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■ DUBLIN. — Trimul 

ministru irlandez, Albert 
Reynolds, a apreciat că 
negocierile intercomunitare 
intre principalele partido 
politice rrord-irlandezc, ce 
urmează să inceapă astăzi, 
ar trebui să deschidă o 
nouă cale către obținerea 
păcii in această provincie 
— informează Reuter.

„Locuitorii din nordul 
Irlandei merită o viață mai 
bună. Trebuie să nu ne 
mai gindim atit de mult 
la trecut, ci mai degrabă 
la viitor* — a declarat 
Reynolds in cadrul unei 
reuniuni a partidului Fian- 
ua Fail al Cărui lider este.

■ NISTORENI. — La 
Nisporeni a avut loc o 
consfătuire in cadrul că
reia a fost constituită Aso
ciația raională a femeilor. 
Xsociația a adoptat un a- 
pcl adresat femeilor din 
TransnUtria in care roagă 
ra acestea să facă tot ce 
depinde de ele pentru a 
se pune capăt vărsărilor 
de singe, reiiistaurării pă
cii ți pentru a zădărnici 
dezmembrarea republicii. A 
fost adresată, de asemenea, 
o diagramă lui Boris Elțin, 
in care se cere intervenția 
președintelui Rusiei in ve
derea retragerii detașa
mentelor de mercenari ruși 
de pe teritoriul Moldovei, 
prezența lor fiind califi
cată drept un atentat la 
independența și suverani
tatea Republicii, relatea
ză agenția Moldova l’res.

■ AMMAN. — Iordania 
și Armenia au convenit în 
principiu să stabilească re
lații diplomatice — anun
ță Reuter, citind surse 
oficiale din Amman. Se 
precizează că această de
cizie a fost luată în timpul 
vizitei in Iordania a mi
nistrului armean de exter
ne, Itaffi llavanisian. Sur
sele menționate au rele
vat. de asemenea, că un 
acord oficial privind sta
bilirea de relații diplo
matice va li anunțat ulte
rior.

CLU8UL OAMENILOR 
DE AFACERI 

DIN HUNEDOARA
Revenim cu noi amă

nunte primite de la dom
nii Alx.mdril Drigotă și 
Gelu .Simoc, doi dintre 
inițiatorii acțiunii, care 
nc-au vizitat la redacție.

Clubul oamenilor de a- 
f.iceri din Hunedoara se 
conturează. Inițiativa a fost 
îmbrățișați de majoritatea 
oamenilor de afaceri care 
au fost contactați. Acest 
club beneficiază și de 
ori imul celor „mari" din 

ora'. — „Siderurgica» S.A. 
și „l.C.S.H.” S. care 
prin domnii Silviu Sa- 
moitescu șl Dorn Gaița 
și-au declarat sprijinul, ca 
și Primăria municipiului, 
prin noul primar, dl. Re
mus Mariț.

liste în definitivare sta
tutul clubului. în curînd 
clubul va l»encficM și de 
••ediul in care să-și dcsf.i- 
oare activitatea ( N. T.).

S.C. GA8RIELA- 
COMIMPEX S.R.L. 

ORAȘTIE

Strada Stadionului 
nr. 3, telefon 41412 

VINDE EN GROS :
■ Kent — 248 lei

■ Marlboro
335 lei

Domnul tîlhar era foarte 
gelos... /..

• întilnlre Ia o bere • Un om intră la bănuială. 
• Serialul .Dallas'* a pierdut un spectator • O fe
meie cade în iarbă, apoi dispare. • Ce se vede pe 
un geam deschis. • Gelozia se dezlănțuie. • Cea de 
a patra săritură pe fc reastră.

Vasile Pop din Hunedoa
ra, bdul Dacia, nr. 10, s-a 
dus intr-o zi in vizită la 
mama sa și a întîlnit-o aco
lo pe Solonica G., pe care, 
zice domnia-sa, o cunoș
tea destul de Îndeaproape, 
de ctțiva ani. Au consu
mat împreună ceva bere. 
La cîteva orc după prînz, 
s-au despărțit. Solonica s-a 
intilnit în drum spre casă 
cu V. Dodenciu șt a schim
bat direcția spre domiciliul 
acestuia. V. Pop a văzut 
figura și s-a luat după ei. 
A găsit-o pe Solonica în 
apartamentul respectivului. 
A urmat un schimb de 
întrebări și răspunsuri 
scurte: ..Ce cauți aici?".
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COMPORTAMENTUL ELEViLOR
ȘARPELE NEGRU

Despre felul cum călă
torim cu trenul, s-a scris 
mult și, probabil, se va 
m.ii scrie. Va mai cur
ge multă cerneală pen
tru că ceea ce oferă că
lătorului C.F.R.-ul este 
departe de ceea ce ar fi 
normal să ofere o lume 
civilizată Din păcate, 
distanța de aceasta se 
mărește pe zi ce trece. 
Dezinteres, nepăsare, van
dalism, lipsa aplicării le
gislației și poate multe 
altoie.

lără a emile pretenții 
absurde, orice călător îți 
dorește. cînd pleacă la 
drum, doar citeva lucruri: 
căldură în vagoane, lu
mină și punctualitate. Da
că a treia cerință tinde 
să intre în normalitate, 
problema iluminatului în 
vagoane este, uneori, in
calificabilă. Tn dimineața 
zilei de 4 martie, curent, 
cu trenul personal care 
circulă pe ruta Brad — 
Siincria, în nici unul din
tre vagoane (comparti
mente) nu era lumină 
(nici măcar de sămînță). 

FLAS»!
o TOPUL BRETl 'IILOR IN 

I’IATA DEVEI. Simbătă și du
minică, în sărăcia de. produse, 
prețurile cerute de vînzătorii 
particulari s-au situat la cote, 
deosebit de ridicate : 70—75 leii 
kg la cartofi, 70 lei la ceapă, 300 
lei la arpagic. 50 lei la morcovi, 
500 tel la usturoi, 50 lel/l <lc 
lapte, 100 lei kg la telemea, 12 
lei oul. Să tot ai bani șl să 
cumperi, nu ? (N. T.).

O MEDICALA. Tinăra dr. 
I ictorla Timpean, de la Centrul 
dc recoltare a singelul Deva, 
fostă studentă a cunoscutului pro- 
fe or unh', dr. Mircea Cucillanu

de la Cluj, a trăit zilele trecute 
bucuria unui prim succes în ac
tivitatea sa dc cercetare șl a- 
plicare a cunoștințelor științi
fice : obținerea Certificatului
pentru producerea și livrarea 
serului HEMOTEXT, utilizat în 
secțiile de reanimare pentru 
transfuzii. Serul a fost atestat 
de. Centrul dc hematologie din 
București. Felicitări! (SC.).

O GEST DE OMENIE. Trans
portul călătorilor pc traseul Dc 
ra—Brad este asigurat de S.C. 
Crișbus. Simbătă 7 martie, din 
motive, să zicem, întemeiate, 
autobuzul dc ora 12, pc traseu/ 
Deva—Brad, a fost, suspendai 
La solicitarea mal multor călă
tori, S.C. „(oratran." Deva a 
asigurat transportul pasagerilor 
venind astfel în sprijinul acelora 
car- erau / goți dc alte mijloace

dc transport gin Brad lată, deci, 
un adevărat gust de omenie. (C l‘ )

O TELEFON FUR \T. In Io, 
să găsească ceva mai bun de (ti
cul. Romulus Tan, Constantin 
Chertecz și Dorcl Pwaluc. (toți 
tineri fără ocupație), împreună 
cu Vtorcl Nan (19 ani), munci
tor ia l.R.E. Deva, au furat, 
noaptea, un telefon public din 
cartierul Dacia Deva Poli
ția l-a depistat pc răufăcători, 
urmin l ea legea sa-și spună cu- 
i intui. (N T.)

Q 'l’OV O știre de ultima 
oră lașa să se in(clca<® eă pe 
total l alea Jiului ar fi SPl) de 
angajați care au o dulda criljta'e 
— de angajat și patron. Dintre 
aicșlia se parc ca <> bună parte 
■.<• ocupă in ma iorlta'.vi i’mim/ut
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.Am de luat niște bani de 
la o vecină a domnului D". 
ș.a. Cînd discuția s-a mai 
potolit, gazda a venit cu 
propunerea :

— N-am strop de bău
tură in casă. Hai să mer
gem la un local.

Cei doi au fost imediat 
de acord și, iată-1, după o 
vreme, pe cei trei prezențî 
la o masă în restaurantul 
.Transilvania". S-au pus 
pe petrecere. I.a un mo
ment dat, Solonica G. s-a 
ridicat :

TRAIAN BONDOR

(Continuare în pag. a 2.a)
z- - -,T.-.

l’entru că drumul nos
tru nu s-a oprit la Si- 
meria. în acea dimineață, 
ci la Petroșani, aveam să 
aflăm un lucru intere
sant legate de becuri și 
anume că majoritatea a- 
cestora dispar de la cei 
care au menirea de a 
asigura un transport ci
vilizat. l’apt semnalat de 
o doamnă din tren — 
ocupanta locului 92, vagon 
clasa I, pe ruta Simeria 
— Petroșani, care a co- 
boril la stația Simeria- 
Triaj ți care se plîngea 
că „din 300 de becuri, șe
ful de tură ar fi speriat 
vreo 250", dumneaei ră- 
mlnîndu-i...

Dar me.rgînd mai de
parte pe „firul de tro
leu", după stația Ohaba 
de sub Piatră, au înce
put să defileze prin va
goane trei „prala" anun- 
țînd pe un ton de codru 
„Carpați și As.sos avem". 
Or fi avînd ei cc-or fi 
avînd, dar numai bilete 
de călătorie pure-se că 
nu prea aveau.

CORNEL l’OENAR

catastrofelor44Să ajutăm
Liceul de Artă Deva a 

găzduit expoziția de pic
tură cu care s-a finali
zat faza județeană a con
cursului internațional „Să 
ajutăm la prevenirea ca
tastrofelor". Concursul 

urmărește promovarea slo
ganului internațional pen
tru anul 1992 : „Umani
tate — uniți împotriva 
catastrofelor*. El este ini
țiat de Comitetul Inter
național de ..Cruce Roșie*, 
în colaborare cu Federa
ția Internațională a So
cietăților Naționale de 
„Cruce Roșie* și „Semi
lună Roșie*.

Lucrările realizate de 
copii în vîrstă de pină la 
15 ani, elevi al școlilor 
huncdorenc. au fost selec
tate și premiate de un 
juriu format din profe
sori de desen. Părerea

Am fost și noi elevi. Alte 
și alte generații ne-au luat 
locul. Am crescut intr-un 
regim impus de statul to
talitar. Am trăit într-un 
climat care conducea la 
formarea de „buni execu- 
tanți". Am fost educați să 
gîndim mai puțin sau, mai 
bine zis, ni se „creau con
dițiile" să nu gîndim ! Re
voluția din decembrie 1989 
a demolat baza unui astfel 
de tratament. C’a atare, sis
temul de învățămint trebuie 
schimbat ți el. Tinerii pc 
care îi pregătește acum 
școala sînt pentru o nouă 
societate. Proiectul noii 
I.cgi a învățămîntului este 
înaintat Parlamentului ac
tual, dar, mai mult ca si
gur, legea va fi aprobată 
de cel care va rezulta du
pă alegerile generale. Pină 
atunci, trebuia să apară

pe /T
— Costă mulI lecțiile de înot
— Nu 1 Dar pretindem plata inainlc...

la prevenirea 
unanimă a juriului a fost 
că lucrările sînt valoroa
se, fiind realizate în plan 
artistic, evidențiind atit 
universul copilăriei, cit și 
atitudinea lor față de te
ma abordată. De ase
menea, a subliniat și a- 
portul cadrelor didactice, 
care i-au îndrumat pe 
copii în realizarea dese
nelor.

Pentru calitățile lor 
deosebite, au fost premiate 
de către Filiala 
ce Roșie* a 
Hunedoara sub 
jul căruia s-a 
faza de concurs, patru 
lucrări. Acestea vor par
ticipa la faza națională 
de la București. In 8 mai, 
cu prilejul Zilei Mon
diale a „Crucii Roșii", 
va avea loc la Geneva 
faza internațională. la 
care vor fi prezente pic- 

de „Cru- 
județului 
patrona- 

organizat

un regulament privitor la 
activitatea elevilor in a- 
ccastă perioadă de tranzi
ție. Și el a apărut. I.a 
timpul cuvenit, ziarul nos
tru a făcut trimitere la 
unele prevederi ale sale, 
și anume : dezvoltarea li
beră a personalității elevu
lui, întărirea respectului 
față de drepturile și înda
toririle acestuia, în con
dițiile specifice societății 
democratice. Prin inter
mediul regulamentului era 
reglementată structura anu
lui școlar, modalități) ■ de 
realizare a procesului in- 
structiv-educativ și de e- 
valuare a nivelului de pre
gătire a elevilor, încheie
rea situației școlare tri
mestriale și anuale, des
fășurarea examenelor de 
corigență. înscrierea elevi
lor în toate formele ți ni

turtle oare vor dobindi 
premii și mențiuni la fa
za pe țară.

La faza județeană s-ou 
acordat: PREMIUL I, fn 
sumă de 2 000 de lei, 
RUXANDREI COROIU, 
de la Clubul Copiilor din 
Hunedoara ; PREMIUL II, 
1 000 de lei, lui MIRCEA 
MUNTEANU, de la Liceul 
de Artă Deva ; PREMIUL 
III, 500 de lei, DELIEI 
CIOROBEA și VALENTI
NEI IONIȚA, ambele, de 
la Liceul de Artă Deva. 
Au primit daruri și cei
lalți copii prezenți la 
vernisarea expoziției. Da
ruri pe deplin meritate 
pentru măiestria cu care 
ou minuit pensula și 
pentru generozitatea me
sajului ce transpare din 
picturile lor.

V. ROM \N
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velurile de învățămint și 
transferarea lor de la o 
instituție la alta etc.

Menționăm că la baza 
noului regulament, ca un 
cîștig tie mare preț, a 
stat dezideologizarca și de
mocratizarea instituției șco
lare, bineînțeles alături de 
ridicarea nivelului de exi
gență față de elevi. Reve
nim acum cu mențiunea a- 
supra cîlorva dintre aceste 
exigențe, cum sint ele stipu 
late, pentru că școala, la 
rindul ei, este in tranziție 
spre democrație, ca insti
tuție. asemenea altor insti- 
tnții ale statului, dar pen
tru o funcționare corectă 
are nevoie de norme, de 
o ordine care să fie înțe
leasă și respectată ca a- 
tare. Așa cum menționa 
prof. dr. Nicolae Radu, 
director general în 
„Foarte multe evenimente 
școlare sau care țin de 
comportamentul elevilor 
pot fi reglementate sau 
rezolvate, pornind dc la 
un regulament la care se 
adaugă întotdeauna bînmt 
simț, posibilitatea de co
municare și informare, re-

MINEI. IIODEV

(Cordiiiuarc iu pag. a 2-a)

doar de propri'le firme, iar la 
se'viclu... limbul tree, pla'a 
mcrtte. IC. B ).
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vîrstiiicii noștri părinți!

(Urinare din pag. 1)
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I atunci unica alternativă 
J rărnine internarea intr-un 
I cămin.

In județul nostru, o a- 
> semenea instituție pen- 
I tru bolnavi cronici se 
' află la Brănișca. In pre- 
| zent sint internate aici 
, 117 persoane, unele cu
• suferințe mari, care le 
I imobilizează la pat. Ce 
. înseamnă efortul non- 
■ stop al personalului me- 

dico-sanitar, al infirmie- 
i rclor și îngrijitoarelor an- 
I gajate la acest cămin, 

este lesne de presupus. 
| Despre ceea ce este nou 
. aici, despre moderna vi- 
| ziune asupra activității 
; intr-o instituție cu acest 
• specific aparte, ne-a vor- 
I bit pentru început dl dr. 
. Mihai Ciuhat: „S-au fă- 
| cut schimbări atît în 
• privința dotării cit și a 
I personalului angajat Am 

primit ajutoare clin Gcr- 
• mania, prin „Deutsches 
| Hotes Kreuz". Avem pa- 
• turi noi, frigidere, ma- 
I șini de spălat. Ținind sca- 
. ma că am angajat per- 
Isoane tinere, fără expe

riența in această muncă, 
i ne-am ocupat in paralel 
I de perfecționarea perso

nalului in direcția bunei 
| îngrijiri a bolnavului. 
. Trebuie să subliniez că 
I Întregul personal medi- 
. ■o-sanit.ir al unității 
■ noastre a avut prilejul 
I -.i ia parte la seminarul 
' de geriatrie—gerontologie. 
I organizat în ianuarie ac.

!j Deva și la Alba Iulia, 
| , i sponsorizat de organi

za'ia „Medicii fina fron- 
| tiera" Seminarul s-a in-

1

Cauzele care determină 
anumite persoane să ia 
hotărire.i internării pro
priilor părinți sau bunici, 
ajunși in neputință, în 
casele pentru virstnici, 
sint diverse. Lipsa timpu
lui material necesar în
grijirii lor și veniturile 
modeste ale familiei sint 
doua dintre acestea. Alt 
motiv — și poate cel mai 
dureros — este că și bă- 
trinii, ca și copiii, rămin 
uneori singuri pe lume. 
Singuri și bolnavi. Și

cheiat cu o vizită in uni- • 
tatca noastră, un nou > 
prilej de schimb de im- I 
presii și păreri cu oaspe- ' 
ții". |

Exigența conducerii . 
față de lucrul bine făcut I 
este la ordinea zilei. , 
Cursurile de perfecționa- ] 
re profesională, urmate I 
de către infirmiere și > 
îngrijitoare, sint adevă- | 
rate lecții despre igiena » 
și alimentația celui in- | 
temut, despre dezinfec- . 
ția permanentă a încape- |

cursul Ja experiența al
tora în cadrul formelor de 
activitate colectivă în 
școli".

Iată cîteva dintre aceste 
exigențe I Elevii din în- 
vățămîntul primar, gimna
zial, liceal, profesional, 
complementar sau de uce
nici sint datori : să frec
venteze cu regularitate 
cursurile școlii pînă la 
absolvirea acesteia ; să 
participe la lecții și Ia 
celelalte activități obliga
torii organizate de școală;

COMPORTAMENTUL ELEVILOR
să-și însușească cunoștințe
le și să-și formeze deprin
derile prevăzute do pro
gramele școlare ; să aibă o 
comportare civilizată și o 
ținută decentă ; să fie po- 
litico.și, disciplinați în școa
lă, în familie, pe stradă șî 
în alte locuri publice ; să 
respecte personalul didac
tic, administrativ și de 
serviciu al școlii ; să cu
noască și să respecte cu 
strictețe legile țării ; să

vizioneze spectacole care 
corespund vîrstei lor ; să 
nu frecventeze barurile, 
cazinourile și să nu prac
tice jocuri de noroc ș.a.

E vorba, cu alte cuvin
te, de norme ce privesc 
bunul simț școlar și nimic 
altceva, pe care le-am 
readus în atenție cu gîn- 
dul că în școlile județului, 
mai ales în licee, nu se va 
mai înregistra un număr 
mare de absențe care ge

nerează o pregătire prct.i 
ră, că se va schimba cev.i 
în comportamentul unor 
elevi pe stradă, în mi'le i 
cele de transport, că vor 
fi date uitării cuvintele i 
expresiile triviale re,iile 
fără jenă în auzul tuturor, 
că nu vor mai fi distrus 
bunuri și numele elevilor 
nu vor mal face parte din 
listele poliției ca răufăcă
tori și hoți, că familia va 
fi familie și se va preo
cupa mai mult de copiii că 
rora le-a dat viață. Da. 
numai așa ne vom croi 
cu toții drum spre civi 
lizația invidiată a altora 1

I

-------------------------------------------------- |
LA CĂMINUL—SPITAL BRÂNIȘCA j

% 
--------------------------------------- I 

rilor și a obiectelor fo- I 
losite zilnic, dar și de- ‘ 
spre primirea în spital a | 
bolnavului, moment im- • 
portant pentru psihicul | 
și așa labil al celui care , 
realizează că este pâră- i 
sit, izolat, ori n-arc altă J 
alternativă.

— Este o muncă grea, . 
o muncă ce se cerc făcu- | 
tâ cu sufletul — spune J 
dna z\na Tricu, adminis- > 
trator. Este grea, pentru I 
că nu avem o centrala J 
termică, nu avem uncie | 
dotări. Poate ar fi bine » 
ca unii agenți economici | 
să sponsorizeze asemenea . 
unități. Am avea nevoie | 
de menghine, de diferite ‘ 
scule și dispozitive, de 
aparate de sudură. Facem | 
un apel călduros către . 
S.E.T T.I’.P.L. (fostul t 
J.I’.E.T. Deva) să ne a- J 
jute cu 3—4 vagoane do , 
lemne de foc, la prețuri I 
accesibile. ;

. Preocupări, griji coti- I 
diene. Pentru semeni, ' 
pentru mai virstnicii bol- | 
navi, lăsați — în nume- . 
roase cazuri — exclusiv | 
in grija personalului mc- , 
dical și de îngrijire. Și ț 
dacă aceste rînduri au • 
radiografiat eforturile și j 
dorința de mai bine de I 
care este animat persona- ' 
Iul acestei instituții, nu | 
putem încheia fără ape- . 
Iul de suflet să nu-i ui- | 
tăm cu totul pe cei care ' 
ne-au crescut și ne-au iu- i 

uit.un pe I 
părinții și bunicii noștri! i 
Ar fi păcat. ■

rsii-.itt siv \
î

>

Ghiocelul )
Copii, voi știți poves

tea ghiocelului? Și eu 
ani aflat-o cind eram 
de virsta uoasfră. Se 
spune că ghiocelul are 
mamă vitregă. Aceasta, 
plnă mi se sfirșește iar
na, il tot zorește să lasă 
din pămint și să-nf!o- 
rea.scă, „I.cneșule ! — il 
apostrofează. Toate flo
rile au înflorit. Afară-i 
soare și bine, iar tu 
hibernezi. Trezește-te !“ 

însingurat și trist, 
ghiocelul iși scoate 
capul din pămint. l'in- 
tul rece și peticele de 
zăpadă din locuri dosni
ce il intimpină. Înfri
gurat și trist iși pleacă 
atunci capul, clopoțel 
imaculat zvonind a pri
măvara, 
care l-a ocrotit.

Ori de cite ori zăresc 
pe la coli uri băbuțe îm
brobodite oferind tre
cătorilor ghiocel, imi a- 
minte.se povestea care 
atit de tare mi-a impre
sionat sufletul de copil. 
Mă bucur și mă întris
tez, in același timp, 
privind buchețelele în
grămădite în coșuri. Mă 
bucur pentru primăvara 
care-i pe-aproape. Dar 
mă-ntristez văzind gin- ) 
pasele flori mirosind a ț 
crud si a zăpadă, legate 
sirius eu ață. Imaginea 
contrastează cu cea din 
amintire ; poieni acope
rite de ghiocei parfu
mați, prea mari spre a 
le fmbrăt/șa rii privirea, 
< uprinzind ulița candoa- 
ri\ prospețime si 
mu.cțe rit poate 
po ți numai un 
de copil. țV.H).

spre pumiatul

1
*

fru- 
adă- 

sufb’l l’

Domnul tilhar era foarte gelos...
(I rni.irr din pag. I)

l’i mine sj ma •■>•11- 
.-.iti, nu \ rcau ■ pierd 
,Dalla‘."-ul.

și a icș't grăbită, dar 
n .III trecut 30 de minute 
și s a întors imbraeată 
elegant Au stat toți trei 
pina i.i ora închiderii. 
Noaptea tirziii au ieșit. 
V D. i-a șoptit : cva So
mnie,fi apoi au luat o spre 
i asă V Pop i zis rn o 
rondure pe \ echea și a- 
prnpiata sa prietenă, să 
nu pat/, isca ceva pe drum. 
Intr-un loc. în întuneric, 
.'solonii a sa impii dicat și 
a căzut, <a și însoțitorul 
ej, de altfel V. Pop s-a 
ridicat și plecat. Se
pare ca l-a mustrat con
știința fiind'a a lasat-o pe 
femeie in iarbă Sa întors 
la locul intimplarii, dar

.Soloniea nu mai era. Deși 
cu mintea piina dc alcool, 
V. Pop a raționat cam 
așa : Alia, s-a dus la ce
lalalt. la să săd cum mii 
trișează !" \ pornit la 
drum, simțind cum creie
rul ii fierbe de gelozie.

Ajuns la blocul cu pri 
cina, n-a sunat la ușii, ci 
s-a dus in spate. Norocul 
lui era că apartamentul 
lui V. D se afla la par
ter, iar geamul do la su
fragerie deschis larg. L-a 
văzut pe proprietar întins 
pe canapea și pe Solonicn 
lingă cel adormit. A sărit 
pe fereastră și a sisîit-o 
pe Solonica să-șl vestească 
sosirea. Femeia l-a văzut, 
a făcut ochii mari. S-a 
sesizat și cel întins pe pat 
și a dat să se scoale. V. P. 
a sărit pe geam, afară. N-a 
[decât insă, ci a stat la 
plndă. ( ind lucrurile s au

liniștit inauntru, a incă- 
Iccat iar fereastra. Soloni- 
c,i a venit spre cl. V. P. 
a prins-o dc păr, a trîn- 
tit-o la podea, apoi a tă
băcit asupra ei cu pumnii 
și picioarele, t ind a sim
țit că nu mai mișca, i-a 
smuls două inele de pe 
degete, dupu care i-a tras 
rochia peste cap. In acest 
moment cel întins pe ca
napea s-a ridjeat.

— Ce cauți aici și ce 
faci ? — a întrebat.

V. P. n a băgat în sca
mă întrebarea și a sărit — 
a patra oară — pe geam, 
disțiărind în întunericul 
nopții, precum un cunoscut 
„personaj" în ceață. Fap
tul nu i-a slujit la nimic 
și a fost înhățat în foarte 
scurt timp șl dus acolo 
unde ic c locul Biliarilor, 
indiferent dacă s geloși sau

R.A.D.E.F. „ROMANIAFILM"
FILIALA HUNEDOARA — DEVA

PROGRAMUL
FILMELOR LA CINEMATOGRAFELE DIN 

JUDEȚ, PENTRU PERIOADA 9—15 MARTIE 
9—11 MARTIE A.C.

„Patria" DEVA • „Ninja dc aur" (Japonia); 
„Modern" HUNEDOARA • „Un viking vine 

din sud" (Italia);
Casa de Cultură CALAN • „Mississippi în 

flăcări" (S.U.A.);
„Zarand” BRAD • „Detectiv particular” 

(S.U.A.);
„Patria" ORA.ȘTIE • „O mie de miliarde dc 

dolari" (Franța);
„Dacia" 1IAȚEG • „Maimuța neagră" (Chi

na).
12—15 MARTIE A.C.

„Patria" DEVA • „Vulturul războinic" 
(Hong-Kong);

„Modern" HUNEDOARA • Incubus" 
(S.U.A.);

„Zarand" BRAD • „Legenda celor 8 samu
rai" (Japonia);

Casa de Cultură CALAN • „Cucerirea An
gliei" (România);

„Patria" ORA.ȘTIE • „Dragoste sublimă" 
(India);

„Dacia" HAȚEG • „Polițist, pilot de cursă” 
(Italia);

„Mureșul" S1MERIA • „Norocul ghinionis
tului" (Franța).

(215)

De la 
camera de 
comerț și 
industrie
• Societatea Comercia ! 

lă MIRO TRIDENTUM | 
DIN TIMIȘOARA pune , 
la dispoziția celor inte- I 
resați utilaje de tăiat , 
pentru industria de pre
lucrare a cărnii, pre
cum și tehnologii pen
tru abatoare și mini- 
abatoare ale firmelor 
DICK (Germania) și 
MOND1NI (Italia).

• Societatea Comer
cială MICRON KfT din 
Ungaria oferă VODCA 
la 0,8 î/0.5 1 și plăci 
PVC ondulate pentru a- 
coperișul unor construe- i 
ții ușoare.

• Societate mixtă 1 
din București vă poate 
facilita achiziționarea ' 
de : ulei de motor 20 VV 
40 „Super mobil'', pro 
ducție SUA, stoc în 5—li 
zile, 4 000 baxuri — 1 ■ 
bax = 12 bidoane de . 
1 litru, preț 600 lei/ 
litru.

Informații suplimenta 
re la Camera dc Co
merț și Industrie Hu
nedoara—Deva.

MAR 
10 MA

FROGRA

10,00 Actual
* Mctc

10,20 Calcnd 
zilei

10,30 TV5 E

12,10 Ora dc

13,00 Intcrfc

13,30 Muzica
yărinți

JV.V.,.,/.,.W.VZ//.,.W/AWAV.,.VAV.VA’.V1

PROBLEME LA PUTEREA 1000...
— Sa asiguri ritmicitate 

producției și salarii cores
punzătoare la 1 000 de an
gajați nu este azi o trea
bă ușoară, ba chiar este 
foarte complicată — ne 
spune dintru începutul 
discuției dna Bia Hcgcr, 
șef al secției din Hune
doara a S. (’ „Favior" 
S. A. Orăștie. Și asta din 
mai multe motive, pri
mul și cel mai impor
tant fiind lipsa materiei 
prime necesare, respectiv 
căzăturile din procesele dc 
fabricație dc la unitatea 
— mamă, ca urmare a vo
lumului mic dc pici cu 
care lucrează și dinșli la 
această oră. Eu înțeleg si
tuația, însă muncitoarele o 
privesc doar prin prisma 
interesului lor, avînd, dc 
altfel, dreptatea lor : să 
muncească ți să cî.știgc,

zUte cauze ale situației 
grele cu care sc confruntă 
și colccth ul secției „l 'a- 
vior* din Hunedoara sînt 
blocajul economic, prețu
rile mari — atft de pro
ducție, cît șl do vlnzarc și 
ale transportului —, mul
tiple alte cheltuieli *1 
impozite, uzura pronunțată 
a mașinilor etc. Ca $1 In 
alte unități economice, șl 
ale), muncitoarele acuză

inechități in salarizarea 
personalului direct pro
ductiv și indirect produc
tiv, preocuparea scăzută 
a factorilor cu răspunderi 
in aprovizionarea tehni- 
co-materială și desfacerea 
produselor către benefi
ciari, alte lucruri... doar 
închipuite.

Am rugat-o pe dna Bia 
Hcgcr să ne spună ce 
perspective dc redresare 
și de calmare a spiritelor 
are secția.

— z\re, sper, cit de cu- 
rînd. Repet, în măsura în 
care vom primi cantități 
mal mari <lc deșeuri din 
blană dc la „Favior" Orăș
tie, vom putea da mai 
mult dc lucru muncitoa
relor. Insă noi nu lu
crăm doar cu asemenea 
materie primă, ci șl cu 
postav, fiș, velur — din 
care confecționăm șube 
îmblănite, haine din velur, 
mănuși, căciuli, huse auto. 
In general, produsele noas
tre au mare căutare, ceea 
ce ne determină să găsim 
.soluții dc aprovizionare cu 
materiale și materii pri
mo, de.și prețurile acesto
ra sint exagerate. Chiar 
acum ne aflăm în nego
ciere cu un partener pen
tru o cantitate de postav.

— Dar cu materialul 
clientului nu puteți lu
cra ?

— Lucrăm, am și lu. rai, 
însă pentru comenzi mai 
mari. Garantăm calitatea 
și operativitatea în exe
cuție. Interesul nostru 
este să asigurăm de lucru 
tuturor muncitoarelor, u> 
mod cît mai uniform, in 
raport de materia pruna 
pe care o avem, astfel in 
cil să evităm nemulțumi 
rile legate de clștiguri 
Avînd in vedere și faptul 
că se lucrează în mod in 
dividual, după norme <-la 
re.

Dincolo de greutățile 
neajunsurile cu care < 
confruntă colectivul see 
țlcl din Hunedoara a 
S. C. „Favior" S A. Oraș 
tic, rămîne dorința sa de 
a munci, do a realiza ci-,, 
tiguri după rezultatele con 
crete în producție. Mate
rializarea ei este posibilă 
însă numai prin înțelege 
rea dc către toți angajații 
a fenomenului conjuncții 
ral pe care-) străbate țara, 
prin efortul conjugat în 
muncă, prin calitate și eoni 
petitlvit.itr

DUMITRI' GliEONF t.
CORNEL 1‘OINAH

11,00 Actuali
* Mctc

11,20 Tradiți

11,55 Prcuni' 
ria

15.30 Tclcșco

16,00 Agenda 
muzica

16.30 : t
* v omi 

romii

17,00 Actuali

17,05 Repere 
transih
* Emis 
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Studioti 
Radiotr 
ziune <

17.35 Recital
Jose Fe

18,00 Salut. [

19,00 Studiou 
econom

■ 19,30 Desene
■ Alice i 
minuni

20,00 Actuali
I 20,35 S^ .

' 20,15 'Ă lecin 
„Moron

23,tO (Tonica
Pariam 
‘ Actua

23.10 Cultura 
lume

0,10 Mcridia
I danstihi

PROGRAă

16,00 Actualii
16,15 Desene 

animate
16.10 Documc 

științifii
18.10 Film se 

„Marc ș 
Ep. 5

19.10 Sport-ni
19,10 Tribuna 
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20,00 VVorldm 

USIA
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Capitali

21.30 T’<*^ In 
clonal

22,00 TV 5 Ei
22.35 DBC W

Service
23,05 TV DE'

N'.'AVAV
.1'. ' '4
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DIVIZIA A CRONICA ETAPEI

Rezultatele etapei a XVIII-a : Sportul 
Studențesc — F.C. Bacău 2—1 ; F.C. Plo
iești — Dinamo 0—4; Gloria Bistrița — 
F.C. Corvinul 3—1 ; F.C. Argeș — F.C. 
Brașov 0—1 ; Univ. Craiova — Dacia 
Unirea Brăila 0—2 ; Steaua — Rapid 3—0; 
Poli. Timișoara — A.S.A. Tg. Mureș 1—0;
F.C. Farul C-ța — Oțelul Galati 3--0;
Inter Sibiu — Electroputcrc Cv. 2—1.

C I. A SAME N TUI
1. Dinamo 18 14 4 0 46— 9 32
2. Steaua 18 11 4 3 30—13 26
3. F.C. Ploiești 18 11 1 6 27—32 23
4. Univ. Craiova 18 8 5 5 20—12 21
5. Electroputcrc 18 7 5 6 20—13 19
6. Gloria Bistrița 18 8 3 7 28—23 19
7. Poli. Timiș. 18 8 3 7 23—22 19
8. Oțelul Galați 18 9 1 8 22_ 24 19
9. F.C. Constanța 18 8 n X. 8 17—15 18

10. Inter Sibiu 18 7 4 7 22—25 18
11. F.C. Brașov 18 6 4 8 26—30 16
12. Rapid 18 7 2 9 17—24 16
13. F.C. Bacău 18 7 2 9 17—29 16
14. Dacia Brăila 18 6 2 10 18—23 14
15 F.C. Argeș 18 4 5 9 19—23 13
16. Sportul Stud. 18 4 5 9 16—28 13
17. A.S.A. Tg. M. 18 5 1 12 18—29 11
18. F.C. Corvinul 18 4 3 11 20—32 11

ETAPA VIITOARE : Dinamo — Spor-
tul Stud. ; F.C. Corvinul — F.C. Ploiești; 
F.C. Brașov — Gloria Bistrița; Rapid — 
F.C. Argeș; A.S.A. Tg. Mureș — Univ. 
Craiova ; Dacia U. Brăila — Steaua ; 
Oțelul Galați — Poli. Timișoara; Elec- 
troputere — F.C. Farul ; F.C. Bacău — 
Inter Sibiu.

0 Sportul — F.C. Bacău 2—1. 
Studenții bucureștcni aveau neapă
rat nevoie de 2 puncte și le-au ob
ținut. Deși a ratat o lovitură de la 
11 m, C'oraș a fost cel mai bun dc 
la gazde, de la care au marcat Du
mitrescu și Răduță, iar de la oas
peți, .Jercălău.

0 Petrolul — Dinamo 0—4. Plo- 
ieștenii n-au putut rezista jocului 
combinativ, tehnic, cu pase precise, 
la întilnire, și cu multe șuturi la 
poartă. In această partidă s-a produs 
un fapt inedit : și-a făcut debutul, 
Intr-o echipă românească, un fot
balist dc culoare. Nelson (Ghana), 
de numai 19 ani. Și, la primul con
tact cu mingea, a marcat al 4-lea 
gol pentru Dinamo și a mai dat și 
o bară I Au marcat, de aseme
nea, pentru Dinamo : Chcrcgi, C. 
Sava și Dorinei Munteanu.

0 Gloria — F.C, Corvinul 3—1. 
Suporterii Corvinului au așteptat un 
egal. Se vede că în deplasare Cor
vinul nu poate emite pretenții. Au 
lipsit, ce e drept, Hanganu și Tir- 
noveanu, dar ceilalți jucători ce 
fac 7 Au înscris Dobrc (oaspeți) și 
V. Moldovan, T. Rus și Șuvagău 
pentru gazde.

0 F.C. Argeș — F.C. Brașov 
0—1. Gazdele nu și-au fructificat 
ocaziile avute, iar oaspeții au punc
tat o singură dată, prin incisivul 
Marcu, și uu menținut rezultatul.

0 Universitatea Craiova — Da

cia Unirea Brăila 0—2 ! Surpriză 
marc în Bănie, llotărit, relațiile 
echipă — conducere — antrenor con
tinuă să fie alterate la Craiova. Alt
fel, nu se înregistra această „bom
bă" In campionatul nostru. Brăile- 
nii și-au asigurat victoria (foarte 
prețioasă) prin Lazăr și Luca.

0 Steaua — Rapid 3—0. Partidă 
la discreția militarilor, care și-au 
adjudecat victoria prin golurile mar
cate. de Stan (2) și Ilie Dumi
trescu. Deci, Steaua își asigură locul 
2 in clasament, primul loc fiind, 
sigur, al lui Dinamo.

0 l’oli. Timișoara — A.S.A. Tg. 
Mureș 1—0. Victorie la limită a 
studenților timișoreni, dar pe de
plin meritată, Singurul gol al parti
dei a fost înscris de Varga.

0 Farul Constanța — Oțelul 
Galați 3—0. Farul, sub bagheta 
antrenorului Rădulescu, revine 
spectaculos, demonstrând că „maes
trul- a reușit să strunească echipa 
și să o pună la treabă. Au punctat 
pentru gazde Grigoraș, Mănăilă și 
Bîrbora.

0 Inter Sibiu — Electroputcrc 
2—1. Autogolul lui Cotora, din mi
nutul 6 al primei reprize, a turnat 
plumb în picioarele coechipierilor. 
Deși pină la urmă sibicnii au înscris 
prin Văsîi și Mărgărit, jocul lor 
nu s-a ridicat la valoarea echipei 
dc lingă Cibin.

SABIN CERBU

SOCIETATEA COMERCIALA
„DECEBAL** S. A.

Cil sediul în DEVA,
Piața Unirii, nr. 8, județul Hunedoara 
Organizează la sediul Secției dc Preluări 

Animale din str, Griviței, nr. 34—36
LICITAȚIE

pentru vânzarea unui animal de tracțiune 
(iapă). Data — 20 martie 1992. (252)

DIVIZIA Bl
Rezultatele clapei a XVIII-a : Sportul Comaico — 

F.C. Olt t»0 1—3 ; Unirea Slobozia — Autobuzul Buc. 
1 — 1; Flacăra Moroni — FEB A 74 Bîrlad 4—1 ; Uni
rea Focșani — Metalul Buc. 0—0; Gloria Buzău — 
Portul C-ța 1—2 ; Progresul Buc. — Petrolul Ianca 
2—0 ; Callatis Mangalia — C.S. Tîrgoviște 3—0; 
F.C Caracal — Olimpia Rm. Sărat 0—0; Gloria 
C.F.R. Galați — Steaua Mizil 0—0.

CLASAM E N T U L
1. Autobuzul Buc. 18 12 2 4 28—18 26
2. Gl. C.F.R. Galați 18 11 4 4 34—16 25
3. Flacăra Moroni 18 9 5 4 23—16 23
4. Progresul Buc. 18 10 2 6 30—17 22
5. Callatis Mang. 18 9 3 6 24—15 21
6. F. C Olt '90 18 9 2 7 30—25 20
7. Steaua Mizil 18 8 3 7 24—20 19
8 Unirea Slobozia 18 8 3 7 26—27 19
9 Gloria Buzău 18 7 4 7 25—20 18

10. Portul Constanța 18 7 4 7 24—21 18
11 Metalul Buc. 18 7 4 7 34—32 J8
12. Unirea Focșani 18 5 6 7 18—18 16
13. FEPA '74 Birlad 18 7 1 10 18—32 15
14. Olimpia Rm. Sărat 18 (i 2 10 18—30 14
15. Petrolul Ianca 18 5 3 10 18—26 13
16. Sportul Comaico 18 5 3 10 15—32 13
17. C.S. Tirgoviște 18 5 2 11 16—29 12
18 F. C. Caracal 18 4 4 10 16—37 12

ETAPA VIITOARE. Autobuzul Buc. — Sportul
Comaico ; FEPA '74 llirlad — Unirea Slobozia ; Me
talul Buc — Flacăra Moroni ; Petrolul Ianca — Uni
rea Focșani ; C.S. Tîrgoviște — Gloria Buzău ; Por
tul Constanța — Progresul Buc.; Olimpia Rm. Sărat 
— Callatis Mang. ; Steaua Mizil — F.C. Caracal ; 
F Olt '90 — Gloria C.F.R. Galați.________________

DIVIZIA B 2 ~
R’-zultati'lc etapei a XVIII-a Aris Arad — Jiul 

Craiova 0—0 , UT Arad — r.Q Bihor 1—0 ; Chimia 
Rm. V ileea — Gloria Reșița 0—0; CS.M. Reșița — 
Iliil Petroșani 1—0 ; C.F.R. Timișoara — Gaz Metan 
Mediaș 1—0 ; F.C. Drobcta Tr. Severin — Astra 
Arad 3—0 ; Unirea Alba Iuba — Metalul Bocșa 1—0 ; 
Metalurgistul Cugir — Metalurg. Slatina 1—0 ; Șoi
mii I P A. Sibiu — U.M. Timișoara 1—1.

— F.C. Drob» ta Tr. Svvcrin ; Metalurgistul Slatina
— Unirea Alba lulla ; U.M. Timișoara Metalnr 
g is tul Cugir • .Jiul Craiova — I.P.A. Sibiu

1
C L A S A M E N T U L

26Unirea Alba Julia 18 13 0 5 38-18
2 U.T. Arad 18 11 3 4 24—11 25
3. ( S.M. Reșița 18 10 3 5 25— 8 23
4. C.F.R. Timișoara 18 8 4 6 18—20 20
5. Chimia Rm. V 18 7 5 6 24—21 19
6. Gloria Reșița 18 8 3 7 27—26 19
7. Jiul Petroșani 18 8 2 8 34—23 18
8. Metalurg. Cugir 18 8 2 8 22—24 18
9. .Jiul Craiova 18 6 6 6 21—23 18

10. F.C. Bihor * 18 7 4 7 31—24 17
11. F C. Drobeta Tr. Scv. 18 7 3 8 25—28 17
12. Șoimii J.P.A. Sibiu 18 6 4 8 23—25 16
13 Gaz Metan Mediaș 18 6 4 8 29—38 16
14. Arls Arad 18 8 4 8 18-31 16
15. Metalul Bocșa 18 6 3 9 21—27 15
16. U.M. Timișoara 18 5 5 8 17—35 15
17. Metalurg. Slatina 18 4 6 8 21—23 14
18. Astra Arad 18 4 3 11 20—33 11

ETAPA VIITOARE : F C Bihor — Arls Arad ;
Gloria Reșița — U.T. Arad ; Jiul Pctroșani — Chi-
mia Rm. Vileca ; Astra Arad •- C.S.M. Reșița; Mc-
talul1 Bocșa — ( l R. Timiș 0<H’< > ; Gaz Motan Mediaș

prono
REZULTATELE 
CONCURSULUI 

DIN 8 MARTIE 1992
F.C. Ploiești — Dinamo 2 
Steaua — Rapid 1
F.C. Argeș — F.C. Brașov 2

F.C. Inter — Elcctrop. 1 
/lscoli — Foggia _ 1
Atalanta — Sampdoria x 
Bari — Fiorentina 1
Genoa — Lazio 1
Inter — Cagliari x
Juventus — Napoli 1
Parma — Milan 2
Roma — Torino 1
Verona — Cremonese x

Fond provizoriu de cîș- 
tiguri : 33 229 430 lei.

Jiul se distanțează de lider...
Și-au pus multe speran- 

te suporterii echipei Jiul, 
din I'etroșani, in meciul de 
la lleșițal Credem că și 
conducerea clubului. Dar, 
iată, Jiul se dovedește a fi 
fragilă in deplasare. Or, 
fără puncte de ajară nu 
poate emite pretenții la 
locul I, in scria a H-a. 
Așa se face eă Unirea Alba 
lulia a luat un avans de 
6 puncte față de Jiul și nu 
sini speranțe ca Jiul să 
mai poată detrona liderul.

Ne parc rău pentru public 
și pentru talentațli jucători 
ai Jiului. La prima parti
dă din retur, o adevărată 
„probă de foc", care conta 
mult pentru configurația 
clasamentului, pentru mo
ralul formației, rezultatul 
a fost negativ.

C.S.M. Reșița a învins cu 
1—0 pc Jlui, printr-un gol 
înscris în minutul 2G dc 
iiotiecanu, cel mal bun 
jucător de pe teren.

< . SANDU

DIVIZIA B3
Rezultatele etapei a XVIII-a ; C.S.M. Suceava — 

Minerul Cavnic 1—0; I.C.I.M. Brașov — Poli. Iași 
0—0 ; Aripile Vict. Bacău — Relonul Săvincști 3—1; 
Ceahlăul Piatra Neamț — Tractorul Brașov 1—0 ; 
C.S.M. Borze.ști — Electro. Tg. Mureș 2—1 ; F.O. 
Maramureș — Mctrom Brașov 2—0; ,,U» Cluj —
Olimpia S.itu Mare 3—0; Armătura Zalău — C.F.R. 
Cluj 2—0 ; Forcsta Fălticeni — Chimica Tîrnăvenl 
2-1.

( I A S A M E N T U I.
1 ,.U" Cluj • 18 13 4 1 40— 5 28
2. Ceahlăul P. Neamț 18 12 4 2 30—16 28
3. FC. Maramureș ■18 12 3 3 36— 8 27
4. C.S.M. Suceava 18 9 3 6 22—19 31
5. Poli. Iași 18 6 8 4 28—18 20
(J. Mctrom Brașov 18 8 4 6 20—14 20
7. I.C.I.M. Brașov 18 9 2 7 29—25 20
8. Armătura Zalău 18 7 5 6 34—28 19
9. C.F.R. Cluj 18 7 4 7 36—30 18

10. Tractorul Brașov 18 7 3 8 28—27 17
11. Electro. Tg. M. 18 6 3 9 23—33 15
12. Mln. Cavnic 18 6 3 9 17—2» 15
13. Forcsta Fălticeni 18 6 2 10 18—24 14
14. Olimpia S. M. 18 5 4 9 13—26 14
15. Relonul Săvincști 18 6 2 10 21—39 11
16. Aripile V. Bacău 18 5 2 11 27—38 12
17. Chimica T-veni 18 3 6 9 16—34 12
18. C.S.M. Borzești 18 1 C 11 11—37 8

ETAPA VIITOARE : Poli. Iași -- C.S.M. Sucea-
va ; Relonul Săvincști — I.C.I.M. Brașov ; Tractorul 
Bnrșov — Aripile V. Bacău ; Metrom Brașov — 
Ceahlăul P. Neamț; Olimpia Satu Mare — C.S.M. 
Borzești ; F.lcctromiircș Tg. M. — F.C. Maramureș; 
C.F.R. Cluj — ,,U» Cluj ; Chimica iTîrnăvcnl — 
Armutuia Zalău ; Minerul Cavnic — Foresta Făl
ticeni.

SOCIETATEA COMERCIALA
„UNIVERS** S. A. DEVA

ANUNȚA:

Organizarea în data dc 31 martie 1992, 
ora 8, a licitației pentru acordarea în locație 
de gestiune a următoarelor unități, în baza 
H. G. 1228/1990 șl H. G, 140/1991 :

• magazinul „Favorit**, nr. 36, din De
va, str. M. Kogălniccanu;

• magazinul „Modern** nr. 1, din Deva, 
str. 1 Decembrie 1918 ;

• magazinul „Bcjan“ 71, din Deva, car
tier Micro 15 >— Bcjan ;

• magazinul general 105, str. Horea, bl. 
5, Deva ;

• magazinul Bazar 31, din Deva, cartier 
Dacia;

• chioșc ziarc-tutun, Gara din Deva ;
• tutungeria 107 din Deva, cartier Gojdu.
De asemenea, scoate la licitație prin în

chiriere :
• magazinul „Crizantema** din Deva, str. 

A. Mureșan.
înscrierile pentru licitație se fac pînă în 

data de 27 martie 1992, la sediul societății, str. 
M. Kogălniccanu, bl. 14.

Informații suplimentare la telefon 16015.
(251)

A.C.R. HUNEDOARA
Vinde AVELOPE import ITALIA,
la prețuri convenabile, de următoarele di

mensiuni :
• 145 x 13 • 155 x 13 • 165 x 13

• 175 x 14 • 185 x 14.
Informații și vînzarca acestora se face la 

Atelierul A.C.R. Deva, str. 22 Decembrie 272, 
telefon 956/12345. (250)

INSTITUTUL DE PROIECTARE 
HUNEDOARA — DEVA S. A.

Face cunoscut celor interesați că execută 
pentru toate localitățile din județ, la coman
dă, evaluări dc bunuri mobile și imobile pen
tru vînzarc dc active ale societăților cu capi
tal dc stat, conform Legii nr. 58/1991, ILG. nr. 
634/1991 fși II. G. nr. 945/1990.

Comenzile se pot face zilnic și la telefon 
12430, interior 166, între orele 7,30 și 15,30.

Lucrarea comandată se livrează in maxi
mum 10 zile de la perfectarea contractului.

(249)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ARDEALUL** S. A. DEVA 

Disponibilizează prin licitație publică 
conform H.G. 1228/91, 
închirierea spațiului comercial (profil pro

duse industriale) din Piața Victoriei, 8, Deva 
(etaj restaurant „Transilvania**).

Licitația va avea loc în ziua de 30 martie 
1992, la sediul societății din str. Piața Victorie», 
8, Deva.

FIRMA „MAREL-BOJ1N MARIN** S.C.S. 
angajează, prin concurs,

• secretară — dactilografă, cunoscătoa
re a limbilor franceză și germană.

Informații Deva, telefon 25838. după ora 
18. (790)



Pag. 4 CUVINTUL LIBER NR. 573 ■ MARȚI, 10 MARTIE 1992

1 
II
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

SOCIETATEA COMERCIALA.
ROMCAMION S. A. DEVA |

str. Depozitelor, nr. 17 ■
Vinde prin licitație publică, in ziua de vi- I 

neri, 13 martie 1992, ora 10, și în continuare I 
în fiecare zi de vineri, la aceeași oră, la sediul . 
societății, următoarele mijloace fixe disponi- | 
bile: I

• 11 autobasculante R 19215 DFK
• 2 autobasculante R 12215 DFK
• 1 autocamion cu macara IILAB — R 

8135 MII
• 1 autocamion basculabil R 8135 F —

Bl) 7
• 1 autocamion R — 10215 F
® 1 autotractor cu șa — K 8135 F'S
® 5 autotractoare cu șa — R 10215 IS
• 1 autotractor cu șa — R 19250 Dl S
• 1 autoturism .ARO — 244
• I autoturism ARO—10-4
• 1 autovidanje SRD — 6135
• 1 autodubă R8135F
O 1 I remorci auto
• 5 semiremorci pentru transcontainere
< ei interesați pot obține relații suplimenta

re la sediul unității, precum si la telefoanele 
13030 si 13031. (229)

ANIVERSĂRI

• „LA niulți ani !" și 
numai bucurii pentru ti
ne.. îți doresc să ai par
te de întreaga fericire, de 
toată dragostea pe care o 
meriți ! Mirela. (1299)

VÎNZĂRI -

CUMPĂRĂRI

I 
I 
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I 
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SOC IF I \TE \ COMERCIALA 
GARANT SRL — DEVA

str. A. Șaguna, nr. 1, telefon 95GOI592
Execută următoarele lucrăii :
• proiectare design in orice domenii) ;
• proiectare construcții civile și industriale. In

cașe cultură;
9 proiectare pentru amenajări și decor.ițiuni 

interioare ;
0 proiectare firme, reclame luminoase ;
9 execută mobilierul și dccorațiunile pentru 

amenajarea de spații comerciale industriale, 
școlare ;

8 execută firme și reclame luminoase ;
O execută confecții metalice de orice lip.
Incepind cu 9 martie 1992. la sediul nostru 

puteți găsi toate titlurile editurii III MWll \s,
■Apelind la noi, aveți asigurat bunul gust, culoa

rea. calitatea, promptitudinea.
VA AȘTEPTAM'

R. A.G.C.L. I)E\ \
Kmiiițâ toți consumatorii de apă din orașele 

Hațeg, Calau, Simeria si municipiul Deva 
SlsiAREA TOTALA A 1 l RM7.ARH APEI 
in ziua «le 10 martie 1992, intre orele 7 și 24.

Întreruperea furnizării apei potabile se 
datorează unor intervenții de reparații a ava
riilor in Stația de tratare Orlea si pe conducta 
magistrala 1001» ORI E \ — DE\ A. (238)

SOI H I A TE \ C O MERI I \L \
„M \ TEX“ S A. DFA \

județul Hunedoara
Vinde, prin licitație, utila je tehnologice 

pentru finisaj textil, utilaje cu durata de ser 
viciu expirată, din grupele IV, A, VI, IX și | 
utilaje cu durata de serviciu neexpirată, dini 
grupei. HI. IV . V, V I si IX.

Licitația sa avea loc in ziua de 21 martie 
1992, ora 10, la sediul societății, str. Doro
banților, nr. .3 1, Deva. Listele pot fi consul
tate la sediul unității, biroul mecano-energc- 
*“• ■

Persoanele < ire participa la licitație vor| 
face dovada existenței posibilităților de plata. I 
Plata bunurilor se va face integral, in ziua li- I 
citației, cont de virament 30 210 02 01 B.I . De- | 
va. (255) |

SOC IEI VIE \ C OMI l(C I VI V 
..DECEBM." S. V.

< ii sediul iii Di v a. Piața I iiirii, nr K, 
județul Hunedoara

\"t;i|' 'Za prin oinilir ui nialnanli t.i- 
I legurii tie personal .’

• rxiai atorist I
• dulgher 2

Ilii i rii rih la iimiiir i primi < piua la 
data d«- III martie 1992.

I Iii t< • iii.iții suplinit olari- la li li loam I I «t<0
| 61. 62. iul. 37-38. (2611)

I

• GLOBUS IMPEX SRL 
vinde zilnic lapte la punc
tul de desfacere situat pe 
Aleea Patriei (in spatele 
Cinematografului Patria).

(1251)

• MAXICOM SRL DE
VA, Caragiale, bl. 7 (ga
raj, în spatele pieței), pri
mește comenzi și vinde din 
stoc congelatoare, frigide
re, televizoare alb-negru, 
perdele Pașcani etc. Con
signație, comision 8 'Vo

ii 336)

• C A.P. PRICAZ vin
de la licitație publică fer
ma zootehnică și alte mij
loace fixe din dotare, 
în data de 10 martie 1992, 
ora 10. Lista este afișata 
la cooperativa de consum 
din satul I’ricaz. (1155)

• CONFORM Ilotăririi 
nr 1477/19 august 1991, a 
prefecturii județului fiu 
nedoara, Primăria comu
nei Riu de Mori scoate la 
licitație clădirea vechiului 
dispensar din satul Unciuc.

(1335)

• \ ÎND loc de casă. 
Deva, str. Olarilor, con
tra cost sau schimb aparta
ment. Informații Deva, 
telefon 20013, după ora 17.

(1338)

• SOCIETATEA 
„Melkart Bibicu» De
va vinde en gros : ți
gări Assos, LM, Mon
te Carlo, lichior, alu
ne, cremă Finetti, he- 
las. Relații la telefon 
28390, orele 9—19, 

(1341)

• VlND motocicletă 13.
Informații sat Bircea Ml 
că nr. 59. (1277)

• V ÎND tractor univer
sal cu anexe. Hunedoara, 
telefon 13782, după ora 
18 (134?)
• V.1ND Dacia 1310, an 

fabricație 1982, motor nou. 
Colan, telefon 30301. (1227)

• VÎND VW Passat com
bi, Diesel, an fabricație 
1981. avariat față. Infor
mații Săulcști 61, după ora 
10. (1280)

• \ ÎND v ideocamcră
Canon, 8 mm Deva, tele
fon 23387. (1280)

• \ ÎND Ford Fiesta, 
preț convenabil, stare bu 
mi Deva, telefon 29052.

(1279)
• \ ÎND video player si

gilat Deva, telefon 1I59!>
(1310)

• \ ÎND caroserie Dacia
1310, an de fabricație 1989 
(lovita spate). Informații 
telefon 957/13521. (1278)

• VINI) selector aspira
tor S.\ 812, nou. Deva, te
lefon 13219. (1301)

• VÎND apartament 2
camere Deva, bdul Dcce- 
bal, bloc D, sc. D, ap. 13 
(librăria Densusianu), ore
le 12—19. (1314)

• VÎND televizor Olt 
253, telefon 22141, Deva.

(1312)

• VÎND video recorder
ITT. Deva, telefon 19101. 
după ora 19. (1319)

• VlND urgent Dacia 
1310, an fabricație 1984 
Deva, telefon 21139. (1334)

• VÎND televizor alb-
negru Olt, circuite integra
te, masă televizor, scaune, 
tapițate. Deva, telefon 
12229. (1341)

• VÎND urgent camio
netă Ford, an fabricație 
1983, motor benzină, preț 
convenabil. Deva, telefon 
14271. (1333)

• VlND casă cu grădină
în Simeria, str. Traian nr. 
38. (1332)

• VÎND cîine tinăr Bo
xer. Alba Iulia, str. Bucu
rești, 20, telefon 968/20243, 
George. (1331)

• VÎND colțar Dulcineea 
și garnitură hol. Deva, str. 
N. Bălccscu (nou), bl. 35, 
ap. 19, după ora 16. (1330)

o VÎND mobilă -Cameră 
de zi combinată", furnir 
lucios, stare foarte bună. 
Preț convenabil. Simeria, 
telefon 60672. (1320)

• VÎND chitară Hondo
cu sistem Floyd Rose, c- 
fect Boss Flcngcr —2. De
va, telefon 15218. (1329)

• VÎND garaj cu trifa
zic și grădină cu pomi, str 
A. Vlaicu nr. 99, Deva. Po
sibilități de construcție șl 
introducere gaz. Informații 
la telefoanele 956/16992 sau 
18755. (1327)

• \ ÎND video recorder
nou, JVC, Deva, telefon 
28061, după ora 16. (1325)

• VÎND Dacia 1300. De
va, str. V. Babes nr. 2, te
lefon 20443. (1324)

• VÎND Dacia 1110 TLX,
import, cu 39 000 km, preț 
informativ 3 000 DM. De
va, telefon 13793 după ora 
18. (1323)

• VlND video recorder
Sharp, amplificator stereo 
cu 2 boxe, tuner dual ste
reo, mașină de spălat Go- 
renje 613. Deva, telefon 
17697. (1321)

• S.C. „Comcrsnnt" SRL 
Orăștie, str. Republicii 26 
(alături de Catedrală), ofe
ră imediat, cu amănuntul 
și ridicata, următoarele : 
televizoare color Goldstar, 
televizoare alb negru mar
ca Sirius, Olt s| Sport.

(1291)

• VlND moară porumb, 
hidrofor, boiler, motor bar
că. Deva, telefon 12131.

(1346)
• C A.P. Popești vinde

la licitație saivan, o ma
șină do tîmplăric, cîntar 
basculă de 5 tone. Licita
ția va aven loc in data de 
22 martie 1992. (1347)

• VÎND Dacia 1300, sta
re perfectă. Deva, telefon 
1 1502 după ora 35. (1353)

• VÎNP caroserie coik 
plct.., mctor cutie vl'»«.e 
Dacia 1300. Deva, telefon 
25746, după ora 19. (1351)

• VÎND televizor color 
Fritcu.se. Informații Deva, 
str. Independenței, bl. I, 
ap. 16, telefon 18178. (1350)

• VÎND doi cai 5—6
ani. Poienița Tomii, comu
na Cerbăl, familia Dinga 
Cosma. (1349)

• VÎND butelie aragaz.
Hunedoara, telefon 11741, 
după ora 15. (423)

• VÎND casă, grădină, 
gaze. Informații Hunedoa
ra, str. Romanilor nr. 41.

(124)
• VÎND sintetizator po

lifonic, clape mari. Hune 
doara, telefon 957/11766.

(421)
• VÎND 12 tone de grîu

de calitate. Deva, telefon 
21865. (792)

• V ÎND saxofon Mib.
Informații telefon 20011, 
orele lti—18. (687)

• \ ÎND casă în Orăștie.
Informații Orăștie, telefon 
41702. (688)

• \ ÎND Dacia 1 410 
break, 0 km, cinci viteze, 
preț negociabil. Informații 
Hunedoara, Aleea Cocsari- 
lor, bl. 3, ap. 15. (689/690)

SCHIMBURI

DE LOCUINȚE
• SCHIMB apartament 2 

camere, parter, central, 
proprietate, cu apartament 
la etaj. Deva, telefon 18643

(1328)
• OFER autoturism Fiat

125, pentru cedare contract 
apartament sau garsonieră 
proprietate de stat Deva, 
telefon 19451. (1328)

ÎNCHIRIERI

• CAUT apartament sau 
garsonieră pentru închiriat 
Deva, telefon 21639, după 
ora 17 (1293)

DIVERSE
• CAR Pensionari Deva 

convoacă membrii săi la 
Adunarea Generală de da
re de scamă și alegeri cc 
va avea loc în ziua de 
26 martie, ora 10, la Casa 
la Cultură. Consiliul de 
administrație. (1339)

DISPARIȚIE

• ÎN data de 29 fe
bruarie 1992, a dispă
rut din Orăștie, spu- 
nînd că pleacă cu tre
nul la Deva, Szegcdi 
Richard, în vîrstă dc 
63 ani, handicapat, 
surdo-mut. Este imbri
cat în pardesiu negru 
cu dungi albe, cu că
ciulă de blană maro, 
înălțime 1,75 m, ochi 
albaștri, 70 kg. Pri
mim relații la telefon 
12880 sau Poliția Orăs- 
tie. (1283)

„ACiRO TR ANSPOR T*' S. A. DE\ \ 
cu sediul in Deva, str. Portului, nr. 2,

Supune licitației, in ziua de 12 martie a.c., 
ora 10

• mijloace fixe din dotare.
Listele se află expuse la sediul societății. 

Informații suplimentare la telefon I 1311.
(263)

PIERDERI
• PIERDUT autorizație

nr. 4, din 1 «aprilie 1981. 
pe numele Popa Petru. O 
declar nulă. (1354)

• PIERDUT carnet șo
mer, pe numele Iacob Jan, 
eliberat dc Forțele dc Mun
că Hunedoara. 11 doclar 
nul. (422)

OFERTE DE SERVICII
• ECONOMIST, asigur

servicii în conducerea con
tabilității firmelor parti
culare. Informații 16702 — 
Deva, după ora 18. (1317)

• CAUT meditator lim
bă italiană. Deva, telefon 
22263, între orele 18—19.

(1313)
• S.C. angajează pentru 

activitatea de aprovizionare, 
bărbat cu inițiativă și ex
periență în domeniu, po
sesor permis de conduce
re. Ciștig nelimitat, în 
funcție de beneficii. Trimi
teți curriculum vitae, ca
zier, adresă, pină la 20 
martie 1992, la adresa 
„Complex-Product SRL", 
bulevardul 1 Decembrie, 
bl 3, ap. 11, Deva. (1322)

COMEMORĂRI
• ÎN frumoasa zi dc 

primăvară, 9 martie 1985, 
destinul necruțător și tra 
gic a smuls de lingă mine 
pe cel mai drag și scump 
om, bunicul meu,

MOISESC DA\ IO,
din Gothatca.

Ochii tăi luceau ca doua 
stele/ I.e văd luminile și 
azi/ Lacrimile mari și pli 
ne de durere/ Dc 7 ani imi 
curg, bunicule, pe-obraz.

Nepoata ta, Violeta, ca 
re te va plinge mereu.

(1315/

• 10 ani triști au 
trecut de cind ne-:nn 
despărțit dc scumpa 
noastră sora, cumnată 
și mătușă,

ELENA MANGVNU
Amintirea chipului ei 

drag ne va însoți me
reu. (1215)

• SOȚUL și rudele 
apropiate mulțumesc 
vecinilor bl. 7, priete
nilor, cunoștințelor și 
tuturor acelora care au 
fost alături de noi la 
marea durere și au 
condus pe ultimul sau 
drum pe cea care a 
fost

Al REI.1A
MOI DOV \N (ItEl.l)

(1337)

• ÎNTĂRIȚI de nă
dejdea în Dumnezeu, 
Ana, soție, Ioana și 
Alina, fiice, precum și 
părinții Dumitru și 
Ileana $uluțiu din O- 
răștie mulțumesc pe 
această cale tuturor 
fraților și surorilor în 
Domnul, rudelor, prie
tenilor și cunoștințe
lor care au fost ală
turi de noi in greaua 
încercare dc trecere in 
neființă, cu șase săptă- 
mîni în urmă, a dragu
lui și scumpului lor,

DORI’,
in viistă dc 31 ani 
Noblețea sufletească 
și credința lui în Dum 
ncz.eu răinin o mare 
mingiierc pentru noi 

(128!))

SOCIETATEA COMF.RCI ALA 
„BOX IS“ S.A. — IH I

\ iude, la licitație, in ziua «Ic 25 martie 
I !>!»2

• I agregat pompare
• 2 aripi de ploaie
Licitația va avea loc la sediul imitații 

«lin comuna Pui, strada Ponor. (254)
I

Fritcu.se

