
'i dorința de a ști cite 
' i din- ceea ce înseamnă

• de mîinc în cercetarea 
și proiectarea din indus
tria minieră, am zăbovit, 
de curind. la fostul 
I.C.l.T.P.L.C.I.M. Deva. Si
tuația pe care o înregis
trează unitatea, determina
tă de cauze obiective sau, 
după opinia unor interlo
cutori, subiective, ridică 
mari semne de întrebare. 
Valul șomajului înghite cu 
nesaț. Ultimul „flux* * a 
despărțit definitiv aproxi
mativ 120 de persoane de 
institut. Uneori opiniile 
sint mai mult decit contra
dictorii...

I Copiii sint roadele dra- 
I g< stei, (ol ce a creit mai 
(frumos Dumnezeu pe pâ- 

mint, prin bunătatea și 
I curățenia lor sufletească, 

prin gingășia și naivita-
• tea lor. Mulți dintre ci se 
| bucură, in mod firesc, de 
» căldura oferită da căminul 
I părintesc, de. sănătate și 
J bucurie. De curind am 
I primit la redacție o scri

soare din partea lui Ma- 
I rian Calo, din Baia de 
I Criș, elev in cl. a IV-a A, 
? în care acesta ne roagă 
| din tot. sufletul să publi- 
» căm cltei'a rinduri in zia- 
| rul nostru : „Vă rog să-mi 
J publicați aceste rinduri, 
Ine scrie cl, fiindcă altă 

posibilitate nu am să le 
I* mulțumesc colegilor mei'.

„Am fost internat de 
J urgența la spitalul ora- 
| suini Deva, arinii o crl- 
« ză foarte mare, suferind 
I de epilepsie, Intrucit tătl- 
, cui meu m-a părăsit acum
i a MM f «■■■ 4 MWV > 4 4

RETROSI’EC TI\'Ă 
IN TIMP

Din discuția pe care am 
avut-o cu dl ing. Traian 
\vram, director-adjunct al 
actualului I.G.P.M. Eeva, 
am reținut că, în anul 1991, 
s-a înregistrat o scădere a
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Vom avea sau nu semințe?
|

AM PRIMIT SCRISOAREA TA, MARIANE I I
I --------------------------------------
j Din suflet de copil

Dintxdo de toate greută
țile ce mai bintuie viața sa
telor și a țăranilor, o în
trebare acum, în pragul 
primăverii, se impune cu 
ucuitl.te, avînd in ved< re 
cele pr ’.te 30 000 lua ce 
trebuie sa fie însămințatc 
in județul nostru : vom 
avea sau nu semințele ne- 
o-sarc ? Este fi-esc să fie 
căutat și găsit răspunsul 
la această întrebare, în- 
trucit se știe bine că „ceea 
ce semeni ace.-a culegi", 
săinința de calitate asigu- 
> ,nd un spor de producție 
de aproximativ 23—30 d>:
i‘ioc<.-nl la fiecare cultură. 
C ac igno'â un asemeni 
adevăr suportă, fără in
ch. iiă, și consecințele.

Be.ntru a-i informa pe 
seducătorii agricoli asu

pra posibi .taților ce le au 
•>’ ivind aprovizionarea cu 

• •minte, trccind peste du
rerile pricinuite de pro
bă ma prrțuiilor acestora, 
nc-am interesat la UNISEM 
S. A. și la Complexul 
XGROSEM <,.n Orăștie, 
principalii furnizori pen- 
L u agrirullcrii Iiuncdo-

ni, despre situația stocuri- 
tor i i-,tcnt<: acum, cit și 
despre promisiunile vii-

'■»rc.
1’ imul interlocutor dl. 

Fl ASH!
o <PECT \COI, FOI.Cl.ClPJC

I1, februarie a.c., cunoscutul 
o ^nmb'u de elntccc si dansuri 
..'iibtira'' al Casei de Cultură 
l>tva in fi on,petele locuitorilor 
-atului Hărțâganl (Băița). In ca
drul n-o !u< olului „Murcțan cu 
țu dra udl", evoluează cintare- 
ii CUv orghe Turda, Drăgan Mun- 

' - I, Mariana Dmr, Lidia D 'nca, 
i iolon .tul l'oh u Stâne -u, ta- 
irmotifto Peni Bulz ;.i Dorcl Be
c-a. pretam șt formația de 
d-i'i .opular-'. (M. /■ ).

O lNTlr.NlIll CU EI.EVll. 
I a Școala (leneralâ Nr. 1 din 
O.Ta, iru ățâtoarca l’aulina Do
pa, autoarea volumului de poezie 
„lingă Mintuftorului", s-a intil- 
nll, pe parcursul a două zile, 
cu elevii mat multor cla^e Au 
fost prezentate, impre.il a.upra 
cărții recent apărute, pocta răs- 
punzfnd, deopotrivă, întrebărilor 
elevilor. Cartea urinează a fi 
pre entată zilele următoar la 
Cirji/i și in alte localități ale 
județului. f\Li:.).

Q TĂCEIU: DE .li'/,' Un 
om in rir.stă și bolnav, care de 
clteva luni nu poate ieși din casă 
pentru <a nu-l țin picioarele, a re- 
■lam.il de trei ori la deranjamente 
■f o dahl a făcut o racla nație 
si ri .a la Direcția Județeană de

Telecomunicații, jientru că l s-a 
defectat telefonul. Omul cu nc- 
ca:ul e te Florian Sularea, din 
Deva, str. M. Eminescu, nr, 49, 
bl. /.? sc. A, et. III, ap. 13, iar 
telefonul cu pricina arc nr. 
IIK72. Ileelamația scrisă a dc- 
piis-o la 10 februarie a.c. La 
toate aceste demersuri, n-a pri
mit nici un răspuns. Probabil 
ui <<-i de la telecomunicații sc 
conduc după proverbul „tăcerea 
<■ de aur". (till. P.).

0 LEMN BUN. Datorita su- 
perf b lalitâții condur erii Coopera
tivei de Consum din Crișeior, 
locuitorii acestei localități nu 
s-au putut aproviziona timp de 
trei luni eu tahăr și alte pro
duse raționalizate. Acum, după 
con .tituirca consiliului primă

riei, produsele in cauză au apă
rut in magazin. Să fie acesta un 
semn că primăria a pășit cu drep
tul in viața comunei? (A.J.).

0 LA „IlAMONA". Pe stra
da Emincscu din Deva, la parte
rul blocului B, funcționează ma
gazinul particular „Ilamona" 
S.ll.L. Dl. Iulian Trif, patronul 
societății, asigură cumpărătorii 
că le oferă o gamă diversificată 
de mărfuri, cu cel mai mic adaos 
comercial, respectiv intre 1 și 20 
la sută. (E.S.).

FLASH!

volumului de lucrări atît 
la cercetare, cît ți la pro
iectare. Cu toate preocupă, 
rile colectivului, nu sJa reu
șit să se găsească lucrări 
care să acopere anul 1991 
și nici anul 1992. Situația 
economico-financiară ac
tuală a unităților aparțină
toare R.A.C. Deva nu le 
permite finanțarea unor 
lucrări de care ar avea ne.

„SEISM” LA I. C. P. M. DEVA
voie, ceea ce a determinat 
o reevaluare a fenomenului, 
la nivelul Regiei, selecțio- 
nîndu-se în acest sens doar 
cele de absolută necesitate. 
In urma acestei analize, a 
fost redimensionată capaci
tatea institutului (120 de 
angajați fiind disponibili- 
zați).

— Die director, după ce 
criterii s-a realizat această 

ing. Nicolae î’irvan, direc
torul UNISEM S. A. Oră.ș- 
tic, ne-a d.it o vesti îm
bucurătoare. Datorită spi
ritului de previziune și e- 
forturilor sal. naților firmei 
respective, aici se găsesc, 
avînd bulet.nele roșii de 
analiză, semințe pentru a- 
pro.ipe toate culturile de 
legume, ajungînd la peste 
10 de specii, la fiecare a- 
coperindu-se necesarul Pe 
măsură ce stocul scade, a- 
cest-i este completat de la 
alți f>rodu.;ăto."i și furni- 
zx>ri din țară, cu care se 
mențin relații tradiționale 
Vinzart-.i către cultiv itori 
se face atit prin magazinul 
propriu din oraș, cit și ia 
s»-diul firmei, unde am în- 
tilnit mulți cumpărători 
din județ. De asemenea, 
semințele vor fi vindute 
și prin alte rețele de des
facere. mai ales în zonele 
îndepărtate de Orăștie. I'n 
necaz cu care se confruntă 
salariații (doar 6 la nu
măr —• n n ) privește pro
curarea plicurilor pentru 
împachetare, al căror cost 
a ajuns la doi lei blicat.i (!). 
Pe plicuri se găsesc în
scrise, prin metode rudi
mentare. date referitoare 
Ia conținut, preț și valabi
litate. Cu toate ca nu dis

disponibilizare a persona
lului ?

— Au fost mai multe: 
în primul rind, capacitatea 
acoperirii cu lucrări ; păs
trarea structurii activității 
de cercetare-proiectare pe 
diverse domenii de specia
litate, pregătirea profesio
nală a salariaților — exa
minarea se află în arhiva 
institutului (proiecte și stu.

dii realizate, proiecte și 
studii aplicate în practică 
etc.).

— S-a vehiculat idcca că 
acei angajați care au fir
me particulare au fost pri
mii vizați de această mă
sură. Ce se poate spune in 
acest sens ?

— Consiliul director, îm
preună cu comitetul sindi
catului din I.C.P.M., au 

pune de nici un mijloc 
propriu de transport, se ur
mărește ea cheltuielile de 
aprovizionare să fie cît 
mai reduse, pentru a nu 
încurca și costal semințe
lor. Directorul societății 
își exprima însă îngrijo
rarea pentru faptul că sint 
tot ni. i puțini producători 
și ofertanti de semințe de 
calitate, d z.organizindu-se 
aproa|>e total verigile prin 
care se asigură soluționa ■ 
rea unor astfel de proble
me. în special sub aspec
tul producției. Rcducîn- 
du-se numărul producători
lor ce garantau semințe de 
calitate, evident vom a- 
sista și la majorări ne
controlate de prețuri. Unele 
semne de întrebare ridică 
sâmînța de cartofi, mizin- 
du-se pe import.

Din dialogul purtat cu 
dl Ing. Mircea I’ilip, di
rectorul Complexului Agro- 
sein, am reținut că pen
tru unele culturi de pri
măvară există stocuri re
zonabile de semințe, în- 
'deosebi la ierburi (cantita
tea fiind de 460 t — n.n.).

NICOIAE TlRCOB

(( ontinuarc în pag. a 3-a) 

căzut de acord ca în redu
cere să intre o parte din 
salariații cu activități pri
vate : patronii de unități 
private șl cei care reali
zează activități ce vin în 
concurență cu unitatea 
noastră.

— Ce se intenționează 
în perspectivă ?

— Plccînd de la actuala 
situație, s-a stabilit ieșirea 

din activitatea minieră șl 
în alte activități economico- 
sociale, obiectiv care, în a- 
nul 1992, se va extinde 
pînă la 30 la sută din vo
lumul total de lucrări al 
institutului.

ÎN TOC DE FINAL

Dincolo de acest con de 
umbră în care institutul se 

V.WVAW/.'AW.V.VW.W/WMWWW.V.VA
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— C< limbi străine faceți la școală?
— Franceza, engleza, matematica și fizica.

află în momentul de față, 
determinat de starea gene
rală a mineritului, redresa
rea pare greu de realizat. 
Mulți dintre angajății ră
mași sau dintre cei care 
sint pe punctul de plecare 
privesc cu rezervă soluțiile 
conducerii, precum și cri
teriile după care s-a rea
lizat disponibilizarea unui 
număr mare de angajați 
(în institut au rămas unii 
angajați a căror specialita
te este străină de minerit, 
alții fiind „pioni importanți" 
ai activității de cercetare- 
proiectare la diferite com
partimente).

Cît despre accesul la in
formație ar fi multe de 
spus. Singura sursă de do
cumentare rămîne... con- 
juncturală. Și aceasta în 
condițiile în care mulți din
tre angajații tineri ai in
stitutului au aptitudini pen
tru cercetare-proiectare.

CORNEL POENAR
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cinci ani și nu a mai do- ’ 
rit să mă vadă, nici mă- | 
car să-mi trimită un ban, I 
mămica mea s-a descur- 2 
cat foarte greu. Doresc să | 
le mulțumesc colegilor » 
mei din clasa a IV-a pen- | 
tru frumosul gest pe care » 
l-au făcut. Nc-au ajutat I 
cu 1 800 de lei, să aibă . 
mămica bani să vină la ] 
mine la spital. Mulțumesc, ’ 
de asemenea, doamnei în- 2 
vățătoare I.eac Maria, I 
pentru îndrumarea cole- * 
gilor la fapta pe care au | 
făcut-o“. >

Mariane, ți-am îndepll- I 
nit dorința I într-adevăr, J 
gestul colegilor tăi de a I 
da o mină de ajutor, cind I 
tu tc-ai aflat in suferin- 2 
ță c un lucru frumos și I 
nobil. Noi, la rindul nos- * 
tru, îți dorim din toată | 
inima sănătate și să al • 
grijă de tine și de mama | 
ta, că acum ești băiat ■ 
marc ! (M B.) ,

LISTA 
primarilor aleși 

la cel de-a! Il-lea 
tur de scrutin

PETROȘANI 
Glicorghc Stoicuța (îndop.)

BRAD
Nicolae Moga (P. R.) 

ORAȘTIE
Nicolae Ilomonnjean 

(M.E.R.)
SIMERIA

Păun Jura (Inilep.) 
n \ IA DE CRIȘ

Dorea Romeo Fărcaș (C.D.) 
B.ACIA

Constantin Florea (Indep.) 
bAița

Mareei Claudiu Bulz 
(Indep.)
BERIU

Gelu Samoilă (F.S.N.) 
RRĂNIȘCA 

Constantin Nistor (C. D.) 
BUCURE.ȘCI

Aurel Badiu (F.S.N.) 
DOBRA

Damian Tertici (F.S.N.)
Gl RASADA 

Dumitru Ilea (C. D.)
ILIA

Valentin Ciobanii 
(P.D.A.R.)

I.APUGIU DE JOS 
Iosif Muntean (F.S.N.)

MÂRTINE.ȘTI 
Lucian Câdariu (Indep.)

RAPOLT 
Octavian Roman (Indep.)

ROMOS
Nicolae Cătăniciu (F.S.NJ»

ZAM
Nicolae Muntean (Indep.)

BURJUC
Eugenia Mariș (P.D. \.R.) 

GEOAGIU
Cornel Igna (P.D.A.R.) 
SÎNTÂMÂRIA OR’.EA 

Cornelia Dobrean (F.S.N.)
LUPENI 

Gheorghc Abălașci (F.S.N.)
HUNEDOARA 

Ilemus Mariș (Indep.)
SALAȘU DE SUS 

Ioan Bursesc (P.S.D.R.)
UNIREA

Adinei Băcăletc (C.D.) 
VULCAN

Ovidiu Avrămcscu (F.S.N.) 
BARU

Vasilc Rahotă (FJS.N.)
PETRI I.A 

Ionel Mogoi (F.S.N.) 
IIATEG

Marius Constantinescu 
(F.S.N.)
( ALAN

Miliai Negesc (Indep.) 
ANINOASA

Ilic Botgros (Indep.)
PUI

Traian Bașiu (Indep.)
DFA \

Ovidiu Hagca (C. D.) 
BOȘOROD

Ionel Cactici (C. D.) 
TOM EȘTI

Oelavian Tăinaș (P. R.) 
l'RICANI

Petru Ilanciu (F.S.N.) 
BUCEȘ

Stefan Viorel Jorza 
(Indep.)

RACHITOVA
Scpliiniu Sandu (I'.S.N.)

S ARMIZFGETUSA 
Adam Corni (Indep.)

LUN( \ CERNII 
Ioan Dariu Ortlcan (Indep.)

In baza voturilor expri
mate, primarii nou aleși 
urmează a fi validați, con
form I.egii electorale.

impre.il
%25e2%2596%25a0lam.il
http://WWW.V.VA
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O STEA DE PRIMĂ MĂRIME 
A TURISMULUI HUNEDOREAN

Activitate compitxă, de înaltă calitate
BED. : V a rugam, die 

președinte, să prezentați 
societatea pe care o con
duceți

T. R. F. : jn profilul 
„Gcrnnsand" Deva, intră 
trei activități de bază. 
Prima este cea de exploa
tare și valorificare a ape
lor minerale de la Bo
ho) t ,i Băciia, a doua — 
hotelieră, de alimentație 
publică -.1 de turism, a 
treia — cea ele producție 
industrială ți prestații 
industriale (reparații au
to, bobina)).

RlD. : Din cele trei, 
. are este mai importantă?

T. R. P. : Importante
sint toate, fapt pentru 
care le acordăm tuturor 
atenția cuvenită, insă în 
mod deosebit dorim să 
dezvoltăm activitatea ho*  
telieră, de alimentație pu
blică ți turism, fiind con
vinși că din acestea pu
tem obține venituri impor
tante.

parterul hotelului „V’- 
cciial". 1 ocalul și *x- 
poziția culinară orga
nizate oferă o gamă 
variată de meniuri și 
băuturi.

RED. : Din ce se com
pune baza materială a 
acesteia ?

T. R. F. : Din comple
xul hotelier Decebal, că
ruia comisia națională de 
încadrare i-a acordat 4 
stele, cu 75 de locuri 
in apartamente, garsonie
re și camere cu 2 paturi. 
Spațiul de cazare este do
tat cu mobilier nou, fri
gidere, televizoare ți a- 
parate de radio, cu tot 
confortul. Numai ho
telul Decebal dispune 
de spații de consuma
ție (două restaurante și 
un bufet), pentru 350 de 
locuri foarte elegante 
si ele. Mai sint amena
jate două săli pentru 
protocol, intilniri de a- 
faieri, diferite manifes
tări — conferințe de pre
să, simpozioane ș.a. (In 
paranteză, vă spun că 
aici a avut loc simpo
zionul „Tehnologia și eco
logia energiei", organizat 
sub egida O.N.U., iar 
participanții la manifesta
re — români ți străini — 
s-au declarat foarte mul
țumiți de condițiile de 
cazare ți de serviciile ce 
le-am asigurat). Comple
xului -Decebal" i se 
adaugă fosta vilă prezi
dențială — unitate de 5 
stele, ce are fi garsonie-

„Decebal — singurul hotel cu pairii stele din județ. Foto PAVEL LAZA

• » MV g 9 • «M • w • mw « mm » mw • — a MV g g^gg t — g t — t —
I CONDIȚII EXCELENTE DE CAZARE I I

( oniplexul hotelier „Decebal" oferă condiții excelente de cazare ți servicii | 
. moderne de înaltă calitate, fiind o unitate de patru stele, unica dc acest fel din » 
i Deva ți din județul Hunedoara. Cu toate acestea, nici se practică ucelenșl tarife I 

ca ți la alte hoteluri — ..Sarmis", „Deva" ți alte unități cu stele mult mai puține. ,
I

Dialog cu
<11 TliUAN ROMUl.l S 

FURCA.
p reșed in tele societăți i

re foarte elegante, mo
telul de la Băciia cu 15 de 
locuri, aflat în curs de 
modernizare ți extindere 
— proces în care, în 1991, 
am investit circa 5 mili
oane de lei, ți care va 
continua și în acest an. 
Mai avem cabana de la 
Rotunda cu 30 de locuri, 
deschisă în tot timpul 
anului. Trebuie să pre
cizez aici că în Deva și 
in județ nu cunosc să 
mai fie unități turistice 
de 4 și 5 stele.

RED. : Vorbiți-ne și de 
celelalte două activități.

T. R. F. : Foarte im
portantă este și activita
tea de exploatare și va
lorificare a apelor mine
rale. Trebuie spus că 
s-a îmbunătățit calitatea 
apei prin perfecționarea 
filtrării și am scos pe 
piață sucurile numite 
„Orange și „I-emon" rea
lizate pe bază de apă 
minerală și extracte na
turale ce se bucură de 
căutare, întrucit sc vind 
la prețuri avantajoase. 
Despre activitatea unită
ții de pe strada Decebal, 
nu vă spun decît că se 
află în modernizare și 
schimbare a profilului.

RED. : Despre cifrele
de afaceri nu vă între
băm, întrucit sînt se
crete.

T. R. E. : Vă pot spu
ne. totuși, că am încheiat 
anul 1991 cu citcva mi
lioane beneficii, în con
dițiile cind am realizat 
investiții și dotări de 
peste 10 milioane de lei.

RED. : De următoarea 
noastră întrebare nu pu
teți scăpa insă, die pre
ședinte : Ce perspective 
■int deschise in acest an?

T R. F. : Se află in 
curs ample lucrări de 
modernizare și igienizare 
a motelului de la Băciia, 
cu 45 de locuri de ca
zare : realizarea unei
aductiuni dc apă mezoter- 
mală. amenajarea a 3 
ștranduri — unul semi- 
olimpic și două mai mici. 

în intenția noastră este 
să asigurăm aici condiții 
foarte bune pentru can
tonamentele echipelor 
sportive, sejururi pentru 
grupuri de turiști, ex
cursii etc. în ce privește 
apa minerală, sîntem în 
tratative cu firme străine, 
pentru noi instalații de 
îmbutciierc, ce vor duce 
la sporirea considerabilă 
a capacității de producție. 
Unitatea de pe strada Dc- 
cebal o vom transforma 
intr-un „autoservicc- do
tat cu mijloace mecani
ce moderne, unde mese
riași de primă mînă vor 
efectua orice fel dc re
parații, vor executa revi
zii anuale pentru auto
turisme ța. Sintem în 
faza de discuții pentru 
amenajarea unei linii de 
montaj aparatură electro
nică, cu parteneri de spe
cialitate români și străini 
(telefoane, radiotelefoane. 
TV color etc.). Deși sint 
încă multe frîne și greu
tăți, multă reținere și 
neîncredere din partea 
investitorilor străini, spe
răm să finalizăm multe 
in acest an. Avem în
credere in viitorul nostru.

RED. : Am auzit că 
aveți discuții cu Pre
fectura. în ce relații vă 
aflați cu organele locale 
ale puterii ?

T. R. F. : Cu Prefectura, 
ca instituție, sîntem în 
relații bune, de colabo
rare. Problemele de care 
aminteați țin dc o anu
mită mentalitate învechi
tă, care mai persistă la 
unii funcționari din ni
velele medii și joase ale 
Prefecturii, care în loc 
să aprecieze faptul că 
noi ne-am constituit prin
tre primii în societate 
pe acțiuni, încă înainte 
de apariția legilor 15 și 
31/1990, au căutat și cau- 

,tă prin diferite mijloace 
să ne pună bețe in roate. 
„Grija și interesul" deo
sebite față de patrimoniul 
nostru sigur ca lasă mul
te semne de întrebare. 
Noi am răspuns la toate 
solicitările Prefecturii și 
ale celorlalte organisme 
conexe și sperăm ca și 
pe viitor să întărim a- 
coastă colaborare în in
teres reciproc.

Pentru oamenii de afaceri — o excelentă sală de 
protocol.

MOTELUL DE LA BACÎIA
Molidul de la Băciia sc află la 45 de 

km de municipiul reședință dc județ și 
se ajunge Ia el pe drumul Deva—Geoa- 
giu—Zlatna. In anul 1991 s-au in
vestit aici circa 5 milioane de lei pentru 
modernizare, iar in primele șase luni 
ale acestui an vor fi investite alte mi

lioane, în intenția dc a sc realiza aici ’ 
cantonamente pentru sportivi, sejururi \ 
de scurtă sau mai lungă durată, excursii < 
ș.a. Mirifica priveliște înconjurătoare, ’ 
aerul ozonat și posibilitățile dc recreere \ 
— la care se adaugă apa minerală de ț 
Băciia la discreție, face din motelul de 
la Băciia o unitate turistică ce merită să ’ 
fie vizitată și solicitată. ț

CABANA 
„ROTUNDA"

Cabana „Rotunda" 
este situată în masivul 
Munților Retezat, în- 
tr-o zonă deosebit de 
pitorească, aflindu-sc 
la 1 150 m altitudine. 
Ea constituie un minu
nat loc de cazare pen. 
tru cei ce vor să vi- 
neze în această mirifi
că zonă a României. 
I.a cabană — aflată la 
97 km distanță de De
va, se ajunge pe șo
seaua ce străbate Si- 
meria, ( ălanul, Ilațc. 
gul, comunele Tulești 
și Rm de Mori, ca și 
zona excepțional dc 
frumoasă ce se află 
dincolo de barajul de 
la Brazi, extrem de 
bogată in cascade, rîuri 
repezi și priveliști dc 
neuitat, Sintem siguri 
că toți cei ce vin aici 
pentru prima dată vor 
veni ți a doua oară, 
și n treia, și a patra, 
ți...

Eleganță și bun gust.

DE REȚINUT!
• Au fost și sc derulează discuții cu parteneri 

străini pentru rctchnologizarea imbutelierii apelor 
minerale, care va duce la sporirea cantitativă și 
calitativă a apelor dc la Băciia și Boholt.

• Se arc in vedere sistematizarea spațiului și 
trecerea la servirea „a la cart" la actuala cantină.

Fiecăruia, după gust și pungă !
• In complexul „Decebal" va fi amenajat un 

club al oamenilor dc afaceri. Aici sc pot organiza 
intilniri dc afaceri, alte manifestări.

• în cartea de onoare a complexului „De- 
ccbal" veți putea găsi numai felicitări și mulțumiri 
pentru modul in care oamenii au fost serviți.

W AW/ASW.’.
Duminică, 8 martie 

a.e., va avea loc des
chiderea și inaugurare.i 
restaurantului dc la

•. nr. 
Hune-

956/ 
telex
956/

PENTRU TOATĂ 
LUMEA

Sediul societății 
„Gcrmisand" sc află in 
Deva, 
str. 1 
37 A. 
don ra, 
! 1296, 
72291, 
19215.
tă încrederea la aceste 
numere, cu convinge, 
rea că societatea vă 
poate salis'acc orice 
dorință și exigențe !

»•*«•*»♦*»••»*♦»«»»»»**»*»<

COMPLEXUL

HOTELIER

„DECEBAL"

Complexul hot< li< r 
„Decebal", condus <!•• 
dl Dorcl Marcones 
este plasat in partea 
de nord a muniiipiu- 
lui Deva. Ia poalele 
conului de origine vul
canică, înalt dc 317 m, 
în virful căruia se 
mai văd ruinele unei 
cetăți ce aparține evu
lui mediu. în vecină
tatea sa se află Pala
tul Magna Curia, o 
Clădire construită iii 
stil renascentist, apar- 
ținînd secolului al 
XVI-lea, unde în ine- 
zent sc află Muzeul 
de Istoric a județubi- 
Hunedoara și este una 
dintre cele mai valo
roase instituții din 
țară.

Construit îirtr-un stil 
arhitectonic modern, 
complexul hotelier 
„Decebal" este așezat 
departe dc arterele dc 
circulație cu trafic in
tens, oferind condiții 
minunate dc odihnă, 
recreere și meditație.

MIEI

20 FEB1

PP.OGR

10,1)0 Actu;
10.20 Calci, 

zilei
10.30 Film

„Fam 
Polar 
Ecrar 
după 
Sienli

11.20 Cana
Interi

12.20 Ora c 
13,10 Virst, 
13,40 Divei

interi 
14,00 Actu;
14.20 S.O.S 
11,50 Avan

Tv 
15,00 Preui 

taria
15.30 Tclcș 
16,00 Tinei

, dc n 
< >pu

ULTIMA ORĂ

Prom 
l< zictu; 
17,05 Arte
17.30 15, 16

18,00 Reflc

18.30 Studi
ușoar

19.00 Studi
econc

19.30 Desci 
„Alic 
minu

20,60 Actu;

20.35 S p o

20.15 Film
Josep

21.15 Excri 
k admi

V
22.4ÎI > n

23,05 Croni
Paria
* Aci

PROGR

16.00 Actu;

16.15 Desci

16.10 Emis 
în Iii 
magh

18.10 Tcatr 
„Un 
dc Al 
Muss

19.00 Supei

20.30 Dialo 
Capii

21,00 Bijut 
muzii

21.30 TVE 
ciona
* Tel 
în lin 
spâni

22,00 TV5
*^TeI 
în lin 
franc

22.35 BBC
Servi
* Tel 
fn lin 
cnglc
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stăvilite vor face și de i 
data aceasta impractica- . 
bilă trecerea cu pontonul 1 
ce tine loc de barcă de \ 
mai mulți ani. „Nu ne

DOMNULE PRIMAR 
NOU ALES !

j
*
*
*

T

I 
\

Și în comuna Zam sint 
probleme stringente de 
rezolvat, agricole, sociale, 
edilitar-gospodărcști etc., 
dar una cetățenească se 
impune atenției prioritar 
și anume: repararea ți 
punerea in funcțiune a 
podului plutitor la trece
rea peste Mureș. între lo
calitățile Zam și Sălci- 
va — Pofona. pod ce stă 
pe mal.

Ca in fiecare primăva
ră. puhoaiele apelor nc-

mai mulți ani. „Nu 
izolați de centrul de co
mună (gară, primărie, spi- ) 
tal etc.) dintr-o simplă l 
indolență, fiindcă nu a- . 
vcm altă posibilitate de a I 
ține legătura cu lumea" 
— este cuvintul cetățeni- i 
lor din Pojoga și Sălci- ' 
va Să analizăm Ia nive- \ 
Iul primăriei chestiunea i 
in cauză și să trecem , 
serios la fapte pină nu-i 1 
tirziu, die primar! (V.B.) I

Infecția cu virusul HIV 
și boala SIDA la copil 

și la adolescent (I)

SPIRITUL 
DE ECHIPA

esteSpiritul de echipă 
semnificativ și se remar
că zi de zi prin calitatea 
cuvintului scris, din punct 
de vedere tehnic, datorită 
priceperii și hărniciei u- 
nor tipografi cum sint : 
Remus Trlf și Ghcorghe 
Kașlcr (linotipiști); Virgil 
Bucur șl Ionel Popa (pa
ginatori); Romi Sas și 
Nicolae Mihăeș (stereoti
puri);
Dorin Iepure (zincografi); 
Biro

Elisabeta Kato și

Emcrik, Valentin

Popa, loan Lupaș. lacob 
Borz (mașiniști la rotati
vă). la care se adaugă 
personalul auxiliar de la 
impachetat și transport, 
cel de ia chioșcurile de 
vînZare a presei.

Tuturor le dorim In con
tinuare multă sănătate, 
fericire, precum și o bună 
colaborare cu redacția 
noastră, spre a putea scoa
te la lumina tiparului 
slovele ziarului „Cuvîn- 
tul Liber" și ale altor 
publicații ce sînt aștep
tate cu nerăbdare de ci
titori. (V, B ).

Vom avea sau
(Urmare din pag. I)

De asemenea, se mai află 
In stoc sfeclă furajeră, 
ovăz, orzoaică $i altele. S-au 
făcut demersuri și există 
promisiuni că la porumb 
vor fi satisfăcute toate ce
rințele din hibrizi adap
tați zonelor noastre de cul
tură, iar la lucerna se vor 
face importuri. Deși sînt 
multe solicitări pentru 
trifoi, mai ales in zonele 
prementane, aproape s-a 
pierdut sămfnța, intrucit 
s-au arat peste tot supra
fețele care erau destinate 
producerii acesteia, ceea ce 
afectează serios și soarta 
zootehniei Mare păcat pen
tru că s-a distrus această 
cultură care înainte con
stituia și o rezervă de 
export.

O mare durere o consti
tuie faptul că nu prea se 
mai găsesc producători spe
cializați pentru producerea 
de semințe, existind Reri-

nu semnțe ?
colul degenerării rapide și 
sigure a multor soiuri. 
De altfel, pentru anul 1993 
nu s-au făcut deloc oferte 
de contracte pentru produ
cerea de semințe (!) Dl di
rector aprecia că va fi o 
primăvară prea sub toate 
aspectele. Dorința unora 
de a distruge sectorul de 
stat al agriculturii sau 
orice altă formă de aso
ciere. sub pretextul că 
seamănă a c.a.p., nu poate 
duce decît la confruntarea 
cu greutăți și mai mari, 
țlnlnd seama că numai pe 
suprafețe întinse, comasate, 
există posibilitatea să se 
organizeze producerea se
mințelor din categorii bio
logice superioare.

Din lipsurile ce s-au 
Intilnit pină acum, sub 
aspectul producerii și asi
gurării semințelor, nu șe 
poate să nu se desprindă 
învățămintele de rigoare, 
intrucit orice ignoranță In 
această privință va fi foar
te scump plătită

Una dintre problemele 
medicale ale epocii noas
tre este sindromul imuno- 
dcficiențci dobindite, care 
a devenit o realitate și în 
țara noastră, dar la noi a 
fost identificat în primul 
rînd la copii, deoarece, 
după revoluție, atenția tu
turor s-a îndreptat spre 
unitățile spitalicești de pro
fil pediatrie și ei au fost 
testați și depistați.

Relațiile cu străinătatea 
șl mișcările intense de 
populație au dus la depis
tarea continuă de cazuri și 
în județul nostru. în țara 
noastră au fost recent de
pistați 1 410 copii purtători 
de virus HIV, ei reprezen- 
tînd peste 54 la sută din co
piii diagnosticați pozitiv în 
toată Europa. Sîntem sin
gurii la care ponderea de 
seropozitivi e reprezentată 
de copii. UNICEF a instru
it o echipă de medici, ca
dre medii, profesori, care 
au menirea de a efectua o 
intensă muncă educațională 
în rîndul celor ce trebuie 
să știe cum să evite infec
ția. Sarcina este foarte di
ficilă. deoarece trebuie și 
pentru educație o bază 
materială, posibilități de 
transport, mobilizare activă 
a unor grupe de populație 
tînără, înțelegere, susține
re și receptivitate. Infor
marea tinerilor și a adul- 
ților asupra bolii este par
tea cea mai importantă a 
prevenirii îmbolnăvirii cu 
virusul HIV, depinzînd în 
mare parte de fiecare om să 
își poată păstra sănătatea. 
Fiecare individ trebuie să 
știe că, odată ce s-a Infec
tat, boala se instalează, 
mai repede sau mai tîr- 
ziu, și nu există încă nici 
un tratament eficient care 
să o vindece, evoluția con- 
ducînd spre MOARTE.

Ce trebuie să se știe 
despre infecția cu virusul 
HIV și despre boala SIDA ? 
I’rin SIDA se înțelege sin
dromul de imunodeficiențu 
dobîndită șt este consecin
ța infecției cu virus HIV. 
Virusul IIIV este o parti
culă biologică de dimen
siuni inframicroscopice, ca

re pătrunde în organism și 
infectează celulele albe a- 
le sîngelui — numite lim- 
focite. ducînd la distruge
rea lor. In acest mod, prin 
parazitarea celulelor limfo- 
citare ale organismului, el 
le alterează funcțiile nor
male de apărare la infecție, 
ducînd la compromiterea 
activității imunitare. Tra
gedia este că virusu1 pă
trunde în nucleul celulelor 
limfocitare și le obligă „să 
programeze" sinteza de noi 
particule virale, care apoi 
distrug limfocitele gazdă 
și din nou pătrund în al
tele. cu care procedează la 
fel, pină epuizează apara
tul celular de apărare la 
infecții. în lupta organis
mului cu infecția virală, o 
mare importanță are sta
rea de nutriție a acesteia 
și protecția contra Invaziei 
de alți agenți infecțioși, 
care pot să îi pună viața 
în pericol, de fiecare dată 
cînd se adaugă ca o boală 
nouă, față de infecția vi
rală care evoluează mascat. 
Aceste Infecții survenite la 
un organism infectat cu 
IIIV sînt foarte severe.

Infecția cu virusul HIV 
precede apariția bolii SIDA. 
Ea se declanșează după un 
interval de timp variabil 
din momentul contaminării, 
în funcție de particulari
tățile fiecărui organism. In
tervalul de la contaminare 
și pînă la posibilitatea de 
a fi demonstrată infecția 
(seropozitivare) este între 
6 săptămîni, 3 luni sau 9 
luni (maxim).

Bolnavul poate să nu știe 
că este infectat, dar el 
devine infectant pentru 
alții. Persoana poate pre
zenta o stare de sănătate 
aparentă, dar ca poartă vi
rusul în celule macrofagc 
și limfocite, fiind, deci, 
INFECTANTE pentru alte 
organisme.

Dr. LUCIA BAlAȘESCU, 
medic primnr, 

inspector O.M.C.T.,
Direcția sanitară județeană

(Va urma)
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SOCIETATEA COMERCIALA 
„LEGUME-FRUCTE" S.A. BRAD 

str. Avram Iancu nr. 54 *
Vindem prin licitație publică, în ziua de 10 ț 

martie 1992, orele 10, la sediul societății, nr-* 
mătoarcle mijloace fixe disponibile : 

tractor U 650 
autocamion AFB 
autocamion HBR 
remorcă auto 
remorcă izotermă 
remorci tractor 
calculator TPD

• șopron metalic 
Totodată, oferim spre vînzarc ambalaje din 

lemn, de toate tipurile.
Informații suplimentare la sediul societăL , 

precum și Ia telefoanele 50739, 51530.

8
«I
8

8
*
8
*
8
*
8 

ietătii, 8 
(164)j

— 8
*
8

f -fora *
încălțăminte de sezon pentru copii, a- j| 
dolesccnți și bărbați

prețuri avantajoase, în orice cantitate, 
unitățile de stat cit și la cele particulare, 

Informații suplimentare la telefon 66006( 
Brașov. (148)

O

la 
atit la

1
1
1
1
1
2
1

SOCIETATEA COMERCIALA 
TINO S.A. BRAȘOV

îl*ts8
8
8*
8T.P. II. DEVA S. A.

Execută prompt, în condiții deosebite dc » 
calitate și la un preț avantajos, proiecte pen- | 
tru instalații interioare de utilizare, branșa-» 
mente și rețele gaze naturale Ia Imobile ai R 
căror proprietari au obținut avizul D.G.N. Tg. jj 
Mureș, în baza H. G. 429/91. (146) 8

SOCIETATEA COMERCIALA 
„CORVINTRANS“ S.A.

Deschide un nou traseu de autobuze pe 
ruta ; HUNEDOARA — CÂLAN — HAȚEG — 

MOTRU — DRO-PETROȘANI — TG. JIU — 
BETA TR. SEVERIN.

Plecarea din Hunedoara, 
cu sosire la destinație la ora 
la ora 14,30 cu sosire în Hunedoara la ora 21,00.

(154)

zilnic la ora 6,00,
12,30, întoarcerea

„ELECTROSIGM.V S.A. CLUJ-NAPOCA

»Caută distribuitor pentru vînzarea și montarea 
| sistemelor electronice „antifurt auto“. Condiții 

foarte avantajoase.
Relații Ia telefoanele 95/113444, 95/115038, 

Marketing. (155)
I*
I

Ca să ajungă pînă la re
dacție, să-și spună „pe viu" 
păsul, a cheltuit probabil 
pe autobuz pensia sa pe o 
zi, căci venea tocmai de 
la Rișculița.

Rișcuța Avram -lui Si- 
mion" nu-i un circotaș. E 
un om necăjit dc nedreptă
țile vieții, la care se adau
gă cele ale oamenilor. „In 
IBfiO — spune el cu obidă 
— eram angajat la Mina 
Țcbea și am fost scos din 
mină să mă duc să fac ce
rere de intrare în colectiv, 
că dacă nu mă înscriu, nu 
mai am ce căuta la mină. 
Așa m-am înscris și am 
adus în colectiv și văcuța 
care-mi dădea lapte pentru 
doi copii mici, și două bă- 
trîne neputincioase. La 
spartul tirgului, adică la 
desființarea C.A.P.-ului, m-a 
ajuns ți pe mine partea la 
o vacă. S-a spus că cei care 
am adus vite în colectiv, 
nu trebuie su le plătim. 
Acum, după ce s-a făcut 
cum s-a făcut valorificarea 
averii C.A.P., din banii ca
re ni s-au mal dat ți nouă, 
mi-au tras prețul vacii. Am

La spartul tirgului, săracii au ieșit și mai săraci
fost adică batjocorit alît 
la intrarea, cit și la ieșirea 
din C A P. Dreptate-i as
ta ?“.

Păsul lui Rișcuța Avram 
„lui Simion" din Rișculița 
este păsul șl obida mai 
multor mii de țărani din 
această țară sfirtccată de 
contradicții. Ce s-a intim
idat, de fapt, cu averea 
fostului CA I’. Rișca de 
care au aparținut și rișcu- 
lițcnii ? Ca să avem o par
te din răspunsul la această 
întrebare, intr-o dimineață 
geroasa de februarie, am 
luat satul Rișca de la un 
cap la altul, discutînd cu 
cine ne-a ieșit în calc, bă- 
tind în porțile unor oa
meni implicați intr-un fel 
sau altul in barbaria caro 
S-a petrecut cu strinsura 
dc peste 30 dc ani a unor 
colectivități umane numite 
cooperative agricole dc 
prcducție. Nu vom reda 
toate aceste discuții, deoa

rece nu noi trebuie să fa
cem lumină în situații ca
re sint de competența or
ganelor dc cercetare pena
lă. Iată ce ne spunea dna 
Ileana Faur, fost operator 

însămînțălor la fostul C.A P. 
Rișca.

„Lichidarea efectivului dc 
animale, atunci cînd s-a 

trecut Ia desființarea C.A.P.- 
ului Imediat după revolu
ție, s-a făcut astfel : s-au 
scris bilețele cu numărul 
matricol al animalului, s-a 
făcut tragere șl fiecare și-a 
luat din grajd animalul cu 
numărul matricol care l-a 
ieșit la tragere. S-a hotărît 
atunci ca cei care au adus 
vite In C.A.P. să nu le 
plătească. Au luat însă vi
te și oameni care n-au avut 
nimic comun cu C.A.P. 
Rișca. Au luat chiar mal 
multe decît foștii coopera
tori".

în legătură cu lichidarea 
averii Imobiliare a coope

rativei, dna Faur știe că 
trei grajduri și patru fî- 
nare s-au vîndut cu suma 
de 1,8 milioane de lei, u- 
nei persoane despre care 
se spune că ar fi cetățean 
străin și care ar vrea să 
deschidă în zonă o fabrică 
de berc. Valoarea de inven
tar a acestor imobile, după 
știința dumisalc, depășea 
2,3 milioane lei, din care 
valoarea grajdurilor 2,015 
milioane de lei. „Discutați 
insă mai bine cu finul I-a- 
za, care a făcut parte din 
comisie și la început cînd 
s-a trecut la desființarea 
C.A.P.-ului, și din comisia 
dc lichidare, deși nici dîn- 
sul n-a fost membru coo
perator" — ne-a sugerat 
dna Faur.

„Eu din comisia pentru 
desființarea ceapeului am 
fost scos în timp ce eram 
la tîrg la Găina. Au com
plotat împotriva mea" —

ține să precizeze dnul ba
za. „Apoi, am fost inclus 
de către front (FSN — n.n.) 
în comisia de lichidare a 
patrimoniului. Am acte pe 
tot ce am făcut". „Ce sumă 
a rezultat die Laza, din 
valorificarea patrimoniu
lui ?" „Nu știu, pentru că 
la încheierea operațiunii nu 
s-a făcut nici un fel de bi
lanț, să le fi spus și coo
peratorilor ce s-a recupe
rat și cum au fost folosiți 
banii respectivi". Despre 
reevaluarea celor trei graj
duri, dnul Laza știe că au 
fost reevaluate la 1,253 mi
lioane. Față de cifrele de 
care ne vorbea dna Faur 
— și acestea provenind din 
surse sigure și demne dc 
încredere — diferența e 
destul de marc. Ambigui
tatea naște suspiciune. 
„Despre cumpărător — mai 
spune dnul Laza — noi 
știm că este un neamț. Dar

pe procesele verbale de 
vînzare-cumpărare apare 
numele unui oarecare domn 
Bobeș, din Deva și al dlui 
Igna, soțul fostei contabil 
șef al C.A.P. Rișca. Dînsa 
a ținut în mină toate fire
le acestor afaceri privind 
lichidarea patrimoniului"

Cu dna Igna nu am stat 
de vorbă. Cu dumneaei și 
cu alți membri ai comisiei 
de lichidare a patrimoniu
lui C.A.P. Rișca a stat, și 
probabil va mai sta de vor
bă Poliția orașului Brad, 
care anchetează această afa
cere murdară. Cert este că 
după lichidare, cei care au 
Intrat săraci în CAP. dar a 
trebuit să aducă acolo ca 
zestre șl văcuța lor de laote 
de la gura copiilor, au ie
șit și mai săraci. La strîn- 
sura lor s-au aruncat pă
sări de pradă, care n-au 
asuda*  nici un minut pe 
ogoarele C.A.P. Rișca. Să 
sperăm că organele de cer
cetare vot face lumină ți 
în acest caz

ION CIOCLEI
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« S. C. IN TERNATIONAL 
Multiprcst Deva vinde la 
cele mai avantajoase pre
țuri din județ, en gros ți 
en dctaille. televizoare co
lor, videouri ți alte pro
duse electronice. Oferim 
garanție G luni. Bdul De- 
cebal. bl. C-parter. 'telefon 
23188. (850)

• SC. „SARGEȚIA" S.A. 
Orăștie vinde la prețuri a- 
vantajoase prin magazinul 
Lux. str. Stadionului, nr. 
5. încălțăminte Cuban pen
tru femei, marochinărie ți 
folie pentru solarii. Infor
mații telefon 41098.

(993)
• VÎND microbuz Ford,

preț convenabil. Informații 
Deva. 956/11155. (967)

• VÎND Dacia 1 310. De
va. telefon 2G538. (1009)

• VÎND Dacia 1 310, sta
re bună. Deva. str. N. Băl- 
cescu. nr. 38. (1008)

• VIND motor ARO
Diesel. Deva, telefon 24979, 
după ora 16. (1006)

• VIND Dacia 1 310. an
fabricație 1983. Deva, te
lefon 15722. între orele 
16—20 (1003)

• VÎND televizor Sirius 
210 și motor electric 3 kW. 
Deva, telefon 19303.

(1011)
• VIND motor tractor, 

motor ARD Diesel, camio
neta ARO. Informații De
va, str. Criviței, nr. 22.

(1015)
• VIND autobuz RD 111,

53 locuri, stare perfectă de 
funcționare, Înscris in cir
culație, preț negociabil, mo
tor Raba. Orăștioara de 
Jos, nr. 38, comuna Bcriu, 
Hunedoara. (1010)

• VÎND garsonieră ultra
central, cameră combinată 
„Bcga", cărucior sport șl 
puiuț Deva, telefon 15288.

(1007)
• VIND casă în Bretea

Murețană. Deva, telefon 
19535. (i 02)

• VIND bulbi gladiole
’.Priscilla". Deva, telefon 
15313. (994)

• C.A.P. Pensionari De
va vă oferă spre vînzare 
sicrie și alte materiale pen
tru pompe funebre, care 
se găsesc în str. Toamnei, 
nr. 15 și Matei Corvin, 
nr. 15. (999)

• C A P. Săcel vinde la

licitație, în data de 3 mar
tie 1992, ora 10, mijloace 
fixe aflate in dotare.

(1017)
• C.A.P. Ohaba vinde la 

licitație, în satul Ohaba, 
grajd modernizat, in data 
de 2G februarie 1992, ora 
10. (1021)

o VÎND apartament 2 
camere. Hunedoara, te
lefon 956/27039. (1019)

• ViND frigider Fram 
112, ultimul tip. Deva, te
lefon 21308, între orele 
18—20. (1020)

• ViND motocicletă
Minsk, nouă. Deva, tele
fon 17757. (1023)

• VÎND VW Golf cu
piese de scl.imb. Deva, te
lefon 21427. (1026)

o VÎND video player 
Orion, sigilat. 70 000 lei. 
Deva, telefon 21864.

(1034)
• VÎND vilă cu garaj, 

în str. V. Babcș, nr. 4, sau 
schimb cu apartament trei 
camere, cu diferențe de 
preț. Deva, telefon 28443.

(1033)
• \ ÎND convenabil ma

șină de spălat Automatic 
Super, sigilată. Hunedoara, 
telefon 24086. (368)

• VÎND înscriere Dacia,
decembrie 1988. Hunedoa
ra, telefon 21725 (lucrez 
pe schimburi). (371)

• SNC „VLAD și R \DU- 
LESCU" vinde piese au
to Dacia : set motor, plăci 
presiune, disc ambreiaj, 
carburator, bujii, radiatoa
re, pompe apă, curele tra- 
pezoidale. telescoape față- 
spate, rulmenți față-spate, 
alternator, electromotoare, 
tamburi spate, saboți spa
te, plăcuțe față, termosta- 
te și segmenți ARO. Hu
nedoara, telefon 14191.

(369)
• VIND 300 oi (150 cu 

miei. 150 gestante, 50 noa- 
tini, 12 berbeci). Culan, 
sat Dineu Mare. nr. 167.

(367)
• VÎND apartament deo

sebit, 3 camere, et. I, pe 
valută. Deva, telefon 21047.

(1028)
• VÎND autodubă „Bar- 

kas", an fabricație 1987. 
Deva, telefon 22023.

(1029)
• FIRMA „RIAL" SRI. 

vinde frgidere 1801 ți con
gelatoare 1601, fabricate la 
Găețti. Deva, telefon 12829.

(1032)
• CUMPĂR dolari (370). 

Deva, telefon 23926.
(1031)

• VÎND urgent Dacia

break. Informații Deva, 
Gojdu, bl. 0 4, ap. 29.

(1030)
• VÎND mobilă cameră 

de zi combinată, furnir de 
nuc lucios. Preț convenabil. 
Informații Simeria, telefon 
61305, între orele 8—14.

(661)
• VÎND convenabil Da

cia 1300, stare bună, an 
fabricație 197G. Ilja, str. 
Avram lancu, bl. C, ap. 12, 
telefon 223. (662)

• FIRMA „TRAN- 
SILVANTAN HOLI
DAYS — SRL" trans
portă persoane în Ger
mania.

Informații Ia telefon 
24950, între orele 19— 
22.

• PRESTEZ servicii de
contabilitate pentru socie
tăți particulare. Deva, te
lefon 24219. (1001)

• CAUT profesor limbă
engleză, curs intensiv, și 
pentru predarea limbii en
gleze, curs normal pentru 
clasa a 2-a. Deva, Mără.ști, 
bl. 13, ap. 46. (1006)

• INVITAȚIE. Sinteți 
chemați la expunerea bi
blică a Martorilor lui leho- 
va, care va avea loc în 
localitatea Deva, la Casa 
de Cultură, duminică, 1 
martie 1992, ora 11.

(1018)
0 V.A place dansul ? A- 

genție de impresariat ar
tistic oferii contracte ferme 
în Grecia, Germania, Olan
da. minimum 3 luni. Rela
ții la telefon 957/11292, în
tre oreîb 18—21. (372)

0 CU autorizația nr. 
5579, din 16 septembrie 
1991, eliberată de Prefec
tura județului Hunedoara, 
a luat ființă asociația fa
milială „Alex", cu sediul 
în Hunedoara, reprezenta
tă prin Szigyarto Andrei, 
avind ca obiect de activi
tate comercializarea măr
furilor industriale, indigene 
.ți import, intrate legal în 
țară, țigări, îmbrăcăminte, 
înregistrări ți vinzări ca
sete și benzi audio.

(1025)
0 CU autorizația nr. 

6380 din 4 februarie 1992, 
eliberată de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă activitate indepen
dentă reprezentată prin 
Casan George, avînd ca o- 
biect de activitate import
export produse alimentare 
și industriale, electrice, e-

lectronice, bunuri de larg 
consum, consignație.

(1024)’

0 SCHIMB apartament 
2 camere, ultracentral, pro
prietate, cu apartament 
3-4 camere. Deva, telefon 
23083 sau Orăștie, 41632.

(1027)
0 SCHIMB garsonieră 

centru civic, cu apartament 
2 camere. Hunedoara, str. 
Poștei, nr. 9, G 2, ap. 100. 

(370)
0 SCHIMB garsonieră 

confort sporit cu aparta
ment 2-3 camere. Deva, te
lefon 22654. (1000)

0 PIERDUT legitimație 
de serviciu, nr. 69174, eli
berată de S. C. „Siderur
gica" S. A. Hunedoara șl 
abonament I.T.A. pe ruta 
Hunedoara—Florese, pe nu
mele Toma Petru. Le de
clar nule. (364)

0 PIERDUT legitimație 
veteran de război, pe nu
mele Ilerț Gheorghe. O 
declar nulă. (1012)

0 SOȚIA Anica, fiii 
Remus și Armie, cu 
familiile, anunță cu 
neștearsă durere des
părțirea, după o scurtă 
dar neiertătoare sufe
rință, de bunul și dra
gul lor soț, tată și bu
nic

PETRU VLAD, 
suflet nobil și iubitor, 

înmormintarea va 
avea loc miercuri, 26 
februarie 1992, ora 13, 
la Cinci.ș (Hunedoara).

Fie-i țarina ușoară I 
(1013)

0 FOTBAL CLUB 
„Gloria" Bistrița îți 
exprimă profunda com
pasiune față de prof. 
Remus Vlad, antreno
rul echipei noastre, la 
dureroasa despărțire 
de dragul său tată, 

PETRU VLAD.
(1014)

0 COLEGII de mun
ți din cadrul 
U.I.P.S.A.P. Deva sint 
alături de Oprean Ana, 
din Boholt, la greaua 
încercare pricinuită de 
decesul tatălui său,

IOAN OPREAN.
și transmit sincere con
doleanțe familiei în
doliate. (1016)

t

COMPUTIX' srl
Deva bd Decebal bl R 

teL 956/17167

S. C. „X TRONIC A“ S.R.L. DEVA

O F E R A

copiatoare Sharp
mașini de scris electronice Sharp 
faxuri Sharp 
hirtic xerox 
hirtie fax
riboane mașini de scris 
toner si cilindri pentru copiatoare.

(192)Telefon 13678.

C.A.P. „ORLEA**

din comuna Sintămăria-Orlca

martie
Organizează licitație publică, in data de 

1992, ora 10, pentru următoarele :
I

2 grajduri pentru animale, in satul 
Balomir
2 grajduri pentru animale, in satul 
Ciopcia 
mașină (moară) de tocat fibroase, <tl 
bucătărie furajeră 
clădire administrativă situată in satul 
Ciopeia, precum și alte bunuri.

Licitația se va ține la Primăria comunei 
Sintămăria-Orlea. (193)

Organizează în perioada 9 martie — 4 apri
lie 1992, zilnic, între orele 17—20, cursul 
intensiv

„BAZE DE DATE**  
deosebit de util în INFORMATICA DE 

GESTIUNE
Se studiază :
i- FOXBASE 2, 10
— LOTUS 1-2-3
Sala de curs este dotată cu 4 calculatoare 

personale „LASER**  AT 2. înalta ținută teore
tică și dialogul permanent cu calculatoarele din 
dotare vă asigură condiții optime pentru a de
veni în scurt timp programator, asigurîn- 
du-vă o calificare rapidă și eficientă pentru 
ocuparea oricărui post in domeniu. (194)

S. C. COMBOR S. A. ORĂȘTIE
(LOST F.N.C.)

încheie contracte ferme, conform II. G. 51/7 fe
bruarie 1992, cu orice fel de propriefari de terenuri 
agricole, acbitînd în avans 50 la sută din valoarea 

i producției contractate, fără a percepe dobindâ pen- 
1 tril înființarea culturilor de porumb, orz, orzoaica, 
> ovăz, triticale și mazăre boabe, iar diferența sumei 
ț rămase se va achita la predarea cantităților <le 
•cereale contractate.

De asemenea, achiziționează cereale la prețurile 
<le achiziții în vigoare, acliitind contravaloarea a- 
cestora in bani, la predare sau la schimb furaje 
combinate, însăcuite sau în vrac.

Informații suplimentare la telefon 12350 sau la 
sediul unității, din str. Luncii, tir. 3, Orăștie.

(182)

I 
(

ț

S.C. I.U.G. S.A. HUNEDOARA
str. Pcștiș nr. 1

Anunță vînzarca prin licitație a unor
■ mijloace fixe de mică și mare mecani

zare, cu durata de serviciu neexpiratâ.
Licitația va avea loc in data de 28 februa

rie 1992, ora 13, la sediul unității.
Relații suplimentare la telefon 957/11287. 

(183)

I
j Abonamente la ziarul 
I „CUVINTUL LIBER" «

Pentru a avea certitudinea primirii ziarului,
• cea mai sigura modalitate de a intra în posesia 
| lui o reprezintă abonamei tul lunar, trimestrial 
' sau anual. Prin abonamente, costul pe exemplar 
I al ziarului nostru este mai mic decît cel pe zia- 
i rul cumpărat de la chioșcuri.

COSTUL UNUI ABONAMENT, ÎNCEPÎND CU 
j LUNA MARTIE, ESTE DE 120 DE LEi PE LUNĂ,
• LA CARE SE ADAUGĂ TAXELE POȘTALE.

Abonamentele pentru luna martie, trimestrul 
, l| și anul 1992, se fac la factorii și oficiile poș

tale, pînă la data de 28 februarie a.c., inclusiv.

SPITALUL JUDEȚEAN DEVA
Solicită programe P. S. pentru activitate 

J financiar-contabilă,
Ofertanții se pot adresa la telefon I 1616, 

. piuă la data de 28 februarie 1992.
I (105)
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I
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i
I
*
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I 
I

REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE 
COMUNALĂ ȘI LOC VH\ \ 

DEVA
ORGANIZEAZĂ 
LICITAȚIE PUBLICĂ

ÎN DATA DE 9 MARTIE 1992, ORA 9
la sediul R.A.G.C.L. din str. Libertății, nr. 

fi, Deva, a chiriei pentru următoarele spații 
cu altă destinație :

• spații pentru activități medicale la Po
liclinica cn plată Deva.

ÎN DATA DE 10 MARTIE 1992, OR \ 9 ■
• spațiul de producție din cadrul Liceu

lui de construcții Deva, sir. Minerului, 
nr. 2 ;

3 blocul nr. 2 Mintia, cil 12 apartamente 
și boxele aferente, cn destinația spații 
de locuit sau alte utilizări ;

Licitația arc loc in conformitate cu pre
vederile II. G. nr. 1229/1990, II. G. 110 '91, Le
gea 15/1990 și Codul de procedură civilă.

Garanția de participare și taxa de docu
mentație și organizare a licitației se depun la 

! casieria unității, piuă cel tirziu în data de 0 
martie 1992, ora 15.

Condițiile specifice de participare, împreuna 
cn documentația, se obțin zilnic de la Oficiul 

l juridic al regiei, contra cost. (196)

1

I

î 
î 
ț

.1/20/618/1991
( out : 307050601 11.C. Di va

RI D \( I IA Șl ADMINISIRA | IA :
2 700 Devn. sir I Decembrie, 35, 

județul Hunedoara 
Telefoane : 11275 12157, 11269

Telefon Tipografie: 25901 
Fax • 18661

întreaga răspundere pentru conținutul ;
articolelor publicate o poartă •

autorii acestora. 1______    M 
TIPARUL:

S.G. „Polidava" S.A.
Deva, sir. 22 Decembrie 257 »■


