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Acad. Silviu Dragomir a fost omagiat la Gurasada
S Duminica de la mijlo- 
? cui lui martie, prima din 
> Postul Paștelui, a fost o 
J sărbătoare aparte, de 
S prăznuire a muncii du- 
% hovnicești, „Duminica Or- 
!; todoxiei". Intr-o astfel de 
î> zi, la Gurasada, a fost 
;! slujit parastasul de po- 

menire ridicat in memo-
J. ria acad. Silviu Drago- 
•! mir, fiu al satului, per- 
I; sonalitate de primă mă- 
Ji rime a științei și cultu-
• J rii noastre naționale, is- 
!j toric cu incontestabile 
j! merite, pe care cartea de
• ! căpătîi a țării il consem

nează prezent în momen
te cruciale pentru români. 
Despre viața și activita
tea sa a vorbit, în bise
rică, prof. dr. Mircea Pă- 
curariu, care predă în 
cadrul Institutului Teolo
gic din Sibiu, la aceeași 
catedră la care a predat 
și marele dispărut. Pa
rastasul a fost slujit la 
mormîntul părinților săi 
— Simion și Reghina 
Dragomir — aflat în ime
diata apropiere a biseri
cii. După cum este cunos
cut, acad. Silviu Drago
mir îșl doarme somnul

de veci în cimitirul din 
Cluj-Napoca. Un sobor de 
preoți, avîndu-1 în frun
te pe protopopul de Deva, 
părintele Alexandru Ho- 
tăran, alături de care s-au 
aflat părintele prof. dr. 
Mircea Păcurariu, preotul 
Emil Bota din llia și 
preotul paroh din Gura
sada, Ovidiu Stretean, au 
oficiat slujba de pomeni
re și au înălțat cuvinte 
de rugă pentru iertarea 
păcatelor lumești ale ce-

MINEL BODEA

(Continuare In pag. o 3-a)
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In numcrelo de mier
curi ți j'oi ale coti
dianului nostru, puteți 
urmări două interviuri 
dale în exclusivitate 
pentru „Cuvînlul Liber" 
de către douâ dintre 
personalitățile marcanfo 
ale vieții politice ac
tuale.

Sanitas" - un sindicat...
sănătos

Stabilisem mai de mult 
o intilnire și o discuție cu 
dl loan Stan, președintele 
Uniunii județene Hunedoa
ra a sindicatelor „Sanitas". 
Insă timpul și mai ales 
timpurile ne-au aminat 
momentul. Ziiele trecute 
am reușit totuși să purtăm 
un dialog. care ne a rele
vat cîteva aspecte intere
sante privind organizarea, 
funcționarea și rosturile 
sindicalelor din țara noas
tră în această perioadă de 
consolidare a democrației 
și de tranziție la economia 
de piață. In primul rînd 
ne am intarit convingerea 
că, in general, există prea 
multe sindicate, chiar in 
cadrul aceluia-i minister 
sau aceleiași întreprinderi 
— ceea ce le slăbește for
țe. de acțiune și de reușită 
in demersurile lor cu oa- 
tronatul. In aceiași timp 
am r. ’inut și faptul că a- 
tunci și acolo unde liderul 
de sindicat este capabil și 
ferm, militind deopotrivă 
pentru drepturile angaja- 
ților și pentru bunul mers 
al activității unității, re
zultatele nu pot fi decit 
benefice pentru toată lu- 
m-a.

— Ce categorii de sala
riat! fac parte din sindica
tul .Sanitas”, die loan 
Stan .’

— Mai intîi aș vrea să 
menționez că uniunea noas
tră județeană este compo
nentă a federației Națio
nale „Sanitas- .clin cadrul 
Confederației Sindicatelor 
Independente -frăția", ca
re. împreună cu Consiliul 
Național al Sindicatelor Li
bere din România și cu 
Cartelul Sindical „Alfa"

constituie Consiliul Națio
nal Consultativ al Sindi
catelor din România. Din 
Uniunea județeană Hune
doara a sindicatelor „Sa
nitas" fac parte cadrele 
medii sanitare, infirmierele 
și înregistratoarele medica
le din toate spitalele ju
dețului. Nu sînt cuprinși 
în sindicatul nostru medi
cii. șoferii, muncitorii, alt 
personal superior din res
pectivele instituții de să
nătate, care au alte struc
turi de organizare sindica
lă.

— Din cite știm, sindi
catele „Sanitas- au făcut 
demersuri insistente, te
meinic argumentate, pe lin
gă organele puterii, obți- 
nind o serie de drepturi 
pentru membrii lor.

— Așa este. Ca urmare, 
s-a revenit la acordarea 
titlului de asistent mediral 
tuturor cadrelor medii sa
nitare — sigur, după ur
marea unor scurte cursuri 
complementare și susține
rea examenelor respective 
—, au fost redobîndite spo
rurile pentru angajat ii ca
re lucrează în condiții grele 
și deosebite de muncă, s-a 
reușit ca majorarea sala
riilor cu G0 la sută — pen
tru întregul nostru perso
nal — să fie suportat in
tegral de la bugetul sta
tului. De asemenea, prin 
înțelegerea Consiliului Na
țional Consultativ nl Sin
dicatelor din România, șl 
sindicale -Sanitas" vor a- 
vea acces la contractul co
lectiv de muncă claljorat 
la nivel național.

DUMITRU GIIEONEA

(Continuare în pag. a 3-a)

FLASH!
O iovi avea i.hgume ? 

’ vmn încurajator privind 
producția du legume din acest 
an ne dau legumi' uitării de la 
Ferma nr. J. condi ,d de dna 
ing. Gcnrgcta Vlad, din cadrul 
S.C. .■Horticola’’ SA. Deva. In 
ul'imele zile, aici ..-au înyîinin- 
țat 5 ha cu morcovi d <re lucrea
ză la plantatul arpagicului pe 
I ha, urmlnd să ie. treacă și la 
plantatul cartofilor laronizați pe 
alte 5 ha Concomitent s-a făcut 
fortiUzarPA fazială a Irgurnelor- 
rerdi-lurt. (N. T).

DEMOLAREA STATUII LUI DR. PETRU GROZA DIN MUNICIPIUL
DEVA

ULTIMUL DRUM î FAX

(*•>.»>

l
— Mitică, tc-ain văzut ieri cu soția
— Imposibil ! Am fost in delegație
— Atunci te-ain confundat...

Ilotărîrea nr. 7 a Consi
liului Municipal Deva, din 
9 III 1992, privind „deza
fectarea- statuii lui dr. Pe
tru Groza, din fața Primă
riei locale, și depozitarea 
acesteia în spațiul exteri
or al Muzeului Județean de 
Istorie, a fost pusă în a- 
plicare, vineri, 13 martie. 
După mai bine de șapte 
ore „de trudă", la ora 16,13 
statuia a fost coborî tă de 
pe soclu, cu fața în țărînă.

Dincolo de acest eveni
ment al zilei, discuțiile au 
fost mai mult dccît con
tradictorii. Părerile sînt 
împărțite, pro și contra. 
Prezenți la fața locului, 
am reținut cîteva dintre 
cele care par a fi mai 
semnificative.

Dl avocat Mircea Radu
lescu : -Mă bucur din su
flet că mi-am văzut visirt 
împlinit, vis pentru cart
am luptat un an și jumă
tate. Consider că este un 
gest simbolic, prin care 
comunismul a fost îngro
pat definitiv în județul 
Hunedoara".

Dl Glicorghc Sonfercanu : 
„Dr. Petru Groza a fost 
un român adevărat. După 
Maniu este a doua persoa
nă. Nu trebuia să fie dat 
jos. Toate „viniturile" din 
țară s-au coalizat pentru 
darea statuii de pe soclu. 
Ciți alți oameni sînt puși 
în biserică drept contri
buabili, precum dr. Petru 
Groza

CORNEL POENAR

(Continuare in pag. a l-a)

O LV LIBRARII au apărut 
in ultimele zile cărți de larg in
tere. pentru cititori. „Regina va
gabonzilor" dc Michel 7.evaco, 
„La răscruce de viaturi" de Fa
mily Pronte, „Mindrle.șl preju
decată* de Jane Austen, •■Amin
tirile unei fete cuminți" de Si
mone de F.eauvolr, „Asuzata* de 
Michel de Saint Pierre O men
țiune aparte merită cartea ..Ce
zar" dc Ale randre Dumas, apă
rută in condiții profire deosebite 
la Editura „IIțiperion" din Chiși- 
nău (l'./.’J

O PARCAkI AD-IIOC. Ca 
■ e parchează autorlthlculuh: de 
toate categoriile pe unde te aș
tepți și nu te aștepți, nu mai mi
ră. Parcarea autovehiculelor gre
le de marfă pe trotuare irită

cum vitd de pr de un an un au
tocamion In fața Cooperativei 
„Con tractorul" Deva sau de 
peste o lună un tractor cu re
morcă vizavi de Direcția de Sta
tistică, ca să nu mai vorbim dc 
autoturisme care circulă pe tro
tuare — ada întrece orice mă
surii. Cine se consideră îndreptă
țit sii intervină '! (I C )

0 C.F'.lt -IILE ’ im mal scris, 
dar, stimați ceferiști, sintem ne- 
loiți să revenim. Trenul 211. 
car. se formează in Simcria și 
pleacă din Deva la orele 2Lf>l, 
este in aceeași situația care greu 
■•e poate descrie. Concret : în 
seara zilei de 9 martie a.c. ușl- 
i! vagonului nr. Kt nu se deschi
deau, in < (împartîmi nle tiu era 
luminii Iar sărmanul condur lor

nu avea cretă să scrie, numărul 
pe vagoane. Călătorii : nemulțu
miți, nervoși. Au dreptate, dată 
ne glndlm la prețul... piperat al 
biletelor. (Gh.I.N.)

0 „CORĂllll*. La Primăria 
din C’ălan au pornit pe.. valu
rile vieții, anul acesta. 21 de „co
răbii" tinere. Stellan-Ioan Soly- 
mas și Carla-Carmcn Dodcnciu 
sînt cuplul care s-a unit în ziua 
de 7 martie a.c. Lor și tuturor 
drum bun, lung si fericit in vio
lă I (Gh.I.N)

FLASH!

■ ADDIS ABEBA. — 
Peste două milioane de 
locuitori silit amenințați 
de foamete, în provincia 
Tigre, din nordul Etiopiei. 
Populația din această re
giune este grav afectată de 
o secetă îndelungată și de 
războiul intern — rela
tează agenția france Prcs- 
se. Nevoile in bunuri ali
mentare ale regiunii se 
ridică la peste 366 000 tone 
anual, în timp ce Comite
tul pentru asigurarea mij
loacelor de trai nu a pu
tut să procure decit un 
sfert din necesar, piuă in 
prezent.

■ MOSC OVA. — în cel 
mai marc secret, la Mos
cova au început duminică 
operațiunile de înscriere a 
participanților la cel de-al 
fi-lea congres, extraordi
nar, al deputaților poporu
lui din U.R.S.S., pro
gramat pentru 17 martie, 
și a cărui desfășurare a 
fost declarată anticonstitu
țională dc prezidiul Sovie
tului Suprem al Rusiei. 
Printre altele, arată ITAR- 
TASS, șeful departamentu
lui pentru afaceri interne 
al Moscovei, u primit dis
poziția să întreprindă toa
te demersurile necesare 
împiedicării derulării aces
tui forum în capitala 
Rusiei.

■ BUDAPESTA. — Un
garia, Polonia și Ceho-Slo- 
vacia au reușit să creeze 
cadrul dc colaborare po
litică cu NATO, a decla
rat, intr-un interviu acor
dat agenției MTI, secre
tarul du stal al Ministerului 
Apărării al Ungariei, Antal 
Annus, preluat de ITAR- 
TASS. V iața impune de
mararea acestei cooperări, 
primul pas în acest sens 
reprezentindu-l concretiza
rea posibilităților dc con
lucrare cu Polonia și Ceho
slovacia pe de o parte, și 
cil Alianța Nord-Atlantică, 
pe dc altă parte, a preci
zat A n nus.

■ TEHERAN. — Repre
zentanți ai Armoniei și A- 
zerbaidj.diului au semnat, 
duminică, la Teheran, un 
acord ce prevede încetarea 
focului in regiunea Nagor- 
n<>—Karabali și ridicarea 
sancțiunilor economice re
ciproce.

FAX
I
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DECEPȚIE LA HUNEDOARA

CORVINUL-F. C. PLOIEȘTI 1 -1
Etapa a XlX-a a fost 

una dintre cele mai să
race in goluri. Dl Gh. îm
părat, din Brad, ne-a in
format că din etapa a 
Ill-a a returului Campio
natului național de fotbal 
(17 martie 1971) nu s-a 
mai înregistrat un număr 
așa de redus de goluri (10) 
fn meciurile din Divizia 
A 1 La Hunedoara s-au 
inserts două goluri. Insă 
spectatorii au plecat din 
nou nemulțumiți de la 
stadion. Fiindcă, dacă hu- 
nedorenii au înscris in 
mln. 57 un gol de toată 
frumusețea. -lucrat* de 
Tița și înscris dc Milri- 
că, oaspeții (fără să con
firme locul ce ll ocupă in 
clasament) au insistat in 
atac fi, în min, 72 proas
pătul introdus in te
ren, Negolță, sancționează 
prompt nedccizia. pierde
rea sprintului de către 
tinărul fundaș Crăciun, 
intră iu careu -.i înscrie

pc lingă loniță, obțintnd 
egalarea. 1- -1.

Nici in acest meci. Cor
vinul nu a dovedit că 
luptă cu ardoare pentru 
victorie, pentru cele două 
puncte puse fn joc. Lă- 
sînd la o parte faptul că 
din echipă a lipsit Sede- 
caru, că s-a recurs la un 
mijlocaș (Crăciun) pe pos
tul dc fundaș lateral, cind 
se putea găsi altă soluție, 
spectatorii au sesizat bla
zarea echipei, neputința 
el de a juca mai rapid 
șl eficient pe cartea a- 
taeului. Vn singur jucă
tor s-a dovedit mal clar 
în joc, in execu'iu pase
lor in adinc.lme și a șu
turilor la poartă: noul 
sosit la Hunedoara, mijlo
cașul Tiță. Corvinul joa
că bătrinește, fără orien
tare, abuzează de pase 
laterale si în spate, nu 
accelerează aproape de
loc fazele, de atac iar 
șuturile la poartă nu au

REZl I.TXTELE ETAPEI: F.C. Dinamo — Spor
tul 1—0 ; Corvinul — F.C. Ploiești 1—1 ; F.C. Brașov 
— Gloria Bistrița 2—I ; Rapid — F.C. Argr.j 0—0; 
A S.A. Tg. Mureș — Univ. Craiova 0—0; Dacia V. 
Brăila — Steaua 0—(t ; Oțelul Galați — Poli. Timi
șoara 0—1 ; Electroputerc — F.C. Constanța 3—0 ; 
F.C. Bacău — Inter. Sibiu fl—0.

( I AS XMENTl I.

1. F.C. Din mii) 19 15 1 0 47— 9 31
2. Steaua 19 11 5 3 30—13 27
3. F.C. Ploiești 19 11 2 6 28—33 21
1. Univ. Craiova 19 8 6 5 20—12 22
5. Electroputerc 19 8 5 6 23—13 21
6. Poli. Timișoara 19 9 3 7 21—22 21
7. Gloria Bistrița 19 8 3 8 29—25 19
8. Oțelul Galați 19 9 1 9 22—25 19
9. Inter Sibiu 19 7 5 7 22—25 19

10. F.C. Constanța 19 8 2 9 17—18 18
11. 1 .( . Brașov 19 7 4 8 28—31 18
t2. Rapid 19 7 3 9 17—21 17
13. F.t . Bacău 19 7 3 9 17—29 17
11. Dacia V. Brăila 19 6 3 10 18—23 15
15. l.(. Argeș 19 4 6 9 19—23 11
16. Sportul Stud. 19 1 5 10 16—29 13
17. A.S.A. Tg. Mureș 19 5 2 12 18—29 12
18. F.C. Corvinul 19 1 1 11 21—33 12

ETAPA VIITOARE: 1 arul F.( . Bacău ; Inter
— F.C. Dinamo ; Sportul — Corvinul ; F.C • 'rgeș —
Dacia Brăila ; F.C. Brașov — Rapid ; Steaua — A.S.A. 
Tg. M. ; l’niv. Craiova — Oțelul ; Poli. Timișoara — 
Electroputerc ; Gloria Bistrița — F.C. Ploiești.

precizie. Mulțl se întrea
bă cum e pregătită echi
pa pentru victorie, cum 
este posibil ca la scorul 
de 1—1 pe teren propriu, 
jucătorii să acționeze pe 
teren ,,cu încetinitorul", 
de parcă aveau un auan- 
taj de 2 goluri ? !

In loc de victorie. Cor- 
vinul a obținut doar un 
egal. Șl era cit pe-aicl ca 
petroliștii să plece cu 
ambele puncte! Cine tre
zește la realitate echipa, 
conducerea tehnică ? A- 
proape cu același lot, Cor
vinul a reușit mult mal 
mult (in perioada trecu
tă), decît pină acum, in 
actualul campionat. Se va 
putea schimba macazul ? 
După cum -merq" echi
pele noastre, fncă nu e 
tirziu...

SABIN CERBU
N.R. Dl îoan Socol, 

președintele clubului Cor
vinul, ne-a anunțat tele
fonic că in urma slabe
lor rezultate înregistrate 
de echipă in meciurile 
din campionat și cupă, 
s-a renunțat la serviciile 
directorului tehnic, Ro
bert Cosmoc, iar pentru 
neprezentarea la .chipă a 
jucătorului Adrian Cocan, 
acesta a fost scos din lot, 
cu urmările ce decurg din 
măsura stabilită.

Rezultatele concursului 
din I j martie 1*192 :

Dacia Brăila — Steaua x 
A.S.A. — I'. Craiova x 
< agliari — Atalanta x 
Cremonese — Juventus 2
Fiorentina — Ascoli 2
Foggia — Roma 2
Lazio — Verona 1
Milan — Bari 1
Napoli — Inter x
Sampdoria — Genoa x
Torino — Parma x
Modena — Ancona x
I'discne — Brescia 2

Fond proviz.oriu dc câș
tiguri : 36 886 387 lei.
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Marieta lieu,
un nume de seama în 
atletismul românesc

Daca județul nostru se mîndrește cu ste
lele gimnasticii românești, aureolate cu nu
meroase titluri europene și mondiale, este 
cu totul remarcabil să reliefăm și In coloa
nele ziarului nostru contribuția însemnată a 
hunedorencei Marieta Iku, la afirmarea pe 
plan internațional o atletismului românesc. 
Componentă o lotului național de atletism, 
marea sportivă româncă o dat șlefuire ta
lentului său printr-o pregătire de excepție, 
avînd puterea să înfrunte greutățile inerente 
ale începutului, să renunțe la multe tentații 
ale vieții, să se dedice cu toată pasiunea 
sportului. După multe alte reușite, să rea
mintim că în anul 1991 a cucerit medalia 
de bronz Io sărituri în lungime la campio
natele mondiale de sală și în acest an ne-a 
adus bucuria obținerii medaliei de argint, la 
recentele campionate europene de atletism 
Indoor de Io Genoa la aceeași probă.

Să-i mulțumim talentatei sportive, dar să 
nu îl uităm pe antrenorul emerit Ștefan 
Bereczasi, de la Clubul Sportiv „Metalul" 
Hunedoara, care, prin competența sa pro
fesională, prin dăruirea sa, asigură o pre
gătire ireproșabilă elevei sale. Le dorim 
mult succes ta competițiile din acest an, fiind 
convinși că admirabila Marieta llcu va mai 
urca pe podium, la marile întreceri din atle
tism.

S. CERBII

ATA-VAT* TA’ATxT AT A ▼ * - AT

Rezultate din 
Divizia C la fotbal

SERIA A IX-A

A.S. Paroșcni — Constr. Craiova 2—1 ; 
Pandurii Tg. Jiu — Minerul Vulcan 1—1 ; 
Minerul Lupcni — Dierna Orșova 4—9 î 
Minerul Uricani — Petrolul Cărbuncști 
3—0 ; Minerul Mătăsari — Paringul Lu
nea 3—I.

SERI\ A X-A

Victoria Călan — C.F.R. Simeria 2—1 ; 
Vulturii Lugoj — Haber Hațeg 1—0.

SERIA A XI-A

Motorul Arări — Soda O. Mureș 1—0 ; 
Mureșul Deva — Petrolul Arad (nepre- 
zcntarc Petrolul) ; Metalul Aiud — Mine
rul Stei 2—0 ; Mecanica Alba lulia — Sti
cla Turda 1—0 ; Aurul Brad — CPI. A- 
rad 1—2 ; Industria Sirmei C.T. — CUG 
Cluj 1—0 ; Oțelul — Unirea Dej 2—1 ; 
înfrățirea Oradea — Șoimii I.ipova 2—1.

DIVIZIA B2 ..DIVIZIA B3
Rezultatele etapei : Autobuzul Buc. — 

Sportul Comaico 3—0 ; FEPA ’74 Birlad
— Unirea Slobozia 0—1 ; f AUR (Met.) 
Buc. — flacăra Moroni 3—1 ; Petrolul 
lanca — Unirea Focșani 2—0 ; U.S. Tir- 
goviște — Gloria Buzău 2—1 ; Portul C-ța
— Progresul Buc. 2—2 , ClHmpia Rm. S.
— Callatis Mg 1 — 1 ; Steaua Miz.il — F.C. 
r araeal 5—0 ; F.C. Olt ’90 — Gloria 
( f R Gl. 3—1.

CLASAMENTUL

Rezultatele etapei : F.C. Bihor — Aris 
Arad 3—1 ; Gloria Reșița — U.T.A. 0—l ; 
.Jiul Petroșani — Chimia Rm. V. 1—0 ; 
Astra Arad — C.S.M. Reșița 0—1 ; Meta
lul Bocșa — C.F.R. Timișoara 2—0 ; Gaz 
Metan — Drobcta Tr. S. 1—1 ; Mctalurg. 
Slatina — Unirea AI. 0—0 ; U.M. Timi
șoara — Mctalurg. Cugir 3—1 ; Jiul Cra
iova — Șoimii I.P.A. Sibiu 1 — 1.

CLASAMENTUL

Rezultatele etapei : Poli, lași — C.S.M. 
Suceava 1—0 ; Relonul Săv. — ICIM Bv. 
1—2 ; Tractorul Brașov — /Xripile V. Bc 
5—1 ; Mctrom Bv. — Ceahlăul P N. 1—I , 
Olimpia S. M. — C.S.M. Borzeștl 3—0 ; 
Electr. Tg. Mureș — F.C. Maram, 1 — 1 ; 
C.F.R. Cluj — „U" Cluj 1—2 ; Chimica 
T-vcni — Armat Zalău 2—0 ; Minerul 
Cavnic — Forcsta Fălticeni 0—0.

CI ASAMENTUI,

1. Autobuzul Buc. 19 13 2 4 31-18 28
2. GI.CF.R. Galați 19 11 3 5 35-19 25
3 Progresul Buc. 19 10 3 fi 32-19 23
4. Flacăra Moreni 19 9 5 5 24 19 23
5. Callatis Mang. 19 9 4 fi 25-10 22
6. F.C. Olt 90 19 10 2 7 33-20 22
7. Steaua Miz.il 19 9 3 7 29-20 21
8 Unirea Slobozi,t 19 9 3 7 27-27 21
9. FAUR (Met.) Buc. 19 8 4 7 37-33 20

10. Portul C-ța 19 7 5 7 20-23 IU
11. Gloria Buzău 19 7 4 8 20-22 18
12. Unirea focșani 19 0 fi 7 20-18 18
13. Petrolul [anca 19 6 3 10 20-20 15
14. (ilimpia Rin. S. 19 0 3 10 l'i 31 15

FEPA ’71 Birl.id 19 7 1 11 18-33 15
J<i. C’S. Tirgoviște 19 fi 2 11 18-30 14
J7. Sportul Coimaco 10 5 3 11 15-35 13
18. F.C. Caracal 19 4 4 11 10-12 12

El a pa vii loan : I < ( araeal — I ,C.

1.
2.
3
4.
5.
<1.
7.
8. 
<i

10
11.
12.
13
14 
lf>. 
in.
17.
18.
• Echipă

Etapa
Craiova ; 
ris
Gaz, Metan ; 
rad ; Drobcta 
Unirea — U.M. 
U.T.A,

un

Unirea Alba 1. 19 13 1 5 38-18 27
UT. Arad 19 12 3 4 25-11 27
C S.M. Reșița 19 11 3 5 2fi- 8 25
Jiul Petroșani 19 ■| 2 8 35-23 20
CEH. Timișoai i 19 8 4 7 18-22 20
F.C Bihor* 19 8 4 7 ' 25 19
Chimia Rm. V. 19 7 5 7 24-22 1!)
Gloria Reșița 19 8 3 8 27-27 19
Jiul Craiova 19 0 7 fi 22-21 19
F.C. Drobcta Tr. S 19 7 4 8 20-29 18
Mctalurg. Cugir 1!) 8 2 9 .’ 1 27 18
Șoimii I P A. Sibiu 19 0 5 8 21-20 17
Metalul Bocșa 19 7 3 9 23-27 17
Gaz. Mcfan Med. 19 0 5 8 30-39 17
U.M Timișoara 19 0 5 8 20-30 17
Aris Arad 19 0 4 I) 19-34 10
Mctalurg. Slat in.i 19 4 7 8 21-23 15
Astra Arad 19 4 3 ■ 20-34 11

Olt ’90 . Gloria Cl R. — Autobuzul ; Spor
tul Comaico — FEPA ’74 , Unirea locșanl 
— Portul ; FAUR (Met). Buc. — Petrolul ; 
Progresul Buc. — C S. Tîrgoviștc , Gl Bu
zău — Olimpia Hm. S. ; Caliat:« Steaua 
Miz.il , Flacăra Moroni — Unirea Slobozia.

punctpenalizata cu
viitoare : Metalin g. Cugir — Jiul
I.P.A. Sibiu — F.C. Bihor ; A- 

Gloria Reșița; C.S.M. Reșița — 
Jiul Petroșani — Astra A- 

Tr. S. — Metalul Bocșa ; 
Timiș. ; Chimia llin. V. —

Etapa viitoare: Armatura — Min. C.e.

1. „U” Cluj ’ 19 1 1 4 1 42- fi 30
2, Ceahlăul P.N. 19 12 5 2 31-17 29
3. F.C Maramureș 19 12 4 3 37- 9 28
4. Poli. Iași 19 7 8 4 29-18 22
r>. ICIM Brașov 19 10 2 7 31-21» 22
0. Mctrom Brașov 19 8 5 fi 21 15 21
7. C.S.M. Suceava 1!) 9 3 7 22-20 21
8. Tractorul Brașov 19 8 3 8 33-28 19
9. Armătura Zalau 19 7 6 7 34-30 19

10 ( F.R. Cluj 19 7 4 8 37-32 18
11. Electr. Tg. M. 19 0 1 '> 24-34 10
12. Olimpia S.M. 19 0 1 9 10-20 10
13. Minerul ( avnic III 0 1 9 17 28 li
14. Fore.sta Fălticeni l'.l 0 3 10 18 21 1.,
15. Relonul Șovine li 1'1 0 i 11 Q2-31 1 1
10. Clumi<-a T veni r.i 1 i> <l 18 2,1 1 1
17. Aripile V. Ilacaii 19 5 ■ > 12 28- 1 : 1'
III C.S.M. Ilorzc.ti 19 1 6 I! II-10 8

!■' < le) a penalizata < u 2 IO in< b

nic ; l'oi'e'.ta — Poli. lași ; C s.M. Sucea 
va — R> Ionul ; (’oalil.iiil — Elcctromu- 
reș ; Tractorul — Mctrom ; F.C. Maramu
reș — Olimpia S. M. ; C.S.M. Borzcști — 
Cl R Cluj ; „U" (luj — Chimica, Ari 
pile V. Bc. — ICIM Brașov,
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CAMERA DE COMERȚ
SI INDUSTRIE A JUDEȚULUI 

HUNEDOARA

împreună cu societatea comercială 
COMSER SRL Hunedoara 

distribuitor autorizat al firmei
RANK XEROX

Vă invită să luați parte la expo
ziția cu aparatură RANK XEROX 
ce are loc în perioada 17—21 martie 
1992, între orele 9—17, la sediul In
stitutului de Proiectări Deva, din 
Piața Victoriei nr. 2. (.302)

S.C. MUREȘUL ȘOIMUS
ANGAJEAZĂ

• mecanic agricol
• mecanic frigotehnist
• îngrijitori animale. (298)

CONSUM COOP ILIA
str. Ștefan cel Mare nr. 7 

Angajează prin concurs :
• MĂCELAR
Pentru relații suplimentare adre- 

sa(i-vă conducerii Consumcoop Ili;i. 
telefon 224. (290)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„COMLEMN” S.A. DEVA

Vinde prin depozitele dc comlnisli 
bil clin Deva, Hunedoara, Orăștic, Pe
troșani, următoarele produse: che
restea rășinoase, blocuri ceramice, 
uși-ferestre, PAL hidrofugat, Pi I 
dur, geam tras de 4 mm si de 5 mm.

(297)

S.C. „DECEBAL" DEVA 
(fosta Industria Cărnii) 

Piața Unirii 8 
Organizează în data de 6 ap;. 

1992 licitație publică la Abate I 
Hațeg, ora 10.

Se licitează : 
autocamion SR 113 de 5 t ■ ■ 

@ autospecială transport anî>>’ 
SR 115 dc 8 tone

Informații la sediul din Piața 
nirii, 8, telefoane 117G0, 11
11763. (291)

SOCIETATE,X COMERCIAL/» 
„CORVINTRANS" S.A.

Organizează, in fiecare zi de i 
a săptăminii, licitație publică pe '' i 
vinzarca următoarelor mijloace dc 
transport disponibile : autofurgo'ic ă 
TV 12 F, autocamioane, autotracîo.-- 
re cu șa și semiremorci, remorci auto.

Lista acestor mijloace de Iran - 
port se află la sediul societății d:n 
Hunedoara, str. Stufit, nr. 2, binn.l 
tehnic, telefoane 13330, 13331. (29.)

REGIA AUTONOMĂ
DE TRANSPORT PERSOANE Dl 1

Angajează conducători auto, po
sesori ai permisului de conduri ■ 
categoria „D“. (295)

CAMERA DE COMERȚ j SI INDUSTRIE \ JUDEȚ!' A I 
HUNEDOARA

Organizează în perioada fi aprî 
lie 1992 — 30 mai 1992 cursuri <1 ■ 
calificare in meseria de contabil.

Taxa dc înscriere este dc :
— (> 500 Ici pentru nemembro 

Camerei;
— 5 500 lei pentru membrii Ca

merei.
Informații privind tomatii.i, ora

rul <le desfășurare și alte amănu ite 
organizatorice, precum și înscrierea 
la sediul Camerei dc Comerț si in
dustrie a județului Hunedoara — I1 Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, lele ron 
956/12924. (292)

17 IV

PROGI

10,00 Actu
* Metr

10.20 Calc 
zilei

10.30 VVorl 
USD 
* Sui

Ch 
12,10 Ora 

muzi 
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13.30 Muzi 

penti
11,00 Actu 

Mctc
11.20 Trad
11,50 Avan
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11,55 Preu
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15.30 Telcș 
16,00 Muzi
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16.30 Conv 
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17.35 Vede 
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20,00 Actu;
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22,00 TVS I
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Privatizarea în 
județul Hunedoara
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Dc la Direcția județeană 
de statistică stntem infor
mați că, pini la 1 martie 
1992, s-au Înregistrat in 
registrul comerțului 1751 
societăți comerciale, 74 re
gii autonome și organiza
ții cooperatiste ți 106 per
soane fizice și asociații fa
miliale. în total 1 931 a- 
genți economici. Din aceș
tia 180 sînt cu capital de 
stat, 1658 cu capital pri
vat, 50 organizații coope
ratiste și 43 cu capital 
mixt.

Din cele 43 societăți co
merciale cu capital mixt. 
17 sînt româno-germane. 6 
romăno-italiene și 3 româ- 
no-suedeze, cite două ro-

mâno-daneze, americane, 
austriece, belgiene, siriene, 
iordaniene și cile una ro- 
miino-olandeze, canadiene, 
elvețiene, grecești și tur
cești.

Profilul dc activitate al 
agenților economici înscriși 
în registrul comerțului es
te : 795 industrial. 679 co
merț. turism ți alimenta
ție publică, 103 agricol. 66 
construcții și 288 prestări 
servicii.

Dc menționat ca peste 
90,6 la sută din numărul 
agenților economici care 
funcționează în județul 
Hunedoara sînt cu capital 
privat, cooperatist sau mixt.
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Acad. Silviu Dragomir 
a fost omagiat la 

Gurasada
(Urmare din pag. 1)

O SOCIETATE DE ASIGURARE
PENTRU VIITORUL DUMNEAVOASTRĂ

Societatea de Asigurare Româno-Gcrmană „UNI
TA" S.R.L., este prima societate dc asigurări pc te
ritoriul României, constituită dc întreprinzători par
ticulari după aproape o jumătate dc secol dc monopol 
al statului.

Societatea arc la bază, intr-o proporțio predomi
nantă, atit capitalul german, cit, mai ales, principiile 
nobile dc întrajutorare a omului ajuns la nevoie, 
mecanismul modern și experiența sistemului dc asl 
gurări din țările vestice ale Europei puternic dezvol
tate.

Contribuția esențială pc care o au asigurările in 
viața cetățeanului obișnuit din aceste state esto re
cunoscută și evidențiată prin bunăstarea și prospe
ritatea pc care el o arc.

Din aceste considerente prezentăm cîteva din 
avantajele pc care le oferă

l*
I SOCIETATEA COMERCI ALA 

„DECEBAL“ S A.
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ități

lui trecut în neființă a- 
cum .30 de ani și a fa
miliei -ale. In semn dc 
cinstire a celui dispărut, 
a participat la oficierea 
slujbei corul bisericii or- 

!<>x<- din llia, condus 
de dl Traian Giura. La 
sfirșit. Primăria comunei 
a oferit •-••iur prezenți o 
pomană.

In aceeași zi. la Cămi
nul Cultura) din Gura- 

la. in memoria acad 
I .Silviu Dragomir a avut 

loc un simpozion come
morativ. Despre viata ți 
activitatea sa au vorbit 
domnii Ioan Sicoe. consi- 
lier-șef al Inspectoratului 

■ Județean de Cultură, prof. 
dr. Mircea Păcumriu. de 
la Institutul Teologic din 
Sibiu, Nicolae S’oian, 
Marin Razba — profesori, 
avocatul Constantin Pre
da din Deva. S-au rostit 
cuvinte calde purtînd pe
cetea respectului și a u- 
nei adinei simțiri, la ca
re au vibrat inimile tu
turor celor prezenți. Bi
bliotecile județeană ți lo

cală au organizat o ex
poziție dc carte omagială

In finalul manife țări
lor, ansamblul folcloric 
„Getusa“ al Centrului Ju
dețean de Conservare și 
Valorificare a Creației 
Populare a prezentat un 
apreciat spectacol de cîn- 
tece și dansuri oferit de 
taraful condus de prof. 
Vasile Molodcț, soliștii 
instrumentiști Domin Cor- 
chcș (taragot). Ionel Urs 
(vioară), vocali — Mari
ana Deac, Ana Banciu. 
Drăgan Muntean. Forma
ția de dansuri, condusă 
de coregraful Mircea O- 
coș. a prezentat, spre tn 
cintarea celor prezenți. 
suite liunedorcne, din Ba
nat șa.

Duminică a fost o zi 
aparte pentru spirituali
tatea liunedoreană. pe 
care o dorim renăscută, 
punind in adevărata lu
minii personalitățile și 
trecutul său de glorie 
nepieritoare. Se parc că 
acest an va fi unul bogat 
in acest sens prin grija 
Inspectoratului Județean 
pentru Cultură.
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„Sanitas Ai un sindicat... sănătos
(I rmarc din pag. I)

— Toate aceste drepturi 
de care beneficiază — in 
mod absolut justificat — 
membrii sindicatului „Sa
nitas- ;ir trebui să se răs- 
fringa și asupra operati
vității -,i calității actului 
medical, asupra îngrijirii 
bolnavilor, apărării sănă
tății oamenilor. Care este 
părerea dv. 7

— De bună seama că 
.ar trebui. Și cu cred că 
se ți Intimplă ața. Ca nu 
se intimplă însă peste tot 
ți cu suficientă acuitate 
este, dc asemenea, adevă
rat. (Jamonii nu sint pre
tutindeni la fel dc pregă
tiți. la fel dc conștiincioși. 
Apoi se adaug a și lipsa 
anumitor medicamente și 
materiale, starea de uz.ură 
n unor aparate și echipa
mente din serviciile medi
cale. Nu sint scuze. sînt 
realități binecunoscute tu
turor.

— Se parc că, legat de 
drepturile obținute de ca
drele medii sanitare, intre 
acestea ți medici — sau 
poate mai bine invers — 
există unele diferende.

— Este posibil ca, pc 
alocuri, să apară țl ase
menea susceptibilități, insă 
ele nu caracterizează ac
tivitatea din instituțiile <lc 
sănătate. Scopul și meni
rea membrilor sindicatelor 
„Sanitas" și ai celor inde
pendente ale medicilor sint 
aceleași : de a soluționa 
problemele salariate ți so
ciale ale angajaților — pu 
se deplin ți responsabil 
sub semnul misiunii nobi
le pc care o au — dc a 
sluji omul. sănătatea și 
viața lui.

— S-ar putea conchide 
că „Sanitas- este un sin
ii icat... sănătos. Să dea 
Dumnezeu — sau, mai bl- 
nc-zis, bugetul — sa ra- 
mînă In'act șl să aibă vil- 
ță lungă 1...
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ASIGURAREA DE VIAȚA. CU FORMARE DE CA
PITAL ȘI ADAPTARE DINAMICĂ, ÎN FUNCȚIE DE 
EVOLUȚIA ECONOMICA 
INFLAȚIEI.

Asigurarea se încheie 
la 1000 000 lei. fără vizită 
lei cu vizită medicală, cu 
prime deosebit de avantajoase, 
anticipată a acestora.

Asigurarea se încheie cil adaptarea dinamică a 
primei și a sumei asigurate, prin aceasta urmărin- 
du-sc ca, la expirare, asigurarea să aibă aceeași va
loare dc cumpărare, ca la contractare, constituind în 
acest fel un scut împotriva inflației.

Asigurarea sc realizează prin participarea fiecă
rui asigurat la dobinzilc, beneficiile și excedentele 
societății. Este o asigurare cil formare dc capital, 
avind ca rezultate acumularea unei sume considera
bile de care va dispune la expirare asiguratul sau 
beneficiarul asigurării. Sporirea însemnată a capita
lului asigurat sc realizează prin participarea, respectiv 
repartizarea dc cote din excedentele obținute de so
cietate. din fructificarea eficientă a primelor încasate. 
Aceste excedente se distribuie în procent dc aproape 
100 la sută in contul asiguraților.

Această asigurare protejează atit asiguratul cit și 
familia sa împotriva unor riscuri ce sc pot ivi pe 
durata asigurării.

I’cnlru relații suplimentare vă stăm la dispoziție 
prin intermediul agenților și inspectorilor de asigu
rare, precum și la telefoanele 25915, Sucursala Deva, 
15812, Filiala Hunedoara, 11830, Filiala Petroșani, 23628. 
Filiala Alba lulia, zilnic intre orele 7,30—16. (283)

ȘI DE SCUT ÎMPOTRIVA

dc la suma dc 100 006 lei 
medicală și peste 1 000 000 
un sistem dc reduceri dc 

în funcție dc plata

In dknlid
MEMILCE ECCNCMKI

I.IBRARIA l)h. IMPRIMA IE a Societății 
( oiin-rxiiili- BIBLIOI-OR' SA. DEVA (( cnti ul de 
Librarii), unicul distribuitor autorizai in uccst 
domeniu la nivelul județului Hunedoara ofi-ra o 
gama diversificată de formulare tipizate comune și 
specifice oricărei activități.

Alături dc imprimatele cuiiosiutc au apărui 
si noutăți!

între acestea semnalăm setul pentru 
PRIMIRI X MĂRFURILOR ÎN ( (INSIGNAI IE 
I proces verbal, chitanțe de încasare, declarații lave 
vamale și chitanțe [K'iitru taxa de iiingazinaj).

Menționăm dc n seine nea Rl- GIS I HUI. UNIC 
(OM ROI

l ibrăria este situată in incinta societății cu
sediul iu Devii, str l’-la Unirii, nr. 10 (zona 
( oiiiisariutului) si vă așteaptă zilnic intre orele 
7 15.

1)1

Relații telefonice, la nr 956/16767

SPITALUL C.F.R. SIMERIA 
ni sediul in Simcria, str. Avram lăncii, 

nr. 26, județul Hunedoara

Organizează concurs pentru ocuparea 
(ului di*

• TEHNICIAN DENTAR 
cu respectarea prevederilor legale 
tărirea Guvernului nr. 307/101)1).

Relații suplimentare la sediul unității, te
ii ion G0G8I. (248)

pos-

(Ilo-

LICEUL CU PROGRAM DE EDUCAȚIE 
FIZICA ȘI SPORT DEVA 

COMITETUL DE PĂRINȚI

ANUNȚA

Le
Pierdut chitanțele nr. 030IH și 03049. 

dcclarflm nule. (276)

cu sediul in Deva, Piața Unirii nr. 8,

VINDE LA LICITAȚIE :
• Ferma dc creștere și ingrășare a anima

lelor Hațeg,
cu sediul în Hațeg, str. Itiu Mare, nr. 24, avind 
ca obiect dc activitate creșterea și iugrășarca 
ovine, bovine.

Datele cconomico-financiare și întreg dosa
rul privind activele obiectivului pot fi consul
tate atit la sediul societății cit și Ia sediul fer
mei in zilele lucrătoare între orele 8—15.

Forma de licitație — publică.
Relații privind condițiile dc participare la 

licitație pot fi obținute la telefon 1 1760 — int. 
32, director comercial.

Taxa de participare Ia licitație 40 000 Iei.
Garanția de 10 Ia sută din prețul dc por

nire la licitație, în valoare de 10 milioane Ici, 
sc depune in contul societății, deschis la B.A. 
Deva nr. 30.28.05.01.

Licitația sc ține Ia sediul fermei din Ha
țeg, str. Rîu Marc, 24, in data de 15 aprilie 
î 992, ora 8.

Prețul dc pornire a licitației — 100 mili
oane lei.

Terenul nu face obiectul licitației, răminind 
in proprietatea societății. (279)

ASOCIAȚI A GENERALĂ A \ ÎNĂ LORILOR
| ȘI PESCARILOR DIN ROMÂNIA

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ A \ ¡NĂ ¡ ORILOR 
ȘI PESC ARILOR HUNEDOARA

| A N U N Ț

ÎI n atenția pescarilor din județul Hunedoara 
Reamintim că prin Contractul nr. 911/1982, pri

vind bazinele piscicole dc șes, A.J.V.I’.S. Hunedoara 
î are in folosință piuă în 31 decembrie 2001, urinâtoa- 
\ rele ape curgătoare :
1 • MUREȘUL cu afluenții de la Aurii Vlaicu la
! I’ctriș—Zam ;
j • Streini pc toată lungimea ;
i • Crișul Alb de la Pod oraș la loneșli ;
/ • Jiul cu afluenții dc la Valea l’olatișlci la Sta-
î tuia General Dragalina, astfel că practicarea
1 pescuitului cu viză la orice altă organizație din
( afara sistemului este ilegală și va fi tratată
f Ca atare.
) în Lacul CINCIȘ (contractul nr. 1 1992, valabil 
i pină in 1996) pescuitul sc va practica tot numai cu 
i viză la A.J.V.I’.S. Hunedoara, respectiv la filialele 
J din subordine : Deva, str. G. Coșbuc nr. 21 ; Ilunc- 
ț doara, str. Castelului nr. 22 (Ocolul Silvii); Orăștic 
l la Punctul dc încasări din parc și Petroșani. Repu- 
j blicii nr. 59. (281)

J ASOCIAȚIA INDEPENDENTĂ
| A V INĂTORILOR ȘI PESCARILOR SPORTIVI 

DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA

î Anunță virălorii și pescarii sportivi din Iluiic- 
J doara că Tribunalul Județean Hunedoara, prin De- 
î cizia civilă nr. 194/60.3-1992 a hotărit respingerea ca 
| nefondat a recursului promovat dc A.J.V.I’.S. Deva 
¡împotriva Hotăririi Judecătorești nr. 2261/1991 a Ju

decătoriei Hunedoara, care, răininc definitivă și prin 
care ni s-a dat nouă cîștig dc cauză.

I în privința abuzurilor săvirșite do A.J.V.I’.S. lle- 
. va împotriva pescarilor și vînătorilor noștri prin 
1 ridicarea permiselor legal vizate și confiscarea unor 
\ scule dc pescuit, ancheta sc efectuează deja dc către 
i organele competente iar cei vinovați vor răspunde 

penal.
Rugăm pescarii și vinătorii să se prezinte pentru 

vizarea permiselor pină la 31 martie 1992, termen 
limită, conform Statutului U.V.I’.S., iiitrucit asociația 
independență funcționează legal. (1397)

SOCI ETATE A COiM ERCIA LA 
„UNIVERS“ S.A. DEA A

Organizează in data <lc 30 martie 1992, 
ora 8, licitație, conform II.G. 1228/1990 și 140/ 
1991 privind:

• închirierea spațiului pentru depozitare 
' (la magazinul „Practic“, in suprafață de 52,58 
’ mp) — str. M. Emiiiescu, 1:1. B, parter.

O vinzarea a una remorcă acoperită pen
tru tractor, capacitate 4 tone, in stare bună.

înscrierile pentru participarea la licitație 
se fac pină la data de 27 martie 1992, la se- 
diul societății.

i Informații suplimentare la telefon 16015. 
t (282)
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• CU ocazia împlinirii 
frumoasei vîrste de 50 ani, 
soțul Petru, fiica Mariana, 
ginerele Valentin, nepoate
le Valentina, Iuliana șl 
Loredana îi urează dragei 
lor Crainic Gheorghița un 
călduros „La muiți ani !" 

(1702)

VINZARI — 
CUMPĂRĂRI

• VlND pereche boi, 
cinci ani. Informații sat 
Popești, nr. 80. (Kill)

• S-A redeschis 
Consignația „N- din 
Orâștic (zona Muzeu
lui), cu cele mii re
duse prețuri : Palinka 
360 lei, Ness „Amigo" 
495 Ici, Ness „Cacique" 
450 lei, Kent 275 lei, 
A-.sos 110 lei, Alkool 
t.4Q lei, cafea boabe 
PI kg 370 lei.

(1597)

• S.C BRl.NDUȘA, 
ihn Sibiu, telefon 924/ 
43395, vinde pe bază 
de comanda frigidere, 
congelatoare, acumu
latoare Bosch. Infor
mații Deva, telefoane 
21718 ți 16327, între 
orele 17—21. zilnic.

(1710)

• VÎND bibliotecă mo
dei clasic și masă tip bi
rou. Deva, 12711.

(1708)
• VlND Dacia 1310, an

fabricație 1988, 40 000 km. 
U'-v.i, telefon 21'01, după 
ora I». . (1718)

• VI ND ARO 213 și mi
crobuz VW Diesel. Deva, 
telefon 27170. între orele 
20—22 (1608)

• VlND microbuz TV 
Diesel, după RK, Volgă 
Diesel, I I.ada 1 500, toa
te in stare de funcționare. 
Câlan, Valea Singiorgiului, 
rir. 11, Itomică. (1591)

• VlND casă cu anexe
ți gradină. Săvirșin, str. 
Horia. 251 (Zbcc). Telefon 
2111? Deva. (1721)

• VlND mobilă sufrage
rie ți hol, noi. Simeria, 
telefon GO18O, între orele 
<5,30—20. (1614)

• VÎND fin in Mada
Informații Orăjic, telefon 
tllF il. (1693)

• tlND fin in Lunca 
D-v i, telefon 28866.

(1692)

• VlND en gros miere
albine, ceară, 40 familii al
bine, luzi noi ți caturi, va
că, 8 ani, gestantă luna 
» 7-a. (lia, str. Horia, 4, 
telefon 385 (1696)

• VlND videoplaycr 
Orion. cu telecomandă, 
<iou D.-v.i. telefon 15357.

(1699)

• VlND d.irac și mașină
<1 ■ tors lină. Pui, telefon 
?.>5 (1700)

• VINDEM furgonctă
Diesel DAF 400, 3,5/tonc,
an fabricație 1988, prefe
rabil in valută Telefon 
2 1188, D.'va. (1548)

• VlND țuică. Informații 
Cozia, 103, Mariș Viorel.

(1719)

• VlND televizor color 
..Clatronic", 37 cm, telefon 
cu mesaj, nou, cuptor 
microunde, autoturism Tal
bot Simca. Hunedoara, te
lefoane 183G7 și 20843 .

(1720)

• S1MBATA, 21 martie
1992, ora 10, la sediul 
C.A.P Hărău are loo lici
tația construcției zooteh
nice. (1704)

• VlND autoturism
Wartburg 311 și Telcco- 
lor. Deva, telefon 16952, 
zilnic (1403)

• VlND Dacia 1 310, fa
bricație 1988, 40 000 km 
Deva, telefon 24001 și 18678.

(1716)

• C.A.P. Rapolt vinde
la licitație publică în fie
care zi de miercuri și sîm- 
bătă, în cursul lunii mar
tie, mijloace fixe; brigada 
Bobîlna vinde mijloace 
fixe șl cai în zilele de joi 
și sîmbălă iar brigada 
Foit vinde mijloace fixe 
în zilele de 22 și 25 mar
tie 1992. (1715)

• VlND rulotă pregătită
pentru comerț și semire
morcă l’adi.ț 500. Deva, 
telefon 21765, după ora 
16. (1711)

• V ÎND Golf Automa
tic, Dacia 1 300 șl televizor 
Diamant. Deva, Kogălni- 
ceanu. 73, ap. 14.

(1711)

• V INI) Dacia 1 300. De
va, str, V. Ralxtș, nr. 2.

(1709)

• CUMPĂR mărci ger
mane. Deva, telefon 20083, 
între orele 16—19. (1703)

• CUMPĂR Minimobra 
sau motoretă cu pedale, 
cilindree maximă 50 cmc. 
Deva, telefon 21848.

(1634)

• \i.ND urgent aparta
ment două camere (Corvin 
15,11 6/39). Hunedoara, te
lefon 24086. (445)

• VlND semiremorcă 
ARO, Botoșani, telefon 985/ 
11191, Pînzaru Aurel.

(1441)
• VlND urgent casă cu 

cinci camere, garaj, beci, 
încălzire centrală, depen
dințe, preț convenabil. In
formații Hunedoara, tele
fon 957/20486, după ora 16.

(1445)
• \ l.ND sintetizator poli

fonic, clape mari. Hunedoa
ra, telefon 957/11766.

(1447)
• VlND Dacia 1 300, cu

îmbunătățiri, televizor co
lor, tobe percuție japo
neze. Hunedoara, telefoane 
12213 sau 12234. (1448)

• VlND antenă parabo
lică marca Samsung, com
pletă. Hunedoara, telefon
1 4421 (14 19)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament
2 c; mere contrai cu apar
tament 3—4 camere Hune
doara, telefon 28166, după 
ora 15. (1450)

• SCHIMB apartament
2 camere proprietate, etaj 
4, central, cu apartament 
2 camere parter. Deva, te
lefon 16823. (1713)

• SCHIMB apartament
proprietate 2 camere par
ter, central, cu apartament 
etaj superior. Deva, tele
fon 18643. (1701)

• SCHIMB apartament 
3 camere, ultracentral, pro
prietate personală, cu a- 
partament 2 camere cen
tral. Deva, telefon 13248.

(1722)

• SCHIMB apartament
3 camere ultracentral De
va, proprietate personală, 
cu apartament 2 camere 
central. Cluj. Deva, te
lefon 13248. (1722)

ÎNCHIRIERI

• TINARA intelectuală
caut garsonieră de închi
riat sau gazdă în Deva. 
Telefon 16252, între orele 
9—21. (1644)

DIVERSE

• ABSOLVENȚII Liceu
lui Industrial de Construc
ții Deva, promoțiile 1971 
șl 1972, DORESC să se 
revadă după 20 de ani de 
la absolvire tn luna mai 
1992. Relații la telefoa
nele : 956/21339, 956/16749, 
956/11374, 956/28394, 956/
15861. (1706)

• CU autorizația nr.
3171/91, eliberată de Pre
fectura Județului Hunedoa
ra, a luat ființă Asociația 
Familială „Intim”, cu se
diul în Pricaz, reprezen
tată prin Măreț Candin, a- 
vînd ca obiect de activitate 
alimentație publică, pre
parare și desfacere produ
se alimentare, băuturi al
coolice import intrate le
gal în țară. (1698)

• CU autorizația nr. 
5946, din 4 noiembrie 1991, 
eliberată de Prefectura Ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială 
cu sediul în Geoagiu, re
prezentată prin Cetcraș 
loan, avînd ca obiect de 
activitate tîmplăric, binale 
ți mobilă, producere și 
desfacere înghețată.

(1630)

PIERDERI

• S.C. Construcții Fori-
con S i\. a pierdut ștampi
lele : A.C.M.R. Deva, 
B.C.A.C.R. Deva nr. 202, 
maistru, și A.Q.M.R. Deva, 
ore, to, 26 km. Le decla
răm nule. (1723)

DECESE Ultimul drum ?

I’ R E C I Z A R E
Dup.i apariția in ziarul nostru nr. 571 din 11 

martie a c. a listei viceprimarilor aleși cu prilejul 
ședințelor de constituire a consiliilor locale, am pri
mit la redacție telefoane care au precizat : la Orâștic, 
viceprimar este dl Alexandru Munteanu, membru 
al M.E.R., Iar la Dobra dl Caza Ilie Surdu, membru 
al F.S.N.

Menționăm că eroarea nu aparține redacției zia
rului -C’uvîntul Liber- ci celor care nij Hll furnizat 
lista

• S-A dus dintre noi, 
pe drumul fără întoar
cere, cea care a fost 
o bună soție și mamă

ILEANA VULCAN
Corpul neînsuflețit 

se află depus la Casa 
Mortuară Deva. în- 
mormîntarea astăzi, o- 
rele 12,45. Dumnezeu 
s-o odihnească în pace! 
Familia. (1705)

• SALARIAȚII din 
cadrul Filialei de re
țele electrice Deva sînt 
alături de colegul lor 
Vulcan Gheorghe la 
greaua încercare pri
cinuită de decesul ma
mei sale,

ILEANA VULCAN 
șl transmit sincere con
doleanțe familiei în
doliate. (1730)

• FAMILIA îndolia
tă anunță cu adîncă 
durere stingerea din 
viață, în data de 14 
martie, după o lungă 
și grea suferință, a 
celei care a fost

ELENA CIIIȚA, 
de 45 ani. Dumnezeu 
s-o odihnească în 
pace ! (1707)

• SALARIAȚII din 
cadrul Filialei de re
țele electrice Deva sînt 
alături de colega lor 
Andone Vetuța la grea
ua încercare pricinui
tă de decesul mamei 
sale,

ELISADETA 
ANDONE 

și transmit sincere con
doleanțe familiei 'în
doliate. (1730)

• CU adîncă durere 
în suflet, anunțăm în
cetarea fulgerătoare 
din viață a mult iu
bitului nostru soț, ta
tă și bunic

I ILIMON TOAN,
în vîrstă de 65 ani.
Nu te vom uita nici

odată. Soția Victoria, 
fiul Horea, nora Norica 
și nepoțelul Horia.

(1642)

• COLECTIVUL ser
viciului aprov. de la 
Casial — S.A. Deva 
este alături de fami
lia Filimon Horea în 
greaua încercare pri
cinuită de moartea 
fulgerătoare a tatălui 
său. (1643)

ROMĂNIAFILM 
FILIALA HUNEDOARA—DEVA

P R O G R A AI U L
filmelor pentru perioada 16—22 martie a.c.

16—18 martie a.c.

„PATRIA" Deva — Un Frankenstein negru, S.U.A 
„MODERN- Hunedoara — Proștii mor vinerea, rus 
„Casa de Cultură" C'ălan — Tentația, Italia 
„ZARAND" Brad — Virginitate, Anglia
„I’ATRIA” Orăștie — Crimă prin iluzie, S.U.A. 
„DACIA" Hațeg — Nu vreau porno. Polonia

1!)—22 martie a.c.
„PATRIA" Deva — Brațul furiei, Ilong-Kong 
MODERN" Hunedoara — Week-end cu un mort, 

Anglia
„Casa de < uit ură" Călan — Prindeți-1 pe Bruce Loc, 

S.U.A.
„ZARAND" Brad — Noaptea Cometei, S.U.A.
►PATRIA" Orâștic — Legenda celor 8 samurai. Ja

ponia
„„DACIA" Hațeg — Dragoste sublimă. India 
„MURFSUl." Simeria — Ispita, Italia
•■LUMINA" Ilia — Cucerirea Angliei, România

***♦********★«**♦♦******♦★*★*★★★★’*★*★**<

J/20/6I8/I99I
Cont : 307056601 B.C. Deva

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA :
2 700 Deva. str. 1 Decembrie, 35, 

Județul Hunedoara 
Telctonne : 11275, 12157, 11269 

Telefon Tipografic : 25901 
Fax : 18061

(Urmare din pag. 1)

Anonim : „Bine face că-1 
dă jos. Trebuia dat de mai 
mult. E un lucru firesc. 
După fapte ce ar mai con
ta ?”.

Dl Dan Partcnic : „In
primul rînd, trebuia făcut 
un sondaj de opinie în 
rîndul oamenilor. Cel pu
țin la 1 000 de locuitori ai 
orașului. în al doilea rînd, 
care sînt cîștigurile deve-

a 
V

I

nilor prin desființarea sta
tuii ? în loc să se acopere 
gropile de pe străzi, să se 
salubrizeze subsolurile, se 
fac activități care vor să 
scoată în evidență ambiții 
politice".

Anonim : „Aici era sta
tuia lui Horea, Cloșca și 
Crișan. Care au fost me
ritele de l-au pus pe Gro
za 7".

Dl. Bujor : „Primăria în
vestește bani muiți pen
tru lucruri nefolositoare”.

R.A. ACTIVITATEA PRAȘTIE

Anunță întreruperea apei în oraș, în data 
de 18 martie 1992, între orele 7 și 18, pentru 
efectuarea unor lucrări de întreținere și repa
rații. (299) I

Miercuri, 18 martie 1992,

la restaurantul „RUSCA" din Hunedoara

SEARĂ HUNEPOREANĂ DE CÎNT ȘI JOC

cu

DRAGAN MUNTEAN.
IO AN BOCȘA

și
MARIANA DEAC

Servicii de calitate.
Se rezervă locuri Ia telefon 12506, 

„Rusca".

I

I

J
I 

botei \
(300)

SOCIETATEA COMERCIALA 
SARMISMOB S. A, DEVA

24cu sediul în Deva, bdul 1 Decembrie, nr. 
Organizează în ziua de 20 martie 1992 

CONCURS pentru ocuparea postului de
■ jurisconsult sau consilier juridic. 

Condițiile de angajare și salarizare 
cele prevăzute în legislațiile în vigoare.

Informații suplimentare la sediul societă
ții sau la telefoanele 11999, 16121 sau 14026.

(270)

sînt

S.C. GAMA S.R.L. ARAD 
SECȚIA PRICAZ 

str. Barițiu, 10—12
• Angajează timplari calificați mobilă;
• Vinde din stoc holuri compuse din :
— canapea cu 3 locuri
— canapea cu 2 locuri
— fotolii — 2 bucăți
— măsuță — 1 bucată.
Informații pentru angajare ți vinzarc la 

tîmplăric Pricaz, telefon 42650.
Secția 

(293)

NOU ! NEW !

REMIT COMPANY
oferă, pentru prima dată în România, 

produsele cunoscutelor firme americane 
UNOCAL și PENZZOIL

• ULEI MOTOR • ULEI TRANSMISIE
• LICHID DE FRÎNĂ ETC.

DULCIURI:
• NAPOLITANE • BISCUIȚI • ACADELE 
Deva, telefoane 956/23615, 22390. (232)

întreaga răspundere pentru conținutul 
articolelor publicato o poartă 

autorii acestora,

TIPARUL:
S.G. „Polidnva" S.A.

Deva, str. 22 Decembrie 257
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