
-HED.-România se ■ afla 
■ înțr-o criză multiplă 

care, evident, trebuie 
vătășî relansată; "Ce* * căi - - 
ar fi cele mai potrivite ?

GH. -ANA : In primul 
rînd, înțelegerea de către 
forțele politice și apolitice, 
de către toți cetățenii țarii 
noastre, că forma de eco
nomie, obiectiv cea mai 
potrivită* României, -este 
cea a economiei de piață, 
însă nu cea a unui capi
talism sălbatic (așa cum a 
început să se practice), ci 
â unei economii mixte 

social-umapiste, după exem
plul Franței, Germaniei, 
Belgiei, Danemarcei, Sue
diei, Japoniei, Italiei,. Aus
triei etc. Accentul princi
pal . trebuie pus pe activi
zarea factorilor de produc
ție, intercondiționarea lor 
în baza principiului rațio
nalității ce conduce la pro
fitabilitatea activității e- 
conomice și trebuie să se
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< .’i î s'Tiber" în dialog cu aleșii„cuv
HUNEDORENI ÎN PARLAMENTUL ROMÂNIEI

■Construim e economie a 
.sălbatic sau una social-umanistă ?

bazeze pe : relansarea ca
pacităților de producție e- 
xistente, atît prin inters 
venția capitalului public, 
a capitalului autohton pri
vat, precum și a celui 
străin; asigurarea corela
ției ' obiectiv — necesară 
între rata productivității 
muncii și cea a salariului 
nominal; protecția indus
triei și agriculturii pe prin
cipii . de competitivitate 
printr-o politică vamală 
flexibilă, dar fermă ; con
cepte manageriale riguroase 
în sfera tehnologiilor și,

DE VORBA CU 
’DERUTATUL 

GHEORGHE ANA

mai ales, în gestiunea ri
guroasă a factorilor — ca
pital, muncă, pămînt ; par
ticiparea profitabilă • pe 
piața internațională pentru 
sporirea venitului național 
și obținerea de surse va
lutare, folosirea integrală 
și eficientă a timpului de 
muncă, dimensionîndu-se

forța de muncă la nivelul 
utilității concrete.

RED.: Ce aspecte soco- < 
tiți că trebuie soluționate 
cu prioritate de Parlamen
tul României și pe care Ie 
veți sprijini ?

GR. ANA: Le punctez 
tocmai în ordinea strin- 

. gențelor: a) Continuarea 
reformei în ritm suportabil 
și specific României ; b) 
Accentuarea folosirii pir 
ghiilor și instrumentelor 
pentru instituirea ordiniiîn 
sfera economismului și ci
vismului ; c) Practicarea u-

nei fiscalități care să .in
cite favorabil inițiativă sâ- 
lariaților și a agenților e- 
conomici": d) Asigurarea
păcii interne și a climatu
lui benefic -- pacifist — 
cu țările- riverane (în prim 
plan) și eu toate statele, în 
contextul respectării nor
melor de drept internațio
nal, al neabdicării de la 
principiile . constituționale 
de independență, suverani
tate și indivizibilitate teri
torială ; e) însănătoșirea 
monadei naționale' și creș
terea parității sale în 
port cu monedele de 
ferință ; f) Deblocarea
nanciară a agenților £cono 
mici și asigurarea unei cir
culații monetare sănătoase 
Ș.a.

RED. : Viața țarii se 
confruntă cu recrudescența

A consemnat 
TRAIAN HONDOR

independent. i

ru- 
re- 
fi

(Continuare în pag. a 2-a)

ANUL IV

NR. 766

1

MIERCURI, 9 
DECEMBRIE

1.9 92 
pagini > 15 lei

Barierele de la drumuri — 
tot banii...

în drumurile noastre și 
ale dv., stimați cititori prin 
județ și prin țară, am fost 
și ați fust, dessgur, ten
tați, adesea, să ne compa
răm cu alții, să spunem că 
la noi șoselele sînt mai 
bune, sau mai rele, să a- 
preciem că, în acest do
meniu, la noi se lucrează 
mai bine sau mai rău. Dar 
cum este, în fapt, la noi ?

La statul major al Direc
ției Județene a Drumurilor 
Deva — Regie Autonomă 
am consemnat, deunăzi, 
lucruri îmbucurătoare. în- 
cepînd de la faptul că e- 
xistă mă» multă autono
mie în organizarea muncii 
și în elaborarea progra
melor de adțiune, în pro
movarea inițiativelor pro
prii, în domeniul a- 
provîzionării, autogospo- 
dăririi și autodotării, ex
tinderii și diversifică
rii activității productive și 
prestațiilor și pînă la rea
lizările concrete.

Modest cum îl știm, dl 
ing. Țitus Ionescu, direc
torul regiei, ocolește cifre
le, preferă să nu facă e- 
vidențieri de persoane cu 
contribuții mai substanția
le Ia rezultatele poziti
ve ale unității, apreciind 
că oamnii au înțeles, în 
majoritatea lor, răspunde

rile mari ee le revin în 
această etapă de tranziție 
la economia de piață și 
se străduiesc să-și facă da
toria.

— în ultima, perioadă — 
continuă interlocutorul — 
am reușit să ne completăm 
dotarea cu anumite utila
je și instalații noi, de î- 
naltă fiabilitate și produc
tivitate, să ne însușim u- 
nele tehnologii moderne în 
domeniul nostru — al con
strucției și modernizării'de 
drumuri și poduri — străzi, 
bulevarde, șosele (județene 
și locale) —, asigurîndu-ne 
astfel o bază tehnică pu
ternică, prin care să rea
lizăm lucrări de amplitu
dine și complexitate, să 
menținem în activitate în
tregul efectiv de salariați. 
Așa am putut să dăm tu
turor de lucru, să nu dis- 
ponibilizăm personal, să 
asigurăm fiecăruia veni
turi după munca depusă și 
rezultatele obținute.

Că și în alte sectoare, șl 
în construcția și întreține
rea drumurilor șl poduri
lor, volumul lucrărilor es
te încă redus. Aceasta și 
ca urmare a faptului că 6

DUMITRU GHEONEA

(Continuare în pag. a 2-a)

„Mai mult nu poți pretinde44
Se simte tot mai acut 

fenomenul sărăcirii oa
menilor și în faptul că tot 
mai mulți solicită mîn- 
care la cantina de ajutor 
social. Acum cantina să
racilor, cum e îndeobște 
cunoscută, funcționează în 
cadrul Cantinei-Restaurant 
din blocul M, de pe bule
vardul Decebal. Din par
tea Direcției de Muncă și 
Ocrotiri Sociale Hunedoa
ra — Deva, fiecărui a- 
sistat îi este alocată suma 
de 166 de lei zilnic. Din 
acești bani se realizează 
un meniu compus din cior
bă și felul doi (întotdea
una cu carne). De aseme
nea, fiecare primește o 
jumătate de kg de pîine 
albă și un supliment com
pus fie din 100 gr mezeluri, 
fie din 2 ouă sau marga- 
rină cu cornuri. Iar dumi
nica-oamenii primesc hra
nă rece.

Gînd primeam aceste 
precizări de lâ -dna Ana 
Șerban, contabil al Canti

nei-Restaurant, a venit o 
dnă de la R.A.G.C.L. De
va, pentru o factură ne- 
achițată la chirie. După ce
1 s-a făcut dovada că nu 
există restanțe la chirie 
ci doar o factură abia 
sosită pentru apa rece, • în 
sumă apropiată de cea 
reclamată, dna Șerban m a 
rugat să menționez și o 
ful celor care lucrează în 
această cantină. Proprie
tarul spațiului, regia a- 
mintiță, este promptă cînd 
e vorba să-și încaseze 
drepturile. Dar lucrătorii de 
aici ar avea nevoie și de 
sprijinul proprietarului. Te 
rasa a fost reparată acum
2 ani cu bani dați de S.C. 
„Transilvania" S.A., iar 
anul trecut costurile au 
foșt suportate de cantină. 
Acum plouă în mai multe 
loeuri. în sala de mese e- 
ra o baltă imensă, într-una 
din zile a căzut un can- 
delabru și puțin a. lipsit să 
nu lovească un client. Re
parația ar costa în jur ds

'•'Ouna fie
— Acum, prin căsătorie, sîntem legați 

pe toată viața.
—. Nu trebuie să fii chiar așa de pesi

mist, iubitule.

200 000 de lei, cheltuială 
pe care Cantina-Restau
rant nu și o poate permi 
te. Atunci ce e de făcut ? 
A lăsa să se distrugă a- 
cest spațiu nu poate fi o 
soluție. „Asta este marea 
noastră problemă", a ținut 
să sublinieze și dl Dorin 
Setea, șeful cantinei.

Am reținut aceste ne 
cazuri ale personalului can
tinei chiar dacă n-au le
gătură directă cu asistații. 
Sînt însă în legătură ne
mijlocită cu sărăcia. Ea 
i a împins și pe asistații 
deveni să solicite ajutor 
primăriei, care gospodă
rește cantina, și tot ea îi 
împiedică pe cei de la a- 
cest local să-și repare,, co 
pertina, Deci lucrurile . se 
aseamănă. Oricum, mai 
tristă chiar decît sala de 
mese al cărei tavan „plîn- 
ge“ fără contenire, mi s a 
părut alinierea celor ve- 
niți să-și ia rația de mîn- 
care gratuită. în majorita 
te erau copii și vîrstnici, 
tăcuți și cu privirile pier
dute în gol. Cu cîțiva din
tre cei prezenți am încer
cat un dialog. Primul om 
căruia m-am adresat, des
tul de tînăr, mi-a răspuns 
sec „N-am nici o părere", 
îl întrebam cum apreciază 
calitatea mîncării. „La ce

VIORICA ROMAN

(Continuare în pag. a 2-a)

O LĂUDA CITITORILOR. Dna 
bibliotecar Dqrica Furdut, din 
comuna Vață de Jos, ne spune : 
„Pînă astăzi în registrul biblio
tecii sînt înscriși, anul acesta, a- 
proape 900 de cititori. Cărți iui* 
prumutate — peste 8400 de vo
lume. Cei mai mari cititori, clien- 
ții noștri de fiecare zi, sînt dnele 
Dorina Macin, Doina Indrei, Lu
cretia Ciungan, Szabo Portik și 
mulți elevi". (V.G.J

O „HUMANITATEA*. Recent 
u dobîndit personalitate juridici 
Fundația româno-maghtdrS „Ha-

manitatea", avînd ca scop inițial 
colaborarea între județele Hu
nedoara și Szolnok (Ungaria). 
Fundația, a cărei arie de mani
festări se va extinde în viitor, 

intenționează să organizeze schim
buri de experiență-în diverse do
menii și să ajute copii și tineri, 
valizi sau ..handicapați, care au 
greutăți financiare, In 5 decem
brie, la Geoagiu-Băi, a avut loc 
o ședință comună a membrilor 
fundației din cele două județe.

■ S-au stabilit obiectivele funda
ției pentru anul viitor, după care 
gazdele și oaspeții l-au sărbăto
rit- pe Moș Nicolae, (V.R.)

0 PRIVATIZARE Si EA SAT. 
Și fn satul Valea Bradului, a- 
parțintnd orașului Brad, privati

zarea a prins contur. Recent, s-a 
deschis S.C. MICOM SRL, unde 
patronul, domnul Ioan Mic, prin 
investiții proprii, a construit la 
domiciliu un magazin corespun
zător.

Cei care-i trec pragul pot cum
păra produse alimentare și in
dustriale, iar la raionul de ali
mentație publică pot cumpăra 
băuturi alcoolice, cafea, răcori
toare, precum și preparate din 
carne. De remarcat că adaosul co
mercial practicat este mai mic
ea la unele societăți comerciale 
cu capital de stai. (Al. J.)

O HOȚI PRINȘI. 'Cum și 'de 
ce au ajuns Novac Căldărar și 
L/ucrețta Roncea, -ambii din Vul
can, în gara G.F.R. Brad, numai

ei știu. Cert este că aici un 
cetățean a rămas fără bagaje, a 
căror valoare se ridica la vreo 
20 000 de lei. Poliției nu i-a tre
buit mult timp pentru a-l dibui 
pe hoți. Ghiciți cine erau ? 'E- 
xact! Cei doi din Vulcan. (V.N.)

O HANDBAL FEMININ. In 
ultima etapă a turului II, desfă
șurată la Sibiu, handbalistele de 
la „Remin" Deva le-au învins pe 
textllistele din Cisnădie cu sco
rul de 21—19, victorie la care 
și-au adus contribuția toate 
cotoarele devence. llrind iubito
rilor handbalului sărbători feri
cite și „La mulți ani", handbalis
tele așteaptă reîntUnirea cu su
porterii la turneul de sală ce va 
avea- loc la Deva tn zilele de 19 
șt 20 ianuarie 1993. (N.T.)

ABONAMENTE 
LA Z IUL. 
„CUVÎNTUI. 

LIBER"
Anunțăm pe ' cei 

interesați că factorii 
poștali și difuzerii 
de presă efectuează, 
abonamente la zia
rul „Cuvîntu! li
ber" pentru luna 
ianuarie 1993.
Costul unui abo

nament lunar este 
de 200 de lei, la 
care se adaugă ta
xele poștale.

• CONSULTĂRI ACTI
VE ÎN PROBLEME DE PO
LITICA EXTERNA. O de
legație a Republicii Mol
dova, condusă dc ministrul 
de externe, Nicolae Țiu, s-a 
aflat la București pentru 
consultări cu partea ro
mână în probleme de in
teres comun. In cursul con
vorbirilor ce au avui loc 
între delegația moldoveana 
și o delegație română con
dusă de Teodor Meleșcanu. 
ministrul nostru de exter
ne, s-a căzut de acord a- 
supra unui program de 
contacte strînse în urmă
toarele 3—1 luni și asupra 
acțiunilor prin care Româ
nia să sprijine Republica 
Moldova în cadrul foruri
lor internaționale. Concret, 
s-a hotărît crearea unei 
comisii mixte de coopera
re, care în perioada urmă
toare să conlucreze slrîas 
pentru coordonarea punc
telor de vedere în perspec
tiva apropiatei reuniuni mi
nisteriale a CSCE, ca're va 
avea loc la Stockholm și 
unde problema situației din 
Transnistria și a evacuării 
trupelor rusești din Repu
blica Moldova se află ca 
principal punct al ordinii 
de zi. tn legătură cu aceas
tă problemă. Nicolae Țiu 
a declarat că MAE al Re
publicii Moldova a transmis 
un mesaj către Rusia, U- 
craina și România, >h ca
re își prezintă -punctul de 
vedere privind situația ac
tuală din Transnistria și 
modalitățile pe care le a, 
preciază ca adecvate pentru 
soluționarea ei.

• COMUNICAT AL PRI
MĂRIEI MUNICIPIULUI 
CLUJ. Primăria munici
piului Cluj-Napoca apre
ciază într-un comunicat că 
marșul tăcerii organizat de 
conducerea UDMR în frun
te cu domnii Domokos Ge- 
za, Kiraly Karoly, Szocs 
Geza, Tokes Laszlo după 
încheierea slujbei ecumeni
ce de la catedrala Sfnitul 
Mihail a avut un caracter 
politic, încâlcind prevederi
le Legii nr. 60/1991. Acțiu
nile s-au desfășurat fără 
incidente. Primăria conside
ră că locuitorii din muni
cipiul Cluj-Napoca au ofe
rit 4 autentică lecție de 
civism și urbanism.

• PROTESTE ALE 
UDMR-ului. Membrii Prezi
diului UDMR au hotărît 
duminică șă continue de
mersurile și protestele lega
le împotriva deciziilor dom
nului GheOrghe Funar. Se 
pare că este vorba de tri
miterea .unor proteste 
Parlamentului European, 
UNESC.O și altor organi
zații internaționale impor
tante.



■ "S. ClIVjNTI’l IIBIR

Construim o economie 
a capitalismului sălbatic 

sau una social-umanistă ? „OUVNITUUWT LB5R,
[Urmare din pag. 1)

.ictelor antisociale. Cum 
vedeți eradicarea lor ?

GH. ANA : Relansarea 
economică — ce trebuie să 
caracterizeze România — 
va conduce la absorbția u- 
nei importante părți a 
populației apte de muncă 
•cu efecte benefice asupra' 
creșterii veniturilor, spo
rirea puterii de cumpă
rare, ocuparea» utilă a ți
nui segment important din 
timpul cetățenilor. Oferta 
de bunuri și servicii va 
conduce la formarea unei 
piețe con’curențiale de oli- 
gopol și astfel la reglarea 
prețurilor, reducîndu-se 
bișnița, piața paralelă. 
(bursa neagră), actele și 
faptele speculative. Corup- 
i ia poate fi diminuată prin 
elaborarea statutului func
ționarului public, veniturile 
celor abilitați să aplice le
gile să fie îndestulătoare. 
Repunerea în aplicare a 
Legii privind controlul pro
venienței averii este nece
sară. Prin elaborarea le
gislației forțelor de ordine 

■-e va contribui la reducerea 
actelor de violență. Aici 
am în vedere și aportul 
mediilor educogene (fami
lia, școala,'instituțiile cul
turale și mass-media) care 
să formeze profile moral- 
ivice sănătoase.
RED. : Ce rol ii revine 

județului Hunedoara în 
conțextul redresării Româ
niei?

GH. ANA: Județul va 
trebui nu numai să-și con
tinue tradiția în-minerit și 
siderurgie, ci aceste seg

mente economice să de
vină puternic competi
tive pe piața internă 
și externă. Ele tre
buie așezate pe principiul 
raționalității, pe noi stra
tegii de stat, prin comenzi 
guvernamentale și subvenții 
strict dimensionate, mai 
ales în procesul moderni
zării capitalului fix. A- 
cestea conduc, pe verticală, 
la o anume dimensionare 
a prețurilor, bunurilor și 
serviciilor în componența 
cărora se regăsesc produ
sele create de minerit și 
siderurgie. Cred însă că 
economia județului nu tre 
buie să rămînă cantonată 
numai în sfera celor două 
activități, ci libera iniția
tivă să dezvolte sau să 
creeze întreprinderi și în
treprinzători capabili să 
valorifice superior resur
sele naturale și potențialul 
deosebit de valoros ce e- 
xistă în județ.

RED.: în ce mod veți 
menține legătura cil cei ce 
v au ales ?

GH. ANA : Vinerea, sîm- 
băta și duminica, mă în- 
tîlnesc cu cetățenii muni
cipiului Petroșani, cu or
ganele administrației de 
stat, eu exponenți ai agen- 
ților economici. Din pă
cate, nu reușesc să cu
prind un teritoriu mai 
mare. Pot fi contactat ori 
cind în zilele respective, 
cu orice problemă, în spe
cial de tineri, de care mă 
simt legat puternic. Sînt 
disponibil și de bună-cre- 
dință — pe principiul reci
procității - în relațiile cu 
presa scrisă și vorbită din 
județul nostru.

BUNURI ȘI LUCRĂRI 
ABANDONATE

In Deva, pe strada Victor Babeș, 
in dreptul casei de Ia nr. 6, zace 
de luni de zile o remorcă. Este în
scrisă în circulație sub nr. 21 HD 
7332. Remorca a fost folosită Ia 
transportul cerealelor , fiind în per
fectă stare, așa că nu înțeleg de ce 
a fost abandonată.

în zona blocurilor 31 A și 34 din 
cartierul Micro 15 s-au făcut lu
crări de înlocuire a conductelor de 
gaze, uzate. Nici pînă la această da
tă șanțurile nu au fost astupate. Se 
așteaptă vreun accident ca aceste 
șanțuri deschise să intre în atenția 
cui trebuie ? (Ion Ladislau, strada 
Eminescu, nr. 138, Deva).

MULȚUMIRI
„Făcînd Școala de Șoferi' Amatori 

„Âutocetate" Deva, am întîlnit oa
meni minunați. Ing. Dorin Dulău, 
instructor, este un om corect; de
pune mult interes și are un calm 
uimitor față de fiecare „elev“ în 
parte. Trebuie sâ-1 amintesc pentru 
atașamentul față de cursanți și în
curajarea pe drumul reușitei și pe 
dl director Ghiță Căci. Le mulțu
mesc din inimă și Dumnezeu să 
le poarte de grijă acestor oameni de 
bună-credință !“ (N.C. Gurabarza).

NUMAI CU PLATA ÎNAINTE?
Viața în blocul nr. 4 de pț Aleea 

Armatei din cartierul Dacia al De
vei a devenit aproape de nesupor
tat din cauza emanațiilor de miro
suri din subsolul tehnic al blocu
lui. Apele uzate băltesc aici de 
multe luni de zile. Sesizările tele
fonice repetate ale locatarilor n-au 
avut nici un ecou Ia serviciul de 
deranjamente al RAGCE Deva, a- 
șa că în data de 6 octombrie aso
ciația de locatari nr. 23 s-a adre

sat sus-numitei regii în scris. Din 
nou fără ecou. în 29 octombrie a 
revenit cu altă adresă, înregistrată 
la RAGCE sub numărul 14110. Za
darnic, subsolul continuă să rămî
nă O sursă de infecții. Personal l-am 
contactat pe maistrul care are în 
responsabilitate aceste lucrări. „Da
că asociația plătește anticipat cos
tul lucrărilor de salubrizare a sub
solului, facem, dacă nu, nu aveți 
decît să stați cu el așa. Subsolul 
acestui bloc a mai fost salubrizat 
pe cheltuiala noastră" — a fost răs
punsul. (Maria Mitu, blocul 4, ap. 
58, Aleea Armatei — Deva).

POȘTA RUBRICII
• Sorin Andronache, Hațeg: da

că se face vinovată, așa cum cre
dem că stau lucrurile, persoana la 
care vă referiți în scrisoarea dv va 
suferi rigorile legii. Cit despre 
„tratamentul" în timpul arestului 
preventiv, pe care-1 sugerați, per
soanele în cauză se bucură de un 
anumit regim care nu poate fi nici 
înăsprit, nici îndulcit dincolo de 
limitele legii.

• Dumitru Ijac, Deva: Vă mul
țumim că apreciați efortul nostru 
de a vă fi venit în sprijin pentru ob
ținerea înscrisurilor de care aveți 
nevoie la restabilirea unor drepturi.

în legătură cu instalarea unui 
post telefonic la domiciliul dv în 
baza prevederilor Legii nr. 53/1992, 
trebuie, să manifestați puțină răb
dare. Din discuția pe care am a- 
vut-o pe această temă la Direcția 
Județeană de Telecomunicații, re
zultă că zona blocului dv este o zo
nă cu multe probleme tehnice, a 
căror rezolvare temeinică și de du
rată necesită resurse financiare și 
materiale speciale. Amintita direcție 
a adoptat ca strategie de lucru re
zolvările de durată, evitînd orice 
provizorate, ceea ce, zicem noi, 
este un lucru bun. Prioritatea de 

care vă bucurați este în continuare 
valabilă.

• Petru Jurca, Brănișca. Nu cu
noaștem ce ați publicat dv în „Că
lăuza" și nici ce replică ați primit 
prin aceeași publicație din partea 
unui concetățean al dv. Am înțe
les din scrisoarea pe care ne-ați a- 
dresat-o că, prin replica pe care ați 
primit-o, vă considerați calomniat 
și ne întrebați dacă o asemenea 
faptă este prevăzută și pedepsită de 
lege; Este. Codul Penal' prevede in
fracțiunea de calomnie prin presă 
și pedeapsa pentru aceasta. Nu 
credem însă că pentru o vorbă în
credințată ’ tiparului la necaz merită 
să bateți drumurile justiției.

• Carol Ferariu, Hațeg; Unitatea 
care v-a încheiat cartea de mun
că și v-a propus pentru pensionare 
face parte din categoria de unități 
care acordă grupa a II-a de muncă 
întregului personal. Fostul UMTCF 
nu are prevăzut în nomenclatorul 
activităților pentru care se acordă 
grupa a II-a de muncă și meseria 
de vulcanizator. Să sperăm că in
tervenția dv la. Ministerul Muncii 
și Protecției Sociale se va solda cu 
completarea acestui nomenclator și 
cu meseria respectivă.

• Stimate die Bocșer Precup din 
Podele (Luncoiu de Jos), am „dez
legat" pentru dv enigma care vă 
neliniștea. Pe lîngă amenda de 
5000 lei, aveți de achitat imputații 
și despăgubiri în valoare de 22152 
lei, fapt atestat de adresa 542/20 fe
bruarie 1992 a Percepției Rurale 
Brad trimisă Oficiului de pensii. în 
rest, probabil cunoașteți mai exact 
decît noi răspunsul la întrebarea 
„De ce ?“.

• Am lecturat cu atenție depeșa 
dv, stimate die Nițu Dumitru din 
Hunedoara. Deoarece sînteți în 
proces cu E.M. Zlaști, noi nu vrem 
să influențăm nici într-un fel Ju
decătoria Hunedoara.

<«<-Barierele de la drumuri
(Urmare din pag. 1)

serie de lucrări importante 
— construcții și moderni
zări de drumuri și poduri 
—, a căror execuție a fost 
aprobată de organele com
petente și chiar a demarat, 
au fost sistate. Și pentru 
drumuri, banii sînt foarte 
puțini. Deci și programul 
propriu, finanțat de stat, 
este restrîns. Ca urmare, 
Direcția Județeană a Dru
murilor Deva — Regie Au
tonomă are o anumită dis
ponibilitate materială și 
tehnica insuficient pusă în 
valoare. Pentru a diminua 
acest dezechilibru, a men
ține personalul și a-i asi
gura eîștigurî corespunză
toare, conducerea unității 
și-a extins sfera lucrărilor 
și în afara județului — în- 
leosebi Ia modernizarea DN

(Urmare din pag. 1)

bun ? Tot nu folosește Iu 
nimic". Cumplit trebuie să 
fie sentimentul zădărni
ciei oricărui demers ! L-am 
lăsat eu necazurile sale, 
căci nu poate fi o fericire 
să te afli în situația de a- 
sistat. Mi-a confirmat-o și 
dl Traian Igna, care se ve
de nevoit ca după o viață 
de muncă „să ajung aici". 
A avut cîndva un atelier 
de coafor în care a lucrat 
40 de ani, alți 10 ani pres- 
tîndu-î „la stat". Despre 
mîncare spune că e „așa 
■a în orice loc unde Se gă
tește pentru mai mulți. 
Mai mult nici nu poți pre
tinde".

7, dinspre Arad spre De 
va. „în acest an, circa 70 
la sută din volumul total 
al activității Regiei l-am 
realizat la diverși agenți 
economici și alți întreprin
zători — a ținut să preci
zeze dl Voicu Cojocaru, 
contabilul șef al D.J.P. De
va — R.A., ceea ce ne-a 
avantajat în balanța e- 
conomică a unității. Aces 
tei laturi îi vom acorda a- 
tenție și în continuare, în 
pofida costurilor tot mai 
mari ale combustibililor, 
energiei, materialelor de 
construcții. Trebuie să exis
tăm".

Dacă ar fi să nominali
zăm lucrările de mai ma
re volum și importanță 
realizate în ultima perioa
dă, ne-ar trebui mult spa
țiu. Totuși, cîteva : lăr
girea DN 7 Deva — Si- 
meria, pe l kilometru, și

„Mai mult nu
„înarmat" cu cîteva bi

doane, dl Dimitrie Radu, 
tot pensionar, își aștepta 
rîndul pentru a-și primi 
cele 6 porții. „Nouă abia 
ne /ajunge mîncarea căci 
sîntem 9 acasă". Au o 
singură pensie, in îngrijire 
o fată de 25 de ani, bol
navă, și încă 6 mai mici, 
dintre care doar 4 mai be
neficiază de alocație de 
stat. Pensia tatălui pe o 
lună este tocmai atît cit 
să poată plăti la asocia
ția de locatari 8000 de lei 
fondul de rulment și 3000

— tot banii...
,a DN 68 B, intrare în Hu
nedoara, dinspre Sîntu- 
hălm, străzile Dacia și Re
publicii, din Hunedoara, 
„centura" municipiului De
va, drumul din Pețroșani 
spre cabana Rusu (deocam
dată, 4 kilometri), consoli
dări a 26 de kilometri, de 
șosele, reparații de îmbră- 
căminți asfaltice pe 70 000 
mp, așternere a 85 000 mc 
de material pietros pe a- 
numite drumuri, aducerea 
în stare de circulație a 
unor drumuri din zone de 
munte - (Bătrîna, Cerbăl), 
terminarea reparației po
dului peste Mureș, la Uroi.

La această oră, activi
tatea Direcției Județene de 
Drumuri Deva — Regie Au
tonomă este orientată, prio
ritar, spre pregătirile de 
iarnă. Dar despre aceasta 
— într-un alt articol în 
ziarul nostru.

iipoți pretinde 
de lei taxele comune. Mai 
rămîn doar banii din alo
cații. „Dacă n am mai pri
mi de aici cîte un ou, Ie-am 
uita gustul. Cu ce să le 
cumpăr ?"

Cit timp am discutat cu 
dl Radu, dna Florica Jur
ca aștepta tăcută. Aștepta 
s-o întreb și pe dumneaei 
ce dureri îi apasă sufletul. 
„Eu n-am pensie. De 7 ani 
mănînc la cantină. Mînca- 
rea-i bună și mie îmi ajun
ge. Fără asta nu știu ce 
m-aș face. Am două fete, 
care mă ajută cît pot, dar 
și ele au familii și neca

KARATE.
SPORTIVI DE LA 

CONSTRUCTORUL 
HUNEDOARA — 

CAMPIONI 
EUROPENI

Naratele — iată un sport 
care se dezvoltă vertiginos în 
ultimii trei ani și în ju
dețul nostru. Ne face o 
deosebită plăcere să con
semnăm disponibilitatea ce 
există la unele cadre din 
conducerea S.G.I.C.S.H. ' 
pentru practicarea și dez
voltarea sportului, pentru 
valorificarea talentelor u- 
nor tineri sportivi, a con
firmării valorii lor spre 
cinstea și mîndria între
gului municipiu Hunedoa
ra. Sponsorizînd, stimu- 
lînd și moral, Asociația 
sportivă „Constructorul", 
în cazul de față — secția 
karate (secretar G-tiri Hă- 
rădău) care a prezentat 4 
sportivi din lotul național 
al României la recentele 

zuri. Așa că eu îs mulțu
mită de cantină, că singu
ră nu mi-aș .putea cumpă
ra nici un cartof, că nici 
pentru atît nu am bani".

Tristețea acestor oameni 
a mai fost îndulcită în 
ziua următoare celei în ca- 
re am purtat aceste dia
loguri. Filiala de Cruce 
Roșie a județului a dăruit 
fiecărui asistat pachete in
dividuale cu alimente, în 

valoare de aproximativ 1000 
de lei. Gestul este frumos 
și încărcat de omenie. Dar 
acestea sînt ocazii fericite, 
zile de sărbătoare. Insă 
cum nu e sărbătoare în 
fiecare zi, acestor oameni 
le rămîne ca o companie 
statornică doar sărăcia.

Campionate Europene de 
Karate Tradițional ce au 
avut loc în Germania, ti
nerii sportivi hunedodeni 
au obținut, rezultate ex
cepționale. Mercedes Se- 
besiyen — a ocupat locul 
I la Kata (imaginară) și 
centura albastră, la femi
nin, Cătălin Pruteanu — 
locul I la Kata și centu
ra albastră și tot locul I, 
Vasile Lung la Cumite 
(lupta reală), iar Simo Ia- 
noș, deținător al centurii 
negre, instructorul forma
ției, a ocupat locul III la 
Cumite și Kata. Pe echipe, 
formația Constructorul a 
ocupat locul III la Kata 
sincron (luptă imaginară). 
Să remarcăm că aceste 
succese au fost obținute în 
confruntarea cu partici- 
panții din toate țările Eu
ropei și a unor invitați din 
S.U.A.

Se cuvin calde felicitări 
acestor minunați sportivi, 
care fac să crească presti
giul sportului românesc!, 
dar și al Hunedoarei, pfe- 
cum și sponsorilor lor.

SABIN CERBU

Aspect de la demonstr ația de arte marțiale ce a 
avut loc de curind la Hațeg. Foto AUREL ANCA

KARATE ȘI JUDO

LA HAȚEG

Recent, a avut Ioc în 
sala de sport a Liceului 
Teoretic din orașul Hațeg 
o foarte interesantă de
monstrație sportivă a arte
lor marțiale. Sportivi și 
sportive de la A.S. „Con
structorul" Hunedoara (ka
rate șotokan); C.S. „Meri
diane" (taekwon-do) De
va ; C.S. Fudoșin (karate 
tradițional) Călan și secția 
de judo din Hațeg care 
aparține de Clubul sportiv 
școlar din Deva au execu
tat numeroase exerciții pre
cum și utile metode de 
autoapărare.

Demonstrația a fost ur
mărită cu viu interes de 
un număr mare de specta
tori .provocînd aplauzele 
acestora. Se cuvin laude 
harnicilor instructori ai 
acestor sportivi: Ianoș Si
mo (Hunedoara), Marian 
Diaconu (Deva), Romulus 
Vlaic (Călan) și Alexandru 
Frențoni (Hațeg). (Nicu 
Sbuchea, colaborator).
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Articolul „în loc de... 

Noroc bun“, publicat în 
ziarul nostru nr. 743, care 
aducea în atenția cititorilor 
unele aspecte din activi
tatea CEPROMIN Deva 
(fostul ICITPLCIM), a stîr- 
nit unșle nedumeriri, lă- 
sînd să se întrevadă că 
cercetarea în domeniul mi
neritului nu și-ar mai găsi 
rostul și importanța ce i 
se acordau cu cîțiva ani în 
urmă. Pentru a nu da in
terpretări eronate, dnii ing. 
loan Lupulcscu, director și 
loan Giurcă, șeful secției 
de cercetare-proiectare — 
dezvoltare, ne-au argumen
tat, cu probe incontestabile, 
că salariații de aici, atîția 
cîți au mai rămas, în 
ciuda dificultăților cu care 
se confruntă, reușesc, prin 
competență și responsabili
tate, să realizeze un însem
nat volum de activități spe
cifice, punînd ’ accentul pe 
integrarea cercetării cu pro
iectarea, care asigură posibi
litatea ca ei să trăiască pe 
picioare proprii, fără să 
ceară ceva de la cineva în 
afară de prețuirea cum se 
cuvine a muncii prestate.

, Evident, nimeni nu poate 
concepe ca într-o țară ca

a
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DIRECȚIA SANITARĂ DEVA

PE PICIOARE
PROPRII

a noastră, cu resursele ei 
limitate și mai sărace, să 
fie neglijată sau abando
nată activitatea de cerce
tare în domeniul mineritu
lui, sperîndu-se, ca de alt
fel în toate sectoarele e- 
conomiei,’ într-o revitalizare 
a producției de minereuri, 
numai așa fiind posibilă 
scoaterea țării din sărăcie 
șî din suferință.
, In discuție, interlocutorii 
âu abordat multiplele și 
complexele probleme ce 
privesc aspectele concrete 
ale cercetării în perioada 
de trecere spre economia 
de piață, care impune o 
organizare specifică, de așa 
manieră încît fiecare și 
toți salariații să lucreze, 
să fie păstrat în același 
timp profilul de bază, a- 
greînd totodată privatiza
rea în măsura în care a- 
ceasta nu aduce deservirii 
sau nu face concurență ac
tivității generale a socie
tății comerciale în care 
sînt angajați salariații. A- 
vînd în vedere asemenea 
considerente, s-a conturat- 
programul de lucru și pen
tru anul 1993,ceea ce este un 
semn bun că în județele 
Hunedoara, Caraș-Severin, 
Alba, Bihor, Mehedinți, 
Constanța și Harghita mi
neritul nu va sucomba.

Referitor la competențe, 
un fapt se impune preci
zat și anime acela că va
lorile se selectează și ră- 
mîn, chiar și actualul di
rector fiind atestat pe post 
de către o comisie minis
terială. Cele pește 90 de 
invenții brevetate aici, pre
cum și numeroasele docu
mentații elaborate în 
domeniul mineritului pen
tru țări din 
Asia și America 
tină, demonstrează 
lariații de la CEPROMIN 
știu ce au de făcut și do
resc să-și demonstreze con
vingător valoarea, aceasta 
în condițiile cînd și alte 
institute de profil de cer
cetare și-au redus drastic 
activitatea sau lucrează, 
conjunctural, doar cîteva 
luni din an. A trăi pe 
picioare proprii este de
viza ce-i călăuzește pe cer
cetătorii deveni din dome
niul nimeritului.

NICOLAE TÎRCOB .

Africa,
La- 

că sa-

Organizează concurs pentru ocuparea pos
tului de economist I. A., în funcția de director 
adjunct economic la Spitalul Județean Deva, în 
data de 21 decembrie 1992.

Criterii de participare :
— studii superioare economice
— vîrsta pînă la 40 ani
— fără obligații de asigurare locuință 
Depunerea dosarelor va avea loc la Direcția

Sanitară, birou resurse umane, pînă la 14 de
cembrie 1992. j

Concursul se organizează în baza H.G.R. nr. 
314/1992 și a Legii nr. 30/1991. I 

(1394) j 

--------------------------------------------------------- --------- j

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUNEDOARA |

I

Organizarea licitației directe în ziua de 7 | 
ianuarie 1993, ora 8, la sediul instituției, pen-» 
tru vînzarea blocului cu 2 ap. + spații comer- | 
ciale la parter din satul Boș — Hunedoara. î

Relații suplimentare privind procurarea do-1 
» cumentațiilor și înscrierea la licitație se pot ob- j 

tine la Primăria Municipiului Hunedoara, te- ■ 
lefon 712543. (1396)

ANUNȚĂ:

ÎN ATEHȚIA CONSUMATORILOR
DE 6AZE NATURALE

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

Pentru
rea accidentelor 
putea surveni din 
folosirii incorecte 
stalațiilor de gaze
rale, se vor respecta 
strictețe «rmătoarele 
guli :

preîntîmpina-
ce ar 
cauza 
a trt- 
natu- 

cu 
re-

1. INAINTE DE

APRINDEREA
FOCULUI :

i
I
I
*

I
w

I*
I 
I
I 
I 
w 

I
N

I
I 
I*
I

■ *

I
I
I1
*

I
I
*

I
i
I
I
s

I
-h

I
I
■4

I
*

I
*

I

i

REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALĂ 
DE GOSPODĂRIE 

COMUNALĂ SI LOCATIVĂ- HUNEDOARA

ANUNȚĂ:-

Organizarea licitației directe in ziua de 22 
12. 1992, ora 8, Ia sediul unității, pentru închi
rierea spațiului din str. Gh. Lazăr, nr. 2, cil 
profil comercial.

Relații suplimentare se pot obține la sediul 
Regiei din bdul Republicii, nr. 5, telefoanele 
711554 sau 712007 — Hunedoara. (1395)

SOCIETATEA COMERCIALĂ

„CORVINUL" S.A. HUNEDOARA

sediul în Hunedoara, str. Moldovei nr. 8
In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 

1990 și H.G. 140^1991, organizează. în data de 
29 decembrie 1992, ora 10, la sediul societății, 
licitație pentru preluarea în locație de gestiu
ne a unității GOSPODINA II din Hunedoara, 
bdul Dacia, nr. 11.

Documentele cu privire la condițiile de

cu
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I 
preluare în locație de gestiune pot fi consultate' 
la sediul societății, str. Moldovei, nr. 8. Infor-1 
mâții la telefon 712316. (1392) j

a) 
rea 
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 sobet. 
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 făcîndu-se numai du
pă aerisirea completă ;

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

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

■ f) Se 
tilărea

Se va face ventila- 
încăperilor în care

de ardere se face numai 
cu aprinzătorul, fiind in
terzisă aprinderea direc
tă cu chibrituri, hîrtle 
etc.;

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 ;

cj Respectarea instruc
țiunilor elaborate de fa
brica producătoare a a- 
parat'elor de utilizare ;

d) Supravegherea per
manentă în timpul func
ționării a tuturor apara
telor neautoniatizate j

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

f) In instituții 
cămine, hoteluri), 
se aprinde și se
numai de către persona
lul instruit șî însărcinat 
cu aceasta, prin grija 
unității beneficiare.

sul caracteristic al gazu
lui, să se ia de urgență 
următoarele măsuri:

I
— stingerea tuturor fo

curilor :

— deschiderea ușilor 
și a ferestrelor;

— să nu se aprindă 
chibrituri și să nu se 
manevreze întrerupătoa
re electrice ;

— să nu se doarmă 
noaptea în încăperi.

S.C. „UNIVERS*4 S.A. DEVA

I
I

Organizează în ‘data de 23 decembrie 1992, |
9, la sediul societății comerciale „Univers0;ora ... ............ ...........— —„

S.A. Deva, str» M. Kogălniceanu, bloc 14, înl 
conformitate cu H.G. 140/1991 rep. în 1992 și > 
H.G. 1228/1990, licitație publică, privind:
A. ACORDAREA ÎN LOCAȚIE A GESTIUNII j

1. Magazin Romarta, raion marochinărie ; «
2. Magazin Tineretului nr. 1 -— articole |

sport și lenjerie ; ;
3. Magazin Tineretului nr. 2 — conf. tex-' 

tile pentru tineret și tricotaje.
B. ÎNCHIRIEREA URMĂTOARELOR SPATII j

PENTRU DEPOZIT EN GROS
1, Magazia din cadrul Mag. Practic, str. M. | 

Emine seu, bl. B ; ;
Magazie-depozit complex Romarta, par- |
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1.
C. VINDE PRIN LICITAȚIE

Una remorcă auto, acoperită, in stare |

I

2. O tonetă metalică. |
Informații suplimentare la telefon 616015,» 

Deva. (1393)|

(școli' 
focpl 

stinge

3. INDICAȚII

SPECIALE :

a) La utilizarea gaze
lor este interzis :

— să se aprindă focul 
dacă aparatul de utilizare 
nu este 
nu are

etanș sau dacă
tiraj :

se lașe focul a- 
prins nesupravegheat :

să

— să se doarmă cu fo- 
. cui aprins :

FO

— să se doarmă îb în
căperi cu aparate de con-

2. LA

va asigura ven- 
focarelor.

sum gaze neracordate la 
cos :.

APRINDEREA — să se utilizeze apa
rate de consum neracpr-

OULUI <late Ia coș, pentru încăl
zirea încăperilor:

SI M TIMPUL
FUNCȚIONARII : •

a) După aerisirea fo
carelor. minimum 5 mi
nute. se poate proceda în 
continuare la aprinderea 
focului. Aprinderea ar- 
zătofului sau a Instalației

— să se facă modificări 
la. instalația de gaze fără 
aprobare legală ;

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

b) Dacă se simte miro-

Reammtim abonaților 
casnici șl asociațiilor da 
locatari că plata consu
mului de gazase efectuea
ză în termen de 5 zile de 
Ia data primirii înștiință
rilor de plată sau depu
nerii în cont la C.E.G.

Peste termenul res
pectiv, 
lizări, iar la 
se încetează 
gazului.

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

Consumatorii de gaze 
naturale sînt obligați să 
permită delegațitor între
prinderii distribuitoare; 
care se prezintă cu legi
timația vizată la zi $1 ora 
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 furnl. 
zarea gazelor pînă. la e- 
fectuarea contre toi ut p «ff 
după achitarea 
de deschidere.

- •

termenul 
se percep pena- 

30 de zfle 
furnizarea

aparatelor 
sancționea- 

de Ia

tarifului

Apelăm. .îs 
la întreaga 
pentru a ne sprijini ÎH 
depistarea oricăror em> 
nații de gaze pe conduc* 
tele stradale sau prfal 
spațiile verzi.

Pentru orice emanații da
■ gaze, sau alte cauze cârtii) 

ar putea diminua graduB 
de siguranță în explo

■ tare al conductelor > 
instalațiilor deggaze, M* 
va telefona de ucgențfi

. echipelor de intervenție,, 
sare răspund la telefoa
nele: Deva — 627091. Hu» 
nedoara — 712849 ; Căla'iti 
— 730492 ; Simeria 
661343 ; Orăștie —. 642465 f 
Paroșeni — Vulcan . 
570032 : Hațeg — 77719#.

asemenea, 
populație.

STIMAȚI CONSUMATORI DE GAZE NATURALE

Folosirea gazelor naturale de că
tre cei care nu cunosc si 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 a! 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)

*



, » \ ÎND Aeo 243
motor Brașov. stare

Ționala. Hunedoara. 
713550.

„ • -CUMPĂR video 
corder, marcă prestigiu, sau 
dolari, mărci. Deva, 612908.

(638)

Diesel, 
excep 

tel.
(9459.) 

re-

• SOCIETATE co
mercială vinde case de 
bani (seifuri), prețuri , 
avantajoase. Deva, tel, 
626746. 625255.

— • — • — • — * — *“ *—*“ * *
. • VI ND apartament 4 

camere in Simeria, ocupa • 
bil imediat. Tel. 661590.

(619)
• VÎND IMS cu remorcă,

preț negociabil. Informații 
Deva. tel. 623590. (612)

• VÎND video player cu 
înregistrare. Akai, nou.

(608) 
Simeria.

după 
(561) 

de hol 
, masă

l*Ț****f*.*!***■*♦♦♦.* .
• SC Quasar Electro, 

SRL Deva vinde tele
vizoare color Samsung. 

’Waltham și ’.Megavi- s 
sion. Deva, Jxlul De- 
cebal, bl. R, parter,,. 
teT. 611261. • (666)

• . VÎND video recorder
Akai VS 22 E, programabil 
36 canale, stare excepțio
nală. Tel. 616198. (668)

• VÎND apai’tamfint 3 
camere, încălzire, gaze, beci, 
balcon. Țel. 714543. (9463)

VÎND apartament. 4 
camere, confort î, îmbună
tățiri. Informații tel. 713566.

(9465)
• VÎND apartament 2

camere, mobilat, zona tea
tru. Informații Hunedoara, 
str. G. Enescu, 10/29, între 
orele 16 -20. (9466)

• VÎND chioșc înetalie, 
placat lemn (12 mp.) de- 
plasabil. Orăștie, tel. 642707.

(716)
PIERDERI

it ? ț ; aarfo ta trafic intern 
și ta al, capacitate
2kbtone, jurtodubă în- 
efiisă, Relații la țel. 095/ 
647,361, zilnic' ovele 8—12.

” ’ ’ ' (649)
- •TRANSFORMĂM tri-' 

‘ gidere Eram îrr frigidele cu 
congelatpr, lucrări de can
tate și în țgrmen de exe
cuție scurt și cu garanția 
lucrării, la secția dă repa
rații frigidere din str. O. 
Goga,; fostă Karl , Marx. 
Apelați cu încredere ! Vă ' 
așteptăm ! Zilnic de lă 10— 
16. ” (670)

• INCOTA ATLAS REI- 
SEN efecțuează transport 
persoane' și pachete pe ru
ta Sibiu — Deva — Pra- 
ga — Nurnberg — Heil
bronn — Stuttgart, 9, 16. 22 
decembrie. înscrieri, infor- 

' mâții la telefon 618882. o- 
rele 16 21. (4271

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB garsonieră 
proprietate Deva, Dacia, 
bl. G. 1, ap. 9, cu aparta
ment două camere. Relații

InUe orele 15—16, domi
ciliu. (655)

’• SCHIMB’ ’ garsonieră |
proprietate, confort unu.

central, cu apartament două | 
camere. Se.aciiită diferență ,camere. Se.aciiită diferență 
în lei , ■ ’ " ~
615266, erele 18—21. ___

valută. Deva, tel. | 
rele 18—21. (715) J

tNCHIRIERl ț

• pAUȚ pentru ..înch.i- . I 
viat’ apartament 3 camere, : J 
mobilat șî un apartament’ | 
2. camere (plata 
Tel. 621113.

• BĂIAT, caut de în
chiriat cameră mobilată. 
Deva, tel. 617621, după a- 
miază: (669)

valută). 
(9464)

COMEMORĂRI

S *

-A

ani 
tru

• SE împlinesc cinci 
de cînd scumpul nos- 
fiu
MIRCEA-GABRIEL

POPA, 
llrănișca, ne a părăsitdin

pentru totdeauna, la numai 
21 ani. Te vom păstra în 
inimile noastre. .. Părinții, 
fratele și bunicii. (660)

*
I*
I
I3
Ib
I

S.C. SEVEN — ?ÎNK 
filiala Hunedoara

str. A. lancu, nr. 16, telefon nr. 742206 ' 
Livrează en gros și en detail, pentru săr 

baterile de iarnă,-în orice cantitate:
. • confecții, îmbrăcăminte China (jachete 

cu puf de pinguin)
• îmbrăcăminte piele 
-• îmbrăcăminte copii
• răcoritoare la 1,5 1 si la doză
• dulciuri, jucării, felicitări. (CEC)

DACIA SERVICE DEVA 
cu sediul In str. 22 Decembrie, nr. 291, 

comercializează următoarele tipuri- de au 
toturisme puțin rulate:

• Fiat UNO TD, an fabricație 1987 
preț estimativ 3 100 000

• Fiat UNO TD, an fabricație 1988 
preț estimativ 3 500 000

• Fiat UNO.TD RST, an fabricație 1989 
preț estimativ 4 700 000

• Fiat DUCATO 1,4 T D, an fabricați 
1988 — preț estimativ 6200 000

• Fiat UNO DIESEL, an fabricație 198 
— preț estimativ 2 100 000

Deva. tel. 627764.
• VI ND casă I 

Deva, tel. (52 3 4 09, 
ora 18.
. • VÎND mobilă 
Mâclrigat (canapea, 
și două fotolii) Tel. 616669.

■ Deva. (614)
• VÎND autocamion R. 

10215. an fabricație 1988 
și chioșc alimentar, Si
meria. Șoseaua Națională, 
informați) tel. 661647. (643)

:• Sț1' ■ ..Nistor" SNC Si- 
mer a livrează parchet de 
fag si stejar, uscat, 
cantitate. Simei'ia, 
(i6129’:. 661699.

• \ ! \TD casă în
• hișca. Deva, tel.

• VÎND Dacia '1310.' fa
brica’’c 1988. 
63662
; -r- CUMPĂR 
telie normală. _ _ 
iei, sau 100 DM. 
transport de la domiciliu O- 
răștle. tel. 641133. (652)

• VÎND covor persan — 
i'4 OOv lek cercei aur — 
45 000, căciulă — guler

33 O0Q; 
(657) 

300 
1982. 
(664)

• PIERDUT cîine 
lup, răspunde la nu
mele ..l.ORD". Găsito
rului .se oferă 
pensa. Tel. ____
625135, serviciu 616190.

recom- 
acasă

(547)

I

PUORAMIC
RASISM BIBLIC

orice 
tel.

(647)
Bră- 

622815.
(646;

Deva, tel, 
(650) 

urgent bu- 
Ofer 35 000 

Asigur

• PIERDUT carnet de
șomer, fir. 3689, pe numele 
Panaîte Cristian. Se declară 
nul. (9976)

• PIERDUT adeverință
eliberată de D.C.A. Deva, 
nr. 220235/19.6.1992. pe nu
mele Cărmăzan Maria. Se 
declară nulă. (651)

• PIERDUT în zona Că-
lugăreni cățelușă Tekel 
roșcată. Ofer recompensă. 
Tel. 612169. .(654)

• PIERDU'!' carnet .șo
mer, pe numele Crișăn Ion.

declară nul. (656)Se

OFERTE 
DE SERVICII

Organizatorii unui spectacol ăl nașterii Domnu
lui au primit amenințări din partea unei grupări 
obscure de extremă dreaptă fiindcă au plănuit să 
distribuie- un • copil negru în rolul lui Isus, a anunțat*’! 
poliția italiană, - citată de REUTER. Una dintre < 
amenințări, sosită prin poștă în micul oraș Rivison- ; 
doli, cu 826 de locuitori, situat la 150 km sud-est de î 
Roma, afirma : „Nu. încercați să poluați rasa ■ a)bă“. i 
Reprezentarea scenei nașterii este programată la Ri- 
visondoli pentru data de 5 ianuarie 1993. ț

15.000, căciulă — 
îlpe argintie — I

Țel. 625575.
e VÎND Mercedes 

BÎeso . fabricație 
Gristiir. nr. 354.

• VÎND Dacia 1310. fa
brica tid 1987. stare 
cepțioriaiă. Deva, 
620957 după ora 17.

• VÎND cățelușă Dog
german, vîrsta 3 luni, cu
loare neagră și eauciucuri 
165/14 cu genți. Corn. Criș- 
cior, str. Zarandului. nr. 
73, te). 656018. (662)

• VÎND casă în Orăștie, 
str. N. 
fracentrol.
tel. 642377,

• VÎND 
meria, tel. 
ora 16.

ex- 
tel. 

(663)

lîălcescu, nr. 3, ul-
Informații Ia 

(661) 
Lada 1200. Sî- 
661653, după 

(667)
• — * Â

• ANGAJAM eco
nomist — studii supe
rioare, pentru evidență 
contabila, societate co
mercială. '' Informați?1 
SC „Globus” Simeria, 
tel. 660111, 0961/ 
184222. (653)

• SC Pretomeclco 
SRL. anunță deschide
rea unui cabinet de 

obstetrică-ginecologie în 
Deva, str. 22 Decem
brie, bl. D 2, la demi
solul policlinicii cu 
plată. (616)

• SC Euromarket Urin
ei u.ș SNC efectuează trans-

- * — *— *—*■-* — *— A—*—* — *—*—*—* — * — *.

SOCIETATEA COMERCIALA 
ORÂȘTIETRANS S.A. ORĂȘTIE

Anunță că în anul 1992 mai ține licita
ție în data de 18 decembrie 1992, ora 10, la 
sediul societății .pentru vînzarea mijloacelor 
de transport:

• remorci auto de 5 tone ;
• autotractor cu șa de 16 tone ;
• autocamioane R 8 135 de 7,5 tone ;
• autofnigon izoterm R 10 215 de 7,4 

tone ;
• autofurgon comercial R 8 135 de 6,5 

tone.
Informații suplimentare Ia sediul societă- 
la telefoanele 956/41495, 47055.

(1357)
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moartea cîntărețului. Admiratorii săi, veniți și din 
i Japonia, sau din Europa, au depus fiori în fața ușii 

vopsite în verde a căsuței din Kensington, unde a 
trăit Mercury în ultimii ani de viață. Numeroase per- 

- 1 de
clarat, a trăit retras în ultimele 18 luni de viață, fiind 
bolnav de SIDA, relatează REUTER. Queen

JAPONIA, UN VIITOR EXPORTATOR 
DE AUR ?

Societatea Comercială

Jhk soeozB

Un zăcâmîni de aur și cupru a fost descoperit l 
Oceanul Pacific, în largul coastelor japoneze. Za- ?în Oceanul Pacific, în largul coastelor japoneze. Za- ? 

cămîntul, situat la G80 km sud de Tokio, conține un * 
amestec cu 71 grame aur la tona de extract și 10 la i 
sl CUP*-**- Situat la 1560 m adincime, el este zăcă- i 
inîatul cu cel mai mare procent- de aur descoperit pe ? 
fundul oceanelor, informează REUTER. Totuși, adîn- ț 
cimea la care se- află poate fi atinsă doar de două ( 
submarine „existente în dotarea forțelor navale jâpo- ? 
nezeț ceea ce va face exploatarea'sa mai dificilă. Cer-#’ 
cetătorii japonezi sînt siguri însă că el va fi exploatat, ț

UN AN DE LA MOARTEA LUI 
FREDDIE MERCURY

, Sute de fani ai rock-star-ului Freddie Mercury, 
fostul șef al formației Queen, s-âu strîiis în fața locuinței 
lui din.Londra, pentru a marca trecerea unui an de'la

i,
i 
j
\ soane. prezente au plîns. Mercurv un bisexual , 
ț r’ -* ’ ' ................- - : : ■ ’

bolnav de SIDA, relatează REUTER. Qiieei, 
j Mercury au vîndut peste 100 milioane de discuri 
ț 20 de ani de activitate, situîndu-’se de multe ori 
i fruntea topurilor de specialitate din toată lumea. 
» MEDIAFAX
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SOCIETATEA DE ASIGURARE

ROMANO-GERMANĂ „UNITA» SRL

SUCURSALA DEVA

* 
I 
♦ 
I* I 4 I Ws I 4 I 4

Caută urgent agenți generali și ocazionali * 
pentru încheierea asigurărilor facultative și în-* 
casarea primelor de asigurare în toate comunele * 
și orașele județului. Informații.^ zilnic: Deva, l 
str. Zamfirescu, cămin 2, camera.. 12—13, tel, * 
625945 ; Hunedoara, str. Ștefan cel Mare, rir. I 
1, tel. 715824, interior 54 ; Petroșani, str. Șt. O. * 
losif, bl. 2 C, ap. 65, tel. 544695; Brad, str.* 
Horea, nr. 9, tel. 651329; Orăștie, str. Mureșului,* 
nr. 13, ap. 55. (1387)*
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SE flCORDi REDUCERI PE PREȚ
PENTRU CANTITĂȚI IMPORTANTE

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

cu sediul în Bretea Strei, nr. 19
V inde prin licitație publică :
• tractor U 650

. * mașini agricole -
• aufobenă tip SAVIEM
Licitația va avea loc în data de 14. 12. 1992 

ora 10, în Bretea Strei. Lista cu mijloacele fixe 
disponibile se poate consulta la sediul societății 

(1377

SOCIETATEA COMERCIALA 
„HAȚEGANA" S.A.

Organizează licitație pentru vînzarea de 
autovehicule, remorci, tractoare și utilaje 
pentru industria alimentară.

Licitația se ține în data de 14 decembrie 
1992, ora 8, la Hațeg, str. Progresului, nr. 29 
și apoi săptămînal, pină la vînzarea utilaje 
lor specificate în lista afișată la sediul socie 
tății. I •k 

ULEIURILE B.P. (BRITISH PETROLEUM) | 
sînt folosite de peste 30 000 000 de automo- * 

biliști din întreaga lume. |
Ele se găsesc în România la prețuri acce-î 

sibile. 1
Corespund. clasificărilor A.P.I. (Institutul ■ 

American al Petrolului). J
Sînt uleiuri multigrad* care se comportă cal 

Uleiuri subțiri cînd e frig și uleiuri groase la « 
căldură, ceea ce face inutilă schimbarea de la| 
ulei subțire iarna Ia cel gros vară.

Noi dispunem de uleiuri B.P. pentru orice | 
tip de automobil. !

. Prețurile practicate includ în ele un adaos I 
I comercial de pînă la 10 la sută. |

Se pot procura orice cantități.
Sunați la telefon : 097/622880, SlC. „PECO“i 

Argeș S.A., la orice oră. (1390);
■r * r*K r mv < vm t i aut *

i
I
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