar aceasta va 
duce ta un conflict deschis 
cu întreprinderile deja 
privatizate șl va genera 
totodată w haos extins ta 
industrie. Se așteaptă ca 
ta parlament să albă toc 
dezbateri foarte aprinse pe 
această temă.

COFETĂRIA

LIDO — DEVA

Cu ocazia sărbătorii 
de Moș Nicolae orga
nizează ta zilele de 
5 și 6; XII. 1992 o 
deosebită expoziție cu 
vînzare de prăjituri, 
cozonaci, torturi tra
diționale specifice săr
bătorilor de iarnă, a- 
vînd totodată un ine
dit și bogat sortiment 
de fructe exotice.

Dragi copii și pă
rinți, vă așteptăm cu 
drag l (1384)
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Pornind de la existența în mass-media 
a unor puncte de vedere divergente a- 
supra situației politice din C.D.R., in
serăm poziția P.A.G. exprimată de li
derii săi, dl Nicolae Manolescu și dl 
Stelian Tănase.

Acuzat de- veleitarism de către dl 
Corneliu Coposu, dl Nicolae Manolescu 
răspunde. „Nimeni nu neagă faptul că 
PNȚCD reprezintă, ca forță în teritoriu 
și ca număr de filiale, cel mai puternic 
partid al CDR. Dar, în nici un caz, dife
rența de forță între PNȚCD și PAG nu este 
atît de mare cum ar putea rezulta din 
locurile în Parlament negociate în ca
drul CDR. Aici este problema. In nici 
un caz PNȚCD nu este de trei sau patru 
ori mai numeros și mai bine reprezen
tat decît PAC. Dacă a susține că PAG 
reprezintă din punct de vedere cantita
tiv cam jumătate din forța PNȚCD, iar 
din punct de vedere calitativ poate chiar 
mai mult, înseamnă veleitarism, atunci 
da, sînt un veleitar și-i mulțumesc dlui 

.Coposu pentru termen".
Privitor la teza dlui Coposu potrivit 

căreia partidele istorice nu și-au înche

iat rolul istoric, dl Manolescu punctează. 
„Să fiu sincer, nu știu dacă și-au în
cheiat sau nu misiunea istorică. In orice 
caz, rămîne faptul că, dintre toate țările 
foste socialiste, numai în România par
tidele istorice au avut pretenția să joace 
rolul de prim plan în viața politică post-

P.A.C. —puncte de vedere
comunistă. Dacă asta spune ceva, atunci 
eu nu am nimic de adăugat".

Despre războiul declarațiilor între li
derii PAC și PNȚCD, dl Stelian Tă- 
nase afirmă. „Au fost uruite probleme. 
Convenția Democratică e o alianță care, 
zicem noi, nu funcționează bine. în mai, 
încă nu aveam candidat la președinție. 
Nu începuseră listele. După alegerile lo
cale, mai toți din Convenție credeau că 
victoria e deja a noastră. Noi am făcut 
o analiză încă de atunci, în care arătam 

că ecuația e deja alta. Nu venim acum, 
după război, cum spun dl Coposu și di 
Ilie Păuneseu. Noi am atenționat atunci 
că nu merge bine. Și acum înțelegem 
ca cei care au condus Convenția la re
zultatul de astăzi să-și asume răspun
derea. îl facem răspunzător direct pe dl

Coposu. Motivez cu un singur exem
plu. La un moment dat, existau doi 
candidați la președinție: Rațiu și Ma
nolescu. Amîndoi plecau de la niște 
procente de popularitate indicate în 
sondaje. Dl Manolescu avea atunci 20 la 
sută. Satisfacția prematură de după lo
cale a făcut să apară ipoteza, conform 
căreia, candidați! care deja se impuse
seră, pot fi înlocuiți cu oricine, pentru 
că lumea votează oricum Gonvenția. Dl 
Coposu încă mai crede asta. Nu-i ade
vărat ! Votează un candidat bun".

întrebat dacă dl Gonstantinescu n-a 
fost bun, intervievatul răspunde; „Nu în 
sensul că, a fost slab; ci în sensul că 
n-a avut platformă politică. Trebuia un 
candidat care avea deja procente cîști- 
gâte, care era bine mediatizat și care 
fusese în țară cu piciorul, îl văzuse lu
mea, dăduse mîna și făcea succes. S-a 
intîmplat invers : candidatul a fost foarte 
tîrziu scos și atunci a contrariat opinia 
publică prin faptul că era necunoscut. 
E drept că dl Gonstantinescu a dat do
vezi de bravură și a făcut tot ce se pu
tea face omenește. Dar el a plecat de la 
zero și a ajuns la 33 la sută. Manolescu 
pleca de la 20 la sută, ceea ce înseamnă 
că ar fi ajuns la 53 la sută. Oamenii 
care au inventat scenariul candidatului 
necunoscut și-au luat o grea răspundere 
față de istoria românească. In politică, 
dacă impui o strategie și ea pierde, tre
buie să piardă și cei care au impus-o. 
Lucrurile astea cer o analiză foarte 
atentă".

(Date furnizate de Biroul de Presă 
al Partidului Alianței Civice)

CE TREBUIE SA ȘTIM DESPRE SIDA (V)

Nu există tratament sau 
vaccin pentru SIDA

Există tratament sau vac
cin care să vindece SIDA? 
Nu. Sînt anumite trata
mente care se folosesc pen
tru combaterea manifestă
rilor maladiei, dar nici 
unul nu distruge virusul 
din organism și nu duce 
la o vindecare totală. Ex- 
perții sînt, de asemenea, de 
părere că găsirea unui vac
cin nu este posibilă în 
viitorul foarte apropiat.

Infecția cu virusul HIV 
se transmite prin trei căi:
a) prin contact sexual ne
protejat (fără prezervativ), 
cu penetrare vaginală, sau 
anală ; b) direct prin sînge 
infectat sau prin folosirea 
în comun a acelor, serin
gilor sau a instrumentaru
lui medical tăios nesterilizat 
sau impropriu sterilizat; c) 
de la o mamă infectată la 
copil — înainte, în timpul 
sau la scurt timp după 
naștere. Pentru fiecare cale 
de transmitere există mij
loace de prevenire și evi
tare a îmbolnăvirii.

Gum nu se transmite in
fecția cu HIV ? Infecția cu 
HIV este contagioasă dar 
nu în același mod și cu 
aceeași ușurință cum se 
transmite o gripă. Se poate 
afirma cu certitudine că 
infecția cu HIV nu se 
transmite: vorbind, atin- 
gînd, ipîngîind sau dînd 
mîna cu cineva infectat; 
nu se transmite prin mîn- 
care sau veselă (tacîmuri, 
pahare) folosite în comun, 
ori prin telefoane publice, 
toalete, Ia piscină sau 
saună ; nici prin insecte și 
animale domestice ; nu se 
transmite în mijloacele de 
transport în comun, as
censoare sau locuri pu
blice, la locul de muncă, 
în grădinițe sau școli, nici 
prin îmbrăcăminte, obiecte 
personale sau lenjerie.

Galea sexuală reprezintă 
modul major de transmi-

Pîine mai bună pentru mineri
(Urmare din pag. 1)

pect, important de relevat 
este că s-au importat 1000 
ț făină albă din Ungaria, 
aceasta utilizîndu-se pentru 
omogenizare. De menționat 
că toate acțiunile specifi
ce privind pregătirile pen
tru iarnă sînt finalizate, 
ceea ce denotă că s-au 

tare a , infecției cu HIV. 
Există trei modalități de 
prevenire :

a) Abstinența (modalita
tea cea mai sigură de pre
venire a infecției pe cale 
sexuală);

b) Fidelitatea reciprocă 
în cadrul unui cuplu. Toc
mai datorită apariției 
SIDA, fidelitatea a devenit 
astăzi o problemă de res
ponsabilitate. în cadrul cu
plului, de grijă reciprocă, 
un semn de respect. Pre
venirea infectării cu HIV 
pe cale sexuală trebuie să 
preocupe pe oricine. Nu 
trebuie să se treacă cu 
ușurință peste posibilele 
infidelități trecute’;

c) Folosirea corectă a 
prezervativului pentru o- 
rice contact sexual cu pe
netrare vaginală sau a- 
nală. Datorită pericolului 
pe care-1 reprezintă SIDA 
astăzi, pentru toți și pen
tru fiecare dintre noi și 
pentru că prezervativul re
prezintă singurul mijloc 
cu adevărat eficient de 
protecție împotriva infec
tării cu HIV pe cale se
xuală, el trebuie să de
vină un element firesc în 
viața intimă a bărbaților 
și a femeilor de azi. A-l 
refuza sau a nu-1 folosi 
este o dovadă de incon
știență și iresponsabilitate 
față de propria sănătate și 
viață și față de cele ale 
partenerului sau partene
rei. Este desigur ușor să 
invoci tot felul de motive 
pentru a nu-1 folosi. Din- 
totdeauna prezervativul a 
fost asociat cu ideea de 
ceva jenant, incomod, ne
sigur. Astăzi aceste preju
decăți sînt demodate. Fo
losite corect, prezervati
vele oferă o protecție de 
100 la sută.

A consemnat 
ESTERA ȘINA

creat premise pentru o 
bună aprovizionare cu pli
ne a localităților Văii Jiu
lui.

Una dintre cele mai gre
le probleme nesoluționate 
de fostul guvern este a- 
cordarea subvențiilor pro
mise care se ridică Ia cir
ca 200 de milioane de lei. 
Ca urmare, se apelează la 
credite purtătoare de mari

Comuna Certej este cen
tru mineresc. Are aproape 
300 de apartamente în blo
curi, racordate la sistemul 
încălzirii centrale. Spațiul 
de locuit este administrat 
de R.A.G.G.L. Deva, iar 
— lucru îmbucurător — 
„războiul" dintre Prefectu
ră și regia sus amintită nu 
s-a resimțit la Gertej. Dl 
loan Vințan, primarul lo
calității; ne-a sptis :

— Consiliul local se preo
cupă de multă vreme de 
punerea la punct a insta
lațiilor de încălzire. Insta
lațiile exterioare au fost 

La consiliul local se 
adună, spre soluționare, 

multe din problemele 
comunei

verificate, a fost scoasă a- 
pa din subsolurile inunda
te. Centrala termică a fost, 
de asemenea, revizuită. A 
fost adusă cantitatea de 
păcură care ajunge pînă 
la începutul anului viitor. 
Facem eforturi pentru a 
procura toată cantitatea 
de care avem nevoie. De 
alțfel, consiliul local este 
pregătit să preia adminis
trarea spațiului de locuit 
din comună. Ne gîndim să 
formăm o echipă de me
seriași care să se ocupe de 
funcționarea tuturor in
stalațiilor — inclusiv de 
încălzire — pe baza siste
mului de prestări servicii 
către populație. în acest 
fel, sumele adunate de la 
cetățeni pentru asigurarea 
încălzirii și apei vor ră
mîne în comuna noastră, 
in întregime, ceea ce ne 
va permite să dispunem 
de fonduri proprii.

— Ce alte probleme preo
cupă consiliul comunal, în 
momentul de față ?

— Se află în plină des
fășurare aplicarea Legii 
fondului funciar, mai pre
cis împărțirea pădurii ce
lor ce au dreptul, Acțiu- 

dobînzi, influențînd nega
tiv situația economică a 
societății și constituirea 
stocuriloi- de materii pri
me pe o perioadă măi în
delungată. Există însă spe
ranța că noul guvern va 
găsi calea de a iași din 
acest impas, astfel îneît 
aprovizionarea cu pîine să 
nu mai constituie o temă 
de îngrijorare. ... 

nea s-a încheiat în aproa
pe toate satele și urmea
ză să inmînăm oamenilor 
titlurile de proprietate. Au 
fost, practic, puse în po
sesie circa 1000 ha pădure. 
Țin să apreciez sprijinul 
ce ni l-a acordat Ocolul 
Silvic din Șoimuș, care a 
fost permanent în mijlocul 
locuitorilor comunei noas
tre, ajutîndu-ne concret. în 
altă ordine de idei, ne stră
duim să îmbunătățim a- 
provizionarea cu pîine. în 
Certej, sînt două brutării, 
dar nu prea au făină, de 
aceea pîinea se aduce de 

la Deva. Soluția ar fi ca 
cele două brutării să func
ționeze cum trebuie.

— Sînt șomeri la Cer
tej ?

-— Nu. Dimpotrivă, am 
avea nevoie de meseriași, 
instalatori în special — pe 
care i-am și solicitat Di
recției Județene pentru 
Probleme de Muncă și Pro
tecție Socială, Oficiul For
țelor de Muncă. N-am 
primit încă răspuns.

— Poate că, citind aceste 
rînduri, cei ce nu au ser
viciu vor veni la Gertej.

— îi așteptăm. Gum ve
deți, la consiliul local se 
adună multe probleme ca
re își așteaptă soluționarea. 
Ne străduim să le rezol
văm operativ și temeinic.

TRAIAN BONDOR

Tîlharii
(Urmare din pag. 1)

proaspăt la „Țărăncuța" - - 
realizăm două lucruri : ii 
oprim să se înfrupte din 
averea firmei noastre și 
băgăm și noi ceva în bu
zunare.

— Bună treabă, hai s-o 
facem I au fost. toți cinci 
de acord.

Au urcat în mașină șl 
au emarat spre Aurel 
Vlaicu. La una dintre băl
țile de-aici au găsit trei 
oameni ce pescuiau de zor, 
pe întuneric. Fără vorbă 
multă, au tăbărît asupra 
lor cu pumnii, i-au trîntit 
la pămînt și după ce le-au 
luat tot ce aveau în ruc
sacuri și prin buzunare, 
bețele și sculele de pescuit, 
inclusiv peștele, s-au ur-

Atenție la efectul 
măsurilor globale!

R.A.G.G.L. Deva ne a- 
vertizează că, datorită ne- 
încasării contravalorii ser
viciilor prestate asociații
lor de locatari în sumă 
de peste 28 de milioane de 
lei, va trece la sistarea 
prestațiilor pentru răi plat
nici. Foarte bine I Orice 
muncă, orice serviciu tre
buie plătite, la nivelul can
tității și calității în care 
sînt făcute. Cu privire la 
acești parametri ai presta
țiilor efectuate de RAGCL 
Deva populației, ar fi niș
te obiecții, pe ici pe colo, 
dar nu aceasta este ținta 
rîndurilor de față.

Sus-zisa regie ne mai 
informează că datoria că
tre ea a agenților econo
mici se ridică la peste 156 
de milioane de lei. Va să 
zică datoria agenților e- 
conomici este de 5,52 ori 
mai mare decît ceea ce da
torează populația. „Tra
tamentul" însă urmează să 
fie același: sistarea pres
tațiilor de căldură, apă 
caldă, apă rece, evacuarea 
gunoiului menajer.

Domnilor, puteți demon
stra populației municipiu
lui Deva ce eforturi per
sonale ați făcut pentru re
cuperarea în primul rînd 
de la agenții economici a 
datoriilor de peste 5 ori 
mai mari decît ale popu
lației ? După cite, cunoaș
tem, dispuneți de un apa
rat tehnic, economico-fi- 
nanciar și de dispecerat ca
re în multe cazuri nu-și 
poate motiva existența.

de la miezul nopții
cat în mașină și au plecat 
spre bălțile de la Turdaș. 
Aici au găsit numai un 
pescar, in schimb el avea 
asupra lui o importantă 
sumă de bani. L-au lăsat 
și bătut și lefter, după care 
au dispărut în noapte. 
Peste o oarecare vreme, 
iată-i din nou la „Țărăn
cuța" unde au împărțit 
prada. La un moment dat, 
cineva a zis :

— Geea ce am făcut noi 
fiu e prea curat. Dacă ne 
reclamă cei pe care i am 
lăsat fără nimic ?

— Fii serios ! l-a contra
zis altul. Rak sum s-o facă, 
dacă ei înșiși erau la bra
conaj, care este furt. Nu-î 
așa ?

— Așa e. Putem fi li
niștiți! , iliîjlMIHtaMlill i ut----

Este drept, nici datoriile 
populației nu sînt de ne
luat în seamă. 28 de milioa
ne sînț o sumă cu care se 
poate continua o activita
te. Din acest punct de ve
dere, cei care au datorii 
față de asociațiile de loca
tari trebuie să facă toate 
eforturile pentru a Ie di
minua și lichida.

Regia deveană de gospo
dărie comunală și locativă 
amenință însă cu un glo
balism păgubos, ca și cum 
ar fi mîncat Ion și l-ar 
durea burta pe Nicolae 
căci nu Vedem cum s-ar 
putea sista serviciile sus 
numite într-un bloc în ca
re, să zicem, două treimi 
din locatari și le-au plătit 
iar o treime nu. Să nu ui
tăm că în acea treime sînt 
și răi platnici dar și oa
meni cărora le-a ajuns cu
țitul la os, cărora ar urma 
să li se suspende și aerul 
ca să nu mai facă umbră 
pămîntului. Dar, în mod 
sigur, ei nu vor aștepta o 
asemenea postură cu bra
țele încrucișate.

Ajunși aici, ne aflăm în 
fața unei alte probleme ca
pitale a serviciilor de gos
podărie comunală și loca
tivă : contorizarea indivi
duală a consumurilor, dis
cutată de ani de zile și 
rămasă tot în stadiul de 
discuție. Dacă s-ar fi pu
tut realiza acest deziderat, 
ați avea tot dreptul să sus
pendați serviciile celui ce 
nu și le plătește.

ION CIOCLEI

Dar iată că unul dintre 
cei jefuiți — cel ce avea 
asupra lui bani mulți — 
i-a reclamat și tîlharii de 
la miezul nopții au fost 
arestați. Luați la întrebări, 
au susținut sus și tare că 
fapta lor n-a fost nimic 
altceva decît protejarea 
averii „Agrosim" de cei ce 
vor s-o jefuiască.

— Atunci — au fost în
trebați — de pe ați îm
părțit între dumneavoastră 
ce ați luat de la braco
nieri ?

La această întrebare toți 
cei cinci au rămas cu buzele 
pecetluite, n-au răspuns 
nimic. Și ce puteau spune 
de vreme ce fapta lor se 
încadrează la capitolul tîȚ-. 
hărie ?
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HOTĂRÎREA 774
cu privire Ia .compensarea și indexarea salariilor și 
stabilirea salariului de bază minim brut pe țară, , 

pentru perioada 1 noiembrie — 31 decembrie 1992
Art.. I (1) Pentru lunile 

noiembrie-decembrie 1992, 
societățile comerciale cu 
capital majoritar de stat 
și regiile autonome, la 
care salariile se stabilesc 
prin .negociere, vor calcula 
fondul destinat plății sa
lariilor pentru care nu 
plătesc impozit suplimen
tar, prin majorarea fondu
lui de salarii de referință 
cu coeficientul de inde
xare de 65 la sută, stabilit 
pentru perioada mai — 
august 1992, la care se va 
adăuga suma rezultată din 
înmulțirea numărului me
diu scriptic de personal 
din fiecare lună cu va

loarea compensării-indexării 
medii pe salariat, de 9000 
lei lunar brut. Compensa- 
rea-indexarea de 9000 lei 
lunar brut rezultă din în
sumarea compensării-inde
xării. medii de 3750 lei lu
nar, pentru perioada sep
tembrie — octombrie 1992, 
cu valoarea compensării- 
indexării de 5250 lei lu
nar, cît rezultă în medie 
pe salariat pentru perioada 
noiembrie — decembrie 
1992, ceea ce reprezintă, la 
nivelul economiei, o creș
tere medie a salariilor de 
17,7 la sută față de peri
oada septembrie — octom
brie 1992.

(2) Pe baza prevede
rilor alin. (1). ca și a co
recțiilor ce se aduc fondu
lui destinat plății salariilor

Tranșele de venituri impozabile și cotele de impozit 
ce se vor aplica începînd cu plata drepturilor de 

salarii pentru luna noiembrie 1992

Venitul lunar
impozabil (lei) Impozit lunar

pînă la 1800 . 6%
1801 —2000 108 -|-10% pentru ceea ce depășește 1800 lei
2001 —2700 128 4-18% 2000 lei
2701 —4500 254 4-22% ♦» 2700 lei
4501 —7300 650 4-23% •• 4500 lei
7301 —10900 1294 4-24% 99 7300 lei
10901—18400 2158 4-25% 99 10900 lei
18401—25700 4033 -1-26% 99 18400 lei
25701—36500 5931 -j-28%

99 25700 lei
36501—54800 8955 -j-31% 99 36500 lei
54801—73100 146284-35% 99 54800 lei
73100—91500 210334-40% 99 73100 lei
peste 91500 283934-45% 99 91500 lei

Avancronică
Sîmbătă, 5 decembrie 

a.c., se desfășoară ultima 
etapă din turul Diviziei A 
la fotbal, care, aproape si
gur, va produce modificări- 
în partea superioară a cla-' 
samentelor din cele două 
serii. în ce ne privește, e- 
chipele hunedorene, din 
seria a Il-a — Corvinul 
Hunedoara și Jiul Petro
șani — se află pe locurile 
3 și respectiv 4, pînă după 
etapa de sîmbătă. în timp 
ce Corvinul joacă în de
plasare, la Unirea Alba 
Iulia, unde este greu de 
crezut că va putea obține 
două puncte, sau măcar 
unul, ceea ce i-ar menține 
pe hunedoreni în „plasa" 
liderului, Jiul Petroșani are 
meciul acasă, cu Olimpia 
Satu Mare (locul 15) și, 

-Seci asigurată victoria. Este 
greu de prevăzut însă ce 
Vor face U.T.A. — actualu^. 
lider, cu 21 de puncte _
care se deplasează la Jiul 

Graiova. echipa lui Geolgău. 
formație ce a. obținut nu
mai victorii pe teren pro- 

pentru care nu se plătește 
impozit suplimentar, potrivit 
reglementărilor în vigoare, 
societățile comerciale cu 
capital majoritar de stat 
și regiile autonome, la care 
salariile se negociază po
trivit legii, vor stabili, 
după consultarea sindica
telor, modalitățile de com
pensare și indexare a sa
lariilor în sumă fixă sau 
în procent, precum și va
loarea acestora, ținînd sea
ma de valoarea medie a 
compensării-indexării de 
5250 lei lunar, de nivelul 
salariului mediu realizat în 
luna octombrie .1992, pre
cum și de posibilitățile fi
nanciare proprii în perioa
da noiembrie — decembrie 
1992.

Ar*. 2. Potrivit prevede
rilor art. 1 alin. (3) din 
Legea nr. 58/1992 și art. 
(3) din Hoțărîrea Guvernu
lui nr. 314/1992, salariile 
personalului din institu
țiile publice, precum și cele 
ale personalului din ca
drul regiilor autonome cu 
specific deosebit, vor fi 
compensate-indexate, în- 
cepînd cu data de 1 noiem
brie 1992, în aceeași pro
porție cu creșterea medie a 
salariilor prevăzute Ia art. 
1, alin. (1).

Art. 3. Tranșele de ve
nituri jndividuale lunare 
impozabile ce se vor a- 
plica, începînd cu dreptu
rile lunii noiembrie 1992,

ANEXA 1

fotbalistică
priu (n-a pierdut nici un 
punct în acest campionat) 
și Metrom Brașov — locul 
2, cu 20 de puncte — ce 
își dispută partida de sîm
bătă tot în deplasare... în 
Brașov, în vecini, la Trac
torul — echipă aflată pe 
locul 12, ce dorește vic
toria în orice caz, U.T.A. 
are toate șansele să se 
mențină în fruntea clasa
mentului.
—» MM» • • MM 

S.N.G. CRĂCIUNi ’
& Co Deva J

cu sediul în Piața Unirii, nr. 4l 

î Vâ pune la dispoziție cu ocazia sârbă-| 
^lorilor de iarnă 1
1 PACHETE - CADOURI ’
j la diferite prețuri, împreună cu un bogat șor- j 
’ timent de produse prin magazinele proprii. I 
I (1383);

stabilite în baza procentu
lui de compensare-indexare 
a salariilor prevăzut Ia 
art. 1, alin. (1), sînt cele 
din anexă.

Art. 4. Se recomandă u- 
nităților cu capital majo
ritar privat, cooperatiste și 
obștești, să aplice compen- 
sarea-indexarea salariilor 
ținînd seama de prevede
rile prezentei hotărîri.

Art. 5 (1). începînd cu 
data de 1 noiembrie 1992, 
salariul de bază minim 
brut pe țară este de 15215 
lei lunar pentru un pro
gram complet de lucru de 
170 ore în medie pe lună, 
ceea ce reprezintă 89,50 lei/ 
oră,

(2) In cazul în 
care programul de muncă 
este, potrivit legii, mai mic 
de 8 pre zilnic, salariul de 
bază minim brut orar se 
calculează de către agenții 
economici prin raportarea 
salariului minim brut pe 
țară, prevăzut la alin. (1), 
la numărul mediu de ore 
lunar, potrivit programu
lui legal de lucru aprobat.

(3) Persoanele juri
dice și persoanele fizice 
care angajează personal 
salariat cu program com
plet sau parțial nu pot 
negocia sau stabili salariul 
de bază prin contractul in
dividual de muncă sub sa
lariul minim brut orar pe 
țară.

Corvinul trebuie să se 
mobilizeze exemplar pen
tru întîlnirea de la Alba 
Iulia de sîmbătă, să recu
pereze măcar punctul pier
dut în etapa trcută, acasă, 
în fața Gloriei Reșița, punct 
prețios, care îi poate men
ține în primele locuri ale 
clasamentului. „O dorim 
din tot sufletul", cum ne 
spuneau cîțiya suporteri 
hunedoreni.

SABIN CERBU

Din partea Distribuției de Gaze naturale Tirgu Mureș
ÎN ATENȚIA CONSUMATORILOR 

DE OAZE NATURALE
întreținerea, exploata

rea șl repararea instala
țiilor de utilizare a gaze
lor naturale revine bene, 
ficiarilor.

Pentru preîntîmpina- 
rea accidentelor ce ar 
putea surveni din eauza 
folosirii incorecte a In
stalațiilor de gaze natu
rale, se vor respecta cu 
strictețe următoarele re
guli :

1. ÎNAINTE de

APRINDEREA

FOCULUI:

a) Se va face ventila
rea încăperilor în care 
funcționează aparatele de 
utilizare; în centralele 
termice și în încăperile 
cu aparate cu focuri libe
re se va crea o ventilare 
permanentă :

b) Se va controla tira
jul aparatelor racordate 
ia coș ; în caz că se con
stată lipsa tirajului, nu 
se va aprinde focul decît 
după luarea măsurilor ca
re să asigure tirajul (cu
rățarea coșului, a sobei, 
separarea aparatelor de 
evacuare mecanică, des
chiderea clapetelor de re
glaj etc.):

c) Se va controla dacă 
robinetele aparatului de 
utilizare sînt închise; da
că robinetele sînt deschi
se, se vor lua măsuri de 
ventilare a încăperilor 
respective și a celor înve
cinate. aprinderea focu
lui fâcîndu-se numai du
pă aerisirea completă ;

d) Se va asigura' acce
sul- aerului de ardere în 
focarul aparatului de u. 
tilizare (prin deschiderea 
ușițelor cenușarulul la 
sobe, prin deschiderea 
fantelor de acces la aer 
în focar, prin pornirea 
ventilatorului etc.);

e) Se va verifica func
ționarea aparaturii de au
tomatizare ;

f) Se va asigura ven
tilarea focarelor.

2. LA APRINDEREA

FOCULUI

ȘI ÎN TIMPUL
FUNCȚIONARII :

a) După aerisirea fo
carelor, minimum 5 mi
nute. se poate proceda în 
continuare la aprinderea 
focului. Aprinderea ar
zătorului sau a instalației 

STIMATI CONSUMATORI DE GAZE NATURALE
Folosirea gazelor naturale de că

tre cei care nu cunosc și nu respectă 
instrucțiunile pentru utilizarea lor, 
creează pericolul producerii de ex
plozii.

De aceea, pentru prevenirea ex
ploziei în locuința dv., indiferent 
dacă gazele acumulate provin din 
infiltrații sau ca rezultat al unei de
fecțiuni sau manevre greșite a insta
lației de utilizare, vă recomandăm 
următoarele i

— nu aprindeți focul sau lumina 
electrică în încăperi fără o bună 

) aerisire prealabilă ;

— asigurați aerisirea permanen
tă în încăperile în care există apara
te de utilizare cu flacără deschisă ; •>

— asigurați ventilarea subsolului , 
prin orificii de ventilare pe contu- | 
rul exterior al clădirii și între încă
perile din subsol ;

— nu obturați orificiile de aeri
sire ale pivnițelor și ale subsolurilor 
tehnice ;

— respectați instrucțiunile de u-
tilizare a gazelor naturale existente 
la consumatori și publicate periodic 
în presa locală, de către Distribuția 
de Gaze Naturale. (1126)

de ardere se face numai 
gu aprinzătorul, fiind In. 
terzisă aprinderea direc
tă eu chibrituri, hîrtie 
etc. 5

b) Se apropie aprinză
torul de arzător, după ca
re se deschide lent ro
binetul de manevră, pînă 
la aprinderea flăcării; 
continuarea deschiderii 
robinetului se va face 
concomitent cu suprave
gherea stabilității flăcă
rii :

c) Respectarea instruc
țiunilor elaborate de fa
brica producătoare a a- 
paratelor de utilizare :

d) Supravegherea per
manentă în timpul func
ționării a tuturor apara
telor neautomatizate ;

e) Stingerea focului la 
aparatele de utilizare ra
cordate cu furtun se va 
face prin închiderea ro
binetului de siguranță (cel 
de dinaintea furtunului), 
după stingerea flăcării în- 
chizîndu-se și robinetul, 
de manevră :

f) In instituții (școli 
cămine, hoteluri), focul 
se aprinde și se stinge 
numai de către persona
lul instruit și însărcinat 
ou aceasta, prin grija 
unității beneficiare.

3. INDICAȚII

SPECIALE :

a) La utilizarea gaze
lor este interzis :

— să se aprindă focul 
dacă aparatul de utilizare 
nu este etanș sau dacă 
nu are tiraj:

— să se lase focul a- 
prins nesupravegheat ;

— să se doarmă cu fo
cul aprins:

— să se doarmă în în
căperi cu aparate de con
sum gaze neracordate la 
coș :

— să se utilizeze apa
rate de consum neracor
date Ia coș. pentru încăl
zirea încăperilor ;

— să se facă modificări 
la instalația de gaze fără, 
aprobare legală :

— să se obtureze sec
țiunea coșului în timpul 
funcționării aparatelor de 
ardere :

b) Dacă se simte miro

sul caracteristic al gaza* 
Ini. să se la da urgență; 
următoarele măsuri: ‘

I
— stingerea tuturor fo

curilor I f

— deschiderea ușilo». 
șl a ferestrelor i

— să nu se' aprindă; 
chibrituri șl să nu se 
manevreze întrerupătoa
re electrice :

î
— să nu se doarmă* 

noaptea . în încăperi.

- • -
Reamintim abonaților 

casnici șl asociațiilor de’ 
locatari că plata consu-, 
mului de gazase efectuea
ză în termen de 5 zile de 
la data primirii înștiință
rilor de plată sau depu- »J 
nerii în cont la C.E.G.

Peste termenul res
pectiv, se percep pena
lizări. iar la 30 de zile 
se^ încetează furnizarea: 
gazului.

Degradarea aparatelor 
de măsură se sancționea
ză cu amendă de la 
5 000 la 10 000 de lei.

Consumatorii de gaze1 
naturale sînt obligați să 
permită delegaților între
prinderii distribuitoare, 
care se prezintă cu legi
timația vizată la zi și or> 
din de serviciu, accesul 
pentru control și verifi
care sau revizie a insta
lațiilor de gaze.

Abonaților care se opun 
la efectuarea controlu-' 
lui, li se va sista furni-, 
zarea gazelor pînă la e-‘ 
fectuarea controlului si 
după achitarea tarifului 
de deschidere.

Apelăm, de asemenea,- 
la întreaga populație, 
pentru a ne sprijini în, 
depistarea oricăror ema-- 
nații de gaze pe ‘ conduc
tele stradale .. sau prin: 
spațiile verzi. ;

Pentru orice emanații d<» 
gaze, sau alte cauze careîT- 
ar putea diminua gradul, 
de siguranță în exploa^ 
tare ăl conductelor șT 
instalațiilor de gaze, sej 
va telefona de urgență^ 
echipelor de intervenție, 
care răspund la telefoa
nele: Deva — 627091. Hu
nedoara — 712849 ; Câlan 
— 730492 ; Simeria —. 
661343 ; Orăștie — 642465 5 
Paroșeni — Vulcan —:
570032; Hațeg — 777190.



i PUBLICITATE
ANIVERSARI

• DUP A 24 de ani de 
activitate în cadrul Direc
ției Județene a Drumuri
lor — R.Â. Deva, coleeul

■ Junie Petru se pensionează.
Salariații D.J.D. — R.A. 

Deva îi adresează și pe 
această cale cele mai sin
cere urări de viață lunea, 
sănătate și toate cele bu
ild. (9971)

• ,,LA mulți ani" pen
tru Stoia Nicușor-Marius 
din Căinelu de Sus, din 
partea surorii Ionela, ta- 
tfitd Ionel și bunicilor Re
mus și Anslița. (543)

vînzări —
CUMPĂRĂRI

• VlND video Orion si
gilat. Informații Deva, tel. 
625148. (9968)

• VÎND Trabant 601,
km. Informații tel, 

680096, 611897. (9970)
• VÎND izotermă fri

gorifică Baba 22 tone, ca
mion Mercedes 7 tone,

- autoturism Mercsdes-Co- 
taa 200 D, Alfa Romeo 90, 
toate în stare perfectă și 
Ford Transit, avariat. Tel. 
627604. (544)

• VlND 45 capre. Ilteu, 
nr. 45, dimineața sau seara.

(538)
• VINU Dacia 1300, stare 

foarte bu i. Tel. 625639,
ora Iii. (533)

«»•••••••••••••
• VlND autoturism

: Lada 1500, stare ex
cepțională. Informații 
Deva, tel. 626294 și 
621386, între orele 8— 
16. (536)«#*♦♦* ••••*»«

• VlND video Panaso
nic, nou. Deva, tel. 622137, 
după ora 16.
• VÎND cîini lup (pui

șase săptămîni), rasa cio
bănesc german. Tel. 0935/ 
TO68 (536)

• VlND casă sat Spini, 
COm. Turdaș, nr. 49. (535)

• VÎND casă cu anexe
și grădină, Kogălniceanu, 
nr. 9, Simeria. (542)
• SC Internațional Import 

Bsnort SRL, cu sediul în 
Sibiu, str. Băii, nr. 11, vinde 
MhoturUme, microbuze, ea- 
fldeane, întocmește con
tracte de vînzare-cumpă- 
rara pentru _ autovehicule, 
eu un comision foarte re
dus. Informații tel. 0924/ 
13324 (451)
• VÎND Dacia Sport

UI®, stare excepțională, 
etttle cu 5 viteze, parte față 
CN 1, grilă umbră (para- 
nlar) pe peamul din spate, 
motor nou (acte dovedi
toare), an de fabricație 1989, 
la Un preț convenabil. Pot 
fi găsit la domiciliu, la 
tel 624800, între orele 17— 
22. (437)
> — *—•—»—»— «—•

a CUMPĂR mărci și 
dolari, ofertă serioasă. 
Deva, tel. 625493, 
614156. (540)

• VÎND casă în Pri- 
fcaZ. Informații ia nr. 229.

(550) 
a VÎND urgent magne

tofon Majak. Deva, tel. 
626513. (551)

a VÎND casă Simeria. 
Deva, tel. 623409, după ora 
16. j (561)

• VÎND apartament 2
camere. Deva, Dacia, bl. 
35, ap. 42, sau schimb cu 
garsonieră. (554)

a VÎND motoscutșr nou, 
pentru transport. Simeria, 
tel. 661793. (563)

• BANCA Agricolă SA 
Deva anunță că în ziua de
11 decembrie 1992, ora 9, 
va avea loc licitarea imo
bilului situat în Deva. str. 
Ioan Corvin, nr. 8. Licita
ția are loc la sediul Ju
decătoriei Deva, biroul e- 
xecutorilor judecătorești.

(562) 
a VÎND convertor, re

cover satelit, stereo. De
va. tel. 612977. (564)

• VÎND apartament 2
camere, condiții excelente, 
preț avantajos. Deva, tel. 
620114. (566)

• VÎND spațiu comer
cial în Simeria. Informa
ții tel. 620848, după ora 20.

(565)
• VÎND apartament 2 

camere, str. Mureșului, bl.
12 — C. 45, ap. 49. Hune
doara. Relații bdul Corvin, 
bl. 5, ap. 9. (9445)

o VÎND certificate pro
prietate, preț convenabil. 
Hunedoara, tei. 724780.

(9448) 
a VÎND mașini tricotat 

ciorapi, broderii, ace Veri
tas etc. Tel. 717040. (9449)

PIERDERI
sons* »-*•* ** *a ■

a PIERDUT cîine 
lup. Răspunde la nu
mele „DORD“, Găsito
rului se oferă recom
pensă. Tel. acasă 
625135, serviciu 616190. 

(547)
atol********
a PIERDUT bloc foi par-. 

curs seria Nx nr. 250401— 
250500. Se declară nul.

(553) 
a PIERDUT legitimație 

serviciu, eliberată de Me- 
ropa SA Hunedoara, pa 
numele Daschevici Monica. 
Se declară nulă. (9446) 

a PIERDUT legitimație 
serviciu, eliberată de

R.A.G.C.L. Deva, pe nu
mele Moldovan Vasile. Se 
declară nulă. (568)

schimburi
DE LOCUINȚE

a SCHIMB casă Izvoa
rele, cu apartament 
2—3 camere. Hunedoara, 
str. Streiului, 8/33. (9440)
• SCHIMB apartament

Hunedoara cu Craiova. Tel. 
722463. (9439)

OFERTE 
DE SERVICII

o S.C. „COI.UX" SRL 
organizează excursii în Po
lonia, Turcia, Germania și 
intermediază obținere de 
vauchere la cele mai avan
tajoase prețuri. Informații 
tel. 627263, între orele 17 
—20. (530)

• CAUT menajeră, în
chiriez garsonieră (ofer). 
Deva tel. 620936. (552)

• INCOTA ATLAS REI-
SEN efectuează transport 
persoane și pachete pe ru
ta Sibiu — Deva — Pra- 
ga — NUrnberg — Heil
bronn — Ștuttgart, 9, 16, 
decembrie. înscrieri, infer-' 
mâții la telefon 618882. o- 
rele 16—21. (427)

ÎNCHIRIERI

• ÎNCHIRIEZ (vînd) spa
țiu în Șoimuș (depozit, pro
ducție, comercial, grajd). 
Informații tel. 614674. (82)

DIVERSE

• OFERIM articole 
stomatologice „Made 
în Italy". Căutăm dis

tribuitor în județul Hu
nedoara. Tel. 095- 
123021, 095-112137.

(558)
■T < «mv a f aa^a a ^aa • a

COMEMORĂRI

• CU tristețe și durere 
ta suflet anunțăm împli
nirea unui an de la moar
tea fiicei noastre

OLĂRAȘU LILIANA
Parastasul în 5 decem

brie, la Catedrală. Părin
ții Gheorghe, Dorina, fiica 
Izabela, sora Violeta, cum
natul Gigi și nepoții, cate 
nu te vor uita niciodată.

(526)

• SOȚIA îndurerată 
anunță că vineri, 4 
decembrie 1992, se îm
plinesc cinci ani de 
la moartea soțului, dr. 
ALEXANDRU TEȘA 

(522)
• CU inimile sîn- 

gerînde de durere și 
dor, tatăl, soția, copiii 
și fratele amintesc că 
s-au scurs șase săptă- 

. mini de la nedreapta 
dispariție a celui care 
a fost ,

NICOLAE BOTA, 
care la numai 57 ani a 
închis cei mai frumoși 
ochi. Parastasul de po
menire duminică, 6 
decembrie, la Fizeș.

(545)

• TRISTA și neuitată va 
râmîne ziua de 8 decem
brie 1992, cînd se împli
nește un an de lacrimi și 
durere de cînd la numai 
62 ani ne-a părăsit pentru 
totdeauna draga și scumpa 
noastră mamă

ANA HOGMAN
„Nu te vom uita niciodată/ 
Că ne-ai fost mina cea 
dreaptă/ Domnul Dumne
zeu cel Sfînt/ Să-ți dea o- 
dihnă-n mormînt/ Iară 
Maica lui cea btmâ/ Să-ți 
dea multă lumină". Veșnic 
nemînpîiați copiii și ne
poții. Dormi în pace su
flet bun I Dumnezeu s-o 
odihnească I Slujba tristei 
comemorări va avea loc

duminică, 6 decembrie 1992, 
la Biserici Oi >doxă din 
satul Hărțăgafii. (456)

DECESE
• SOȚIA, copiii, mama, 

fratele anunță cu adîncă 
durere moartea . dragului 
lor

SUCIU ANDRONIC 
înmormîntarea — sîmbătă, 
5 decembrie, în Boholt .Nu 
te vom uita niciodată.

(9969)

• COLECTIVUL de 
salariați de la UIPSAP 
Deva și stația Boholt 
ește alături de familia 
îndoliată, la greaua 
pierdere a celui care 
a fost
ANDRONIC SUCIU, 
om de aleasă omenie 
și meseriaș de înaltă 
ținută profesională. 
Dumnezeu să-I ierte.

(549)
• COLECTIVUL de 

salariați de la Secto
rul Minier Tellue este 
alături de familia sing. 
Bins Ioan și Mariana 
la greaua încercare 
pricinuită de decesul 
fulgerător al unicei fii
ce

RODlCA 
Sincere condoleanțe.

(9443)
• NEMILOASĂ șl 

crudă - a fost soarta 
cînd a smuls din via
ță pe

RODICA BÎRZ, 
elevă în clasa a XII-a 
la Liceul Sanitar. La
crimi și flori îți vor 
trimite zilnic Răducu, 
Dănuț, Neluțu și Mar
cela Gostian. (9447)

• PROFUND îndu
rerați și întristați de 
neașteptata dispariție a 
domnului
FILIMON PETREAN, 
colectivul Școlii Ge
nerale Nr. 6 Deva este 
alături de familia în
durerată. Dumnezeu 
să-l odihnească I (548)

• FAMILIILE Me- 
drea, Jurca și Apostol 
anunță cu durere în 
suflet dispariția mamei 
elisabeta medrea 
în yîrstă de 57 ani. în- 
mbrmîntarea astăzi, 4 
decembrie, ora 14, la 
Cimitirul din Criscior. 

(556)

• SOȚIA Maria, . fiica 
Angelica și ginerele Dorin 
mulțumesc tuturor celor 
care i-au sprijinit în cli
pele grele și l-au condus pe 
ultimul drum pe

LUPAȘ ROMULUS 
din Chișcădaga.

Dumnezeu să-l odihneas
că în pace!

I.P.H. DEVA — S.A. 7
Cu sediul în Deva, Piața Victoriei, nr. 2, < 

anunță pentru data de 11. 12. 1992 concurs? 
pentru ocuparea unui post de economist în | 
specialitatea financiar-contabilitate. 1

Condiții: studii superioare economice șî * 
vechime minimă în specialitate de 5 ani. |

Relații suplimentare la telefoanele 612430, 
interior 125 sau 611932. (1376)

S.C. DEVIL S.A. DEVA 
str. Dorobanților, nr. 32 A

) ANUNȚA
î Licitația pentru trecerea în locație de ges- 
| tiune a garajului de reparații auto se repetă în 
( datadejă. 12.^1992, oraJ.0^^^ (1380)

Societatea Comercială

a smjcom

la numai 175 leifkg 
din Constanța 

el: 0916/13500 int. 213 / 
sau la 185 lei/kg î

din Buc rosti /
/tel: 614.39.63; 615.16.10./

SE ACORDĂ REDUCERI DE PREȚ 
PENTRU CANTITĂȚI IMPORTANTE

NOTĂ: Numărul corect de telefon de la 
Constanța este 0916/14696.

I
14 ____ ______ __  ___ __ _  __ _ ____
| diul din strada Gh. Barițiu, nr. 2, concurs pon-ț 
î tru ocuparea următoarelor posturi:I • muncitor calificat întreținere (tîmplar)l j • muncitor calificat întreținere — electro- j 
’ mecanic cu autorizație de electrician

• paznic de noapte (bărbat) i
Informații suplimentare la secretariatul ; I școlii, telefon 615146. (1381) j

» . . .............. - - .......... .  ! I. !■ ... LI — .
CONSILIUL LOCAL ILIA |

j Închiriază, prin licitație publică, spațiile j 
I comerciale disponibile de la magazinul sătesc' 
a din satul Bacea. â
• Licitația va avea loc în 15 decembrie 1992, J
| ora 10, la sediul Primăriei Ilia.~ |

Informații suplimentare la sediul Primăriei. 
| comunei Ilia. (1375) |
» - —_________________________________________>

I* 
I

ȘCOALA NORMALA „SABIN DRĂGOI" ! 
DEVA J

Organizează în data de 19 dec. 1992, la se-.

S.C. ORĂȘTIATRANS S.A. ORĂȘTIE !
Anunță onor clientela că în luna decern- j 

; brie a.c.
I • EXECUTĂ TRANSPORTURI DE MĂRFURI I 
i _.-----------------------------------------

■ lății sau la 
j 641495.

I

I

CU REDUCERE TARIFARĂ DE 20 % j
Informații suplimentare la sediul socie- • 

i telefoanele: 095,647055-1
(1374) j

AUTOMOBIL CLUBUL ROMAN ;
Anunță membrii săi că începind cu 27 XI I 

1992 eliberează „Cartea Verde** pentru 5» 10 . I 15, 20, 30 de zile sau o perioadă mal lungă, pî- |
* 
j 

riuțun av«uițajv«i»v7 < 2
Informații ia telefoanele: DEVA — 612S22, I 

(Î3»3)i 

------ I

î nă la un an, la birourile din DEVA. BRAD șl
I PETROȘANI.
I Prețuri avantajoase 1! r -
| BRAD 651234, PETROȘANI — 342345.
î C‘ .
| ------------------ ---------------------------------------------
. S.C. „INFOMIN** S.A. DEVA
‘ (fost Centrul de informatică minteră Deva) | 
I Efectuează, Ia prețuri avantajoase, pe cal- ?

culatoare de tip IBM-PC, lucrări de evidență I 
| contabilă pentru societățile comerciale cu capi-j
• tal privat sau de stat. * ’

I
I*
Ia
I
9

I*
I*
I*
I

S.C. „INFOMIN** S.A. DEVA

Relații suplimentare se pot obține de la : ] 
telefon 095-613915, fax 095-614718. (1357)’

I
Â

I* 
I 
s 

I
*

I

S.C. CLC AGRICOLA BRETEA SA 
(fost IAS Călan) 

cu sediul în Bretea Strei, nr. 10 
Vinde prin licitație publică : 
O tractor U 650
• mașini agricole
• autobenă tip SAVIEM 
Licitația va avea loc în data de 14. 12. 1992, ! 
10, în Bretea Strei. Lista cu mijloacele fixe |ora : 

disponibile se poate consulta la sediul societății. *
(1377)1
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