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• WASHINGTON. în- 
tr-un interviu acordat pos
tului de televiziune ABC. 
secretarul general al ONU, 
Boutros Ghalii s-a pronun
ţat pentru folosirea for
ţei împotriva sirbilor bos
niaci, dacă aceştia refuză să 
se retragă din teritoriile cu
cerite In timpul negocieri
lor, de pace de la New 
Vork — relatează France 
Press®. El a recunoscut in
să că recurgerea la forţă 
ar fi foarte greu de reali
zat fără acordul ţărilor sus
ceptibile de a trimite tru
pe in acest scop.

•  BONN. Rezultatele o* 
ficîale provizorii ale ate- 
gerilor locale, din T mar
tie; din landul german 
Ilessa, au consemnat ur
mătoarele: un progres re
marcabil al extremei drep
te, reculul notabil al so* 
cial-democraţilor, pierderi 
de asemenea pentru creş- 
tin-democraţi. un spor de 
aproape două procente pen
tru ecologiştl, uşor progres 
al liber-HemOcraţllor.

•  ROMA. Ministrul «a* 
iian ai mediului, socialis
tul Carlo Ripa di Meana. 
şi-a anunţat demisia, mo
tivată prin opaciza sa fa
ţă de decretul-lege guver
namental de depenalizare a 
delictului de încălcare a 
legii referitoare la finan
ţarea partidelor.

•  MOSCOVA. ' Preşedin- 
tele Rusiei, Paris Elţîn, a 
evocat postbltitatea recurge- 
rii la „0 Opţiune finală nu 
tocmai 'conformă cu legile", 
în eventualitatea Că Con
gresul Deputaţilor Popo
rului, convocat pentru mier
curi, nu .ajunge la un a- 
cord cu executivul,

•  TOKIO, Arestarea şi 
iteerogarea lui Shin Kane-

: mâru, fosta eminenţă ce
nuşie a Partidului Libe- 
ral-Democrat. de guvernă- 
mint în Jaoonia. a provo
cat o emoţie puternică în 

î ţară, mai ales In rîndurile 
PLI), angajat în pregătirile 

’ pentru .alegerile generale 
anticipate din toamna ă- 
cestui an.

O BUDAPESTA. In spi
ritul Actului final d<‘ ia 
Ilolsinhi, guvernul Unga
riei se pronunţă împotri
va Oricăror forme de mo
dificare prin forţă a fron
tierelor, precum şi a prac
ticilor de epurare etnică 
— a afirmat ministrul a- 
părării al Ungariei, Lajos 
Fur. El a vorbit la © ce
remonie organizată în lo
calitatea Szeiîtpeterfa, de 
la graniţa ungaro-austriacă, 
dedicată, potrivit agenţiei 
MTI, aniversării a 70 de 
ani de la plebiscitul din 
1923, în urma căruia 10 
sate smulse din teritoriul 
ţării au fost realipite Un
gariei. In continuare, după 
;ce a amintit de tratatul de 
ia Trianon, ministrul un
gar a afirmai că dacă c- 
xistă bunăvoinţă, soarta po
poarelor, a grupurilor na
ţionale, poate fi întotdeau
na soluţionată pe cale de
mocratică, pe calea trata
tivelor, un exemplti con- 
stituindu-l. în opinia sa, 
plebiscitul de acum 70 de 
■ani.

Graniţele trebuie des
chise nu numai pentru tu
rişti, dar şi din punct de 
vedere economic, social şi 
cultural — a mai spus Fiir, 
adăugind: şi fie ca orice 
grupare etnică să întreţină, 
iu mod liber, relaţii cu 

poporul său de origine,' pen
tru: că numai aşa îşi va 
putea păstra limba natală, 
cultura şi specificul na
ţional — relatează MTI.

Joia, cind este zi de au
dienţă ia prefectul judeţu
lui Hunedoara, dl ing. 
Georgel Răican are una din 
zilele cele mai încărcate, 
dat fiind numărul .mare 
de Oameni care vin să-şi 
spună păsurile şi necazuri
le, nelipsind situaţii dispe
rate şi de impresionare pî- 
nă la lacrimi, cu nădejdea 
că acestea li se vor solu- . 
ţt'ona, aşa cum de altfel se 
şi întîmplă, în spiritul le
gii.' De regulă, ponderea 
problemelor aduse în dis
cuţie priveşte aplicarea Le
gii fondului funciar, pu
nerea efecţiVă în posesie a 
celor în drept. Nu lipsesc 
însă nici aspectele legate 
de fenomene de corupţie, 
pensii, comerţ, handicapaţi, 
locuinţe, raporturi de mun
că ş.a. Important este că 
oamenii sînt ascultaţi cu a- 
tenţie, că există solicitudi
ne şi interes pentru ca 
fiecare problemă să pri
mească răspunsul cuvenit, 
cei veniţi în audienţă con- 
vinglndu-se pe loc dacă 
au sau nu dreptate.

Semnificative în acest

sens sînt şi aspectele con
semnate joia trecută. Peti
ţionarii sau grupurile de 
petiţionari In multe cazuri 
au prezentat probleme ce 
pot constitui o temă sau 
chiar un serial de subiec
te distincte pentru artico
le de ziar. Din lipsă de

a terenurilor din comuna 
Veţel. Mai iutii trebuie 
stins focul aprins, apoi 
se face lumină şi cu ce
le 34 de ha reclamate de 
cei în cauză" (grup de 17 
persoane). „Deşi avem ac
te In regulă, primăria din 
Riu de Mori vrea să ne ia

nainte de-a muri, bunicul 
mt-a făcut contract de do
naţie. Mi s-a dat adeverin
ţă de proprietate, împreu
nă cu tas&î meu, cu care 
nu mă înţeleg. Vreau se
pararea părţii mele" (Ioan 
Golcea — Brad). „Primând 
din Lăpugiu de Jos a dat

Z I D E  A U D IE N Ţ A  L A  P R E F E C T

spaţiu, reliefăm principa
lele probleme care au fost 
aduse în atenţia prefectu
lui, eu sublinierea că cei 
veniţi în audienţă — a* 
proape de 100 de persoane 
audiate — şi-au manifes
tat mulţumirea că există 
receptivitate şi disponibili
tate ca fiecare caz să fie 
rezolvat, în raport de ur
genţă, posibilităţi şi de 
prevederile legale. Iată In 
esepţă o parte din aspec
tele desprinse.

•  Pămîntul „.Vine pri
măvara. Pămîntul trebuie 
lucrat. Să se clarifice grab
nic situaţia proceselor Şl 
atribuirii In proprietate

muntele Izvorul, punindu-3 
în vinzare pentru construi
rea de cabane. Ei au nevo
ie de venituri, noi vrem 
să creştem animale. Cum se 
împacă agricultura cu tu
rismul ?“ (grup de 5 să
teni din Valea Dîljii). „Am. 
cu act de împroprietărire, 
800 de stînjenl de pămînt 
în satul Lăpuşnic. primă
ria de la Dobra mă tot îm
pinge la margine, nu mă 
pune în posesie" (Kieonora 
Sueiu). „Grădina de pe str 
A. Vlaicu — Deva mi-a fost 
luată abuziv. E vorba de 
600 mp, unde vreau să-mi 
fac straturi. Sâ mi se dea 
înapoi" (Ana Şuhan). „I-

pămîntul fiicei mele, care 
nu este in drept să-l pri
mească, nefiind moşteni
toare de gradul I după bu
nici, din moment ce noi, 
părinţii ei, trăim. Aşa s-a 
înţeles aplicarea Legii pă- 
mintului ?“ (Iulius Beloş 
— Lăsau). „Nu cerem ni
mic tn plus decît să ni se 
dea pămîntul din Comuna 
Teliuc, pe care vor să şi-l 
atribuie In proprietate, fă
ră a poseda acte, unii oa
meni de .rea credinţă" — 
(Olimpia Tureeanu). „Nu 
vreau nimic altceva decît 
pămîntul meu", (Gheorghe 
Boglea — Mihăilem).

•  Comerţul „La S.C. Ve-

nus
cruţi ciudate eu |  
rea şi cu aprovizionarea. 
Directoarea Beşleagă face 
ce vrea, spunînd că are 
oameni mari care o ajută, 
chiar dacă reclamăm un
de vrem. Nu se mai poate 
suporta situaţia. Ordinul 
Prefecturii publicat în zia
rul „Cuvintul liber" l-a a- 
fectat şi ii vizează pe 
mulţi. Sînt multe nereguli 
cu S.R.L.-urile din maga
zin, măi ales cu alimenta
ra. Cerem să se facă ordi
ne" (Zoriţa Popescu, lider 
sindical, împreună cu une
le salariate). „Sînt femeie 
necăjită, vînzătoare de ţi
gări şi ziare la Ilia. Aju- 
taţi-mă să nu mi se măi 
dea marfă condiţionat, să 
o pot lua şi cu notă de 
comandă" (Păuna Âdam).

•  Locuinţe. „Am 20 de 
ani lucraţi In subteran» la 
E.M. Dîlja şl 8 copii. De
oarece după divorţ am ră
mas pe drumuri, doresc sâ

NICOLAE TlBCGB
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O manifestare literară de 
talia Salonului hunedorean 
al cărţii înseamnă mult 
în spiritualitatea unui oraş. 
Înseamnă mult pentru că 
aduce în faţa cititorilor 
cartea la zi apărută în edi
turi. Şi aceasta nu e de
loc puţină în perioada post
revoluţionară, în ciuda u- 
nor afirmaţii pesimiste ca
re văd doar partea goală 
a paharului şi mai puţin 
cea plină. Dovadă, rafturi
le încărcate de titluri ale 
Casei Cărţii din Deva ca
re, împreună cu S.C. „Bi- 
bliofor" S.A., au organizat 
ediţia de primăvară a sa
lonului. O idee salutară a 
noii conduceri a „Bibliofo- 
rului". respectiv a dlui 
Gheorghe Nitescu.

La deschidere au parti
cipat scriitorii cu obîrşie 
hunedoreană — Radu Cio- 
banu. Marcel' Petrişor, 
Gheorghe Truţă, cu volume 
apărute în ultima perioadă, 
preeurn şi scriitorii Vinicîu 
Gafiţa. Gligor Haşâ, Vla- 
dimir Pop Mărcanu. Ne-am 
fi aşteptat să fie prezenţi 
şi alţi creatori hunedo- 
renî, dar, întocmai ca şi 
o parte a publicului, din 
comoditate sau din pricina 
transportului, ori încărcaţi 
de problemele cotidiene, au 
lipsit. Despre manifestare,

scriitori şi tipărituri, de
spre actul creaţiei, în ge
nerai; a vorbit dl Radu 
Ciobanu, prezent în libră
rii cu reeditarea romanului 
„Crepuscul". Distinsul ro
mancier răni ine şi un orator 
de fineţe, făeînd dintr-un 
moment „oficial" clipe a- 
greabile de cunoaştere. La 
rîndul său, scriitorul Vi- 
niciu Gafiţa. cunoscut pen

tru cărţile destinate co
piilor, a făcut o succintă 
prezentare a fenomenului 
literar românesc din ulti
mii ani. Interesante au 
fost cuvintele scriitorului 
Gheorghe Truţă, din Lu-

MINEL BQDEA
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— Ai- avut vreodată păreri diferite de cele 
ale soţiei tale ?

Dă, dar ea n_a ştiut niciodată...

Aspect de la deschiderea „Salonului hunedorean al cărţii", ediţia a XVIII-a
Foto PA VEL LAZ A

SE VOR GĂSI SOLUTH?

în localitatea Bueureşci 
au început, în urmă cu 
cinci ani, lucrările de con
strucţie a unui bloc care 
era prevăzut la parter cu 
încăperi pentru poştă, te
lefoane, dispensar uman, 
spaţii comerciale, iar la 
nivelele superioare apar
tamente. Dar din 1989, lu
crările au fost sistate şi 
multe dintre materialo au 
primit altă destinaţie. Con
strucţia, In stadiul în care 
se află, o folosesc unii ca 
WC public. Este păcat că 
nu se găsesc soluţii de ter
minare a lucrării. în cam
pania electorală s-a pro
mis electoratului marea cu 
sarea. De atunci a trecut 
mai bine de un an, dar 
construcţia continuă să se 
degradeze. (Al.J.)
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O SPECTACOL FOLCLORIC, 
Casa de Cultură găzduieşte Vi
neri, 12 martie a.e., ora 17 şi 
respectiv ora 20, două spectaco
le folclorice organizate de Clu
bul din Lonea. Participă cunos
cuţi solişti de muzică populară s 
Veta Biriş, Nicolae Furdui lart- 
cu, Dinu iancu Sălăjanu. Acom
paniază orchestra „Crai Nou" din 
Alba Iulia. (M B )

O DEVA — HONDOL ŞI RE
TUR. Din Autogara Deva plea
că dîs-de-dimineaţă un autobuz 
la Hondol. Din satul numit se

întoarce altul, tot la primele o- 
re ala zilei. La volan sînt Petru 
Preduţ şi Ioan Epure. Cei care 
călătoresc zilnic cu autobuzele 
Deva — Hondol au numai cu
vinte dă mulţumire la adresa şo
ferilor. (Gh.I.N.)

O FOC. In staţia de cale fe
rată Subcetate au ars zilele tre
cute două vagoane. După curii 
ne-a informat pit, adj. Aurel 
Angaiita, intervenţia pompieri
lor cUfiii şi militari a fost promp
tă. Ei s-au luptat eu flăcările şl 
le-au învins. Cauzele incendiului 
nu se cunosc încă. (Gh.I.N.)

O INSPIRAŢIE, PERSEVE
RENŢA ŞI NOROC, După ce s-â 
înregistrai un număr mare de 
cîştigâtbrl la Pronosport, în acest

an avem în judeţul nostru şi 
un fericit cîştigător la Loto. Este 
vorba de Gornic Vasile Ionel din 
Haţeg, care a cîştigat la prima 
tragere extraordinară loto din 
acest an 1614 615 lei. (S.C.)

O DIVERSIFICARE. Plnă nu 
de mult, fabrica „Zarand" din 
Brad era cunoscută pentru um
brelele, confecţiile de bărbaţi, fe
mei şi copii şi trusele de trafo
raj pe care le producea. Dar
activitatea acesteia s-a diversifi
cat în ultimul timp, aici confee- 
ţionîndu-se acum şi două tipuri 
de mori pentru măcinat porumb, 
antene TV, portbagaje şi tobe 
de eşapament auto, axe pentru 
circulare şl abrichte, cărucioare 
pentru piaţă, mese şi scaune ta-

buret pentru grădini, suport ruc
sac. Toate acestea şi altele lo
cuitorii le găsesc în noul maga
zin propriu, deschis în clădirea 
fabricii. (AU.)

O PRINŞI. Au fost prinşi Co- 
vacs Attila şi Purcariu Gheor
ghe din Petroşani, ambii fără 
ocupaţie. Primul era „specialist" 
in furturi din locuinţe.-Cel de-al 
doilea s-a dovedit a fi coautor 
la furturile de conductori din 
cupru de ia Preparaţia Livezeni. 
Aminioi urmează să dea soco
teală. (V.N.) ,
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A fi constructor azi, la Rîu Mare Retezat
Toată iarna n-a prea fost 

iarnă, în sensul propriu al 
cuvîntului' în Retezat. Ea 
a venit acum, la început de 
primăvară calendaristică, 
eînd şantieriştij de pe Rîu 
Mare îşi reluaseră activi
tatea pe care au întrerupt-o 
în 15 decembrie trecut. A- 
cum lucrează la mai mul
te obiective, aflate în di
ferite stadii de execuţie şi 
cu termerie diferite de fi
nalizare : pe aducţiunile se- 

e, lacundare, la Rîuşor şi Nie- 
şoara, la debuşare baraj 
şi la turnarea de anroca- 
mente în 'bafaj, la RK a 
nodului de presiune de 
la aducţiunea principală 
şi, cu mai. multă insistenţă, 
la centrală şi barajul de 
la Bucium-. De la 1 martie 
s-a reluat? activitatea şi la 
nodul de presiune de la 
Subeetate.

— Este încă mult de lu
cru pe Rîu Mare. şi pe Strei 
— de la Baţeg pînă la Si- 
meria — însă banii ex
trem de puţini ,ce ne-ău 
fost alocaţi — doar 3 mi
liarde de jlei în acest an, 
faţă de 5; miliarde de lei 
cit ar fi -fost necesar la 
capacitatea noastră tehnică
şi organizatorică — nu ne 
vor permite realizarea u- 
nor volume prea marf/* de 
lucrări, ne spunea dl Mifiăr 
Neferu, inginer şef la Su

cursala „Hidroconstrucţia" 
RÎU Mare-Retezat, din ca
drul S.G. „Hidroconstruc- 
ţia“ S.A. Bucureşti. Este 
trist, dar această mare. 
frumoasă şi atît de necesa
ră lucrare nu ar fi trebuit 
neglijată, amînată. Cei ca
re au hotărît asta privesc 
îngust, doar politica 
energiei — rezolvabilă’pro
babil curînd, prin intra
rea în funcţiune a Cen
tralei nuclearo- electrice de 
la Cernavodă — dar igno
ră politica apei, complexă 
şi importantă, care înseam
nă şi energie — la cel mai 
redus preţ — şi irigaţii, şi 
agrement, şi pescuit, şi 
alimentare cu apă a eco
nomiei şi a populaţiei.

Pe Rîu Mare mai acti
vează, la această oră, 1600 
de oameni, organizaţi în 
patru şantiere —. baraj, a- 
ducţiuni secundare, Bu
cium, Băcia — şi în mai 
multe puncte de lucru, a- 
teliere. balastiere etc. Trei 
microhidrocentrale — Bu
cium, Plopi şi Băcia — tre
buia să se afle acum în 
stadiul de a fi puse în 
funcţiune în 1994. La Bu
cium, lucrările sînt mai 
avansate, la Plopi nici nu 
au început, iar la Băcia a- 
bia s-a atacat fundaţia. De
spre termene de finalizare 
nici nu mai poite fi vorba.

Ar mai fi urmat microhi- 
drocentralele de la Bre ten, 
Călan, Simeria — aceasta 
din urmă revenind şantie
rului de la Sebeş. Sine ştie 
ce soartă vor avea. Deo
camdată nu se întrevede 
nici una.

— Gu toate greutăţile şi 
problemele, am încercat să 
menţinem pe Rîu Mare e- 
fectivele de constructori, să 
păstrăm calde cîteva lu
crări, să plătim cumva oa
menii — subliniază dl Mi- 
hai Neferu. In 1992, prin- 
tr-o relativă conlucrare şi 
înţelegere cu beneficiarul 

. — Filiala Electrocentrale 
Haţeg — dar şi prin t cre
dite de la bănci, în pofida 
dobînzilor mari, am reuşit 
unele lucruri bune, ne-am 
încadrat în costurile de 
producţie şi am obţinut ce
va beneficii, am dat oame
nilor salarii după munca 
depusă şi rezultatele obţi
nute. A fost un an ex
trem de greu, însă l-am 
parcurs fără convulsii so
ciale majore. Situaţia este 

. însă extrem de grea în 
continuare. Devalorizarea 
continuă a leului, caruse
lul extrem de anevoios al 
decontării lucrărilor, jun
gla nestăpînită a dobînzi
lor, exacerbarea preţuri
lor la materiale, energie, 
carburanţi etc. ne dau zil
nic mari dureri de cap. Şi

nu trebuie uitate nici pro
blemele sociale ale oame
nilor : apa şi căldura, lu
mina şi alimentaţia, sănă
tatea şi îngrijirea copii
lor. In coloniile de con
structori — unde nu aste 
nici I.G.O., nici primărie, 
nici comerţ organizat, nici 
spital —, aceste griji . a- 
pasă tot pe umerii celor 
care conduc şantierele. Dar 
asta ne este soarta...

Este greu azi Ia Rîu 
Mare-Retezat. Poate mai 
greu ca niciodată. Pentru 
că toate treburile s-au dat 
peste cap, iar guvernanţii 
şi politicienii, în loc să le 
caute cauzele şi să resta
bilească echilibrul muncii 
şi al vieţii, mai mult se 
ceartă, îşi văd de propriile 
interese, se luptă pentru 
putere. în aceste condiţii, 
cei care au responsabilita
tea organizării şi conduce
rii colectivităţilor din co
loniile de constructori în
cearcă să facă şi ei ce pot, 
cu bani puţini şi cu înţe
legerea oamenilor, chiar da
că unii îşi mai ies din 
pepeni, mai comit ilegali
tăţi ori acte de indiscipli
nă. Oricum, ei rămîn trai
nic legaţi de o meserie du
ră, dar frumoasă .— a- 
ceea de constructor în 
munţi.

DUMITRU GHEONEA

Salonul hunedorean al cârtii
(Urmare din pag. I)

peni, autorul romanului 
„Oraşul", o parabolă anti- 
totalitară, apărut în 1983, 
iar acum a volumului „Pa
goda" scos de Editura de 
Vest. Mărturisirea sa pu
blică a fpst aceea că s-a 
„îndepărtat puţin de proza 
generaţiei care a căzut 
intr-un textualism ieftin, 
de a nu spune nimic în cu
vinte multe. Dorinţa mea 
a fost de a mă întoarce la 
marile teme aţe creaţiei — 
viaţa, moartea, liberta
tea..." Scriitorul , Marcel 
Petrişor a scos cu puţin 
timp în Urmă romanul 
„Fortul 13“, o carte amin
tind de anii petrecuţi în

închisorile comuniste, o 
carte document, cu întîm- 
plări zguduitoare trăite.

Sigur, „Salonul hunedo
rean al cărţii", aflat la a 
18-a ediţie, reuneşte un 
număr impresionant de ti
tluri; din ultimul-an, volu
me de literatură apărute la 
edituri de prestigiu, dar şi 
cărţi de specialifate, pe ca
re cititorul Ie poate con
sulta şi cumpăra. Căci este 
momentul să ne apropiem 
mai mult de cuvintul scris, 
în ciuda preţurilor pe ca
re le impune economia de 
piaţă. Cu chibzuinţă, re-- 
nunţîndlaun pachet de ţi
gări bune, putem achizi
ţiona cartea dorită. Ar fi 
în folosul nostru, al sănă
tăţii noastre spirituale !

Aflăm de la Poliţie
• FURT DIN POŞETA. A fost prins şi predat 

la Centru) de primire minori din Deva numitul Aciu- 
botăriţei Mihai (16 ani), neîncadrat, stabilindu-se că 
acesta a săvîrşit un furt din poşetă, de la cel în cau
ză recuperîndu-se o parte din prejudiciu de 28 500 
de lei. .•

• DE LA CARNE... Munteanu Lăscui din Rcia- 
Toteşti, fără ocupaţie, a sustras 6 kg carne de vită 
de la Abatorul din Haţeg. Acum suportă consecinţele 
întocmindu-i-se dosar penal.

• SPĂRGĂTORII. Minorii Kadar Marius, Tăz- 
lăuanu Răzvan şi Kadar Gabricl, toţi elevi în Pe- 
trila, au făcut-o Iată în noaptea de 19/20 februarie 
a.c. Ei au pătruns prin spargere în două consignaţii 
din oraş, de unde au furat bunuri în valoare de 
80 000 de lei. Acum sînt buni de plată.

n o t ă (Club fără  a c tiv ita te
ta  Clubul din Gurabar- 

za al sindicatului minier 
de la Mina Barza era, pî
nă nu de mult, o activi
tate cultural — artistică 
bogată. Acum, clubul se 
află într-o stare deplorabi
lă. Nu şi-a plătit nici mă
car obligaţiile faţă de cei 
de la Regia Autonomă de 
Gospodărie Comunală şi 
Locativă Brad, pentru fur
nizarea apei şi a căldurii. 
Din această cauză a fost 
sistată căldura prin dezle
garea de Ia sistem. Cei

obligaţi prin funcţia sindi
cală şi plătiţi să se ocupe 
de club, în loc să urmă
rească şi să conducă şi 
munca culturală, au des
chis Un birt numit „Zori 
de zi“. Adică din zorii zi
lei aici se beau tării şi fie
care cîntă după pfopriile 
repertorii şi voce. Şe aş
teaptă ca, totuşi, cineva să 
pună punct , acestei inad
misibile „iniţiative" şi să 
redea clubul în întregime 
activităţilor culturale. (A. 
Cr.)

Z i de a u d ie n ţă  la  p re fec t
(Urmare din pag. 1)

mi se repartizeze in Pe
troşani garsoniera ginere
lui meu care acum este 
liberă" (Sandor Poli). 
„Vreau ca locuinţa ce o 
are fiul meu în Romos, din 
case naţionalizate, să nu-i 
fie luată de către primărie, 
avînd greutăţi deosebite" 
(Amalia Depcea). „Am di
vorţat. Am lucrat 30 de 
ani la combinat, acum 
fiind pensionar. Să mi se 
dea altă locuinţă" (Ştefan 
Bejenaru — Hunedoara). 
„Tata şi sora mea au mu
rit şi n-au apucat să cum
pere apartamentul în care 
locuiau. Noi, adică eu şi 
soţul meu, stăm într-un a- 
partament de serviciu ca
re nu poate fi cumpărat. 
Am chitanţă că am plătit 
costul apartamentului ta
tălui meu, dar nu’ mi se 
fac formele de proprietate" 
(Ileana Negru — Deva). 
„Unde să mă mai adresez 
eu care am lucrat la mul
te blocuri din Deva, pen
tru a primi o locuinţă, de
oarece apartamentul tată

lui meu decedat a fost dat 
la alte persoane ?“ . (Radu 
Sinescu).

•  Handicapaţi. „De la 8
ani copilul meu este tot 
prin spitale, avînd maladii 
grave. Acum el are peste 
20 de ani, dar nimeni de 
la comisie şi de la Direcţia 
Muncii şi Protecţiei Socia
le nu ia în considerare ac
tele pentru lămurirea ca
zului şi a-i acorda drep
turile ce i se cuvin. Dacă 
cei la uşa cărora bat me
reu ar fi în situaţia co
pilului meu, tot aşa ar 
proceda ?“ (Maria Săndu- 
lescu — Deva).

Ne oprim aici, cu pro
misiunea că unele dintre 
problemele ridicate Vor fi 
reluate. De altfel, dl pre
fect a stabilit ea fiecare caz 
în parte să fie analizat cu 
factorii răspunzători şi so
luţionat aşa cum prevăd 
legile in vigoare. Ascultin- 
du-i pe oameni, convinge
rea este că numeroase pro
bleme ar putea, cu bună
voinţă şi corectitudine, să 
fie soluţionate fără să se 
ajungă neapărat în au
dienţă la prefectură.

Consemnări de la O conferinţă de presă

P rim ăria  Devei -  in  consens 
cu

Dl Ovidiu Hagea, pri
marul municipiului Deva, 
dl viceprimar Virgil Bo- 
ca şi dna Maria ■ Prodan, 
secretar al consiliului lo
cal, au invitat pe corespon
denţii presei centrale, pre
cum şi reprezentanţi ai zia
relor ce apar în judeţul 
nostru să participe, sîmbă- 
tă, 6 martie a.c., la o con
ferinţă de presă ce a avut 
ca -temă trecerea în re
vistă a ceea ce s-a reali
zat în perioada de un an 
ce a trecut de la alegerile 
locale, problemele cu care 
se confruntă municipiul de 
reşedinţă a judeţului în 
perioada actuală, precum şi 
perspectivele ce i se des
chid. Din expozeele orga
nizatorilor manifestării am 
reţinut: • Lumea aşteap
tă de te consiliul local so

luţionarea a numeroase pro
bleme şi, prin strădania de
pusă pînă în prezent, une
le, nu puţine, s-au rezol
vat. Printre acestea se poa
te menţiona faptul că, în 
iarna ce a trecut, munici
piul n-a avut necazuri deo
sebite în ce priveşte apro
vizionarea cu apă rece, cal
dă, căldură ş.a. Activitatea 
este însă îngreunată din 
cauza lipsei legislaţiei re
feritoare la bugetele şi ta
xele locale • In ce priveşte 
aplicarea Legii fondului 
funciar, lucrurile stau bi
ne şi în luna aprilie va 
începe înmînarea titlu
rilor de proprietate *- Fon
dul de locuinţe al statului 
a fost vîndut, în mare 
parte, populaţiei, iar ac
ţiunea se va intensifica • 
Blocurile aflate în con
strucţie se vor termina cu 
sprijinul agenţilor econo
mici. S-au acordat terenuri 
„Renel", „Casial", Min. Ap. 
Naţionale, Min. de Inter
ne, ş.a. pentru a construi a- 
partamente noi •  S-a ob
ţinut cotă suplimentară de 
gaz metan pentru cartie
rele Viile Noi şi Ceangăi. 
Se fac eforturi spre a se 
obţine gaz şi pentru Sin" 
tuhalrn. •  In colaborare cu 
o firmă daneză, ■ se vor a- 
menaja centre de umplere 
a buteliilor dfc aragaz care 
vor acoperi nu numai cere
rile Devei, ci şi ale locali
tăţilor din jur • Sînt pro
misiuni din partea Guver
nului că subordonarea 
R.A.G.G.L. consiliului mu
nicipal se va împlini în 
curînd • S-a rezolvat ilu
minarea centrului locali
tăţii, iar acţiunea se va

extinde spre cartierele 
mărginaşe •  In primăvară 
se vor relua reparaţiile de 
străzi şi troţuare • Se cau
tă noi soluţii pentru adu
narea şi depozitarea restu
rilor menajere • S-a defi
nitivat proiectul de urbani
zare a municipiului ce a 
fost avizat de organele ju
deţene.

Au urmat întrebă
rile ziariştilor, cărora or
ganizatorii conferinţei de 
presă le-au oferit răspun
suri pertinente. Dintre a- 
cestea spicuim : • Controa
lele comandate de Consi
liul Judeţean — cam mul
te în ultima vreme — s-au 
încheiat cu concluzii po
zitive •  Brutăria turceas
că va reintra în funcţiune 
atunci cînd va avea toate 
avizele necesare •  Se poar
tă tratative cu asociaţii din 
Italia şi Spania pentru a 
se înălţa în centrul locali
tăţii statuia lui Traian, 
asţeptîndu-se sponsori şi 
contribuţii publice în acest 
sens • Unii privatizaţi de
viază de la obiectul de ac
tivitate înscris în autoriza
ţie şi aşa se explică de 
ce în Deva sînt foarte mul
te baruri, cîrciumi ş.a. 
A fost reorganizată comi
sia ce se ocupă de comerţ 
şi privatizare, iar contro
lul în acest domeniu va 
spori •  Există intenţia de 
a se organiza la Deva un 
magazin de muzică, dar 
Centrul de Librării se opu
ne cedării unui spaţiu din' 
„Casa cărţii", deşi spa
ţiul de care dispune aici 
nu este folosit în întregi
me • Pentru construirea 
Catedralei..ortodoxe nu e- 
xistă fondurile necesare, 
dar în curînd va începe î- 
nălţarea bisericii din car
tierul Cartodrom pentru 
care s-au adunat ceva bani 
•  Va începe amenajarea, 
după o concepţie modernă,

. a pieţei centrale, existînd 
proiecte îndrăzneţe cu pri
vire la această zonă • Par
cul de la poalele Cetăţii 
va fi reamenajat, tot cu 
sprijinul agenţilor econo
mici şi al cetăţenilor • 
Primăria face un apel 
călduros către toţi cetă
ţenii municipiului să con
tribuie fiecare la gospodă
rirea şi înfrumuseţarea lo
calităţii, aceasta fiind în 
sprijinul prosperităţii De
vei.

TRAIAN BONDOR. 
Gh. I. NEGREA
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• CÂZU S1MION, Baia Mare, 
Maramureş. Dosarul de pensie în 
care sînteţi titular de drepturi a 
fost transferat la Oficiul de Pen
sii Baia Mare, în cursul lunii fe
bruarie a.c. Plata drepturilor cuve
nite s-a făcut însă lună de lună la 
domiciliul pe care I-aţi indicat în 
cererea de transfer, adică bdul De- 
cebal, nr. 18, ap. 20 — Baia Mare. 
(IX.)

• CHIOREAN MARIANA, Bar- 
bura, nr. 105 — Băiţa. în conformi
tate cu prevederile actelor de apli
care a Decretului Lege nr. 31/1990, 
salariatele care au fost în conce
diu plătit pentru sarcină şi lehuzie 
şi în continuare pentru îngrijirea 
copilului pînă la împlinirea vîrstei

de un an, întregul an calendaristic, 
nu au dreptul la concediu de odih
nă pentru acel an. In cazul în care 
această perioadă a fost de 12 luni 
sau mai mare şi s-a întins pe 2 ani 
calendaristici consecutivi, salaria
tele au dreptul la un singur conce
diu de odihnă .acordat in anul re
începerii activităţii, în măsura în 
carăînu a fost executat în anul în 
care -a început concediul "pentru 
.sarcină şi lehuzie, urmat de cel pen
tru îngrijirea copilului. .(IX.)

•  PRUTEANU GHEORGHE, Bar
bara — Băiţa. Oficiul de Pensii, cu 
care am luat legătura pentru solu
ţionarea problemei dv, va acorda 
prioritate lucrării constînd în efec
tuarea trecerii dumneavoastră de 
la pensia pentru pierderea capaci
tăţii de muncă la cea pentru mun

ca depusă şi limită de vîrstă. Ur
mează deci să primiţi o nouă de
cizie, în cel mai scurt timp posibil. 
(IX.)

•  MIHAI ŞTEFAN, bdul Cor- 
vin, nr. 6, aP- 2, Hunedoara. Comu
nicările de sistare a reţinerilor la 
care vă referiţi au sosit la Oficiul 
de Pensii după termenul de, opera
re lunară a reţinerilor. De aceea 
V-au fost reţinute sume în plus. O- 
ficiul de Pensii a luat măsura regu
larizării plăţilor, astfel că între 3— 
12 februarie a.c. trebuie să fi înca
sat sumele reţinute peste datoriile 
avute. (I.L.)

e ZENOVIA BÂCIU, Brad. Pen
tru problemele ridicate . de dv în 
scrisoare, vă informăm că am fă
cut demersuri^ necesare la Direc
ţia de Poliţie a judeţului Hunedoa
ra, Serviciul paşapoarte,
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CURIER LE6ISLAT1V 

LEGEA nr. 7 8 /1 9 9 2
pentru modificarea art. 212 din Legea nr. 31/1990 

privind societăţile comerciale 
Parlamentul României adoptă prezenta Lege

T̂ rt. I. — Articolul 212 din Legea nr. 31/1990 pri 
vind societăţile comerciale se modifică şi se comple
tează şi va avea următorul cuprins :

„In cadrul societăţilor -comerciale cu capital in
tegral sau parţial de stat, pînă la aplicarea prevede 
rilor art. 39 din Legea nr. 58/1991 a privatizării so
cietăţilor comerciale, interesele capitalului de stat vor 
fi reprezentate de doi împuterniciţi mandataţi do 
Ministerul Economiei şi Finanţelor şi un împuterni
cit mandatat de ministerul de resort sau, după caz, 
de consiliul local ori judeţean.

“ La băncile comerciale cu capital integral de stat, 
interesele acestuia vor fi reprezentate de doi împu
terniciţi mandataţi de Ministerul Economiei şi Finan
ţelor şi un împuternicit mandatat de Banca Naţională 
a României.

Mandatarea se face pe bază de contract.
împuterniciţii prevăzuţi la alin. 1 şi 2 nu pot face 

parte din consiliile de administraţie şi nu pot fi di
rectori ai societăţilor comerciale respective.

Membrii consiliilor de administraţie ale societă
ţilor în care statul este unic acţionar se numesc 
şi se înlocuiesc în condiţiile prezentei legi, cu acor
dul ministerului de resort sau, după caz, al consiliu
lui local ori judeţean. Administratorii, precum şi ru
dele şi afinii lor pînă la gradul al doilea inclusiv nu 
pot fi în acelaşi timp patroni sau asociaţi la societăţi 
comerciale cu capital privat, cu acelaşi profil, sau cu 
care şînt în relaţii comerciale directe. .

Cenzorii la societăţile cu capital integral de stat 
vor fi reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi Fi
nanţelor'*., . , .

Art. II — Cuvintele „Consiliul împuterniciţilor 
statului" din cuprinsul legilor şi din hotârîrile Gu 
vemului, in vigoare la data publicării prezentei legi 
în Monitorul Oficial al României, se înlocuiesc cu 
cuvintele „împuterniciţii mandataţi să reprezinte in
teresele capitalului de stat".

La Vama Simeria. se 
lucrează cu ochii închişi?

i

Vama din Simeria este, 
la ora actuală, foarte soli
citată. Dl Silviu Furdui. 
şeful' instituţiei, ne spu
nea :

— Avem solicitări din ce 
în ce mai mari. în pre
zent realizăm venituri de 
cîteva milioane de lei pe 
zi. 1

— Asta-i foarte bine. în
seamnă că Vama din Si- 
meria este bogată...

— Da de unde. Banii ce-i 
încasăm îi yirăm la bu
getul statului.

— Nu vă revine nimic ?
— Avem un comision de 

0,5 la sută, dar nu ne ră- 
mîne nouă, tot la bugetul 
de stat îl trimitem.

— Dle Furdui, am ve
nit la dv cu o problemă 
aflată dintr-o sursă pe ca
re nu o putem deconspira, 
şi anume : ce s-a întimplat 
cu televizoarele color so
site pe adresa unei firme 
particulare '!

— Povestea este simplă. 
Pe la începutul lunii de
cembrie, anul trecut, a ve
nit în Simeria un autoca
mion TIR încărcat cu te
levizoare, video-uri, sub- 
ansamble de televizoare şl 
alte mărfuri. Era pe adresa 
firmei „Alimserv". Cînd a 
venit maşina, am anunţat

firma care a venit şi a ri
dicat marfa. Dna Mia Si- 
coe, patroana, ne-a spus că 
n-ăre bani ţă plătească ta
xele vamale în valoare de 
15 milioane de lei.

-r- Şi aţi acceptat situa
ţia ?

— Da, şi cred că aici am
greşit. x .

— Cum ? • „
— Că am lăsat să se du

că marfa din vamă. Mai 
ales fiindcă am aflat că 
marfa s-a şi vîndut.

— La ce preţ, fiindcă în
preţul cu amănuntul trebu
ia să se includă şi taxele 
vamale ? r V

— Nu ştiu. Mi se pare 
că la preţul cu care le-a 
vîndut şi pe cele vechi, pri
mite mai de mult.
'— A luat cineva, cum

va, ceva — adică mită — 
pentru asta ?

— Absolut nimic. Nu cu
nosc.

— Atunci cum se expli
că faptul că a fost pusă 
în vînzare marfa?

— - Nu ştiu. Şi nici nu 
mă interesează. După o lu
nă- de zile a plătit vamă 
în valoare de 19 milioane 
de lei, întrucît a întîrziat 
plata. ,

— Este evident că sta
tul a fost păgubit.
■ — Da, prin aceea că 

suma respectivă hu a in
trat în bugetul său la 
timp pentru a fi utilizată.

NU- intenţionăm să-l 
credem pe dl Silviu Furdui 
atunci cînd zice' că n-a 
luat nici un leu de la pa
troana firmei „Alimserv-. 
Cazul respectiv’ ni- se pare 
însă cu eîntec şi credem 
că nu se va repeta.

TRAIAN BONDOR
*****************..********* ,*******************. ********* ******************** -.****

Judo feminin 
hunedorean

Desfăşurat la Tg. Mureş, • 
Campionatul. Naţional de 
Judo feminin a reprezen
tat pentru C.S.S. Deva un 
nou prilej de afirmare. Ce
le 13 sportive de la C.S.S. 
Deva au. obţinut nu -mai 
.puţin .de 7 medalii, si- 
tuînd echipa pe locul I în 
clasamentul neoficial- pe 
medalii. Printre performere 
le actualei ediţii a Cam
pionatului Naţional se nu
mără : Roxana Păcurar (Şc.

• gen. nr. 1), Gcanina So- 
lomon (Şc. gen. nr. 3), me
daliate cu aur ; Maria Bulz,

locul.II şi vicecampioanâ la 
categoria 38 kg, Ildiko 
Iladnagy, medalie de bronz, 
ambele de la Liceul Spor
tiv nr. 7. O evoluţie foar
te bună au avut-o junioa
rele mari, Alexandra Lu- 
pulescu, Mihaela Gavrilă, 
Ana Curtean şi Dana Puş
caş.

Felicitări' echipei C.S.S. 
Deva, antrenată de prof. 
Radu Steopan şi , Ionel 
Drâgan, şi succes pentru 
promovarea în Divizia A 
de Judo fete. "

CORNEL POENAR

Principalele performere ale C.S.S. Deva.

şi juniori
In anul competiţional 1992—1993, rezultatele me

ciurilor dintre echipele de juniori şi cădeţi sînt notate 
cu trei puncte pentru fiecare joc cîştigat. In urma omo
logării jocurilor din tur, clasamentele se prezintă ast
fel :
CĂDEŢI
1. F.C. Corvinul Hunedoara 7 7 0 0
2. Mureşul Deva 7 5 0 2
3. Victoria Câlan 7 5 0 2
4. Jiul Petroşani 7 2 2 3
5. Mureşul „Start 91“ 7 2 2 3
6. A.S. Paroşeni 7 2 14
7. Minerul Lupeni 7 2 14
8. Minerul Uricani 7 0 0 7

JUNIORI III
1. Mureşul Deva 6
2. F.C. Corvinul Hunedoara li
3. Jiul Petroşani <i
4. C.S.S. Hunedoara li
5. A.S. Paroşeni (i
6. Minerul Uricani 6
7. Minerul Lupeni (i

6 0 0
5 0 1 
2 1 3 
2 13 
2 0 4 
2 0 4 
] 0 5

44— 1 
32—11 
30—11 
12—18
5— 20
6—  12 
9—19 
1—47

41— 5
22—  6 
11—14 
8—17

13— 22
14— 28 
5—22

JUNIORI I de la echipele Div. C. Judeţ.
1. Constructorul Hunedoara 15 11 1 3 42—19 23
2, Mureşul Deva 15 11 0 4 48—21 22
3. Metaloplastica Orăştie 15 10 1 4 44—20 21
4. Aurul Brad 15 9 3- 3 31—20 21
5. Minerul Ghelarî 15 9 2 4 47—19 20
6. Minerul Şt. Vulcan ■; 15 8 3 4 38—19 19
7. Victoria Călan 15 8 1 6 44—26 17
8. Minerul Certej 15 8 0 7 44—32 16
9. C.F.R. Simeria 15 6 3 6 23—26 15

10. Haber Haţeg 15 6 2 7' 28—39 14
11. Minerul Bărbăteni 15 6 1 8 34- 47 13
12. Minerul Aninonsa 15 4 3 8 23—44 11
13. Minerul Teliuc 15 .4 2 9 25-44 10
14. Favior Orăştie 15 5 a 10 28—44 10
15. Parîngul Lonea 15 2 1 12 15—57 c, ■
16. Metalul Crişcior ' 15 1 2 12 19—56 4
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S.C. INFOMIN S.A. DEVA 
(Fostul Centru de informatică minieră al 

Regiei Autonome a Cuprului Deva)
Oferă spre vînzare următoarele produse :
•  Calculatoare PC-AT 286, PC-AT 386, 

PC-AT 486, variantele DX sau SX
f  Calculatoare de birou cu 10, 12 sau 14 

digitaţi
•  Copiatoare
•  Faxuri
•  Imprimante Panasonic cu 9 sau 24 ace, 

format A 4 sau A 3
•  Consumabile : ribhoane, diskette, etc.
•  Elemente hard de reţea
•  Alte produse electronice
Relaţii se pot obţine la sediul firmei, Deva, 
22 Decembrie nr. 37/A, telefon 095-613915, 
095-611718.

.;' \ vC'''-':T:^:V-V-V-<148) /

S.C. PRODlMPEX — COM S.R.L. DEVA 

Sţr. Libertăţii, bloc L 4, parter.

Vă oferă en gros şi en detaille :

I

•  zahăr presso pentru cafea, ambalat In 

plicuri de 5 grame, în cutii de 1000 plicuri;

•  zahăr import Ceho-Slovacia, adaos co
mercial zero; a

•  case de bani import;

•  încălţăminte femei;

•  pijamale bărbăteşti ;

•  bluze şi fuste negre femei;

•  televizoare color ALFA (diagonala 61 cm),

Informaţii Ia telefon 612145.

S.C. „CONDOR» S.A.
Vă aşteaptă
Absolvenţii, promoţia 1993, februarie, a 

şcolii profesionale în meseria de finisori, sunt 
invitaţi în perioada 9. 03. — 12. 03. 19S3 la 
centrala S.C. „Condor» S.A. Deva, str. Avram 
Iancu, bl. H 3, în vederea angajării în echipe de 
zidari, mozaicari, zugravi, tîmplari.

Relaţii suplimentare Ia telefon 616267, in
terior 22.' , (143)

I

ELECTRONICS 
SHOCKINCSMOF

Ofâflâej, nr, Cbv&arlffs a r i  
Vă «ferâ m-p-m f i  '

•. TV COLOR Şi ALB-NEGRU -.
*  m m m m
* M A Ş W im $ i> k L A T
* AMOAZE
* alte m m t m  rn.Mirrmych.mim 

ffîm *. <âte»tr «fţaşhii <k m m  de i

4
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vinzari-
CUMPĂRĂRI

- •  Vil® Trabant, stare
liejfeetă, eu piese de Schimb, 
preţ 500000 Deva, telefon 
«4619. ■ (3745)
- •  Vino Golf Diesel. De

va, Gojdu, bl. 02, sc. IV, 
«. 1, ap. 98, tel. 627440.

(3731)
•  VlND două locuri con

strucţie, Băcia. Deva tel, 
812703, după ora 16. '3746)

VÎHD Moskvici 412. 
fel. 812290, Deva, duoâ o- 
cil 16. . Î.V19)
> •  VlND tractor U-650.
8imerta, str. Biscaria, nr. 
84, zilnic, pînă ia ora 12 şi 
după ora 16- (3701)
j  •  VlND videoplayer Fu- 
(tai, preţ convenabil. Deva, 
tfcj. 626256. (3761)

•  VlND o cotarea pentru 
porumb. Deva tel. 628887.
: (3716)
■ •  CUMPĂR apartament

8—3 camere cu garaj ; vînd 
eftsă eaze, grădină, de
pendinţe. A. Vlaicu 36. 
fel. 612846. (3702)
’ •  VÎND maşină manua

l i  fabricat caşcaval. cu 
Ingrediente, import Olanda, 
ftel- 730342, după ora 19.
; (3?i4>
> •  VlND njţaţcâ de furaje 

980 kg/oră jjfea ft^jrşjaor- 
<$ tip TV. '#6/731538.

(3712)
■ •  VlND instalaţie conr

Ketâ de •recepţie satelit, 
îl. 095/616717'. (3712)
•  VÎND garsonieră 2 

Oltroere, mobilate. Deva, 
Dacia, Al. Plopilor,’ nr. 7, 
W. 4 sc. 2, ap. 14. Miron 
Qostel. (3737)

1 •  VÎND televizoare
' color Samsung cu te- 
, lecomandă, diagonali 
■ 51 cm, noi, garanţie 6 
; luni, preţ 209 900 lei.
* Adresa, cartier Oituz 
■ bl. 3, ap. 3, tel. 620998/ 

(3733)

’ •  CUMPĂR apartament 
8j4 camere cu garaj, zonă 
ultracentrală. Tel. 618258.
; - (3749)
•  VlND accesorii Skoda

l|0  t .  Simeria, A, Mureşa- 
t*i, nr. 28. (3751)

•  VÎND casă cu grădi
nă în Sălişte. Informaţii, 
Băiţa, nr. 155, tel 180.

'(3753)
■ •  VÎND Dacia 1310, preţ 

Convenabil. Tel. 1618437.
’ . - (3755)
./• VÎJÎJ3 mobilă : canar 

p*a eu vitrină, canapea. 2 
fPtoKi cu măsuţă. Telefon 
611819 (3766)

’•  VÎND apartament 2 
camere, Încălzire centrală, 
gâz, Grăştie, str. Pricazu- 
lui, nr. 4, bl. 4, et. 3, ap. 
43. Tei. 641438. (3765)

•  VÎND materiale de
COtMiftrucţii, ţiglă şi lemn
brad şi gladiole Osear. Tel. 
619026, orele 20—23. (3390)

•  VÎND 2 viţele de 2
a«i şi 400 snopi tulei, Bîr- 
c(6a Mică, nr. 71. Informa
ta tel. 619116. (3767)
_ *  VÎND sau schimb VW 
Qoa înmatriculat (plus 
diferend), cu Dacia 1310 
break. Tel. 614847, orele
8—1 „ (3769)
»- * VÎND Trabant 601. 
Deva, Al. Constructorilor, 
bl* E2, ap. 54. (3771)

•  VlND apartament 2 
camere. Deva, Al. Romani
lor 22/32, Dacia 1310, vi- 
deorecorder, pian coadă 
scurtă. Tel. 712231, 620810.

(3471)
•  VÎND vacă gestantă ra

să Brună de Maramureş.

Deva, str. Sîntuhalm, 28. 
Deva tel. 621363. (3472)

•  VÎND vîdeopîayer Fu-
nai sigilat, cu telecomandă. 
Hunedoara tel. 721941. ;

•  VÎND apartament 2 
camere sau schimb cu gar
sonieră. Tel. 628687. (3474)

•  VÎND videoplayer Fu
rai, sigilat, eu telecomandă. 
Deva, tel. 625572, după ora 
10. (3703)

0  VÎND videorecorder 
Goldstar, nou. Tel. G22034.

(3704)
•  VÎND Dacia 1300, mo

tor franţuzesc. Tel. 621257.
(3710)

O VlND videoplayere Fu
rai (145 000 lei) şi Akai 

. (150 000 lei), sigilate. Deva, 
Dacia. AI. Romanilor, bl. 
21, ap, 35, după oră 16,

(3711)
•  VÎND VW Passat, ne

înmatriculat. ţuică de casă. 
Boşorod, tei. 169. (3466)

•  VÎND Talboţ, dispozi- -
tiv centrat roţi — elevator. 
Deva, tel. 623035. (3676)

•  CUMPĂR aparta
ment central. Deva. 
tel. 614543, zilnic, după 
era 16. (3730)

•  VÎND autodubă frigo
rifică Raba, 16 tone. Deva, 
tel. 619387, orele 9—15.
• ' V ■ !■,, / ( ; ; (3720)

•  VÎND casă, sat Cin- 
ciş şi apartament 3 camere 
OM, valută. Tel. 714513.

(3469)
•  VÎND pui Pechinez, De

va, strada Minerului, bl. 
36, ap. 54. (2732,

•  VÎND rochie mirea
să, nouă. Informaţii Deva 
telefon 622471. (2 728)

PIERDERI
i

•  PIERDUT autorizaţie 
croitorie, pe numele Sasu 
Elena. Se declară nulă

(3700)
•  PIERDUT carnet cali

ficare nr. 04181, eliberat de 
I.C.S. Hunedoara, pe nume
le Baurrigartner Anton. Se 
declară nul.: (3470)

•  PIERDUT carnet şo
mer nr. 4477. Se declară 
nul. (3707)

•  PIERDUT legitimaţie 
handicapat, pe numele Âî- 
măşan Silvia, nr. 479/B. Se 
declară nulă.

ÎNCHIRIERI
• TINERI căsătoriţi ofe

rim îngrijire vârstnici con
tra luare în spaţiu. Rela
ţii tel. 720878. (3475)

•  OFER Dacia 1300 con
tra cedare contract apar
tament, exclus Micro. De
va tel. 619304, vînd ceas 
taxi. (3763)

•  OFER spre închirie
re apartament 2 camere. 
Deva tel. 627190. (3744)

•  CAUT garsonieră de 
închiriat central Deva. 
Tel. 617940, după ora 15,30.

(3677)

OFERTE 
DE SERVICII

•  INCOTA Atlas Reisen
Sibiu efectuează transport 
persoane şi pachete pe ruta 
Sibiu — Deva — Praga — 
Nurnberg — Heilbronn — 
Stuttgart, în datele de 10, 
17, 24, 31 martie şi pe ruta 
Sibiu.— Deva — Frankfurt 
— Dortmund din 31. 03, 7, 
14 aprilie. Informaţii, în
scrieri : tel. 618882, orele 
16—21. (3457)

•  EXCURSIE în Turcia. 
Perioada 17—20. 03. 1993. 
Costul 10 500 lei. Informa
ţii la tel. 624033 şi 718788.

(3759)

DIVERSE

•  CU autorizaţia 7751/ 
: 18.01.1093, emisă de Cărui- 
! liul Judeţean Hunedoara, 
: s-a deschis activitatea in
dependentă, reprezentată 
prin Sandu Pompilia Cor
nelia din Deva, str, Liber
tăţii nr. 6B/16, avînd ea 
obiect de activitate co
mercializare produse ali
mentare, industriale, legu
me, fructe, băuturi etc.

(3705)

COMEMORĂRI

•  AU trecut şase 
săptămâni de eted 
ne-am despărţit pen
tru totdeauna de re
gretatul nostru doctor 
VALERIE HERŢESCU 
minunat om de suflet, 
inegalabil profesionist’ 
mereu sensibil la du
rerile semenilor săi. 
Bunul Dumnezeu să-i 
dea binemeritata o- 
dihnă ! Colegii de Ja 
cabinetul medical al 
Inspectoratului Jude
ţean de Poliţie Deva.

DECESE

•  CU adâncă dure
re fiicele Rodica Păs- 
culescu, Leţîţia Faur 
şi fiul Nicolae Bunea 
împreună cu familiile 
anunţă trecerea în ne
fiinţă a iubitei lor ma
me

SILVIA BUNEA
în ziua de 8 martie 
a.c. Slujba religioasă 
de înhurpare va avea 
loc în ziua de 10 mar
tie, ora 13, la Casa
Mortuară Deva. (3752) 

(3752)

•  FAMILIA Dr. I-
liescu Ion este alături
de familia dr. Păs-
culescu Petru la dure
rea pricinuită de de
cesul soacrei sale,
doamna

SILVIA BUNEA
Sincere condoleanţe.

(3750)

•  EDUCATOARELE 
din municipiul Deva 
sînt alături de colega 
Tiţi Faur şi-l împărtă
şesc durerea la trece
rea In nefiinţă a ma
mei sale. (3758)

•  COLECTIVUL Gră
diniţei '9 Deva este a- 
lături de colega lor 
Letiţia Faur la dure
rea pricinuită de moar
tea mamei sale.

(3752)

•  FAMILIA îndure
rată şi îndoliată mul
ţumeşte rudelor, prie
tenilor, vecinilor, sala
riaţilor Băncii Agri
cole SA, SC Horticola 
Deva şi tuturor celor 
care prin prezenţă e- 
fectivă satt cu inima 
şi gîndul au participat 
la înmormântarea so
ţiei, mamei şi bunicii 
noastre dragi şi iubite 

AURELIA DAN 
Amintiri eterne. (3743)

• CU inimile zdro
bite de durere soţia 
Lucia, Fiii pani Si Li- 
liana, ginerele Bănuţ 
şi nepotul Bogdan a- 
nunţă moartea fulgeră
toare a celui care a fost 
un bun soţ, tată şi 
bunic

IOAN MOC
In vîrstă de 53 ani. 
înmormântarea mier
curi, 10 martie, orele 
13, în Cimitirul Be- 
jan. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace!

(3756)

•  COLECTIVUL 
Magazinului Alimenta
ra 99 Deva este ală
turi de colega Moc Lu
cia la marea durere 
pricinuită de decesul 
soţului

IOAN MOC 
şi transmite pe aceas
tă cale sincere condo
leanţe. (3747)

ASOCIAŢIA DE LOCATARI Nr. 64 
bl. E 14 b, Deva, Al. Crizantemelor 

Dă în chirie, pentru spaţii de depozitare, 
două uscătorii a cîte 12 m.p.

Doritorii de a le închiria să sc prezinte în 
ziua de 13 martie, ora 10, în faţa blocului E 14 b 
(lingă Magazinul de legume-fructe, Complex Mi
oriţa),

Informaţii suplimentare la telefonul 627450, 
zilnic, între orele 14—1?. (327)

S C. PROEXCOM—TOUR S.R.L. DEVA 
str. 22 Decembrie, nr. 202,

Vinde en gros şi en dctaille produse alimen
tare din import (Olanda, Germania, Franţa şi 
Grecia): margarina Topper 0,500 gr, caşeaval, 
ciocolată (cinci sortimente), ulei floarea-soare- 
!ui, măsline, stafide, paste făinoase, palinka 
(cireşe, pere şi caise), alcool 87 grade 1/2 1, 
pepsicola (1,5 1, doză 0,33 1 şi sticlă 1/4 1). Toa
te la preţuri foarte avantajoase. Program de
pozit, zilnic, 8,30—16,30, duminica închis.

(333)

S.C. INFOMIN S.A. DEVA
Organizează, începînd cu data de 15. 03.

1993
•  Cursuri de iniţiere în utilizarea calcu

latoarelor IBM-PC.
Durata cursului este de 5 săptămîni.
Relaţii se pot obţine Ia telefon 613915.

BOMSILVAB*Â; — FILIALA SILVICA DEVA \

t s
COMUNICA: \

•  OCOLUL SILVIC BRAD scoate la lici- !
taţie o caroserie ARO 243 ; ^

•  OCOLUL SILVIC ILIA scoate la licita- J
ţie o maşină M. 461. )

licitaţia va avea loc în data de 11 martie 
1993 la sediul ocoalelor silvice respective.

Relaţii la telefoanele O.S. Brad 650888.
O.S. Hia 166.

S.C. TUTUS TRANSPORT IMPEX S.R.L.
DEVA

str. Kogălniceanu *nr. 10, Deva, telefon 619387

•  VINDE en gros la preţuri avantajoase:
— bluze, tricouri şi pantaloni pentru copii
— bluze, tricouri şi geci pentru adulţi 
Produsele sînt din import Turcia, Adaos

comercial zero.

QUASAR ELECTRO S.R.L. DEVA

bdul Decebal, bl. R, parter

•  VINDE televizoare color STRATO, 
SAMSUNG, părţi componente şi instalaţii com
plete satelit. Telefon 611261.

(328)
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K A.G.C.L. HAŢEG

Organizează licitaţie în ziua de 29 martie 
1993, ora 11, apoi în fiecare zi de luni pînâ la 
epuizarea stocurilor de utilaje'casate propuse 
pentru vînzâre.

— Lista de utilaje scoase la licitaţie se 
poate consulta la sediul regiei din Ha
ţeg,, str. Decebal, nr. 1 5 . > ■

— Taxa de participare este de 500 lei şi 
se depune la înscriere. De asemenea, se 
depune 10 la sută din valoarea utilaju

lui solicitat, cu 3 (trei) zile înainte de data li
citaţiei.

— Relaţii suplimentare la sediul regiei si 
Ia telefoanele : 770651, 777250.

(329)
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REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE

COMUNALĂ ŞI LOCA1WĂ HAŢEG

. AN U N Ţ A -

Organizarea concursului în data de 19 apri
lie 1993, ora 9, pentru ocuparea postului de

•  jurist în cadrul regiei.
Condiţii de participare: studii superioare 

juridice şi vechime în muncă minim 5 ani.

Relaţii suplimentare la telefoanele 770651). 
şi 777250, la compartimentul personal, plan, 
învăţămînt, salarizare al regiei.

(329)

A N U N Ţ

Potrivit HG. 412/1992, R.A.G.C.L. Haţeg 
anunţă intenţia de majorare a tarifelor 
pentru prestaţiile efectuate Ia agenţii economici 
si populaţie.

(329)
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