
FLASH!
0 MUZEU/. AURULUI din 

Brad (multi ani închis înainte de 
revoluție), care dispune de una 
dintre cele mai mari colecții de 
eșantioane de minereuri din Eu
ropa. este deschis din nou. zil
nic, intre orc1.’ 9—14, în zilele 
lucrătoare, iar pe tot parcursul 
zilei pentru grupurile organizate, 
.la ă se anunță anticipat. (S.C).

Q UN MILION! Un obișnuit 
loz in plic a cumpărat dl Miron

Lupule.se, din Hațeg. Cind l-o 
desfăcut, să moară, nu alta : un 
milion de lei '. Fericitul cîștigă- 
tor joacă la sistemele Loto Pro
nosport de multă vreme. Dacă nu 
joci cu perseverentă, cum să clș- 
tigl ? ! (N.S.)

0 TRUSĂ MODERNĂ PEN
TRU ANALIZE. Printr-o donație 
din Franța Centrul de Recoltare 
și Conservare a Singelul din De
va dispune. în prezent, de o mo
dernă trusă pentru efectuarea tu
turor analizelor hepatice de care 
beneficiază toți donatorii onori
fici de singe. (S.C.)

0 CINE-L REDESCHIDE ? 
Pină nu de mult, la periferia co

munei Crișcior, in Gura Girzil 
funcționa un punct alimentar a- 
parținînd cooperativei de con
sum, unde locuitorii iși făceau 
aprovizionarea cu produse rațio
nalizate, pline, mezeluri etc.

Dar ușa acestuia stă zăvorită 
cu lacăt in ciuda dorinței săte
nilor de a-l redeschide. Poate că 
acest semnal va fi recepționat 
de cei in drept. (Al.J.)

0 PAHARUL IN PLUS... l-a 
costat mult pe Axente Oproi, din 
Sarmizegctusa. Polițiștii aflați la 
fața locului n-au numărat cite 
pahare au fost în plus. Dar do
sarul este pe rol... (N.S.)

0 DEMONSTRAȚIE CU MO- 
TOCULTOARE. Simbătă și du
minică. la ora 9, la S.C. „San Se
re" Sîntandrei are loc o expozi
ție cu demonstrații practice de 
motocultoare, cu setul de mașini 
aferent de proveniență ita
liană, ale firmei B. C. S. 
Expoziția are menirea de a face 
o testare a pieței, producătorii a- 
gricoli putindu-și exprima opțiu 
nile. (N.T.)
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Și pentru protecția 
muncii este nevoie

de muncă
în ziua prezenței noastre 

la S.C. „Sidermet" S A. Că
tun, inginerii Dragomir 
Balintoni — șeful serviciu
lui protecția muncii, a me
diului ți a l’.S.l. din uni
tate — și Alexandru Radu
— inspector la Inspectora
tul Teritorial de Stat pen
tru Protecția Muncii Hu
nedoara—Deva — se a- 
flau in dialog cu un re
prezentant al firmei „Ure- 
ger", din Austria. în legă
tură cu achiziționarea unor 
aparate de înalta tehnici
tate pentru determinarea 
noxeloi în intrr-prindcrile 
industrial 'ti profitat dc 
ocazie și avut o discu
ție cu cei doi specialiști, 
privind modalitălile de ac
tion? pe linia protecției 
muncii intr-o unitate cu 
grad ridicat de noxe .și de 
poluare, cum este marele 
combinat siderurgic de la 
C ălan.

— Specificul activității 
productive din m -talurgic
— cocscrii, furnale, turnă
torii ete. — determin.I no
xe și poluarea mediu' în
conjurător. ceea ce obligă 
la măsuri și acțiuni con
crete. în scopul apărării 
sănătății oamenilor .și 
menținerii potențialului lor 
productiv, dar și al pro
tecției muncii .și dedășură- 
rii normale a proceselor de 
producție, aprecia dl Drago
mir Balintoni C.i urmare, 
util la nivelul compartimen
tului nostru de specialita
te, dar ți al secțiilor ți al 
conducerii societății. se 
urmărește cu perseveren
ță și exigența organizarea

ți derularea lucrului, res
pectarea tehnologiilor de 
fabricație, exploatarea ra
țională a agregatelor, a 
instalațiilor și a echipa
mentelor, avînd în vedere 
fiabilitatea scăzută a uno
ra, uzura pronunțată a 
altora, calitatea anumitor 
materii prime și materiale.

— Și totuși, die inginer 
este mult fum, abur, praf, 
frig și poluare serioasă 
aici, la Călan.

— Interesul general este, 
repet, să diminuăm aceste 
cauze, ale poluării. însă 
nu-i prea ușor. Iată, de 
la 1 ianuarie a.c„ am in- 
to-mit un nou normativ 
pentru acordarea echipa
mentului de protecție și de 
lucru angajaților. conform 
situațiilor concrete de la 
locurile de muncă, fără 
limitarea purtării sale în 
timp, am intensificat ac
țiunile de control preven
tiv în secții, ateliere, la
boratoare — în ideca res
pectării N.T.S., a disci
plinei tehnologice și a mun
cii —. există .și un pro
gram de îmbunătățire a u- 
nor tehnologii, de întreți
nere și reparații ale utila
jelor și instalațiilor — 
toate vizind, in paralel cu 
creșterea productivității șl 
a producției, sporirea se
curității muncii și apărarea 
sănătății oamenilor. I.a 
rindul său. dl Alexandru 
Radu a precizat că acțiu
nile și măsurile întreprin
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«Hai sa discutam despre...»
Ssrlol d« ANDO
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De ce nu se

Cea mai mare parte a 
locuințelor din municipiul 
Deva au gaze la bucătă
rii. Mai sint însă destule 
familii care folosesc la 
bucătării butelii cu gaze 
lichefiate. în practica so
cietății comerciale pentru 
desfacerea produselor pe
troliere era ca livrarea bu
teliilor încărcate să se facă 
pe străzi și cartiere, adică 
la domiciliul solicitantului. 
Dc cîteva luni însă a- 
ceastă practică civilizată a 
fost înlocuită cu un soi de 
țigănic greu tie înghițit de 
omul și așa tracasat de o 
mie și una de alte griji și 
imperfecțiuni ale organiză
rii vieții noastre sociale, 
întrucît mai mulți cetățeni 
din Deva și din județ nc-au 
cerut să lămurim dedesub
turile calvarului la care 
sint supuși, i-atn adre
sat dlui loan Rus Mihăilă, 
directorul Societății Comer
ciale „Compctrol", o în
trebare pe această temă :

— De c-e nu se mai li

mai livrează butelii
la domiciliu
vrează butelii la domiciliu, 
die director ?

— Pentru că nu mai 
putem ieși cu mașinile din 
depozite. Oamenii s-au o- 
bișnuit să vină cu bute
liile pentru schimbat la 
depozit și cum am încercat

I.UMEA TREBUIE

SA ȘTIE

să ieșim cu mașinile, ne-ar 
acuza că le ducem la cu
noștințe.

O întrebare scurtă și un 
răspuns pe măsură. Nu
mai că el, răspunsul, nu-i 
mulțumește pe cetățeni. 
C'um s-a născut acest obi
cei de a schimba butelia 
la depozit ? Pentru că omul 
nu a mai avut garanția 
că va fi servit la domici
liu pe baza unei comenzi 
prealabile. Aici, practicile 
necinstite ale unor distribui

tori dc butelii au accen
tuat și mai mult degringo
lada creată dc penuria per
manentă de butelii încăr
cate ; căci in acest lanț 
vicios a lipsit ba sarea, ba 
mălaiul. Adică ori fabrica 
de îmbuteliere n-a lucrat 
pentru că n-a existat odori
zant, sau n-a avut chef de 
lucru, ba nu au fost va
goane pentru transport. Și 
apoi cetățeanul care a fost 
servit cu butelie din de
pozit s-a dus singur la 
vagon sau în depozit să 
și-o ia ? I-a dat-o cineva 
care avea acces în depo
zit și putea face încasări. 
Acum dăm vina pe cetă
țean că dă buzna la depo
zit. Păi dc-aia dă buzna ! 
Domnilor de la I’ECO, dacă 
nu puteți rezolva ome
nește. civilizat, această pro
blemă. cereți concursul 
primăriilor, al poliției sau 
pur și simplu dați-vă de
misia !

ION (TOCLEI
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In ziarul nostru

dc vineri, publicăm :

l'ROGR \MUL

• Locomotiva cu aburi întreabă lo
comotiva electrică :

— Cum te-ai lăsat dc fumat, tu •»

■ TEL AV'IV. Utilizarea 
excesivă a calculatorului 
poate provoca tinerilor a- 
matori o infirmitate psiho
logică, ce se traduce prin
tr-o totală dependență de 
aceste mașini, a avertizat 
un expert israclian, citat 
de EEE.

Ziarul „Jerusalem Post" 
scrie că expertul informati- 
cian Daniel Dolav, dc la 
Universitatea Ebraică din 
Ierusalim, a declarat la o 
conferință că tinerii ce u- 
tilizează prea multe ore pe 
zi calculatorul pierd con
tactul cu realitatea și de
vin insensibili la valorile 
umane.

Principalele simptome 
sint o intensă dorință a 
rămine singuri cu calcula
torul, capacitatea redusă 
de exprimare orală, o e- 
xagerată nevoie de a-și sa
tisface imediat orice dorin
ță, respingerea cugetării 
profunde, ca și dureri cro
nice de cap și de stomac.

B CTIIȘINĂU. Centrul 
de Istorie Literară și Mu
zeografie -Mihai] Kogălni- 
ceanu” din Chișinău, în co
laborare cu Uniunea Scrii
torilor din Republica Mol
dova, a inaugurat expozi
țiile jubiliare „Convorbiri 
literare — 125 de ani de la 
fondare" și „Mircca Eliadc
— 85 de ani de la naștere"
— informează agenția Mol- 
dova-Pres.

O serie dc cărți și docu
mente fotografice evocă — 
pentru prima dală la Chi
șinău — file din istoria pri
mei reviste române de 
orientare modernă. Apăru
ta la 1 martie 1867 la Iași, 
sub direcția lui lacob Nc- 
gruzz.i, revista Convorbiri 
literare" a promovat opere 
de reală valoare.

O WASHINGTON. Pre
ședintele Statelor Unite a- 
le Americii, George Bush, 
a anunțat că președintele 
federației Ruse. Boris El- 
țin, va efectua o vizită de 
slat în SUA în zilele dc 
16—17 iulie — relatează a- 
gențin Reuter. George Bush 
a precizat că Va fi exami
nată o gamă largă de pro
bleme, între care relațiile 
bilaterale, reducerea arma
mentelor și cooperarea e- 
conomică, inclusiv sprijini
rea de către Statele Unite 
a reformelor economice din 
Rusia.

■ BONN. Guvernul ger
man este satisfăcut de fap
tul că președintele rus Bo
ris Elțin a semnat decretul 
privind instituirea a două 
„regiuni naționale" germane 
Pe Volga.

Un reprezentant al Mi
nisterului de Interne german 
a apreciat că această mă
sură constituie „un marc 
pas înainte... prin care ger
manii ruși vor puica din 
nou să joace un rol în ri
dicarea republicii ruse".

■ ANKAR \. Marți sea
ră, explozia unei acumu
lări dc gaz survenită la o 
exploatare carboniferă dir» 
regiunea localității turce 
Kozlu, situată la circa 270 
kilometri nord-esl dc An
kara, s-a soldai, conform 
unui prim bilanț, cu 13 
morți și 52 de răniți. Ex
plozia s-a produs in timp 
ce în mină se aflau peste 
21)0 dc muncitori.
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INCREDIBIL, 
D\R ADEVĂRAT

..Am o ' ocină cai c c nevuzătoa- 
r> și intr-o stare de sănătate pre
cară. Stătea in casă fără foc și 
afară era un per de crăpau lemnele. 
Ca vecin, care o mai ajut din cind 
în cind s-o scoată și ca la capăt cu 
viața, așa cum c ea de prea pentru 
oameni in situația Măriei O., m-am 
dus pentru dinsa la depozitul dc 
combustibil din Crișcior, să-i cum
păr lemne și cărbuni. La depozit — 
mare aglomerație. Intre cei veniți 
să cumpere combustibil era și preo
tul V irgil Oprișa. cu un car tras 
de două văcuțe. l-am explicat pen
tru cine vreau să cumpăr niște căr
buni. Om cu suflet, preotul m-a 
ajutat de am încărcat 800 kg d ■ 
cărbuni. Cind m-am dus să-i plă
tesc și i-am spus dnci Marioara 
Oprea, șefa depozitului, pentru ci 
ne-i cumpăr, a rămas fără glas. Tn 
birou se mai afla dna Jurpa E. din 
Brad. împreună au plătit cărbunii, 
mi-au dat bonul și ini-au restituit 
banii pe care mi-i dăduse vecina 
mea. Incredibil dar... foarte adevă
rat". (Lucian Glava, Crișcior).

Asemenea vești, die Glava, ne 
mai aduc o rază dc lumină in su
flete. De-i n-au pierit cu totul ome
nia și mila creștinească la moții 
'rișeni.

DE 16 ORI MAI Ml LT !
-Dacă analizăm, din curiozitate, 

factura recentă care arată cantitatea 
de energie electrică folosită in ul
timele trei luni pentru iluminatul 
casei scării blocurilor din cadrul A- 
■iciatiei dc lx>catari Nr. 3. din ora- 
,al Hațeg, vom constata că există

o mare discrepantă dc la un bloc 
la altul. Astfel, pc cind pc casa scă
rii blocurilor A3 și Dă s-au consu
mat, pentru iluminat, doar 4!) kW 
și, respectiv, 55 k\V, la blocul D4 
s-au utilizat, nici mai mult, nici mai 
puțin decit 794 kW. Deci, de circa 
Hi ori mai mult ! ? !

Explicația, după părerea noastră 
■ i a specialiștilor, nu poate fi decit 
una singură, și anume : cineva din
tre locatarii blocului D4 și-a conec
tat instalația din propriul aparta
ment la rețeaua de pc casa scării. 
Cu alte cuvinte, fură curent elec
tric I Credem că ar fi cazul ca or
ganele în drept să verifice cu aten
ție și să ia măsurile corespunzătoa
re, spre a se intra in legalitate 
(Nicu Shuclna. Hațeg)

ORG A N ELE COM PETEN TE 
RASl’UND

Sesizarea dlui Viorel Josan din 
localitatea llerepeca, a comunei Ce
ței, avea ca obiect un fapt care se 
repetă in multe localități ale jude
țului : nu-i funcționează telefonul 
din cauza unui defect tehnic, ce 
datează din iulie, anul trecut ; mai 
bine-zis data, căci iată ce ne răs
punde Serviciul rețele clin cadrul 
Direcției de Telecomunicații Hune
doara—Deva :

„In apropierea centralei telefo
nice din comuna Ceței, cablul telc 
fonic a fost întins de către o ma
cara, distrugîndu-se astfel perechile 
telefonice de sub mantaua protec
toare, producindu-se astfel 80 de 
deranjamente telefonice. Lucrările 
de restabilire a legăturilor au în
ceput atunci cind am reușit să pro

Infecția cu virusul HIV si boala• • 
și adolescent (III)

După contaminarea cu 
virus HIV, după un inter
val de timp variabil, pot 
apărea la 30—50 la sută 
din persoane infectate sem
ne dc primoinfecțic. care 
se pot manifesta ca un e- 
pisod acut infecțios, pscu- 
dogripal, sau ca o mono- 
nucleoză infccțioasă. care 
precede pozitivarea reacției 
serologicc cu 6, 12 săptă- 
mini — pina la 9 luni (va- 
' »ri extreme — 21 de luni).

După ce bolnavul devi
ne wropozitiv, starea lui 
poate să fie aparent bună, 
ilar boala trece in stadiu 
de latența care poate să 
dureze mai mulți ani. in 
funcție dc rezistenta pro- 
uric a organismului.

Cind boala izbucnește, se 
poate manifesta prin simp- 
torne ncspci’ifice (obosea
lă inexplicabilă, mialgii, 
f<-bra inexplicabilă); afec
tarea cerebrală progresivă, 

irc ocupi un loc impor- 
• unt la copil ; limfadcni- 
t.i generalizata (< el puțin in 
doua zone); pneumonie

Uliii infl tii . 11 : iu-
• r. i și alto mi'Toorganis- 

r>o t|>araziti) if' tluni ma
ligne (limfe ne. leucemii.

c(<.m K APOȘI); alto ma

nifestări mai rare (eczeme 
cronice, neuropath perife
rice).

La sugar, manifestările 
-ele mai caracteristice sînt: 
diareea cronică, distrofic, 
iar bolile canceroase sînt 
rare (bolnavul decedează 
prin alte complicații).

Semnele clinice sînt si
milare și la adulți, dar evo
luția c-te mai lentă decit 
la topii. Determinările bo
lii sînt consecința invaziei 
virale ce duce la compromi
terea funcției imunitare, 
afectarea sistemului nervos, 
predispoziții’ la infecții vi
rale microbiene, micoticc, 
parazitare, precum și la 
tumori maligne.

Prin determinările mul
tiple și implicațiile pen
tru rețeaua medicală, boa
la SIDA solicită tonte >pc- 
eialitațile : boală transmi
sibilă (intercsînd pc epide- 
miologi); boală venerică 
(domeniul derinato-veneric); 
boală ce afectează celulele 
singelui și predispune la 
canecre (interc-s pentru he- 
matolog, oncolog); afectează 
sistemul imun (impune stu
dii de imunologic); se 
transmite prin singe și de
riv di (impune depistarea 
■ i inlalurare .1 donatorilor

Pîinea cu #ust (ie
1 rămiut in c/iiru mic fraged de pline 

aida. ('iteodată simt <ă miezul cel fra
ged are gustul colacilor 'lin copilărie fră- 
mmtati de milu/lc blinda ale mamei Să 
nu-mi -.puneți -ă piim-a are gu ,t de pline 
iiriun ■ ,i orii in i. I'.u, între gustul cel 
amar si i--l dub e al pîirUI, ani comprimat 
o eti.tentă omenească. Si <in-l simt gustul 
'el nu știu cum al piinit, inii pare ea de 
la distanța de pa.te o jumătate dc veac 
(c apropie de mine un copil. 11 chem : 
„tino, < opile, ă-ți ini ălzești picioarele 
<lc iulie, â-ți mingii oi-liii cel miel și 
și'i-ți ca dc vulpe, in care ui a i uns o 

curăm alt cablu, adică pe data de 
14 ianuarie. Legaturile au fost re
stabilite în data dc 5 februarie. Pe 
factura de plată a abonatului apare 
doar abonamentul și soldul pe lu
nile precedente. Scăderea tuturor 
taxelor se face, conform instrucțiu
nilor, după înlăturarea deranjamen
tului. Ne cerem scuze pentru peri
oada dc lungă nefuncționarc".

Ne face plăcere acest mod de a se 
scuza public pentru unele disfunc- 
ționalități provocate abonaților, cu 
care ne-ati obișnuit corespondențele 
cu Direcția de Telecomunicații ; do
vedește o notă de civilizație și ur
banism in raporturile cu cei în sluj
ba cărora se află. Dacă aceste ra
porturi urbane s-ar exprima și în- 
tr-o mai mare rapiditate în înlătu
rarea deranjamentelor, am consem
na cu plăcere .și acest fapt, tn sta
tul dc drept, cetățeanul nu mai vrea 
— și nici nu trebuie — să accepte 
scuze dc genul „nu avem". Aprovi
zionarea cu cele trebuincioase este 
o treabă a organizatorului de pres
tație. Treaba cetățeanului este să-și 
plătească prestația la timp ; atunci 
cind i se face, evident.

POȘTA R1 BRTCJI
• Teodora Hulancea — Hunedoa

ra După modificarea drepturilor dc 
pensie, prin scoaterea unui urmaș 
din pensie ca urmare a împlinirii 
virstei limită de 16 ani, s-a emis 
o noua decizie nr. 73418, cu noile 
drepturi, decizie care v-a fost co
municată la domiciliu. între 3 și 12 
aprilie ac., urmează să vă încasați 
toate sumele restante ce vi se cu
vin (I.I..) 

SiDA la copil
de singe infectați); intere
sează pc medicii obstetri- 
cicni, care trebuie să cu
noască gravidele scropozi- 
tive și să le asiste la naș
tere în condiții speciale 
(daca nu s-a acordat sfa
tul de întrerupere a sarci
nii). Intervine interesul 
tuturor femeilor gravide dc 
a se ști sănătoase și res
ponsabilitatea față dc viața 
copiilor lor.

Medicul chirurg trebuie 
să se protejeze cind ope
rează „urgențele" survenite 
la bolnavi ; dar chiar la o 
simplă biopsie poate să-și 
provoace leziuni prin care 
singclc scropozitiv să-l in
fecteze. Medicul stomatolog 
carș arț ip.strumcpta|- deo
sebit și dificil dc dezinfec
tat, lucrează cu mina ne
protejată in cavitatea buca
lă. Medicii ftiziologi : aso
cierea tuberculoză — infec
ție HIV ocupă o poziție 
deloc neglijabilă. Medicii 
din colectivitățile de copii 
și spitale sînt deosebit dc 
interesați.

(Va urma)
Dr 11 ( IA IIÂL\',IS( I', 

medic primar, 
inspector O.M.C.T.

Direcția Sanitară Deva

• Societatea Comercială „Crișul" S.A. 
Brad a desfășurat în anul 1991 o acti- 
vilate rodnică, materializată în depăși
rea programului din activitatea <lc bază 
cu 27 milioane <lc lei ; cu două milioane 
de lei au fost depășite și realizările lunii 

ianuarie.

• Intre unitățile fruntașe se numără 
magazinele nr. II (confecții), nr. 18 (e- 
lecfrocasnice) și restaurantul ('rișuT',

• îi» anul 1991, au fost deschise un 
magazin general și laboratorul de cofe
tărie; pentru acest an se prevede deschi
derea unei noi unități in gara Brad.

început de lume
Itmir ./i’./jr.' care nu știi mal nimic; să-mi 
trec mina peste capul tău tuns ca un lan 
in urma *:/oratorilor ; -,ă te împac eti
vorbe pe care aș vrea ă le cred și cu".

Copilul se depărtează insă dc mine șl, 
la ceas de tihnă șl de pace, deplină mes
tec miezul de pîlne cu gust de început dc 
lume; șl am senzația că-mi mestec copi
lăria, Iar In mintea mea se stabilesc ra
porturi dc proporlionaUțate Inversă. I'u 
mestec. Iar copilăria se depărtează șl sca
de, șl cre.c șl ea distrare, iar eu ajung 
din nou in mine, eel de «zi.

ION < 10(1 El

Magazinul nr. 18 Elect rit încăl
țăminte etalează marfă <le înlilalc.

A*. VZAT.V

CONVERSAȚII

Taragotul
— Stimate Pera Bulz, 

sînteți maistru în fabrica
rea calciteî și maestru In 
interpretarea cîntecuaii 
popular la taragot. Despre 
munca dv slrguincioasă ți 
fructuoasă aici, la Secția 
de calcită Vata de Ja, 
ne-am edificat din teu in 
aceste zile, dar ce se la- 
limplă cu taragotul dv, a 
rugit..1 cumva ?

— Nicidecum, El face 
parte inseparabilă din mi
ne, iar eu nu pot trăi de
cit intreg Este drept că a 
fost mai puiin auzit în. ul
tima vreme, pentru că a- 
semenea altor domenii de 
activitate, și arta si muzi
ca au intrat intr-un oare
care con de umbră. Eu 
sînt îngrijorat de accaT.ă 
stare. Sper să nu dureze

— Ar fi trist ca tarago
tul lui Pera Bulz, care a 
încălzit Inimile a sute de 
rn't de ascultători romîni, 
dar și din Germania, Fran
ța, Austria, Belgia, Olan
da, Elveția, Suedia, Dane
marca, Polonia, Iugoslavia, 
Rusia, din alte țări, să fie 
acoperit de colb.

— Nu poate fi. El este 
prezent la nunțile și la ho
rele de duminica, din le
gendarul ținut al 7.aran- 
dului, împreună cu prie
tenii mei din taraful de la 
Țața de Jos; el și-a răs- 
pindit nu de mult acordu
rile peste localitatea mea, 
la spectacolul „Ilora căr
ții'', organizat de librăria 
de aici, la căminul cultu
ral și, mal de curind, la 
Deva, in două spectacole

rămîne...
susținute cu formația -Sil
vana1', la care activez u 
multă plăcere.

— Ce etntăreți mai cu- 
noscuți ați acompaniat m 
taraful dv ?

—■ Foarte mulți. îmi viu 
acum fn minte doar fitiva ; 
Elena Merișorcanu, Vela 
Birlș, Pușa Poenaru, Mari
ana Angliei, Ghcorghe 'Fur
da, Nicolae Furdui Janeu, 
Tibertu Ceia, Drăgan Mun
tean... Insă nu doar cu ta
ragotul. Eu cint și la cioa
ră, e drept, din ce in ■ 
mai puțin acum, la claii- 
net și la fluiere... Dur ta
ragotul rămîne în prim- 
plan. Este pasiunea vicii; 
mele.

— Ceva solicitări mu- 
recente...

— Unele, cu destulă ii - 
sistență, din niște sate bă
nățene, numai că este cam 
greu să mă mai acordez cu 
prietenii mei instrumentisti 
șl etntăreți, iar deplasarea 
a devenit o problemă ci- 
tre.m de complicată — al
tele de la televiziune și dc 
la radio, in intenția de a 
realiza un disc cu taraful 
din Vata și cele mal usai 
realizabile — cu ansamblul 
„Silvana" din Deva.

— Din taragotul lui Pera 
Bulz se revarsă întotdeau
na, cu largă rezonanță in 
limp și spațiu, folclorul 
românesc autentic în toa
tă splendoarea și bogăția 
sa. Nu-l lă.sați pradă uită
rii I

— Niciodată Mai veni 
pe la Vata...

DUMITRI) GIIEONEA

.R

5 MA

PROGIL

Societatea Comercială
„CRIȘUL" S.A. Brad

UN ETALON AL BUXEI SERVIRI
• Restaurantul „(riștil” (responsabil 

Ghcorghe Luca) vă oferă preparate dc 
bucătărie la prețuri avantajoase, o gamă 

variată dc băuturi alcoolice și slab al
coolice.

• Magazinul 18 „Electro" (responsa
bil Smaranda I’ica) expune spre vinzarc 
cuptoare cu microunde, video playcre 
Samsung, combine muzicali', mașini dc 
spălat automatice și simple, piese de 

schimb pentru aparate electrocasnicc.

• Laboratorul de cofetărie cxccul i 
la comandă torturi, cozonaci, prăjituri 
„<le casă" la prețuri accesibile.

10,00 Aetna
10,30 TVS E
12,10 Ora di 

muzici
13,00 Oamci 

lingă-1 
Copii» 
copiii

S nimăn
13,30 Jaz.7.-n
11,00 Actual

* Meteo
11,20 Audio- 

studio
11,50 Prcuai

15,25 Tclcșci

16,00 Muzici

■ pentru
Forum

17,00 Actual
17,05 Repere 

moldai

17,35 Drumti 
in men

18,00 Tclc-di 
muzici

18,20 Sta iol
19,00 Studio

cconor
19,30 Desene 

animal
20,00 Actual

20,35 Sport

20,15 Film s 
„DAU 
Ep. 101

21,10 Rcflcc

f ' rutiere

21.V dicror 
C aterir

22f' Report
22,35 Cronici 

I’arlaiT
* Actuali

23,05 Virstcl 
pelicul

Magazinul nr. II < onlei'lii-îni ul- 
lăniiiitc — bine aprovizionat, la in- 
<li uimii cumpărătorilor.

Foto L A HON

PROGR/V 

16,00 Actuali 
16,10 Desene 

animat

16.35 Motor!
Incurs 
lumea I 

17,05 Emisiui 
in limh 
germar 

18,05 ( oncer 
Orchcs 
Națibu.
Radio 

20,30 O viați 
pentru 
Ilie Mi 

21,00 Muzica 
popula 
in con»

21,<" TVE
Intern;

22,00 TV5 E
22.35 HBC A'

Scrvic
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Și pentru protecția muncii 
este nevoie de muncă

(Urmare din pag. I)
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se pe linia protecției mun
cii la S.C. „Sidermet" S z\ 
Călan sint mai multe — 
inclusiv alimentație spe
cială și antidot pentru mun
citorii care lucrează in con
diții fizice grele și în me
dii cu noxe sporite — și 
se reflectă, intre altele, in 
reducerea sensibilă a ac
cidentelor de muncă și a 
îmbolnăvirilor profesiona
le. într-o serie de rezulta
te in producție. „Tn fond, 
a menționat domnia-sa, 
creșterea gradului de secu
ritate la locurile de mun
că și limitarea noxelor la 
S. C. „Sidermet" S A. Că
lan ii preocupă, trebuie 
să-i preocupe, pe toți sa- 
lariații de aici, deoarece 
majoritatea locuiesc în 
oraș și respiră, la serviciu 
și acasă, același aer, mai 
mult sau mai puțin poluat.

Și incă un lucru, extrem 
de important : cadrele de 
conducere, factorii cu răs
punderi în secții și atelie
re să Înțeleagă că, în 
primul rind. au datoria să 
gindească și să aplice mă
suri ferme pentru reduce
rea noxelor și îmbunătăți
rea condițiilor de pro
tecție a muncii și nu să 
ceară bani pentru suporta
rea lor așa cum sint. Pen
tru că banii sint puțini 
peste tot".

Este foarte adevărat și 
credem că de asemenea lu
cruri trebuie să țină sca
ma toți cei care lucrează 
la S.C. „Sidermet" S. A. 
Călan și, în primul rind, 
așa cum menționa dl Ale
xandru Radu, cadrele cu 
funcții de răspundere la 
toate nivelurile de organi
zare și conducere a acti
vității productive din com
binat.

’■WWAVAV.,.,IWAV.,A,Z.,.,////AV.‘.>.WWAW.

APEL. UMANITAR

tn vederea salvării vieții și a libertății colegului 
nostru, RADU BALAN, in numele celor mai elemen
tare DREPTURI ALE OMULUI, fac ui> călduros apel 
către toți foștii lui colegi aflați acum în țară (c vorba 
de promoția 1961, a Școlii Medii Tehnice Cărbune — 
I.upeni) să redacteze urgent o (ERERE recomandată 
de ELIBERARE și ACHITARE a colegului nostru, pe 
care să o trimită la adresa : BONTA GIIEORGIIE, 
bdul Deccbal, bloc A 1. scara B, ap. 16, cod 2700 
DEVA — telefon 956/27515,

Rugăm ca cererea să fie trimisă piuă cel tîrziu 
la data de 31 martie 1992, urniind a fi expediate 
toate deodată la TRIBUNALUL SUPREM.

Pot trimite și alți cetățeni din țară care nu au 
fost colegi cu dînsul, dar l-au cunoscut și doresc să 
se facă dreptate ii» cazul RADU BALAN (în special 
din TIMIȘ și din HUNEDOARA).

Pot fi trimise și tabele colective cu semnăturile 
și adresele semnatarilor, tabele ce se vor expedia pe 
adresa de mai sus.

DRAGI COLEGI SI OAMENI CU SUI LET. I-IȚI 
AI ATURI DE MINE PENTRU SALVAREA VIEȚII 
ȘI PUNEREA 1.UI ÎN LIBERTATE. UN OM NEVI
NOVAT NU POATE I I AC UZAT ȘI CONDAMNAT 
PENTRU LAPTE (ARE NU AU LOST SAVÎRȘITE 
DE EL, ( I DE ALȚII ( ARE SÎNT LIBERI. DREP
TATEA VA ÎNVINGE!

GHEORGHE BONTA, 
pensionar — Deva 
telefon 956/27515

A teptăm cu toții, și în 
special automobiliștii, so
sirea primăverii. Partea ca
rosabilă a drumului este 
in general uscată. «Aceasta 
însă nu exclude apariția 
pe unele porțiuni a unui 
strat subțire de polei sau 
mizgă. In aceste cazuri vi
teza. abordarea curbelor 
in forță sau bruscarea co
menzilor creează pericol 
deosebit pentru cei de la 
volan și pentru ocupanții 
autovehiculelor. Nu tre
buie neglijat nici faptul că 
gradul de aderență al pne
urilor depinde, in primul 
rind. de felul materialelor 
cu care este acoperit caro
sabilul și nu in mică mă
sură de greutatea autove
hiculului. Spunem greuta
tea autovehiculului, deoa
rece în majoritatea cazu
rilor autoturismele sint 
acelea >-are intră ușor in 
derapaj în razul unor gre-

Pe șosele
șeii de manevrare.

Totuși, accidentul comis 
pe DN 66, in raza localită
ții Iîăcia, a dezmințit a- 
cest lucru. Șoferul Dumi
tru Cirstoiu, de la Ener- 
gomontaj Sibiu, filiala De
va, cu autospeciala Roman 
Diesel, nr. 31-SB-1376, cir- 
culind cu viteză, a intrat 
într-o porțiune acoperită cu 
mizgă. Manevrarea incorec
tă a comenzilor a făcut ca 
autospeciala să intre în 
derapaj, să părăsească par
tea carosabilă și să se 
izbească violent de un co
pac.

Tn urma impactului, 
Gheorghe Brănescu. elec
trician la aceeași unitate, 
a fost grav rănit, iar alți 
pasageri au suferit leziuni 
ușoare. Nu mai vorbim de 
pagubele produse unității, 
prin avarierea autoturismu
lui.

Este cunoscut faptul că 
respectul reciproc șofer— 
pieton oferă siguranță în 
deplasarea pe arterele ru
tiere.

Dc*pre acest respect nu 
putem insă vorbi în cazul 
accidentului comis cu pu-

mai întîlnim,
țin timp în urmă, în loca
litatea Simeria. Naia Lau
ra, de 10 ani, folosea în 
deplasarea sa partea caro
sabilă a drumului, deși 
aceasta este mărginită de 
trotuar pentru circulația 
pietonală.

A fost violent lovită de 
autoturismul 4-HD-6660, 
condus de Ioan Mircea Mi- 
huț, mecanic Ja Cooperati
va „Progresul" Deva, care 
circula neatent și care se 
afla, de fapt, sub influen
ța băuturilor alcoolice.

Deci, atenție, stimați pie
toni !

o Circulați numai pe 
trotuare sau pe părțile la
terale ale drumurilor pu
blice I

• Traversați strada nu
mai prin locurile marcate 
pentru trecerea pietonilor, 
iar în lipsa acestora — pe 
la colțul străzilor, după 
ce v-ați asigurat că nu 
există nici un pericol !

In traficul rutier, orice 
clipă de neatenție vă poa
te costa viața.

Serviciul circulație face 
cunoscut agenților econo
mici care efectuează ope
rațiuni de vînzarc—cunipă-

încă, polei
rare autovehicule, să se 
prezinte la ghișeul servi
ciului circulație cu urmă
toarele acte :

— certificat de înmatri
culare al societății ;

— autorizație de func
țiune ;

— licența de import.
Aceste acte se vor pre

zenta și în copii legaliza
te.

în urma numeroaselor 
solicitări din partea celor 
interesați, Direcția Circula
ție din I.G.P. a elaborat 
manualul „Teste pentru 
obținerea permisului de 
conducere". Acesta vine 
în sprijinul candidaților 
care susțin examen în vj- 
derca obținerii permisu
lui, dar și al celor care 
posedă deja acest docu ■ 
ment. Manualele se găjes» 
la sediul serviciului cir
culație din Deva, la pab 
țiile Hunedoara șl Pe'ro- 
șani, precum și la școlile 
de șoferi amatori din Pe
troșani și Hunedoara.

( pt. MIRCEA NEGRU, 
serviciul circulați», 

Inspectoratul Județean 
de Poliție

S.C. MACPROD S.R.L.

Pune la dispoziția întreprinzătorilor
• BOX—PALEȚl
pentru transport și depozitare marfă, prin 

închiriere la prețuri negociabile.
Informații la telelon 17127, Deva. (219;

[^GEORGIANA TRADING S.R.L. Ț
din Bucureții, stf.Galail or (ța,

vinde en gros și cn detailc:
* Băuturi răcoritoare șl paste făinoase 

(oa Importator direct) /•
- Băuturi alcoolice line
. Prodnio (TV eidor, i-iiica, vaMocascfO"
foami. walktnan, casete audio șl video etc.) .
- Alte produse (dulciuri, țigări, new, cafea, .jeans ete.)• * 

Program zilnic 8 Ih Tolclo'i CTele.t.iK I r 52 64 
z— — —----- _____________—-------- ■-=■

!
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SOCIETATEA COMERCIALA 
„PREST-ARTEMIS** S.R.L. DEVA

Vinde cn gros și cu amănuntul :
• țigări, ness, cafea ;
• dulciuri, băuturi alcoolice ;
• cosmetice, electronice, brichete, stilouri. 
Adaosul practicat iu perioada 2—10 mar

tie a.c. este intre 8 si 10 la sută.

VĂ AȘTEPTĂM LA SEDIUL SOCIETĂȚII 
DIN STRADA 22 DECEMBRIE NR. 242 (clă
direa A.C.R.). (781)

CENTRUL DE INFORMATICA MINIERA 
DEVA

Organizează, inccpînd cu data de 23 mar
tie 1992, cursuri de inițiere în utilizarea cal
culatoarelor IBM — PC.

Durata cursului este de 5 săptămîni, iar 
programul dc desfășurare este între orele 11— 
14 sau 16—19.

Relații sc pot obține la telefon 13915.
(218)
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I ( PI D1EȘT1 (3)
— DIN (MO (1)
Este greu de presupus că 
fața ploieștenilor. 
Pronostic : X, 2
STEM A (2)
— RAPID (10)
Tn ’.pc-anța că rn;. 
pot permite luxul 
Pronostic : 1
E.( ARGIȘ (1 I)
— I .< BV. (13) 
in razul vreunui 
răutăți situația. 
Pronostic : 1

IMT R S. (11) 
ELECTRO (5)

Gazdele ar trebui să și 
oltenii

17 
•tr.
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7. 23
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3 9 II 16—28 15 (—9)
7 8 8 30—25 22 (—2)
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27—28 
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liderul va
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I »)3 27—13
8 17—21
titlu, militarii nu-și 
mai ales
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16 (—2)
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8.

9.

10.

16
19

6
7
valorifice avantajul 

doresc măcar

5 16 12—15
9 8 31—39

nului propriu, însă
Pronostic : 1, X
AS( Ol I (18)
— LOGGIA (13) 
Pe terenul codașei,
tea dă-și arate clasa. Ascoli 
baremul, măcar.
Pronostic : X
ATALANTA (10) 23 7
— SAMPDORIA (6) 23 9
6AMP nu a mai pierdut 
fiind într-o marc revenire
se știe, localnicii ar mulțumi 
Pronostii . X, 2

11.

un

23 2
23 6
Dan Petrescu arc posibilita- 

rcalizcz.ctinde să • i

9 <—15)
21 (—I) 12,

9
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BARI (16)
— 1 IOREN T. (12)
Bari va arunca totul In luptă, însă experiența 
ile „afară" a oaspeților
Pronostic : 1, X, 2
GENOA (9) 23
— LAZIO (8) 23
Romanii vor trebui să 
dute, în cazul în care 
europeană.
Pronostic : X
INTER (7) 23
— ( AGI.IARI (l 1) 23
Milanezii pornesc ca fav 
hotăriți să evite
Pronostic : 1, X
JUVENTUS (2)
—NAPOLI (3)

După cum se știe, .IUVE nu se Insă intimidată 
de nici un adversar (redutabil).
Pronostic : I, X
P\RMA (5)
— MILAN (1)
Sint „rosso-nerri" 
pe terenul din 
echipă.
Pronostic : X
ROMA (11)
— TORINO (I) 
Gazdele ar putea 
prlului teren, dar 
țească ■•zestrea".
Pronostic : 1, X
VERONA (15)
— ( IlEMON. (17)
Dacă va rata victoria, Verona i i va semna singură 
retro;, radarca.
Pronostic : 1

își va spune cuvîntu).
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23 6 I
"I 16

I I
I I

j

!
I

THEO — REISEN — SIBIU

Transportă persoane pe ruta Brașov — 
Deva — Stuttgart, in zilele de 6 și 20 martie 
1992, cu autobuze Mercedes și Scania.

Anunță schimbarea sediului dc la A.C.R^ 
pe bdul Milca, bloc 9, scara A, parter.

Telefoane : 924 — 47750, intre orele 8—15 
și 924 — 27223, intre orele 16—21. (784)

SOCIETATEA COMERCIALĂ

MIPA S. A. ORĂ.ȘTIE

Vinde cn gros și en detaillc, la prețuri foar
te avantajoase :

• ness „Cacieo“
• ness „Amigo**
• bere la cutie
0 sucuri
• țigări 1,M și Assos
Informații la telefoanele 41574, 41902.

(220)

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ
’ opPIVd

DE STATISTICA

Anunță agenții economici și persoanele 
fizice interesate că a apărut „Anuarul statistic 
al României" — ediția 1991.

Anuarul se poate procura de la punctul de 
vinzare al D.J.S. Deva, str. I Decembrie, nr. 
10, camera 2, telefon 14016.
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ANIVERSARI
• Cu ocazia aniversării 

zilei de naștere. Emil îi 
urează bunului său prie
ten, Iosif I’etruți, din De
va. .La mulți ani sănă
tate și multă fericire !

(1222)

VINZARI - 
CUMPĂRĂRI

« SOCIETATEA Comer
cială ALM1R/V" S.R.L., 
sediul in Tirgu Jiu. str. 
România Muncitoare nr. 
23, telefon 929/15569, vin
de en gros sau en detaille 
tablă zincată. diametru 
0,5—0,45 mm, 1,50x0,75 mm. 
covoare plușate — Cisna- 
die. (1233)

• VlND microbuz VW
Diesel și Aro 243 Diesel. 
Deva, telefon 27479, între 
orele 20—22. (1102)

• VIND remorcă auto
5 t, preț convenabil. Deva, 
telefon 23039. (1170)

• VIND Lada 1500 și
antenă parabolică comple
tă Hunedoara. 21495, Zbo- 
ra. (1187)

• VlND Lada 1300 S,
stare excepțională, liune- 
doma, telefon 20957 (str. 
I’anait Cerna. 7). (403)

• VlND Oltcit 11 RM,
an de fabricație 1989, ma
șina cusut Singer. Hu
nedoara, telefoane 17064, 
orele 9—21 ; 21245. după
ora 16. (680)

• VIND Dacia 1310. De
va, str. C'rișan nr. 8, tele
fon 18954. (681)

« VIND casă cu 5 ca
mere, beci, garaj, cu încăl
zire centrală pe bază de 
gaze, dependințe, loc de 
extindere a construcției. In
formații Hunedoara, tele
fon 957/20486. după ora 16. 

(100)
• VIND autoturism Wart

burg 353 W 001, tip nou.

an fabricație 1981 și mi
crobuz Ford pe benzină, 
1 600 cmc, an fabricație 
1982. Informații Sarmize- 
getusa nr. 78, telefon 137 
sau Cirncști, telefon 103.

(1201)
• VIND Dacia 1310, sta

re excepțională. Călan, te
lefon 30174. (1135)

• VlND căști •Integra-
le”. Deva, Gojdu, bl. E 4,
ap. 52. (1196)

• VlND orgă, două ma-
nuale, stație 200 W. Hune
doara, telefon 12231. (1204)

• VlND casă, dependin
țe, material construcții. De
va, Ștefan cel Mare, nr. 1. 
Deva, telefon 13916. (1203)

• SC. RATINEX S.A.,
cu sediul in București, sub
filiala Deva, oferă spre vîn- 
zare. prin licitație publică, 
mijloace fixe. Licitația va 
avea loc la sediul unității 
din Deva, str 22 Decembrie, 
bl. 41, la data de 17 martie 
1992, ora 11. Relații Ia te
lefon 21514. (1207)

• VÎND convenabil mo
bilă. stare perfectă. Hune
doara. telefon 11167. între 
orele 17—20. (401)

• VIND motor Aro D, 
Hațeg, telefon 70311. (1226)

• VlND frigider. preț 
25 000 lei ș' o căciulă de 
vulpe polară cu 8 000 lei. 
Deva, telefon 25575. (1225)

• VIND I.J. BOC. cali
bru 16, stare foarte bună. 
Informații Teiuș. telefon 
557. Aida Nicolae. (1219)

• C A P. Șerel vinde la 
licitație publică. în data de 
15 martie 1992. ora 10, 
mijloace fixe și obiecte de 
inventar. Reiaîii ia maga
zia CAP.

• VIND 
Minsk, preț 
Deva, telefon

(1217) 
motocicletă 
convenabil. 

17757. (1216)
• VIND două vaci și o 

minză. Informații Almașu 
Sec, nr. 79.

• VIND Oltcit Club
(30 000 km), motor francez, 
stare perfectă. Hunedoara, 
telefon 20957. (408)

SC. VI’RO TERA S. V. SIMBRIA
(fosta BVTMA 20)

i.iv rează din stoc :
G televizoare color „SA VLSI NG TELETEXT'* 

cu telecomandă, made in KOREA, cil diagonala 
de ăl cm, la prețul de 105 000 lei, termen de ga
ranție 6 luni.

• televizoare color „S VMSUNG** cu tele
comandă, made in KOBE \, cu diagonala de 
51 cm, la prețui de 99 000 lei/buc. ; termen d< 
garanție 6 luni.

• televizoare color „ANTTECII** cu tele
comandă, made in .Japonia, cu diagonala de 
51 cm, la prețul de 120 000 lei/buc.; garanție 
6 luni.

• anvelope DACIA 1300 — 155x13 la 5990 
lei/buc.

• anvelope L\I)A — 105x13 la 7102 lei/ 
buc.

• încălzitoare instantanee pt. apă (import) 
la 35 000 lei/buc.

La aceste produse se fac livrări și en gros, 
iu acest caz, prețurile fiind negociabile.

De asemenea, reamintim că deținem și 
vindem imediat din stoc toate tipurile de trac
toare, anvelope pentru autocamioane și trac
toare, acumulatoare, întregul sortiment de pies» 
de schimb pentru tractoare, mașini agricole, 
auto, rulmenți, folie polietilenă pentru solarii.

Pentru mașini agricole se primesc comenzi 
cu termen de livrare pînă la 15 zile.

Relații la telefoanele 956/60 12 I ; 6096(1 ; 
61090; 61091. (228)

IIHTHK AKE

Hi- la S ( „Vipia" S. V. Deva am primii o notă prin 
care »e face precizarea că, referitor la conținutul ar
ticolului ..Poliția economică și proiecția populației 
împotriva actelor <le comerț ilicit", s-a comis o eroare, 
salariatele numite care au pus in viu/are cafea ness 
<u tcrnvnul depășit, ncaparținind de societatea mai 
siis-rnenționalâ. f acem deci cuvenita rectificare.

• VlND Dacia 1 300, ex
cepțională, televizor co
lor. Hunedoara, telefoane 
12243 sau 12234. (406)

• QUASAR ELECTRO
SRI, Deva vinde subansam- 
ble pentru instalație recep
ție TV prin satelit și asi
gură montarea. Telefon 
956/11261. (1229)

• S.C. INTERNATIONAL
Multiprest Deva vinde. Ia 
cele mai avantajoase pre
țuri din județ, en gros și 
en detaille, televizoare co
lor, video și alte pro
duse electronice. Oferim 
garanție 6 luni. Bdul Dc- 
cebal, bl. C-parter, telefon 
23488. (850)

• DOR COMIMPEX 
SRL Hunedoara, str. 
Brîncuși, nr. 6/A, te
lefon 15213, vinde en 
gros și cu amănuntul 
țigări, dulciuri, tele
vizoare color, produse 
electrocasnice din im
port. (407)

OFERTE DE SERVICII

• FIRMA „TRAN
SILVANI AN HOLI
DAYS SRL" transpor
tă persoane în Germa
nia. Informații la te
lefon 24950, între ore
le 19—22. (1035)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

o SCHIMB garsonieră 
proprietate personala în 
Hunedoara, confort I, cu 
cedare contract apartament 
2—3 camere, zonă centrală 
Hunedoara sau schimb 2 
garsoniere proprietate per
sonala, confort I, cu a- 
partament 3 1 camere pro
prietate, cu diferențe de 
preț pentru confort. Hu
nedoara, telefon 15310.

(1221)
• SC HI M B ga rson icră

central Deva cu apartament 
2 camere central Deva, te
lefon 11350, ini. 126, dimi
neața. (1213)

• SCHIMB apartament 
2 camere proprietate din 
Sibiu cu similar Deva. In
formații telefon 924/82130. 
după ora 16, familia Cio
banii Cbeorgiic.

• SCHIMB garsoniera
confort sporit cu aparta
ment 2-3 camere. Deva, 
telefon 22654. între orele 
8—12 și 17—20. (1198)

ÎNCHIRIERI

• MEDECINS du MON
DE caută, pentru închiriat, 
un apartament de doini 
camere mobilat, cu tele
fon, de preferință la par
ter sau etaj inferior. Deva 
teici on 13871. (1131)

PIERDERI
• PIERDUT autorizație 

pentru confecționat coșuri

I
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I*
I
I
*
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și mături, eliberată de 
Primăria Orăștie, pe nu
mele Spaniol Savia. O de
clar nulă. (1218)

• PIERDUT legitimație
pentru handicapat, nr. 53, 
eliberată de Asociația Han- 
dicapaților Brad, pe nu
mele Trif Gheorghc. O 
declar nulă. (1202)

DIVERSE
• CAUT societate în

vederea construirii unui 
spațiu comercial privat. 
Informații Hunedoara, te
lefon 12234. (1201)

DECESE

o C.'U inimile zdrobite de 
durere și lacrimi în ochi, 
surorile Lolica, Aurica și 
I.iliana, fratele Petru a- 
nunță trecerea în neființă 
a celui care a fost

DORIN NICUI.A,
de 24 ani, 
din Nojag.

Dumnezeu să-l odihnească 
in pace! (1211)

• ÎN frumoasa zi de 
primăvara, 2 martie 
1992, destinul necruță
tor și tragic a smuls 
dintre noi pe prietenul 
nostru,

SVBlN DORIN 
MCUI.V,

la numai 21 ani, din 
Nojag, lăsind în urma 
lui un ideal și un marc 
vis. în singurătatea 
noastră, pașii ce ne 
poarta la tristul mor- 
mint cu flori și la
crimi de dor ce nu se 
vor usca niciodată 
pentru tine, cu toții 
știind că în patria lui 
Isus este mult mai 
bine, dar noi totuși te 
plîngcm și printre la
crimi îți spunem I a 
revedere, pînă la în
viere". Tinerii din sa
lul Nojag. (1205)

• UN ultim omagiu pen
tru

DORIN NICUI.A.
din Nojag. Nu te voi 
uita niciodată ! Maria.

• SOȚIA, copiii, ne
poții și celelalte rude, 
cu inimile îndurerate, 
anunță trecerea in ne
ființă a scumpului lor 
soț, tată, unchi și bu
nic,

ION l’OI’ESCV,

din Deva. Dumnezeu 
să-l odihnească ! Veș
nic îi vom păstra o 
vie amintire. Inmor- 
mintarea va avea loc 
la cimitirul din Deva, 
str. Gălugăreni, joi, 5 
martie 1992, ora 14.

(1231)

f

S.C. „MUREȘUL’ DEVA
ÎMPREUNA CU S.C. MISS ALICIA DEVA
Organizează vineri, 6 martie 1992, ora 18, 

Casa de Cultură Deva

PARADA MODEI

cu creație vestimentara pentru sezonul de 
primăvara—vară 1992.

Spectacolul este televizat. (230)

»

.1/20/618/1991
< oul . 307050601 ll.< . Deva

IH:DA(ȚIA Șl ADMINIS | |{ \ I | \ ;
2 700 Deva, sir I Decembrie. 35, 

județul Hunedoara 
Teii Ioane: 11’75 l?l>7. 11269

Telefon Tipografie: 25901 
Fax : IROGi

I
i
I
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I
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) ÎN ATENȚIA AGENȚILOR ECONOMICI 
j CU CAPITAL DE STAT SAU PRIVAT

Ziarul „Cuvântul Liber** oleră, in mod ex
cepțional, posibilitatea publicării unor reclame 
în pagina I a ziarului, cu o majorare de 1001a 
sută față de tariful obișnuit.

Agenții economici care doresc publicarea 
unor asemenea anunțuri sînt rugați să se adre
seze administrației ziarului, telefon 11269.

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„I.C.S.II.** — S.A. HUNEDOARA

Sir. Dr. P. Groza, nr. 8
Este firmă licențiată în evaluări, organizări 

conduceri de licitații la 
ale societăților 
conform Legii

Informații
vioare 110, 232
7,00 și 15,00.

si vînzarea de active 
comerciale cu capital de stat, 
580991 și II.G. nr. 634/1991. 
la telefoanele 957/14496, inte- 
si 957/12603, zilnic, între orele

REGIA AUTONOMĂ M UNICIPAI Ă 
DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

ȘI LOCATIV/Ă HUNEDOARA

ANUNȚĂ
Organizarea licitației directe in ziua de 2.> 

martie 1992, la sediul unității, pentru atribui
rea in locația gestiunii sau închirierea următoa
relor activități :

® grădina zoologică
® strand Valea Seacă
• WC publ icc
Relații suplimentare la sediul regiei, din 

biltil Republicii nr. 5, sau la telefon 12290, 
Hunedoara. (--!)

SOCIETATEA COMERCIALĂ , 
„MARES TUR** S.R.L.

lei

lei

iii sediul in ORASTIE, telefon 9.>1>/4I4I6 
ORGANIZE AZ \ EXCURSII ÎN: 

UNGARIA — Budapesta — 3 000
— săptămînai 
IUGOSLAVIA — Belgrad — 3 800
— săptămînai
CEIIO-SLOV ACI V — Banska Bystrica
— 5 000 lei si 20 DM — simbăta 
POLONIA — Varșovia — 7 500 lei și 
25 DM
TURCIA — Istanbul — 8 000 lei — in 
21 martie *92.

S.C. „MARES TIR** S.R.L. vă oferă bi
lete de odihnă și tratament in toate stațiunile 
din țară.

(2(H)
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\ FRONTUL SALVĂRII NAȚIONALE — DEVA 
\ Vineri, 6 martie 1992, ora 17, la sail) sin- ' 
> dicatelor din str. IVI. Kogălmceanu, va avea loc \ 
\ Convenția Municipală a Frontului, pentru ale- \ 
î fieri.
I

(\
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ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ 
A TINERETULUI LIBER 

II UN EDOAR A—DEV A.
in colaborare cu

I UNDAȚIA JUDEȚEANĂ DE TINERET
Face înscrieri la spectacolul-concurs „MISS 

PRIMĂVARĂ** 1992. înscrierile se fac zilnic, 
intre orele 9—17, la sediul organizației, din 
strada Mihai F.minescu, nr. 2, telefoane 16617 
sau 11917.

De asemenea, pune la dispoziție spații pen
tru diferite ocazii (nunți, cununii, botezuri etc.) 
la prețuri avantajoase*.

Vă așteptăm ! (221)

întreaga răspundere pentru conținutul 
ai (icolclor publicate o poartă 

aulorii acestora.

TIPARUL:
S.O. „Polidava” S.A.

Deva, str. 22 Decembrie 257
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