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Spectaculoasă dinamică
Interviu cu dl RADU CEONTEA, 

președinte al PENII

Reporter : Cum apre- 
Ciați rezultatele celor 
două tururi de scrutin, 
pentru partidul al cărui 
președinta sinteți ?

Radu Ceontea. Așa cum 
am mai spus, noi n-am 
luat voturi, noi am pri
mit. Succesul nostru n-a 
fost de tip colhoznic, suc
ces de grup, în conven
ție mai mult ori mai pu
țin... convențională. Ce- 
am dobindit, este numai (Continuare in pag. a 2-a)
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al nostru. Sintem adopții 
succeselor mici, pe ter
men lung, nu ai succese
lor mari, pe termen scurt. 
PUNR a realizat, prin 
sine șl pentru interesul 
național, cea mai spec
taculoasă dinamică : o 
creștere de peste 60 la

A consemnat 
NATALIA VASIU

FAX
la situația creată în 
flotei Mării Negre a 
URSS, comandantul 
forțelor armate uni- 
CSI, Evghcni Sapoș- 

a calificat-o drept 
••în

■ MOSCOVA. Rcfcrin- 
du-sc 
jurul 
fostei 
șef al 
ic ale 
nikov, 
complexă. -în prezent, 
purtăm tratative intense 
cu conducerea Ucrainei și 
poziția noastră este ca flo
ta Mării Negre să fie în 
componența forțelor strate
gice ale CSI și să nu apar
țină nici unei țări", a subli
niat el într-un interviu a- 
cordat televiziunii ruse — 
relatează agenția ITAR— 

TASS, recepționată de 
Romprcs.

■ VARȘOVIA. In fe
bruarie, numărul șomeri
lor a crescut în Polonia cu 
33 300 față de luna prece
dentă, a anunțat Direcția 
centrală de statistică a a- 
cestei țări. în prezent, nu
mărul total al șomerilor 
este de 2 263 000. adică 12,2 
la sută din totalul forței 
de muncă. Aproape jumă
tate din cei fără locuri de 
muncă o reprezintă femei
le. în ce privește ofertele 
economici, acestea sini a- 
dresate în primul rind ca
drelor necalificate, relevă 
agenția ITAR-TASS, ci
tind ziarul „Gazeta Wyor- 
zaa".

■ CniȘINAU. Un grup 
de cercetători de la Insti- 

tutui de Filozofie, Sociolo
gie și Drept al Academiei 
de Științe a Moldovei a 
întreprins, recent, o vizită 
de documentare la Institu
tul do Studii Sud- 
Est Europene al Aca
demiei Române, in per
spectiva organizării in co
mun, în septembrie 1992, 
la Chișinău, a unei confe
rințe științifice pe tema 
„Nicolae Milescu-Spătaru 
și mișcarea de idei în Sud- 
Estul Europei, în secolul 
al XVTI-lea“ — relatează 
agenția Moldova I’rcs.

■ RARI. Poliția italiană 
a confiscat la Barî 65 kg 
de heroină, depistată la 
bordul unui camion, venind 
din Turcia. Agenția Franco 
Prcssc relevă că noua cap
tură a poliției italiene con
firmă recrudescența trafi-

i 
cului de droguri provenind \ 
din Turcia. Cu o săpfAmi
nă în urmă, poliția italia
nă a mai confiscat 71 kg 
de heroină, provenind din 
aceeași țară.

■ WASHINGTON. State
le Unite au deschis cinci noi 
ambasade, fiind, de acum, 
reprezentate în toate re
publicile fostei URSS, cu 
care au stabilit relații di
plomatice, a anunțat De
partamentul de Stat. La 
15 martie, funcționau am
basade americane și în A- 
zerbaidjan. Moldova, Uz
bekistan. Tadjikistan și l 
Turkmenistan.

FAX
l

-Carie frumoasă, cinste 
mii tc-a scris,/ facet gin- 
dită, gingaș cumpănită ;/ 
&ști ca o floare, anume în
florită/ Miinllor mele ca
re tc-au deschis''.

Versul arghezian se dea
pănă domol, omagiind crea
torul și creația cuvântului 
tipărit, pusă la indemina 
cititorului spre desfătarea 
cugetului. Căci o cart? nu 
se citește scrîșnind din 
dinii, ci la flacăra înălță-
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rii spiritului, la ceas de 
liniște și taină, pentru a 
fi po bilă comuniunea su
fletească cu „demiurgul" 
care i-a dat viață, a pă
trunde in universul său 
de ginduri și cuvinte. Cu 
astfel de simțăminte se a- 
pleacă asupra cărții, ală
turi de matur, șl copilul, 
ajutat cu răbdare și grijă 
să aleagă din mi'le de vo
lume ale unei biblioteci 
cartea bund, care, se po
trivește vlrstci și căutări
lor sale, intre cei care le 
recomandă cartea sc află, 
alături de învățători și pro
fesori, bibliotecarii. Am 
rămas nu o dată impresio
nați de răbdarea cu care 
bibliotecarele secției de 
copii a Bibliotecii Județe
ne — Marla Bodea. l.ivia 
Molodcț, Olimpia Bogdan 
— li ajută pe cel mici să 
pătrundă in universul a- 
cesta mirific, de modul a- 
proplat încărcat de căldu
ră părintească, în care or
ganizează acțiunile de pre
zentare a cărților, întilnfri- 
le cu autorii acestora, re-

M1NEI. BODE \
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După rum ne-a informat 
dna V alela Popa, direc
tor al 'aclctăjii Comercia
le ..CC ISIM" din Simeria, 
consiliul de administrație 
n hotărit sîi vină în int'm- 
pinarea cerințelor popu
lației și să vîndă mobilă 
în rate. Rațiunea acestei 
hatăriri este motivată de 
castul ridicat al mobilei și 
de numeroasele propuneri 
ala cumpărătorilor făcute 
in acest sens. (Gb P.)

O DB PRIMĂVARĂ. l.a

Ultima perioadă de timp 
a consemnat un fluviu de 
nemulțumiri in legătură cu 
transportul călătorilor pe 
C.F.R. Nemulțumiri jus
tificate, care nu depășesc 
cerințe firești. Nu mai 
departe decît in dimineața 
zilei de 11 martie ac., fri
gul din mai multe vagoa
ne ale trenului personal 
2 702, pe ruta Simeria — 
Barbăteni „a mistuit" în
cheieturile multor călători. 
Bani mulți pentru frig. 
Bani mulți pentru nepăsa
re, iresponsabilitate. Oare, 
în acea dimineață, trenul CORNEL I’OENAR

Iată o parte din utilajele agricole prezentate de firma italiană B.C.S. la expoziția 
organizată la sfirșitul săp tăminii trecute la S.C. -Sau Sere" din Sintandrei.

Serele din Deva, aparțină
toare Primăriei, se lucrea
ză la producerea materia
lului florlcol ce va fi plan
tat în zonele verzi ale mu
nicipiului. în scurt timp 
va începe plantatul florilor 
din etapa 1, respectiv al 
panscluțelor, bănuțellor și 
mlozotlilor. (E.S.)

O O VEbTB BUN 1 
Pentru veteranii de război 
din Valea Jiului, am aliat 
de la Oficiul de Pensii 
Deva, al Direcției de Mun
că șl Protecție Socială că 
In aceste zile sc expedia
ză comunicările de punere 
in plată a pen ::'or acor
date. conform I dl d'i/KlO/. 
Deci, veteranii de război

FRIG PE BASI
2 702, înainte de plecare, 
nu trebuia verificat 7 Va
gonul 505319 — 57180-6, va
gon de clasa I. un vagon 
de gheață și întuneric, este 
pus în circulație cu apro
barea cui 7 Ori, posibil, 
cineva este plătit pentru 
aceste servicii, care sînt 
in bătaie de joc.

Am încercat o lămurire 
a situației cu cei doi con
ductori ai trenului. Dum

din Valea Jiului, Intre ca
re, firește, și cei din Pctri- 
la, în numele cărora ne 
scrie dl. Petru Dumitrescu, 
vor încasa în perioada 3— 
12 aprilie toate drepturile 
restante ptnă la zi. (V.R.)

O CIIIOSC. Zilele tre
cute s-a deschis la Ghelari 
un chioșc pentru difuzarea 
presei. A fost aslfcl rezol
vată o mai veche doleanță 
a cititorilor din Ghelari șl 
din celelalte localități pă- 
durencștl, de a găsi ziarul 
preferat in fiecare zi. Vln- 
zare bună, lectură plăcuta.' 
(Gh.I.N.)

O BOX. l.a Deva s-a 
încheiat etapa județeană a

nealor spun că... cei de Ia 
revizie din stația Simeria 
poartă întreaga răspundere 
pentru căldură etc. De 
fapt, este mai puțin im
portant cine-i vinovatul ! 
Grav este că din acest 
motiv suferă cetățeanul. 
Că multe lucruri merg pe 
dos la C.F.R. o dovedește 
și inversarea înscrisurilor, 
cu firma amintită, pe ta
pițeria scaunelor (vagon 
nr. 505319 — 57180 — 6,
locul 72 și nu numai a- 
cesta — tren 2702).

Campionatului Național de 
Bor, juniori 1 și II, S-au 
calificat pentru etapa de 
zonă 6 pugiliști : Gabriel 
lienea, Toma Zgirdea (A.S. 
Minexfor Deva), Cosmin 
Lucacl (Metalul Ud.) — ju
niori mici și Daniel Vasl- 
lescu (Met. Ud.). C-tln Plu- 
niceru (Constr. Ild.), Vasill- 

că Z.aharia (Minerul Vulcan) 
— juniori marl. (M.S.)

[FLASH !

Oamenii Câlanului merită 
o viață civilizată
Interviu cu dl Mill AI NEGESC, 

primarul orașului

Dl Mihai Negcsc s-a năs
cut la 28 mai 1945, în sa
tul Ruși. Este cetățean al 
Câlanului de 30 de ani. A 
muncit în combinatul si
derurgic și în domeniul 
gospodăriei comunale. Este 
căsătorit și are patru co
pii. A candidat pentru 
funcția de primar ca in
dependent.

lied. : De cîncl sinteți 
primar al Câlanului, dom
nule Negcsc 7

M.N. : Am fost instalat 
la 27 februarie a c., cînd 
am depus jurămintul, și 
țin să le mulțumesc oame
nilor orașului pentru că 
m-au învestit cu această 
mare răspundere de a con
duce destinele urbei noas
tre.

Red. : Vă punem o în
trebare banală, pe care o 
socotim insă necesară : Cu 
ce gînduri ați pornit la 
drum 7

M.N. : înainte de a vă 
răspunde, să-mi dați voie 
să subliniez citeva lucruri. 
Primul : Călanul a fost — 
atît pe vremea dictaturii 
comuniste, cit și după e- 
vcnimentele din decembrie 
1989 — foarte neglijat din 
toate punctele de vedere, 
de aceea este o localitate 
urîtă, murdară, cu o rețea 
comercială și de prestări 
servicii săracă, are dru
muri necorespunzătoare ș.a. 
Viața oamenilor este mult

„CUVÎNTUL LIBER" 
alături ile cititorii din 

Hunedoara
în municipiul Hunedoa

ra, ziarul ..Cuvintul Liber" 
este căutat, citit. Dovada ; 
zilnic se difuzează la vin- 
zarca cu bucala peste 1 200 
de exemplare prin unită
țile „Rodipct" și prin 
chioșcurile proprii ale zia
rului nostru. La acestea sc 
adaugă abonamentele care 
se distribuie la domiciliul 
cititorilor.

într-o dimineața, răspun- 
zînd întrebărilor și solici
tărilor dumneavoastră, sti
mați cititori din municipiul 
Hunedoara, am urmărit și 
noi cum ni se vinde mar

sub minimum de demnita
te și de civilizație. Al doi
lea : Știu că drumul pe 
care am pornit este greu 
și, poate, vom întîmpina 
piedici puse de conducerea 
județului.

Red. : Vă este frică de 
așa ceva 7

M.N. : Nu, căci sînt llo- 
tărit sâ nu mă las dădăcit, 
nu accept indicații, întru- 
cît vreau, cu și ceilalți din 
fruntea primăriei, să ju
decăm cu capetele noastre, 
punîndu-ne toată activita
tea exclusiv în folosul oa
menilor. Și acum să vă 
răspund la întrebare. Gîn- 
dul meu este că oamenii 
Câlanului merită o viață 
demnă, civilizată, pe care, 
împreună, o putem construi. 
Acesta este țelul cu care 
plec la drum, în actuala 
legislatură.

Rod. : I’e ce căi veți ac
ționa 7

M.N. : Am un program 
de lucru foarte bogat, din 
care am să punctez doar 
cîteva aspecte. Am declan
șat deja o vastă acțiune 
pentru curățarea orașului, 
pentru scoaterea lui din 
gunoi. Am cerut edililor 
orașului să-.și facă mai bi
ne datoria. De altfel, vrem 
să scoatem această activi
tate tie sub tutela Devei,

TRAIAN BONDOR

(Continuare în pag. a 2-a) 

fa", cum ajunge ziarul 
„Cuvintul Liber" la iliioșcu. 
rile de ziare.

La filiala din Hunedoara 
a „Rodipct" Deva, coordo
nata de dna Camelia Cos
ta, din discuțiile purtate cu 
dnele Camelia Rusan, Ga
briela Rusu și Georgeta 
Sirbti, am reținut că, în 
ultima vreme, ziarul •■Cu
vintul Liber" sosește în 
fiecaff dimineață în jurul

TR MAN BONDOR, 
Gil. I. NEGREA

(Continuare in pag. a 2-a)
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sută față de 20 mai 1990. 
l’rin forțe proprii, am do- 
bindit — datorită simpa- 
tizanților noștri — pri- 
m iri in municipiile re
ședință de județ : Satu- 
Mare, Baia-Mare, Zalău, 
Cluj și Buzău. Era cit pe 
ce să dobindiin și primă
ria din Ciiurgiu. Ar fi 
fost minunat: PUNR, 
precum curcubeul, ar fi 
băut apă de la Dunăre. 
Toate orașele din județul 
Cluj au primar PUNR, 
toate orașele din județul 
Mureș — exclusiv Sovata 
— au primarii partidului 
nostru. Peste așteptări a 
fost fi numărul consilie
rilor și al primarilor din 
alte localități.

Ri-p. Personal, resimt 
penetrația l’l'XR in Ve
chiul Regat drept o re
velație, Dar dumneavoas
tră ?

R.C. Mijloacele noastre 
de propagandă și situația 
financiară modestă ne-au 
cam împiedicat să pene
trăm mai mult In Vechiul 
Regat, dar noi nu ne do
rim declt atita succes cit 
putem duce. Ați văzut ce 
pățesc aceia care primesc 
mai mult credit electoral 
decit pot ține în circă 
Nu vom încerca niciodată 
să sporim voturile după 
principiul : Pe aceia pe 
care nu-i puteți convinge, 
păcăliți-i !

Rep. Tg. Mureș se nu
mără printre localitățile 
rămase făr.i primar, chiar 
și după al doilea scrutin.

Carte
frumoasă ...

(Urmare din pag. 1)

tPxhiriîc dc "ie. : : Ju- 
î- ;. llie ire: la -> diul 

; -i cri ;c di din
!'■ ca. â remarcăm eîttgți 
do-lr-.- te acțiuni la 

ir ■ nu partid pat, eu < mo
lie -,i rctp-rctul cuvenit, «a 

nvin^r de ■ <pii. Deo- 
■ ■■it de apr. -.:lat • ■■te ..Me

dal Vilii", prilej cu
cere au fott prezentate
vii. i i act >itu','a lui Ioan 
Pop R ’trrjanul, Tudor .4r- 

’-.•■.i. Petre Ir,pire gi, loji 
Crcw’gă, Mihal Emi> ;j eu, 
Jw. V-rnc. De două ori 
pe lună. ,~n organizează au- 
■Jiții de bar.m. unde vin 

mult drag școlarii mi d. 
Ei țe alătura prezentările 
de cărtf. prilej de inlilnlre 
. u autorii aceitora, mai 
ah ru cel hunedoreni (Vla
dimir Pop, Paulina Popa 

a.), cărți editate pe plan 
județ in — .Rwurla învie
rii", ..Carte de Crăciun" 
tipărite de ziarul .Curta
tul liber". Sint comemora
te împreună cu copiii c- 

datatele i’.torice. S-n 
ajun pfnă acolo Incit e- 
levil din eleva a U-a. care 
Pi deifd .oară lecțiile la 
( lubul Copiilor din Deva, 
r.â facă, o dată la două 
■ăptămlni, ora de lectură 
la .erțla d' copil a fllblio- 
tcril Județene.

Intr-adevăr, cartea cile 
un univeri care atrage cu 
putere pe cel tineri, dor
nici de cunoaștere. Cum 
ar putea fl altfel ’! In min
te ne revine același vers 
arghezian, omagiind creația 
tipărită : -Ești ca vioara, 
șingurâ, ce clnt'if Iubirea 
toată pe nn fir de. păr,/ 
Șl pagiâlle tale, adevăr./ 
S-au tipărit cu litera cea 
zflntă".

( e se întimplă ncofo ?
R.C. Necinstea .și frau

da organizației UDMR din 
Tg Mureș ne-au pus în 
situația de a nu avea pri
mar aici. Mai precis, un 
candidat la funcția de 
primar din partea UDMR 
a fost contestat după un

SPECTACULOASA DINAMICA

șir de procese, terminate 
prin decizia Curții Su
preme de Justiție. Prima
rul cîștigator (tot UDMR), 
din Tg. Mureș, se face 
vinovat de fals și uz de 
fals în declarații nota
riale, privind documente
le electorale. Se află a- 
cum sub cercetare pena
lă. Consilierii nu s-au 
întrunit în proporție de 
două treimi, fiindcă pc 
listele de consilieri aleși 
ai UDMR figurau drept 
ciștigători și cei doi „pri
mari1' maghiari de mai 
sus. Datorită necinstei ma
ghiare, la Tg. Mureș ale
gerile sint, din punct de 
vedere moral și penal, 
compromice. Guvernul nu 
știe ce să facă. Legea e- 
Jectorală nu-i explicită 
pentru astfel de cazuri 
cu totul aberante. Se in
sistă pentru acceptarea 
de compromisuri în afa
ra legii. Fără soluție în 
acest caz, Guvernul vrea 
să ceară — abuziv — o

Eveniment rutier la Dc va, pc bdul Decebal. O „Dacia" vrea să întoarcă, 
nu se asigură și un „BMW" își -șifonează" fața lovind lateral pc... imprudentă.

Oamenii Călanului merită o viată civilizată
(Urmare din pag. 1)

Inființind propria noastră 
regie dc gospodărie comu
nală șj locativă. Am atras 
atenția tuturor agenților 
economici asupra gospodă
ririi incintelor și a spații
lor din jur. în gară a în
ceput o operație de anver
gură privind punerea la 
punct a acesteia. Vrem să 
asigurăm o mai bună apro
vizionare a rețelei comer
ciale, In special cu carne 
și preparate din carne. în 
acest sens, am luat legă
tura cu conducerea abato
rului din Hațeg, care ne-a 
promis să rezolve treaba. 
Avem o situație dezastru
oasă în ce privește condi
țiile de locuit. Recent am 
decis să nu se mal opreas
că apa în timpul zilei și 
căutăm soluții să nu se 
oprească nici noaptea.

Red. : Iată, deci, că. deși 
sînteți de puțină vreme

Opinia și dorințele alegătorilor
După cum ne-au infor

mat dnil Mihal) Bucur, 
președintele organizației 
județene a PN.Ț.-rd. 
șl Coriolan Suclu, vice
președinte, în data de 10 
martie 1992. la Simcrin, a 
avut loc adunarea gene
rală pentru alegerea con
ducerii locale a P.N.Ț.-c.d. 

moțiune Parlamentului. 
Noi. însă, cerem reface
rea totală a alegerilor la 
Tg. Mureș. Guvernul ne 
impune „să dregem doar 
busuiocul”. Ca și în alte 
dăți, toleranța batjocoreș
te legea. în timpul aces
ta, parlamentarii UDMR 

strigă în presă, la radio 
și TV, spre noi : „Hoții 
de păgubași 1”. Și asta 
după ce țiganii din Tg. 
Mureș au fost cumpărați 
să voteze nu cu romii, ci 
cu maghiarii. Nu degea
ba se fredonează, prin 
bufetele din acest muni
cipiu, un cîntec din fol
clorul nou : -Foaie verde 
de bostan, tot un ungur 
și-un țigan...”.

Rep. Aveți amabilita
tea și faceți sumare re
feriri Ia starea actuală a 
partidului — membri, se
dii, fonduri.

R.C. Ca partid de cen
tru, primim atacuri și 
din partea FSN și din 
partea colhozului Con
venția Democratică. A- 
tacurile din partea UDMR 
nu ne interesează, fiind
că sînt concomitente cu 
atacurile la națiunea ro
mână și la statul națio
nal unitar. Deci nu ne 
privesc în parte, ci ne 
privesc în întreg. Admi

primar, ați făcut primii 
pași în scopul atingerii țe
lului propus. Ce se întîm- 
plă cu Înfăptuirea Legii 
fondului funciar ?

M.N.: Acum se împar
te pămintul la oameni, 
deși acțiunea se derulează 
încet din cauza lipsei dc 
specialiști In scopul acce
lerării ei. am solicita spri
jinul Direcției Județene 
pentru Agricultură și In
dustrie Alimentară. Ne în
grijorează faptul că sînt 
de arat peste 2 000 ha și 
nu sint decît puține trac
toare.

Red. : Ce nc-ați spus pî
nă acum sînt preocupări 
curente Vorbiți-ne șl dc 
perspectivă.

M.N.: De cea mai apro
piată. Vrem să ne desprin
dem. în ce privește încăl
zirea șl asigurarea apei 
calde, de S.C. „Sidcrmct” 
S.A. Vom construi o pia
ță modernă, o soră șl vom

Cu acest prilej au fost u- 
leși : ing. Alexandru Ga
bor, președinte a) organi
zației locale a P.N.Ț.-ed., 
ing. Dorin Manca. vice
președinte, Ing. Inochentle 
June, secretar, preot Ro
mulus Ctndea șl medic ve
terinar Marius Lflzărcscu 

nistrația locală, fiind pînă ț 
acum FSN-istă, ne-a sa- | 
botat. Nu avem decît i 
vreo zece sedii în toată 
țara. în București am 
primit, în 11 martie, o 
dărăpănătură de imobil 
pentru PUNR. Totuși, 
chiar și cu sedii „volan
te”, PUNR există. Depin
de foarte mult de electo
rat dacă se va întări. 
Mijloacele noastre pentru 
a ne impune alegătorilor 
sînt incă oarecum senti
mentale. în timpul aces
ta, spre alte partide vin 
dolarii de peste mări și 
țări... Legea doarme...

Rep. Propun, spre ro
tunjirea discuției noas
tre, citeva mărturisiri dc 
intenții privind alegerile 
parlamentare.

R.C. Pentru alegerile 
parlamentare, mizăm pe 
atracția persoanelor care 
vor candida pe listele 
noastre. Aceste alegeri 
vor fi mai ușoare, vor fi 
și finanțate de la buget. 
Numai că partea leului 
va reveni tot celor care 
sînt deja puternici. Nu 
no facem planuri mari, 
pentru a ne putea bucura 
de surprize. Credem că 
PUNR ori va trebui să se 
retragă peste cîțiva ani 
din viața politică, ori, ți- 
nind scama de faptul că 
adesea adevărul este la 
centru, va avea parte de 
vad mare „la moara” sa. 
Noi n-am făcut concesii 
rușinoase, nici alianțe 
scandaloase. Aliații noștri 
— rămîn alegătorii noș
tri.

pune în funcțiune ciuper- 
căria Ne gindim la o am
plă acțiune de îmbunătă
țire a condițiilor de locuit 
în blocuri, la extinderea 
instalației de gaz metan, la 
introducerea corectitudinii 
și ordinii în toate dome
niile, la stîrpirea corupției 
și a speculei. Gîndurile 
mele sînt mult prea multe 
ca să le enumăr pe toate, 
în orice caz, am planuri 
mari în ce privește orașul.

Red. : Care este princi
pala dv caracteristică, dom
nule primar ?

M.N.: Tenacitatea. Cînd 
îmi pun ceva în intenție, 
nu mă las pină nu obțin. 
Știu că am pornit la un 
drum greu, dar nu mi-e 
frică și-i asigur pe concl- 
tadinll mei că împreună 
vom realiza lucruri bune, 
o viață demnă și civilizată.

Red.: Vă urăm deplin
succes, domnule Mihal 
Negesc 1
» • mm • « mm * a

— membri. Color aleși li 
s-a recnmnndat să respecte 
fidel opinia și dorințele 
alegătorilor, să îmbine ar
monios sarcinile ce le re
vin din progiamul P.N.Ț.- 
e.d. cu realitățile actuale 
ale orașului Simcrta, (GII. 
P.). ----------------------

„CUVÎNTUL LIBER“ 
alături de cititorii din 

Hunedoara
(Urmare din pag. 1) 

orei șase, iar la 6,30 se 
află deja în vînzare, la 
Indemina dumneavoastră, 
stimați cititori.

Precizăm că chioșcurile 
cu emblema „Cuvîntul Li
ber" sînt situate în vecină
tatea cantinei „Siderurgis- 
tul" (vînzător dl Iosif To- 
pițer) ; lingă cinematogra
ful -Flacăra" (vînzător dl 
Dumitru Isăilă) și pe bule
vardul Dacia (vînzător dna 
Laura Ionașiu, unde se 
primesc și anunțurile pen
tru mica publicitate a zia
rului nostru).

— Vind în fiecare zi peste 
o sută de exemplare din 
ziarul „Cuvîntul Liber" — 
ne spunea dna Mirela Ti
căit, gestionar al tutunge
riei nr. 40. Sîmbăta și du
minica unitatea este în
chisă. Aș putea să deschid 
și sîmbăta citeva ore di
mineața .întrucît ziarul este

Precizări în legătură cu procurarea 
abonamentelor pe traseele deservii' 

de R. A. T. P. Deva
Ca răspuns la articolul 

„Interesul poartă fesul” 
apărut în nr. 574 al zia
rului, conducerea Regiei 
Autonome de Transport 
Persoane Deva face pen
tru publicul călător ur
mătoarele precizări :

în conformitate cu pre
vederile Decretului nr. 311/ 
1987, rămas în vigoare, a 
normelor metodologice nr. 
20 258/28.01.1992 și a tele
xului nr. 200/07. 02. 1992, 
elaborate de ministerele fi
nanțelor și bugetului, ve
niturilor statului și con
trolului financiar, benefi
ciază de abonamente sub
venționate de la bugetul 
public național următoare

‘ v V!*»

ȘCOALA DE ȘOFERI AMATORI
COMO TIMIȘOARA — FILIALA DEVA

Anunță începerea înscrierilor pentru seriile 
martie—aprilie 1992, la probele dc teorie și practică 
in vederea obținerii permisului de conducere, categ. 
B.

Sediul din Deva — str. Mărăști, complex, parter, 
telefon 26145, orele 9—15 ; telefon 21837, orele 18—21.

Sediul din Brad — Casa dc Cultură, telefon 51611. 
(1398)

S.C.P.P. GEOAGIU
PEPINIERA ORAȘTIE

Livrează material săditor pomicol și den- 
drologic din toate speciile la preț legal.

Informații la telefon 47111, Orăștie si 
48235, interior 112, Gcoagiti. (286)

SOCIETATEA COMERCIALA 
SARMISMOB S.A. DEVA

cu sediul în Deva, bdul 1 Decembrie, nr. 24 
ORGANIZEAZĂ CONCURS 

in ziua de 1 aprilie 1992, pentru ocuparea 
postului dc jurisconsult sau consilier juridic. 

Condițiile dc angajare și salarizare sînt 
cele prevăzute in legislațiile in vigoare.

Informații suplimentaro la sediul societății 
sau la telefoanele: 11999, 16124 san 14026.

005)

PROGRA

16,00 Actual

16,15 Desene 
animal

16.10 Emisiu 
limba

18.10 Teatru 
„Luna 
dezmoi 
de Euf 
O'Neill

19,50 Super

20.30 Dialog 
Capita

21,00 f'jutci 
muzica

21.30 TVE
Intern:

22,00 TV5 E

22.35 BBC V
Scrvlc

mult căutat, mai ales in 
această zi.

Stăm de vorbă cu dna 
Elena Chiriac, vînzător Ia 
chioșcul amplasat în veci
nătatea pieței -Dunărea" 
Dumneaei ne spunea :

— Primesc cite 50 de c- 
xemplare din „Cuvîntul 
Liber" pc zi. Cerințele sint 
însă mult mai mari. Tutun
geria din vecinătate va fi 
închisă pentru o vreme, 
gestionarul urmînd să 
meargă în concediu. De- i, 
voi putea primi și vinde 
mai multe exemplare din 
cotidianul județului nostru

...Printr-o mai bună înțe
legere și conlucrare zilni 
că, între noi. cei care scri
em ziarul (mereu cu gîn 
dul la dumneavoastră), u- 
nitățile -Rodipet” și toți 
cci care asigură difuzarea 
și vînzarea lui dorim ca 
ziarul să ajungă în cele 
mai bune condiții la dum 
ncavoastră, stimați cititori 

t

le categorii de personal : 
elevi, studenți, pensionar . 
șomeri, funcționari pu
blici și celelalte categorii 
de salariați, abonamentele 
fiind valabile numai pen
tru zilele lucrătoare.

Personalul muncitor din 
unitățile cu foc continuu 
beneficiază de aceste abo
namente și în celelalte zile, 
pe baza unei adeverințe 
eliberate de la locul <b 
muncă și înregistrate Ia 
R.A.T.P. Deva.

Conducerea R.A.T.P. D 
va a luat măsuri pentru 
igienizarea mijloacelor do 
transport în comun, in 
vederea asigurării unui 
transport civilizat.

MIERC

18 Ml

PROGRA

19,00 Actual
♦ Meteo

10.20 Calend 
zilei

10.30 Film si 
„Fainii 
Polanii 
Ep. 4

11,15 Canal 
Intern:

12.20 Ora d< 
muzică

13,)£ Vîrsta
13,10 Divcrti 

intern:

11,00 Actual
• Meteo

11.20 Civiliz 
montai

14,55 l’reuni

15.30 Telcșci

16,01 meri 
dc mu: 
popula

16.20 I »■ Ica

Pronoi

17,00 Actual

17,05 Arte v

17.30 15,16,

18,00 Reflec

18.30 Studio 
muzici

19,00 Studio 
cconor

19.30 Desem

20,00 Actual

20,35,Sport
20, ik. iim s 

„Doam 
malul 

KTranț.
r

211 ii fața 
- națiun 

Partid

21,55 Pro m

22,25 Univei 
cunoaș

23,10 Cronic
Parian

* Actual

23,10 Patrim
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COINCIDENȚA
DE NUME

Dl Gruescu T. Nicolac 
din comuna Boșorod, șef 
la Depozitul de materia
le de construcții din Că- 
lan, consilier la primăria 
comunei amintite, s-a pre
zentat la redacție cu o 
scrisoare prin care ne 
roagă să facem preciza
rea că in localitate sint 
mai mulți oameni cu nu
mele de Nicolae Grucscu. 
Semnatarul scrisorii ne 
relatează, totodată, că nu 
dinsul este cel care s-a 
adresat anterior ziarului 
nostru cu o altă scrisoa
re în care s-au făcut cu
noscute unele nereguli 
săvirșite la lichidarea pa
trimoniului fostei coope
rative agricole din Boșo-

brie — 15 noiembrie 1991 
(aviz de plată emis în lu
na decembrie 1991) pos
tul telefonic a fost veri
ficat prin aparatul de 
observare automată în 
perioada 10—17 decembrie 
1991 și s-a constatat că 
în această perioadă de la 
postul telefonic nu a fost 
efectuată nici o convor
bire, deoarece nu apare

deja două rcclamații la 
oficiu) și nici deranja
mente colective de natură 
să afecteze contorizarea 
nu au avut loc. Verificări 
retroactive nu se pot e- 
fectua pentru a vă comu
nica numerele de telefon 
cu care s-au efectuat con
vorbiri în perioada re
clamată". Și, culmea iro
niei, vine fraza de la sfîr-

„Olt •

( INI) E NEAGRA ?

„Postul nostru telefonic 
11037 este defect de anul 
trecut, din ziua de 28 
martie. Am făcut nenu
mărate intervenții la o- 
ficiul local Hunedoara de 
poștă și telecomunicații, 
dar fără nici un re
zultat. Ba, mai mult, 
am fost obligați, 
deși postul telefonic este 
deranjat, și la plata u- 
nor adiționale". Răspun
sul amintitului oficiu la 
una dintre rcclamațiile 
noastre ? Iată-1 :

,.Tn perioada 16 octom-

înregistrată pe banda a- 
paratului de observare 
automată și nici la con
trolul Ia abonat din cen
trala telefonică automată 
nu 
un 
că 
nu 
biri, atunci nu se înre
gistrează nici impulsii la 
contor.

Calculele efectuate pen
tru stabilirea numărului 
de impulsuri adiționale 
sint corecte și conforme 
cu fotografia contorului, 
fn perioada reclamată 
postul telefonic nu a fost 
înregistrat Ia serviciul 
deranjamente (o minciu
nă sfruntau pentru că la 
acea ora aveam depuse

a fost înregistrat nici 
impuls, dovadă că da
de la postul telefonie 
se efectuează convor-

șit : „Din verificarea e- 
fectuată în centrala tele
fonică automată, rețea și 
echipament s-a constatat 
o funcționare corespunză
toare a postului telefonic 
și a sistemului de con- 
torizare, neexistind temei 
legal pentru a scădea din 
suma facturată".

„Și cu și soția sîntem 
pensionari, bătrîni și bol
navi, am fost corecți o 
viață întreagă cu plata 
telefonului și nu admi
tem să fim bătaia de joc 
a unei instituții". (Iosif 
Bogdan — Hunedoara, 
bdul Mihai Viteazul, nr. 4, 
bloc 1-1, ap. 21).

N. R. Die Bogdan, din 
tot acest răspuns, cel mai
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tare ne-a plăcut „chestia" 
cu înregistrarea convor
birilor telefonice... care 
nu a avut loc. Deci, se 
poate. Și cînd le gindești 
că unii iau foc în gură 
că aparate de ascultare 
nu mai există. Păi cum 
e albă cînd c neagră ?

SAREA 1N BUCATE

în epoca de aur, pe 
lingă sare, eram obligați 
să consumăm gheare, co
pite și alte resturi. Acum 
s-a schimbat cite ceva in 
ce privește produsele ali
mentare, In sensul că au 
mai dispărut resturile, 
dar au rămas neschimba
te în privința sării. O 
găsim în exces în carnea 
conservată sau tocată, în 
mezeluri, brînzeturi și în 
unt. Pe clnd și în laptele 
dulce ?

Domnilor responsabili 
de sănătatea populației, 
este necesară atita sare 
în bucate 7 Doar se știe 
că sarea este factor de 
risc, mai ales pentru cei 
cu boli cardiovasculare. 
Eu cred că excesul de 
sare folosește doar produ
cătorilor, să-și complete
ze cîștigurilc vinzînd-o cu 
400—500 lei/kg. Există 
organe care trebuie să 
controleze calitatea ali
mentelor. Aștept reacții
le celor care ar trebui 
să se implice. (Zaharic 
Mica, un beneficiar al 
prescripțiilor medicale 
privind consumul de sare).

5
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Adevăruri de care nu putem învinui pe nimeni
Asociația de locatari nr. 

3 din Simcria ne solicită 
intervenția intr-o proble
mă care ar fi simplă ca 
bună ziua, dacă pe de o 
parte oamenii ar înțelege 
că nimeni nu e obligat să 
plătească datoriile noastre, 
iar pe de altă parte cei 
cărora li se cere ajutorul 
după lege să sprijine stin
gerea unor datorii, ar 
face-o cu convingere. Dar 
despre ce este vorba 7

In blocul 4 de pe scara 
A din respectiva asociație, 
ocupă un apartament la 
parter și dl Ilie Rusu, îm
preună cu fiul său. „Timp 
de luni de zile — ni se 
spune — nu au plătit nimic 
din taxele comune ce le 
datorau asociației, astfel 
că s-a adunat în contul 
lor o datorie de peste 
10 000 de Ici. Amindoi lu
crează Ia „Marmura", că
reia l-am trimis adresă 
conform legii, să procedeze 
la reținere din salariu, dar 
nu am primit sprijin. In 
schimb, cei doi, tată și 
fiu, sint toată ziua prin 
crî.șme".

Am căutat să luăm le
gătura cu datornicul aso
ciației, dar în zadar am

bătut la ușa apartamen
tului nr. 3 din blocul 4. 
Eie că nu era nimeni a- 
casă, fie că locatarii refu
zau să deschidă. La dato
ria de 10 016 lei, în schimb, 
s-au mai adăugat 1 386 de 
lei — taxele pe luna ia
nuarie. S-au schimbat mul
te intre timp și în situa
ția socială a celor doi 
Rusu : nu mai au loc de 
muncă. Vecinii dumnealor 
sint destul de circumspecți 
in afirmațiile in legătură 
cu modul de viață al celor 
doi. Dl Eugen Prisecaru. 
în schimb, știe că tatăl 
Ilie Rusu este un foarte 
bun meseriaș Cum a a- 
juns șomer un foarte bun 
meseriaș, cind se știe că 
la reducerile de personal 
orice societate comercială 
își ține oamenii cci mii 
buni 7

„Da. era un meseriaș 
foarte bun — ne confirmă 
dl ing. Petru Pop, direc
torul economic al S. C. 
„Marmura- S.A. — dar nu 
o dată a prins schimbul 
următor dormind beat în 
atelier. I’c asemenea oa
meni nu te poți bizui, 
oricît ar fi de buni mese
riași. De altfel, cînd am

făcut reducere de perso
nal, le-am cerut oameni
lor din fiecare secție sau 
atelier să spună ei de 
cine se pot dispensa. In 
privința lui Ilie Rusu nu 
a fost nici o ezitare".

Cc ar fi de adăugat pe 
marginea acestui caz 7 
Prea multe nu, el fiind pil
duitor doar prin datele 
enunțate. Un om, un me
seriaș bun, a aiuns în 
postura de mare datornic 
față de colectivitatea în

care trăiește, șomer și va 
ajunge probabil de aici 
in cea de evacuat din bloc, 
datorită unui viciu.

Posesor al unor aseme
nea „calități", este normal 
că nu a putut exercita o 
influența benefică nici a- 
supra propriului copil. E 
trist, dar c adevărul gol- 
goluț și de asemenea ade 
văruri nu mai putem în
vinui pe nimeni.

ION ( IO( I I I

Ia Doina, brutarii Iși onorează 
piiim bună.

I

&&&£
I

Rezultate de prestigiu ale
elevilor deveni la judo

curînd,Desfășurată de 
la Cluj, actuala ediție a 
Campionatului Național 
de Judo — fete, catego
ria juniori II și I, a re
prezentat pentru sporti
vele din județul nostru 
un frumos succes, con
cretizat în obținerea a 
nouă medalii, după cum 
urmează : 
tegoria 
Curtean, 
bronz — 
Generală 
tegoria 38 kg : 
Bulz, medalie de argint, 
elevă la Liceul Sportiv 
Deva. Categoria 42 kg : 
Roxana Păcurar, medalie 
de aur, elevă la Școala 
Generală Nr. 1 De .a. Ca
tegoria 46 kg : Gianina

juniori II, ca- 
35 kg : Ana 

medalie de 
elevă, la Școala 
Nr. 1 Deva. Ca- 

Maria

Solomon, medalie de aur, i 
elevu la Școala Generală 
Nr. 3 Deva. Categoria 52 ' 
kg : Ildiko Ilatnagy. mc- \ 
dalie de bronz, elevă la i 
Școala Generală Nr. 1 ' 
Deva. *

JuiHoarc I. Categoria l 
44 kg : Miha.-la Gavrilă, 
medalie de bronz, elevă » 
la Liceul de Artă Deva. | 
Categoria 66 kg : Sanda i 
Lupuiescu, medalie de ’ 
argint, elevă la Liceul de * 
Construcții Deva. >

Sportivele devene, bine . 
pregătite la C.S.Ș. Deva, 1 
de prof. Radu Stcopan șl | 
prof. X’asile Vlasic, în ur- i 
ma rezultatelor obținute } 
s-au clasat pe locul I, în t 
clasamentul național, ne- l 
oficial, pe medalii. (C.P.). i

Aurul Brad - C.P.L. Arad
A 2

pe deplin mc- 
obținută cu 

și emoții.

Victorie 
ritată, dar 
multă trudă 
Oaspeții au făcut dovada 
unei echipe bine înche
gate, cu cîțiva jucători de 
o văstă experiență cam- 
pctițională, precum Du- 
kadam, Vînătoru, Bodca, 
Ciordaș, foști jucători la 
U.T.A. Oaspeții au con
dus în două rînduri: în 
min. 3 au deschis sco
rul prin Tătar și în min. 
21 prin Salcă, prin cîtc- 
va contraatacuri clasice, 
la care replica gazelelor a 
fost indecisă. Aurul a 
dominat intr-adevăr mai 
mult, dar parcă jocul su-

feră la construcție ți fi
nalizare. Nici cele patru 
goluri nu ne pot contra
zice, căci s-au ratat co
pilărește altele. Au mar
cat Bcrindci, min. 6, Or- 
menișan, min. 66, Orbea- 
nu, min. 68 și 86. Dar 
Dukadam și-a arătat încă 
o dată clasa, opunîndu-se 
in citeva rînduri decisiv,

Aurul : Tiliban, — Bc- 
rindci, Ncagu, Steluță, 
Costar, Gavrilă (min. 51 
— Tînțărcanu), Lupitu 
(min. 55 — Codruț), Văca- 
riu, Ciontoș, Orbeanu, 
Ormenișan. (llexandru 
Jurca).
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Infecția cu virusul HiV și boala SIDA la copil și la adolescent (IV)
Pentru a se reuși preve

nirea eficientă și comba
terea bolii, este esențială 
informarea și conștientiza
rea întregii populații, de
oarece fiecare cetățean tre
buie să-și poarte de grijă 
pentru el și colectivitatea 
din care face parte. In a- 
numite situații, trebuie 
cfiiar sa dea declarație 
scrisă < ă iși asumă respon
sabilitatea unui gest (trans
fuzie).

Toate categoriile profe
sionale trebuie să colabo
reze' pentru promovarea 
sănătății, conform specifi
cului de activitate : predi
că în spiritul unei vieți de 
familie echilibrate și pen

tru fidelitate, prevenirea 
perversiunilor sexuale, dro
guri etc.

Preoții pot contribui de 
asemenea prin : educarea 
părinților pentru a supra
veghea comportamentul ti
nerilor și a le fi model in 
acest sens ; educație în 
școli din partea cadrelor 
didactice și cadrelor sani
tare ; educație în toate co
lectivitățile de copii și ti
neret, în scopul creării u- 
nor deprinderi Igienice la 
aceștia, de la cele mal mici 
vîrste ; colaborarea între 
tnvățămînt șl rețeaua sa
nitară este esențială, fiind 
obligatorie programarea o- 
rclor educative și suprave

gherea comportamentului 
elevilor in școală și inter
nate ; colaborarea cu poli
ția, care depistează persoa
nele tinere cu comporta
ment sexual aberant și 
care se droghează, contri
buie la descoperirea tra- 
ficanților de droguri etc. 
(ocupă de asemenea un loc 
important) ; ofițerii șl ca
drele sanitare din armată 
au o responsabilitate majo
ră pentru Igienă șl com
portamentul în cadrul uni
tăților militare ; presa șl 
rudiotclevlziunca sînt, de 
asemenea. Importante pen
tru a fi antrenate și în 
popularizarea continuă a 
materialelor educative.

Intensitatea cu care vom 
bombarda cu Informații 
benefice întreaga populație 
privind posibilitatea de a 
evita contaminarea cu vi
rusul HIV, va duce, cu 
timpul, la rezultate favo
rabile, dar acestea nu sc 
vor vedea chiar Imediat. 
Rețeaua sanitară va fi per- 
scvcrcnlă, daf toți ceilalți 
factori trebuie să lupte 
pentru asigurarea recepti
vității față do regulilo ce 
trebuie respectate pentru 
păstrarea sănătății.

l)r. LUCIA BA1.AȘESCU, 
medic primar iirspector 

O.M.C.T., 
Direcția Sanitară Deva

I

KI.ZI I I VI 111: I 1 XVI 1 din 15 martie : IWin. 
ii.i i r , — I'avior i-.fi.- 6—0: l tilajul Petroșani
Min. Barh.itinl O—O ; Jiul Petrila — Constructorul 
II iu. Jo.it i 2 -2; Minerul Teliuc — Metaloplastica 

Mm. < crtcj - Mim iul Valea de Brazi 2—0; 
Min. Ghețari — E.G.f’.l. Călăi» 2—1 ; 
rățti — X iiința Min. Brad 3—0.

Tractorul Bă

< I. X S X M 1 N i 1 1

1. Mctaloplaslii a 17 15 1 1 78—15 31
2 Minerul Certej 16 11 1 1 61—23 26
3. Min. Aninoasa 16 11 2 :i 15—17 24
t. Constr. Hunedoara 17 10 3 l Gl—18 23
5. Min. X'alea de Biazi 17 9 2 6 33—19 20
6. Minerul Ghețari 17 9 1 7 39—29 19
7. Min. Bârbătcni 17 8 1 8 21—31 17
8. Metalul (Tișcior 16 5 1 7 31—30 11
9. Voința Min. Brad 17 7 0 10 26—53 14

10. lavior Orăștie 17 6 1 10 25—45 13
11. Mii». Vulc. Tiliu. 17 5 2 10 23—37 12
12. Jiul Petrila 17 4 3 10 29—11 11
13. Utilajul Petroșani 16 5 1 10 27—55 11
14. Tractorul Bârășli 16 1 0 12 25—94 8
15. E.G.C.L. tăiau 17 3 1 13 20—16 7

SOCIETATEA AGROTRANSPORT S. A. 
HUNEDOARA — DEVA 

cu sediul în Deva, str. Portului, nr. 2 
Scoate la licitație in flecare joi mijloace 

fixe din dotare. Licitația va avea loc la ora 10. 
Lista cu mijloace fixe sc află afișată Ia 

sediul societății și Ia Sucursala Hațeg. 
Informații la telefon 14341.
Societatea angajează Ia sediul societății 

din DEVA,
* mecanic pompe de injecție. 
Salariu negociabil foarte marc.

(301)
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PUBLICITATE
VINZARI — 
CUMPĂRĂRI

• C.A.P. Lunca Moților
vinde la licitație. In satul 
Cărăstău, in data de 21 
martie 1992, ora 12, un 
finar și o locuință cu două 
camere. Prețul primei stri
gări este 77 000 lei pentru 
fînar și 52 000 lei pentru 
locuință. (1726)

• VIND congelatoare im
port, marca AEG, capaci
tate 150 și 250 1, radio au
to Blaupunkt, schiuri Ato
mic. Hunedoara, telefon 
957/18703. (1645)

• VIND apartament 2 
camere. Deva, str. Cioclo
vina, bl. 20, ap. 48. Infor
mații Deva, Liliacului, bl 
20, familia Furdui. (1736)

• VIND "înscriere Dacia,
n ttte 1989. lira I, telefon 
51892. (1732)

• VIND rulotă Felicia,
amenajată pentru comerț. 
Deva, telefon 13898, după 
ora 16. (1731)

• VIND bibliotecă „Na-
dia~ și bibliotecă „Mircea", 
noi. ambalate. Deva, tele
foane : 131118, 23737, după 
ora 17 (1761)

• CEDEZ contract apar
tament 2 camere, aștept o- 
ferte serioase Deva, tele
fon 27630, intre orele 17— 
1 (1728)

• VIND Saba Compact, 
video cameră tip Reporter, 
preț convenabil. Informații 
după amiaza la telefoanele

24854 sau 391 Ilia.
(1737)

• \ IND apartament 2 
camere central, in valută. 
De ■ a. str N. Bălcescu 22 B.

(1734)
• \ IND i asă, curte, gră

dină. garaj Deva, str. 23 
August 180, in valută sau 
jumătate In Ici. După ora 
15 (1735)

• ViND mobili cameră
de zi combinată, furnir 
lucios, stare foarte bună, 
preț convenabil. Simeria, 
'■'672 (1733)

• VIS'D butelie aragaz.
Deva, telefoane 13241 sau 
11778. (1758)

• \ IND remorcă auto
turism I’adeș 1 000. Hon- 
dol nr. 18. (1757)

• \ IND motor cu cutie
de viteze, caroserie com
pletă, diverse piese de 
schimb, pentru Mercedes 
Diesel (Cristur, nr. 351, 
telefon 71333). (1753)

• \ IND vilă In cartierul 
Oituz. grădină cu 2 solarii, 
mioare, lină toarsă, sfeclă 
furajera, fier beton Deva, 
telefon 21921, după ora 19.

(1748)
• VlND autocamionetă 

Ii 2715, stare bună. Cris 
tur, 220, telefon 71363.

(1711)

• VlND teren agricol
Cirjiți, 70. (1743)

• VlND apartament 2 
camere, proprietate perso
nală în Deva, telefon 28001.

  (1741)

• MAGAZINUL 21 
IMPEX SRL Deva, 
str. Libertății, bl. 4, vă 
oferă servicii de con
signație cu comision 
sub 10 la sută. Telefon 
16043. (1760)

• VlND moara tip Arad,
capacitate 3 000 kg/oră cu 
ciocănele ți tocătoare fu
raje. Geoagiu-Băi, telefon 
956/48107. (1740)

• VlND urgent casă
cu 5 camere, garaj, beci, 
încălzire centrală, depen
dințe, preț convenabil. In
formații Hunedoara, tele
fon 957/20486, după ora 
16. (1415)

• VlND ARO 213 Die
sel, 600 km. Relații Timi
șoara, telefon 961/30021, 
zilnic între orele 20—22.

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

• VIND ARO 24,3 și
microbuz VW Diesel. De
va, telefon 27179, între ci
rcle 20—22. (1608)

• ViND casă in Briznic,
nr. 82. Informații Ilia, te
lefon 112, intre orele 18— 
19. (1691)

• ViND casă nouă cu 
grădină și apartament 2 
camere. Informații Siinc- 
ria, str. Zorilor, bl. 4, sc. 
B, et. III, ap. 31, orele 
16—19.

• VIND apartament două
camere. Deva, str. Mineru
lui, telefon 21439. (1717)

• ViND televizor alb-
negru nou. Deva, telefon 
11788. (1738)

• IN legătură cu oferta 
S.C. Ardealul SA. Deva, 
privind licitația terasei 
restaurant „Transilvania", 
precizează: Societatea Co
mercială RESTOROM SRL 
Deva are contract de lo
cație. gestionară pe o pe
rioadă de 5 ani, pină în 
anul 1996, ți nu permite 
diminuarea spațiului.

(1739)
• \ IND 300 oi cu miei

la particulari, societăți ți 
asociații, în bani, vira
ment sau la schimb cu 
tractor, ARO, microbuz, 
furgonetă cu diferență. In
formații Călan, sat Dineu 
Mare, 167, telefon 957/ 
31561. (1458)

• \ ÎND Dacia 1 310 ne
ridicată. Hunedoara, str. 
M Viteazul, nr. 23, ap 
36. Bekc Albert. (1157)

• VlND mobilă compusă 
din dulap, canapea, masă, 
Hunedoara, telefon 11893

(1135)
• ViND telefon japonez 

cu garanție 6 luni. Hune
doara, telefon 937/18109.

(H54)

• VlND televizor Dia
mant 153. Relații la te
lefon 15562, după ora 17.

(1745)

ÎNCHIRIERI

• ÎNCHIRIEZ rochie mi
reasă. Hunedoara, str. 
Oțelarilor, 2/2. (1456)

• CAUT, pentru închi
riat, garsonieră sau apar
tament, Deva, telefon 18613.

(1759)
• ÎNCHIRIEZ aparta

ment 2 camere (în lei sau 
valută), cartier Gojdu, in 
apropiere de Sala Sportu
rilor. Informații telefon 
935/43718, între orele 19— 
20. (1747)

• CAUT apartament sau 
garsonieră pentru închi
riat, zonă centrală în De
va. Informații telefon 
12166 sau 24013 . (1727)

• BĂRBAT singur caut
pentru închiriat garsonieră 
mobilată sau nemobilată 
în Deva. Informații Deva, 
Micro 15, bl. 77, sc. 3, ap. 
51. (1725)

• S.C’. închiriază spațiu
pentru sediu. Deva, te
lefon 21624. (1567)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB garsonieră 
localitatea Giurgiu cu si
milar sau apartament în 
Deva, telefon 11176.

(1738)
• SCHIMB apartament 

3 camere. Deva cu casă în 
Deva, Simera sau împie- 
jurimi. Deva, tel.*fon 28531.

(1742)
• SCHIMB apartament 

2 camere cu ap ir amen’. 
3—4 camere, Brid Tele
fon 50641, după ora 16

(1735)

PIERDERI

martie 1992, și mai face 
înscrieri pînă în data de 
20 martie 1992. Plata se 
poate face în 2 rate.

(1453)
• AGENȚIA de turism

„PETER" organizează ex
cursie în Polonia, marț). 
24 martie. Informații la 
telefon 29370. (1751)

• CU autorizația nr.
3438, din 24 ianuarie 1991, 
eliberată de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială 
cu sediul în Hunedoara, re
prezentată prin Furdui Ma
ria, avînd ca obiect de 
activitate croitorie cn des
facere. (1746)

• CU autorizația nr. 
5950, din 4 noiembrie 1991, 
eliberată de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială 
cu sediul în Deva, repre
zentată prin Iliriza Emil, 
avînd ca obiect de activita
te comercializarea produ.c- 
lor alimentare, preambala- 
te și neperisabile, neali
mentare, indigene și im
port, intrate legal în țară, 
ambulant, în tîrguri și 
piețe din județ și țară.

(1750)
• CU autorizația nr.

5906, din 4 noiembrie 1991, 
eliberată de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială 
,,Melinda", cu sediul în 
Deva, reprezentată prin 
Lukacs Andrei, avînd ca 
obiect de activitate co
mercializarea mărfurilor 
industriale și alimentare 
din import, producerea și 
desfacerea băuturilor ră
coritoare. (1754)

COMEMORĂRI
• PIOS omagiu la patru 

ani de la decesul dragei 
noastre,

DOINA II.IE, 
născută I.omonar, din 
Orăștie. Familia.

DECESE

ASOCIAȚIA CULTURALA 
„I’RO BASARABIA ȘI BUCOVINA” 

FILIALA DEVA
Invită membrii săi la întilnirea lunară pentru 

£îua de joi, 19 martie, ora 17, în sala do ședințe a 
Palatului Administrativ, etajul I.

La cel mai 
accesibil preț !

(130 lei)
SFINX 

(Piața agroalimentarâ

Deva) 
zilnic 9—20.

S.C. „ALIMSERV” S.R.L. I)EV\

Telefon 95601821, fax 956/23575
Oferă televizoare color marca Samsung cu diago

nalii de 51 cm, cu telecomandă la cele mai scăzute 
prețuri din țară.

99 870 lei
tu garanție 6 luni. Vindem și eu gros. Vă așteptăm 
l.i magazinul nostru situai in Deva, la etajul II al 
( omple v ului Comercial ( intrai (l’iata agroalimenlai ă).

(1105)

S.C. GABRIELA S.R.L.

tu editi) iii Orăștie, sir. Stadionului nr. 3, 
telefon 11112,

V iude en gros: I
• RENI ‘
• MARLBORO. (308) |

I

„MINEXFOR” S.A. (l.P.G.H.) DEVA
Vinde prin licitație baracamentc, utilaj mi

nier și de foraj, mijloace de transport auto etc.
Lista cu baracamcntelc și mijloacele fixe și 

prețurile de strigare poate fi consultată la se
diul MINEXFOR S.A. Deva, str. Minerului, 
nr. 2, telefon 956/22310 și la sediile brigăzilor 
Abrud, Brad, Iscroni și Zlatna.

Licitațiile vor avea Ioc în datele: 24 martie 
1992 — MINEXFOR SA. Deva ; 26 martie 1992 
— Brigada Iscroni ; 31 martie 1992 — Brigada 
Zlatna. (310)

»

j
J

• PIERDUT legitimație
de serviciu, eliberată de 
Termocentrala Mintia, pe 
numele Osoian Adrian. O 
declar nulă. (1729)

• PIERDUT talon nr.
561, I.R.E. Deva, pe nu
mele Truță Mihaela. îl de
clar nul. (1749)

• PIERDUT diplomă 
ospătar, pe numele Bor- 
dcan Carmen, eliberată de 
Clubul „Siderurgistul- Hu
nedoara. O declar nulă.

(1452)
• PIERDUT legitimație 

handicapat, nr. 426, elibe
rată de Asociația Ilandi- 
capaților Deva, pe numele 
lloca Ioana. O declar nulă.

(1724)

DIVERSE

• S.C. CURS-AUTO SA. 
Hunedoara, cu sediul in 
str. 1 Mai, nr. 1, telefon 
16382, începe curs de con
ducere auto in data de 23

• COLEGII de mun
că tipografi și ziariș
tii de la „Cuvântul 
Liber" sînt alături de 
prietenul lor Biro Eme- 
ric, împărtășind du
rerea pricinuită de tre
cerea în neființă a 
tatălui său,

IMHO EMERIC, 
șl transmit pe această 
calc profunde condo
leanțe familiei.

• EXP1.OATAREA Mi
nieră Vețcl aduce un 
pios omagiu colul care 
a fost un bun condu 
câtor și coleg,

IOAN FII.IMON,
și transmite pe a- 
ceastă calc sincere 
condoleanțe familiei 
îndoliate. (1763)

j I J
I
I J
J
J

I 
I
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I*
I* 
I 
l
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__ « BMM» • —■ * f MM • ■■ f • —— • — •   • r
FIRMA „MAGNET” !

VINDE: |
• televizoare color Japonia (ANITEl II), diagona- ' 

la 51 cm, garanție, preț 113 900 Ici, calitate excepțio- , 
nală, service asigurat și poslgaranție

• calculatoare de birou cu bandă Walter TR 12 J
• case de marcat cu alișaj
• Xerox ( anon NP 1320 (< u vniir asigurat I .iu « 

și instalare)
• I’.C.C. 1602 pentru AT 286 J
• I’.C.C. 2000 pentru AT 386 I
• I’.C.C. 2500 pentru AT 386
• monitor color COMODOIIE
• monitor color ANITECH 181
• monitor color COMODORE AMIGV 5011 J
Informații Deva, cartier Oituz, bl. 3, tel. 20998 |

(307) ;

J/20/618/I991
J Cont : 387056601 U.G, Di va

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA l 
2 700 Deva, sir. 1 Decembrie, 35, 

Județul Hunedoara 
Telefoane: 11275, 12157, 11269 

Telefon Tipografic: 25901
Tax : 18061

„MACON” S. A. DEVA 
str. Sintuhalm, nr. 1,

Valorifică, prin licitație, mijloace fixe cu 
durată de serviciu expirată și neexpirată, din 
grupele III, IV, V, VI și IX. Licitația va avea 
loc pe data de 26 martie 1992.

• Asistență tehnică TV 12 — 1 buc., preț 
pornire 275 000 lei

• ARO 10 — 1 t — 1 buc., preț pornire 
160 000 lei

• Tractor 1010 DT — 1 buc., preț pornire 
1 400 000 lei

• Autobasculante — 16 t — pret pornire 
412 000 lei

Listele sc găsesc la serviciul mecano-encr- 
getic al unității, telefoane 13930, 13931, inte
rior 144. (304)

I 1 
\
\

I
i

-------------------------------------------------------------------
S.C. ROBES S.A. BAIA MARE ț

str. V. Lucaciu, nr. 162, tel. 994/13853, 17229, . 
telex 33219 r, fax 994/13853, ț
EXECUTA ȘI LIVREAZĂ :

• linii tehnologice pentru obținerea uleiu
lui de floarca-soarelui ;

• mori complete cu valțuri pentru grîu 
(10, 15, 20, 25, 30, 40 U24h) și porumb (5, 10, ' 
15 t/24 h). Intermediază proiectarea liniei teh- \ 
nologicc și a clădirii, precum și montajul ; ț

• batoză pentru mac, rapiță, grîu, secară, ■,
orz, ovăz, mazăre, fasole, soia și batoză pentru . 
porumb (capacitate 300—800 kg/h); .

• gatere pentru bușteni 0 500 și 0 800 ’
mm, complet echipate (motor, cărucioare, căi ’ 
de rulare). (311)

DISPENSARUL POLICLINIC CU PLATĂ \ 
DEVA \

bdtll 22 Decembrie, bl. D 2 (
Organizează licitație deschisă în data de 31 ț 

martie 1992, ora 9, pentru diferite aparate mc- t 
dicalc și mijloace fixe. Listă sc poate consulta 
la sediul unității. înscrierile sc (ac pînă in data 
de 25 martie 1992, ora 16. (303)

(

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„IIERBA” S.A. DEVA 

cu sediul in Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, 
telefon 12888

ORG ANIZEAZĂ :
in data de 20 martie 1992, ora 10. licitație 
pentru închirierea grajdurilor și a spațiului dc 
depozitare situate in Orăștie Ia sediul vechi al 
firmei dc pajiști. (306)

întreaga răspundere pentru conținutul J 
articolelor publicate o poartă 

cititorii acestora. •

TIPARUL:
S.O. „Polidava" S.A.

Deva, str. 22 Decembrie 257

<


