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CONVOCARE (

In temeiul art. 71 și 73, lit. b din Legea nr.) 
' 7(1/1991, membrii consiliilor locale din județul) 
' Hunedoara se convoacă, în calitate de electori,) 
' pentru alegerea consiliului județean.
' Alegerile xor avea loc în data de 29 martie’ 
> 1992, în clădirea Palatului Justiției din Deva,) 
' '«tr. 1 Decembrie, nr. 35, între orele 8 și 20. ’

Electorii tor avea asupra lor buletinul dc ’
' identitate J
ț Comisia Electoral i (

de Circumscripție
ț Județeană
ț j

■ BUCUREȘTI (Rom- 
pres). — Uniunea Demo
crată Maghiară din Româ
nia — se arată în decla
rația remisă Agenției 
„Rompres" de către Pre
zidiul U.D.M.R. — salută 
eforturile îndreptate spre 
realizarea dezideratului 
național al reîntregirii 
țării. Considerăm că a- 
cest act firesc de justiție 
istorică trebuie să se 
desăvîrșească pe căi paș
nice, în cel mai scurt 
timp posibil, rcspcctîn- 
du-se cu strictețe prin

cipiile și normele trata
telor internaționale.

Crearea condițiilor in
terne și externe necesare 
reîntregirii este parte in
tegrantă din acest pro
ces.

Sîntem, insă, nevoiți să 
constatăm cu profund re
gret că escaladarea vio
lenței externe periclitea
ză acest proces.

U.D.M.R. condamnă ori
ce încercare de a crea în 
Moldova un fapt împli
nit prin metode milita
re sau teroriste. Calea 
soluționării poate fi nu
mai cea pașnică, inclu- 
zind toate părțile impli
cate în vederea unei re
zolvări stabile și trainice. 
Măsurile ți promisiunile

Republicii Moldova pri- 
■ vind ocrotirea minorități

lor pot servi ca un bun 
punct de plecare ; aces
tea vor putea crep posi
bilitățile și garanțiile pen
tru populația de altă na
ționalitate pentru rea
lizarea egalității depline 
în drepturi și desăvîrși- 
rea identității lor națio
nale.

■ WASHINGTON. — 
Statele Unite vor trebui 
să-și mențină forțele mi
litare în zona Golfului 
„pentru o lungă perioa
dă", chiar și în secolul 
viitor, a afirmat minis
trul american al apărării, 
Richard Cheney, citat de 
Associated Press.

El a estimat că războiul 

din Golf a diminuat se
rios puterea militară a 
președintelui Saddam 
Hussein, dar a adăugat 
că arsenalul irakian poa
te fi refăcut in „cîțiva 
ani", în cazul în care 
sancțiunile Națiunilor U- 
nite ar fi înlăturate.

Statele Unite trebuie 
să aibă in vedere intere
sele pe termen lung și 
să realizeze că regiunea 
Golfului este o zonă vi
tală din punct de vede
re strategic pentru ame
ricani și aliații lor. a 
explicat Cheney. „Cred 
că vom fi prezenți acolo 
tot restul vieții mole", a 
concluzionat ministrul 
american, in vîrstă de 
51 de ani.
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• Postul și însemnata, 
tea lui

• „Cuvîntul Liber" a. 
lături de cititorii săi 
din Deva

• Va aduce privatiza
rea un reviriment în 
activitatea de gospo. 
dărie comunală ?
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Biserica ortodoxă din Gurasada — monument istoric construit ît» seco
lul al XlII-lca. Foto PAVEL LAZA

IN EXCLUSIVITATE PENTRU ZIARUL „CUVÎNTUL LIBER" 
I

i „Nu culpabilizez
Interviu cu dl deputat

I ION RAȚIU

Starea economiei județului 
Hunedoara în luna februarie 1992

I Sirnhăt.'i liniștită. Las 
în urmă, undeva, pe stin- 

■ ga, elegantul și bine pă- 
• zitul sediu al l'.D.M.R.- 
. ului. Știu că la capătul 

străzii, in dreapta, voi 
da de reședința dlui dc- 

| putat Ion Rațiu. Deci, 
pe Armindenilor, la nr. I. 
O poartă de lemn masiv 
îmi aduce in minte meș- 
Iteșugitele porți maramu

reșene. Deschide un băr- 
’ bat cu aer de țăran din

Ardeal. Poale mă-nșel. 
Mâ conduce prin salonul 
de la parter, apoi pe scă
rile ce duc la etaj. Lemn, 
mult Ierni1. Aer de casă 
veche, boierească. Matul 
cald al lemnului se ar
monizează perfect cu ma
tul covoarelor românești 
din lină. In nici unul din
tre interioare ochiul nu 
este agresat de țipătul 
covorului persan. Trăiesc 
acum convingerea că țun-

• • •
dra mițoasă a dlui depu
tat nu ține de recuzită. 
Ci de gust.

II găsesc destins și 
distins. Poartă imacula
tă cămașă albă. Fără pa
pion. Elegant, totuși. 
Discuția curge liniștit. 
Interlocutorul meu este 
lipsit de morgă. Sobru. 
Cutez a giixli că zîmbetul 
se adresează mwi mult

Realizări

SPECIFICAȚIE I /M
februarie 

în % față 
de febr.

1991

Producția marfă industrială livrată mii. lei 13077,0 89,5

Stoc de produse finite la 2‘» febr. 1992 mii. lei 654S.0 X

Productivitatea muncii în industrie lei/per. 125871 93.3

Numărul mediu al personalului din
industrie pers. 103890 96,0

Export mii S 1118 67,1

Desfaceri de mărfuri prin comerțul
de stat și cooperatist mii. lei 2435,8 257,9

Servicii prestate populației de către mii. lei 159.1 202,2
unitățile de stat și cooperatiste

Producția principatelor produse

industriale

— Energie electrică mil. kWh 179,5 123,9

— Huilă netă mii to. 290,5 111,7

— Fier in minereu mii to. 10,1 131,6

— Cocs metalurgic mii (o. 41.6 105,6

— Foiitâ mii to. 62,9 121,5

- Oțel mii to. 82,0 86,6

— Luminate mii to. 59.9 82,3

( îment mii to. 10.0 ■10,0

- Bere mii bl. 26,0 86,7

— Carne tăiată in abatoare to. 756 60,7

— Preparate din carne to. 175 66,9

— Lapte de consum mii hl. 7,6 65,5

- Unt to. 28 100,0

— Ilrînzeturi to. 8 66,6

— Pîinc to. 7196 98,8

FLASH!
0 A ÎNCETAT SUBVEN

ȚIONAREA DE CĂTRE STAT 4 
ÎNCĂLZIRII. Inceptnd cu data 
de 24 martie 1992, Guvernul în
cetează acordarea subvenției 
pentru încălzirea apartamente
lor. In această situație, Consili
ul municipiului Deva a analizat 
creșterea costurilor aferente pro
gramului extins de încălzire de 
care au beneficiat locuitorii mu
nicipiului plnă tn prezent, con- 
statlnd o creștere substanțială a 
costurilor aferente programului 
extins. Pentru a asigura canto
narea for tn limite accesibile f!

acceptabile și pentru cetățenii cu 
venituri reduse. Consiliul Deva 
și-a dat acceptul ca programul 
de încălzire (n municipiu să se 
limiteze dimineața între orele 
4,30—10,00, Iar după amiaza între 
orele 16,00—22,90.

Reamintim că această reduce
re de subvenție vizează doar 
energia termică necesară încăl
zirii.' (t.G).

Q PRIMAR LĂUDAT. Dl 
Florian Borz, din satul Pojoga, 
s-a prezentat la redacție și ne-a 
rugat. In numele mal multor lo- 
cultorî, să-l lăudăm pe primarul 
Nlcolae Muntean, care s-a ocu
pat de soluționarea problemelor 
privind împărțirea pămtntulul 
proprietarilor dc drept, precum

și dc alte solicitări ale cetățeni
lor. Ii satisfacem dorința și ne 
asociem la urarea de succes a- 
dresată noului primar. (N.T.).

0 PENTRU AGENȚII ECO
NOMICI. A apărut. In sflrșit. In 
librării, o carte mult căutată de 
agențl economici. Este vorba da 
volumul: „In sprijinul agenților 
economici*, o colecție de hotă- 
rtrl ale Guvernului privind ca
drul legislativ (n care trebuie 
să-și desfășoare activitatea socie
tățile comerciale. Pentru clipele 
de destindere. întreprinzătorilor 
(șl nu numai lor) le recoman
dăm t „Regina Margot" de. Ale
xandre Dumas, albumul dc artă 
„Romantismul german". „Euri- 
dice preludiu la Electra" de Pe

tre Dumltriu sau „Memorie", re
vista gîndlril arestate, nr. 3, edi
tată de Uniunea Scriitorilor din 
România. (V. R.).

0 UN NOU CLUB DE KA
RATE. După cum ne-a infor
mat dl lor Groza, sub îndruma
rea dlui Mlhal lovan, 2 kyn (cen
tură albastră), la Școala Genera
lă Nr. 1 din Orăștle a luat fiin
ță un nou club de karate. De 
Tradițional. Deschiderea clubu
lui a debutat cu o atractivă de
monstrație susținută de Marius 
Bendea, 2 Dan (centură neagră). 
Mult succes 1 (S. C.),

FLUSH!

Tîlharii își 
împărțiseră 

prada, dar...
Mai erau puține minu

te pînă la ora 3 din 
noaptea de 10 spro li 
martie a.c. în gara De
vei sosește un tren din
spre Arad. Călătorii co
boară și sc împrăjfe rfl- 
pede, fiecare cu tr .■buri- 
le sale. în apropiere, în 
păiculcțul rle lingă gară,

Gil. I. NEGRE\

(Continuare in pag. a 2.a)
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obiectivului. Concentrat 
asupra răspunsurilor.

REPORTER. Cum apre- 
ciați rezumatele Conven
ției Democratice — gru
pare de opoziție ce in
clude și Partidul Națio
nal Țărănesc — Creștin și 
Democrat, în alegerile lo
cale ?

I.R. Privite hi ansam
blu, ele s-au desfășurat 
în conformitate cu legea. 
Au ajuns pînă la mine 
anumite zvonuri despre 
falsuri. Dar dovezi nu 
am. Lucrurile 
luat spre bine, 
parație cu 20 
acea adevărată
a Orbului. Încetineala cu 
care s-au comunicat re
zultatele după primul

au evo- 
In com- 

mal '90, 
Duminică

I)

Deputat ION RAȚIU: 
Bune. Dar, ca întotdeau
na, era loc de mai bine. 
Un lucru e clar. Spectrul 
politic la nivelul admi
nistrației locale și-a di
versificat culorile. Și e 
firesc să fie așa. Drumul 
spre adevărata democra
ție e inevitabil în Româ
nia.

REP. Se cunoaște că 
unele dintre cele șase 
partide componente ale 
Convenției au încercat a 
dobindi voturi pe trei 
căi: fie pe lista grupă
rii, fie pe cea de partid, 
fie prin independenți. 
P.N.Ț.-C.D. a procedat la 
fel ?

1. R. Nu ! Am fost sin
gurul partid care a can
didat doar pe listele Con
venției. Și, totuși, rezul
tatele ne mulțumesc. Spre 
deosebire de noi, colegul 
Câmpeanu s-a declarat 
nemulțumit de roadele 
grupării, afirmînd că, 
mergînd singură, fiecare 
formațiune politicii ar fi 
dobînd't mai mult.

REP. Cu referire

hi

scrutin și prezentarea lor 
fragmentaiă dau, totuși, 
de gîndit.

REP. Afirmația cu pre
zența U.D.M.li.-ului
Convenție v-a lipsit de 
numeroase voturi 
teniei real sau constituie 
doar o aserțiune ?

Este o realitate ! 
in 

românii 
rea 
din 
nici 
pot

arc

J. R.
Verificată în special 
județele din Ardeal, 
asta deoarece 
n-au uitat purtarea 
a ungurilor nici 
timpul imperiului, și 
a dictatului. Cum nu 
accepta nici pretențiile 
absurde ale unor parla
mentari U.D.M.R formu
late în numele minorității 
maghiare. Sau declarații
le mincinoase că această 
minoritate 
de drepturi.
mare 
maghiară 
re din S.U.A. In 
ceniile de emigrație, 
fost obligat, în 
sc rinduri, să 
rez afirmațiile 
sc ale diasporei 
re.

REP. Considerați via
bilă Convenția Dcmocra-

ar fi lipsită 
Vina cea 

o poartă diaspora 
— cu precădc- 

S.U.A. în de- 
am 

numeroa- 
contraca- 
mincinoa- 

niaghia-

tied pentru alegerile 
parlamentare, respectiv 
prezidențiale ?

I. R. Personal, o do
resc viabilă, deoarece o 
consider o șansă pentru 
democrație.

REP. Apropo de ale
gerile prezidențiale. Se 
vehiculează ideea vidului 
de personalități politice. 
Subscrieți la respectiva 
Idee ? Personal, intențio
nați să candidați pentru 
funcția de președinte al 
României ?

I. R. Vidul de perso
nalități politice de primă 
mărime nu este o in
venție. 
Nu trebuie uitat că 
existai cîteva decenii de 
întunecată dictatură 
munistă. Personal, 
nu culpabilizez cu 
mic cele trei milioane 
și jumătate de membri 
de partid comunist. în 
ceea ce mă privește, da
că voi fi propus pentru 
funcția de președinte al 
țârii, voi candida.

REP. Există o situație 
specială. Dl Nicolae Ma- 
nolescu și-a anunțat deja 
candidatura. Convenția 
intenționează prezentarea 
unui singur candidat sau 
a mai multora, fiecare 
icprezentînd cîte un par
tid din componența sa?

I. R. Dl Nicolae Mano- 
lescu s-a pripit. Și acum 
regretă. Convenția va 
merge cu un singur can
didat, reprezentativ pen
tru toate partidele mem
bre. Vom vedea care 
va fi acela.

în drumul de întoarce
re, remarc risipa de flori 
din glastre : de la atem
poralele garoafe, la pri- 
măvăralicele zambile și 
narcise, piuă la aproape 
văraticele lalele. „Cum a 
arătat locul in iunie •90?!" 
— mai infreb. „Devastat ! 
Totul a fost devastat, fu
rat". „Dai papioanele?!" 
,Elc nu

nu este o 
El se manifestă.

au

co- 
însă, 

ni-

\ 
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„Cuvîntul Liber" alături de
cititorii săi din Deva

se 
de 

ale

Estc 
ne 

spe- 
ur

se

Tn municipiul Deva 
desfac, zilnic, în jur 
2 800 de exemplare 
„Cuvîntului Liber", cea mai 
mare vînzare realizindu-sc 
marțea și sîmbăta. 
mult, este puțin ? Nu 
pronunțăm, oricum 
răm ca, in perioada 
mătoarc, vînzarca să
amplifice prin îmbunătăți
rea substanțială a conținu
tului ziarului. Mai precizăm 
că ziarul ajunge la citi
tori prin cele 
curi proprii, 
chioșcuri ale 
și nouă unități ale comer
țului. La sediul „RODIPET" 
— ai cărui funcționari sînt 
atît de înghesulțl în cî
teva cămăruțe întunecate 
îneît abia le ajunge aerul 
să respire — stăm de vor
bă cu dna Mariana Opin- 
caru, director al unității, 
care ne-a spus :

— „RODIPET" a luat 
ființă în ultimul trimestru 
al anului trecut, așa că ne 
aflăm încă la început de 
drum.

— Cum ajunge „Cuvîntul 
Liber" din tipografic >n 
unitățile de desfacere ?

.— De cînd această acti
vitate o realizează societă
țile particulare, distribuirea 
ziarului în rețea merge 
foarte bine. Astfel că la 
ora șase, cînd se deschid

la
trei chioș- 

prin cinci 
„RODIPET"

chioșcurile și tutungeriile, 
„Cuvîntul Liber" se află 
în vînzare.

— Se întîmplă ades — 
ne-au sesizat cititorii — ca 
pe la orele 10—11, 
unele unități „RODIPET 
sau ale comerțului, 
rul să se epuizeze, în 
ine ce la altele mai 
exemplare în vînzare.

— Sînt situații pe care 
vrem să le înlăturăm prin- 
tr-o mai bună distribuire 
pe unități.

Cu prilejul raidului nos
tru prin rețeaua de vînza
re a „Cuvîntului Liber" 
(și a altor publicații, evi
dent) am stat de vorbă și 
cu cîțiva dintre 
fectiv, asigură 
ziarului nostru, 
ne-au spus :

PETRE BOBEI, chioșcul 
„Cuvîntul Liber", din pia
ță :

— Ziarul este căutat. A 
fost un oarecare recul 
vînzare, cînd prețul 
exemplar s-a făcut 10 lei, 
dar a dispărut. Adevărul 
este că 10 Ici costa și o 
țigară străină, așa că nu e 
mult.

la

zia- 
vre- 
sînt

cei ce, e- 
desfacerea 
Iată ce

în 
pe

MARLY COBZARU, pro
prietara unității „Carmen", 
de pe str. 1 Decembrie :

— Vind de mulți ani 
ziarul cotidian al județu
lui, așa că mă simt legată 
și sufletește de el.

— Se cumpără ..< uv in
tui Liber"?

— Da 1 Eu am cumpără 
tori statornici ai Im. 
de departe, cel md

Este, 
bun 

ziar pe care-1 vmd, fiind 
serios, echilibrat, eu in
formații la zi.

în încheierea acestor 
rînduri, am vrea să punc
tăm cîteva aspecte, care, 
dacă ar fi rezolvate - - și 
sperăm că vor fi — ar a- 
sigura mai buna distribui
re, prin rețeaua de vin- 
zare a ziarului nostru și a 
altor publicații : • Găsirea 
soluției pentru deschiderea 
unei unități de desfacere a 
presei și în cartierul „Pro
gresul" — cerere ce a- 
parține unui mare număr 
de locuitori din aceasta 
parte a municipiului • Sp< 
rirea numărului de ziare 
puse în vînzare la oficiile 
poștale din comunele și sa
tele aparținătoare Devei 
• Elaborarea — în timpul 
cel mai scurt posibil — 
a unui studiu al ampla
sării rețelei de distribuire 
a presei la nivel de munici
piu, pentru optimizarea a 
cesteia, care să fie inain 
tat consiliului local spre 
a-1 materializa. în fond, și 
Consiliul este
Informarea cît 
cetățenilor.

interesat m 
mai buna a

TRAIAN BONDOIL

G1I. L NEGREA

• *•*•*•

la 
corectitudinea alegerilor, 
ce ne put’-ți spune ?

NOPȚI IN DEVA

(Urmare din pag. 1)
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Tilharii își împărțiseră prada, darI
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doi tilhari stau la pind 
în întuneric.

Dna Olga Ionaș, femeie 
de serviciu la Școala Ge
nerală Nr. 2 din Deva, 
mamă a șase copii minori, 
împreună cu mama ei. o 
femeie în vîrstă, mergeau 
spre casa lor, din s'radi 
Avram lancu. Tilharii — 
Oaidă Gabriel-Sorin (lu
crător Ia Oficiul Farma
ceutic Deva) și Puiu loan 
(lucrător la Sectorul Mi
nier Muncel) sar asupra 
lor. Ic lovesc cu cruzime, 
le iau bagajele și ce mai 
aveau prin buzunare. A- 
poi dispar în noapte. Să-și 
împartă prada...

în condiții de neînchi
puit. lovite, în hohote de 
plins, femeile se adresea
ză lucrătorilor postului de 
poliție din gara Deva De 
rond erau dl pl. maj. 
Costiră Băltatu și dl pl. 
major 
După semnalmentele re
ținute și comunicate 
cele două victime, 
doi polițiști încep urmă
rirea tilharilor.

Noapte. Frig. Ceată. Un
de să-i găsești ? Dar cel 
doi buni polițiști nu ce
dează. Trebuie prinși tîl-

Ghcorghe Vida.

de 
cei

harii. Cele două 
năpăstuite trebuie 
te. Acesta a fost 
polițiștilor Costică 
tu și Ghcorghe ViJu. Cu 
simțul lor polițienesc de 
a fi mereu în slujba ți 
în ajutorul oameniijr cin
stiți, au pornit în căuta
rea tilharilor. în numai 
două ceasuri, Oaidă Ga- 
briel-Sorin și I’uru Ioan 
erau prinși. își împărți
seră prada, dar...

— Este în curs de cer
cetare cazul tilharilor 
mai sus-numiți — ne spu
nea dl pl. adjutant Vasilc 
Cărăbeț, șeful Postului 
de poliție T.F. din gara 
Deva. Cum în ultima vre
me s-au comis multe til- 
hării de acest fel, mai cu 
seamă asupra femeilor, 
le solicităm respectuos să 
se prezinte Ia Poliție pen
tru a depune mărturie.

Este un apel de Inimă, 
pentru a ajuta lucrătorii 
de poliție să-i depisteze 
pe tilhari, pe cci care a- 
tentează la bunurile, ba 
chiar la viața cetățenilor. 
S-o facem cu toții, pen
tru a nu i lăsa pe cei ne
trebnici să ne tulbure 
viața. Stimaților noștri 
cititori trebuie să le mai 
spunem că cei doi tilhari 
sînt arestați. Verdictul îl 
va da leaca.
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VA ADUCE PRIVATIZAREA UN REVIRIMENT ÎN 
ACTIVITATEA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ?
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Să-ți pui din titlu un 
semn de întrebare, înseam
nă că în cele ce urmează 
să dai un răspuns. Grea și 
riscantă încercare 
cînd e vorba de un 
al organizării vieții 
tre sociale atît de 
cum este gospodăria 
munală. Și totuși, 
liile locale și regiile auto
nome constituite pentru 
acest domeniu își pun se
rios și obiectiv problema 
privatizării. Pe alocuri, 
cum este la Simeria, de 
pildă, începutul a fost fă
cut prin darea în locație 
de gestiune a activității 
de salubritate. Din spusele 
noului primar, în acest 
cadru își va găsi rezolvarea 
și problema spațiilor verzi 
și plantate. Un răspuns cu
prinzător și cît mai bun la 
întrebare caută R.A.G.C.L. 
Deva care, bănuim că, a- 
tunci cînd îi va găsi, îl va 
aplica unitar în toate 
orașele în care are fi
liale, respectiv Deva, Brad,

atunci 
sector 
noas- 

divers 
co- 

consi-

Simeria, Călan șl Hațeg. 
Regia de la Hunedoara șl-a 
manifestat și ea, public, ast
fel de Intenții. Iată, deci, 
că privatizarea — în for
mele timide în care se ma
nifestă ea în prezent la 
noi — prinde teren și in
tr-un sector care, la pri
ma vedere, nu parc profi
tabil pentru inițiativa par
ticulară. în aceste condi
ții, va aduce privatizarea 
un reviriment în activita
tea respectivă sau, intr-o 
exprimare mai simplistă, 
vom avea străzi și zone 
verzi mai curate, se va 
ridica gunoiul menajer rit
mic și în respectul cuvc 
nit pentru sănătatea pu
blică, vom avea apă In 
apartamente in regim per
manent ,și In toate nivelu
rile, vom avea vcspaslcne 
publice mal civilizate, ne 
vom îngropa morții mal 
decent și fără pericolul de 
infarct pentru orice deta
liu legat de aceste triste 
ccrcmonialuri ? Răspunsul

urmează să-l dea privati
zarea activităților respecti
ve. în condițiile cînd toa
te serviciile pe care le-am 
numit funcționează deo
camdată așa cum știm cu 
toții, fie din cauza lipsei 
de mijloace financiare su
ficiente, fie datorită absen
ței unor fttilaje adecvate 
in domeniu, fie din cauza 
indolenței unor oameni 
care-și cîștigă existența 
din activitățile respective, 
este darea lor în locație 
de gestiune o soluție via
bilă. o variantă eficientă 
a privatizării ? Personal nu 
mi se parc a fi. Locația 
de gestiune nu este iltcc- 
va decit o modalitate mas
cată de a întreține supra
structuri organizatorice mai 
mult .sau mal puțin utile, 
în comerț a dat rezultatele 
cunoscute și se pare că gu
vernul este avertizat și a- 
larmat de ineficienta ei.

Gospodarii și edilii ora
șelor noastre, prtmarf șl 
vlceprimari mai vechi s-au

plimbat însă suficient prin 
Europa pe banii noștri ca 
să fi văzut cum au rezol
vat și alții problema. Con 
cesionarea activităților din 
domeniu, care în toată lu
mea sînt susținute de Ia 
bugetul local, ar fi, după 
părerea noastră, o soluție 
eficientă. Un termen do 
comparație a oferit Consili
ul municipiului Deva, prin 
concesionarea întreținerii 
parcului de la poalele Ce
tății. Păstrarea sub regia 
statului a altora, cu un 
grad mai înalt de tehni
citate. cum este alimenta
rea orașelor cu apă .și tor- 
moficarca mi se parc mai 
nimerită.

Nu am avut, evident, 
pretenția de n da soluții 
in cele m ii de sus. Un 
prilej de meditație in ă 
sperăm să fi oferit, și. da
că din aceasta va ieși ceva 
mai bun, va O oiștii.ui 
nostru, al tuturor.
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SAPTAMÎNA CREȘTINA

Postul si însemnătatea lui
I

rostul este de. origine 
și instituire divină și de 
aceea îl găsim practicat 
din vremuri străvechi, 
în aproape toate reli
giile și la toate popoare
le. /I găsim in Vechiul 
Testament ca lege dată 
de Dumnezeu și Moise 
de împlinit, iar în Noul 
Testament nc este dat ca 
exemplu chiar de Mintui- 
torul care a postit patru
zeci de zile in muntele 
„Carantania" inainte de 
începerea lucrării Sale 
mesianice.

După asprimea lui, 
postul foate fi de mai 
multe feluri; a) ajunare 
desăvirșită. adică atunci 
cind nu mîncăm și nu 
bem nimic, cel puțin o zi 
întreagă ; b) po tul aspru 
sau uscat, atunci cind 
mîncăm numai seara 
mincăruri uscate (pline, 
fructe uscate, sentințe etc. 
și puțină apă); c) postul 
obișnuit sau comun, cind 
mîncăm la orele obișnui
te. dar numai „mincăruri 
de post", evitînd cu dc- 
săvirșire „mîncărurile de 
dulce" (carne, brinză, 
lapte, ouă, grăsime); d) 
postul ușor, cind avem 
dezlegare la pește, icre, 
untdelemn, la anumite 
ărbători care cad in 

cursul posturilor de peste 
an.

Postul nu urmărește o- 
morirca trupului, ci dis
ciplinarea lui. Sfinții Pă
rinți ne. pun că : „Noi 
nu ne-am învățat să fim 
omoritori de trupuri, ci 
dc patimi"

Postul este, așadar, ca
nonul pentru păcatele 
noastre, pentru că toate 
păcatele se fac sau îm
potriva lui Dumnezeu, sau 
împotriva noastră, sau

împotriva aproapelui și la 
aceste trei păcate plătim 
prin cele trei fapte bu
ne : post, milostenie și 
rugăciune. Postul pentru 
noi, milostenia pentru a- 
proapcle și rugăciunea 
pentru Dumnezeu. De a- 
ccea, postul este mica 
noastră jertfă, pe care o 
aducem lui Dumnezeu, ca 
răspuns la jertfa Sa cea 
marc pentru mintuirea 
noastră. Cu privire la 
post. Sfintul loan Gură 
de Aur ne îndeamnă ast
fel : „Nu numai gura și 
stomacul vostru să pos
tească. ci și ochiul și u- 
rechlle și picioarele și 
mîinile voastre fi toate 
mădularele trupului vos
tru, iar gura să postească 
de țudalmc șl alte vorbiri 
rușinoase".

Să lăsăm să răsară a- 
ceste învățăminte în su
fletul nostru, ca acest 
post care se face în amin
tirea postului de patru
zeci de zile ținut de Min- 
tuitorul 'înaintea începerii 
activității Sale, să spo
rească in noi grija pen
tru mintuirea sufletului și 
dobîndirea împărăției lui 
Dumnezeu, Postul Învie
rii Domnului ne aduce 
aminte de datoriile ce le 
avem față de sufletul 
nostru și de mintuirea 
lui. El ne deschide „ușile 
pocăinței" și ne invită să 
intrăm prin ele.

Invrednicește-ne Doam
ne, și pe noi, „lupta cea 
bună să luptăm, calea 
postului să o săvârșim- 
biruitori asupra păcatului 
să ne arătăm și fără de 
osindă să ajungem a ne 
închina șl Sfintei Învi
eri". Amin.

l’reot \RSFNIE (RIȘ\N 
Deva

Mircea Păcurar (Marele Premiu), din Deva și Ma
rius Gință (Premiul I), din București — două nume 
cunoscute in lumea satirei și umorului, au ridicat ni
velul dc calitate al Testi valului-concurs dc umor 
„I.iviu ()ros“. Foto PAVEL LAZA

CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE FOTBAL
REZULTATELE ETAPEI INTERMEDIARE

Min. Tcliuc — Utilajul 3—0 ; Met. Orăștie — Mirt. 
Ghelari 9—1 ; E.G.C.L. Călan — Jiul Petrila 1—2 ; 
Constructorul — Min. Ccrtej 0—1 ; Min. Valea de 
Brazi — Tractorul Bărăști 6—1 ; Favior Orăștie — 
Min. Bărbătcni 1—0 ; Voința Brad — Metalul Criș- 
cior 0—3.

REZULTATELE ETAPEI DIN 22 MARTIE
Utilajul Petroșani — Favior Orăștie 6—3 ; Metalul 

Crișcior — Min. V. de Brazi 3—2 ; Tractorul Bărăști 
— Constructorul Hunedoara 1—2 ; Minerul Certcj — 
E.G.C.L. Călan 7—1 ; Jiul Petrila — Metalop. Orăștie 
0—2 ; Min. Ghelari — Min. Vulcan Teliuc 4—0 ; Min. 
Aninoasa — Voința Brad (retras) 3—0.

trila ; Metalop. Orăștie — Min. Ccrtej ; E.G.C.L. Că
lan — Tract. Bărăști ; Construct. Hunedoara — Me
talul Crișcior ; Min. Valea dc Brazi — Min. Aninoa- 
sa (stă) ; Favior Orăștie — stă.

CLASAMENTUL
1. Metalop. Orăștie 19 17 1 1 89—16 35
2. Minerul Ccrtej 18 13 4 1 69—24 30
3. Min. Aninoasa 17 12 2 3 48—17 26
4. Construct. Hunedoara 19 11 3 5 66—20 25
5. Min. V. de Brazi 19 10 2 7 41—23 22
6. Min. Ghelari 19 10 1 8 44—38 21
7. Met. Crișcior 18 7 4 7 40—32 18
8. Min. Bărbătcni 18 8 1 9 24—32 17
9. Favior Orăștie 19 7 1 11 29—51 15

10. Min. V. Teliuc 19 6 2 11 26—41 14
11. Voința M. Brad 19 7 0 12 26—59 14
12. Jiul Petrila 19 5 3 11 31—44 13
13. Utilajul Petroșani 18 6 1 11 33—61 13
14. Tractorul Bărăști 18 4 0 14 27—101 8
15. E.G.C.L. Călan 19 3 1 15 22—55 7

ETAPA VIITOARE (din 29 martie) : Min. Ghc-
lari — Utilajul Petroșani ; Min V. Tcliuc — Jiul Pe-

29 martie

oricărui

dc

să reziste.

18
20

C) 
C>)

( AGF JARI (I I) 
— FIORENT. (12)

( REMONESE (17) 
— ASCOLI (18) 
După schimbarea 
revenit. Acum un 
Pronostic : X

(—9) 
(-1) 
sub

mit! t.

25 7
25 8

gazdele

<—0) 
(-4)

complica ți mai

15— 36 13 (—13)
16— 17 13 (—13)

Ascoll șl-a (mal)
o (semi) surpriză.

RAPID (12)
— GLORIA (7)
Rapid arc nevoie 
victorie. Insă, e posibil și un egal.
Pronostic : I, X

ATALANTA (11) 
— GENOA (10) 
De obicei, acasă, 
cu 1 punct. Așa că... 
Pronostic : X

10 11 20—30 18
8 10 31—28 22

11 7 20—20 25 ( 1)
10 7 31—31 26 (0)
se mulțumesc... numai

20 7
20 8
puncte și va lupta pentru

25 3 7 15
25 4 5 16 

antrenorului 
„X" n-nr fi

25 I
. 25 7

Gazdele au marc nevoie dc victorie, Insă cel din 
Firenze «int capabili 
Pronostic : 1, X

9 12 17—30 17
9 10 36—13 21

20—12 
rezultat.

4 9 18—25
1 8 30—26

25 4
25 6

s ar

ELEC TRO. (5) 
— U. CRAIOV \ (I)
Meciul este deschis
Pronostic : 1. X, 2

ILARI (15)
— FOGG1A (13)
Dacă Bari ar obține victoria, lucrurile în 
solul clasamentului 
rotuși...
Pronostic : 1, X

7. INTER (7) 25 7 11 1 21—20 28 ( | 4)
— TORINO (I) 25 9 11 5 23—13 29 ( j 5)
Inter nu a pierdut incă acasă, dar nici nu a prea 
ciștigat, ci fiind specializați în... cgaluri. 
Pronostic : X

8. JUVENTUS (2) 25 16 6 3 36—11 38 ( ■ 12)
— LAZIO (9) 25 8 10 7 32—27 26 (0)
l’c teren propriu JUVE „zdrobește- absolut tot. 
Dc ce n-ar facc-o ți dc data aceasta ?
Pronostic : 1

9. ROMA (8) 25 8 11 6 25—24 27 ( | 3)
— MILAN (1) 25 17 8 0 49—13 42 ( | 16)
Invincibilitatea liderului este certă și pe -stadio 
Olimpico".
Pronostic : X, 2

10. SAMPDOR1A (6) 25 9 10 6 27—19 28 (-}-1)
— NAPOLI (3) 25 11 9 5 42—30 31 ( , 5)
Gazdele pornesc ca favorite, însă napolitanii le-ar 
putea crea destule probleme.
Pronostic : 1, X

11. VERONA (16) 25 6 5 11 15—35 17 (—7)
— PARMV (5) 25 9 11 5 25—22 29 ( | 5)
Obiectivele total opuse ale celor două echipe vor
face ca partida să sc termine nedecis.
Pronostic : X'

De ce n-ar remiza șl la Rcggiana 7 
Pronostic . X

12. (OSENZA (8) 27 8 13 6 26—27 29 ( ' 3)
— BRESt IA (1) 27 9 16 2 .36—21 31 ( 1 6)
O victorie a gazdelor i-ar propulsa In 1 npta pen-
tru promovare. 
Pronostic : 1, X

II. REGGIANA (1) 27 11) 11 6 26—21 31 ( : r>)
— ANCONA (2) 27 10 14 3 26—16 31 ( 1 8)
Ancona este liderul meciurilor egale dc „afară".
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SECȚIA DE GOSPODĂRIE COMUNALA

ȘI LOCATIV A SIMERIA

2625, județul Hunedoara,
str. A. Iancu, nr. 16—18, telefon 60935
Anunță închirierea prin licitație publică, în 

baza prevederilor Legii nr. 15/1990, H.G. 140/ 
1991 și H.G. 1228/1991, a sjiațiilor comerciale 
situate în Simeria, astfel :

• str. Libertății, nr. 4 — 150,6 mp — pen
tru brutărie

• str. Teilor, nr. 2 — 48 mp — pentru ti
pografie

• piața de alimente — 4 mp — pentru 
desfacere produse carmangerie

• str. Piața Unirii, bloc 5, scara B, parter 
— 107,5 mp — pentru restaurant cu 
specific local.

Licitația va avea loc in data de 6 aprilie 
1992, ora 12,00, la sediul SGCL Simeria.

(340)

R.A. ACTIVITATEA

Cu sediul în Orăștie, strada Piața Victoriei nr. 19, 
prin reprezentanții ei legali
Scoate la licitație spații comerciale din orașul 

Orăștie, pentru data dc 6 aprilie 1992.
• Imobil str. Primăverii nr. 8 — profil spațiu co

mercial desfacere pîine și produse alimentare.
• Imobil sir. N. Bălcescu nr. 9 — profil coafură.

(334)

AVANTAJE DEOSEBITE

* 
î 
I

ț

1
PENTRU CULTIVATORII DE SFECLĂ

DE ZAHĂR ÎN ANUL J992
ACORDATE DE SOCIETATEA COMERCIALA î 

ZAHĂR ARAD S.A. î
(FABRICA DE ZAIIĂR)

Prețul dc contractare și achiziție la sfecla ț 
tie zahăr neto livrată este de 6 lei kg. ț

Societatea Comercială Zahăr Arad S.A. plă- ț 
teste pentru fiecare tonă dc sfeclă de zahăr ț 
neto predată, încărcată în mijloace de transport 
și transportată în baza dc recepție, 6 000 dc lei 
sau 4 800 dc lei și 10 kg zahăr calculat Ia prețul 
de 120 dc lei kg.

în cazul în 
furnizorul prețul 
lei kg, diferența 
noastră. Dacă prețul zahărului va fi sub 120 
dc lei kg, diferența în bani se adaugă dreptu
rilor bănești ale cultivatorului.

Societatea noastră plătește cultivatorilor 
cheltuielile de transport, conform cu tarifele 
societăților specializate pentru transport sau alte 
tarife acceptate reciproc, la bază fiind plata 
tona/km.

Societatea acordă sămință in mod gratuit. 
Cultivatorii pot cumpăra subprodusele rezultate 
din prelucrarea sfeclei dc zahăr (tăiței dc sfe
clă și melasă) la prețul cu ridicata ale acestora 
la data livrării sfeclei dc zahăr.

Livrarea sfeclei dc zahăr se face în bazele 
\ dc recepție ale fabricii, la datele anunțate de 

societate, pină la 20 noiembrie a.c., conform 
S.T.A.S. 10 603/1975.

Lămuriri suplimentare sc pot obține la

care la decontarea finală cu 
zahărului va depăși 120 de 
este suportată dc societatea

I
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I 
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SOCIETATEA COMERCIALA

ZAHĂR ARAD S.A.
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telefoane: 966/11.393 — 966/46015; 43532
Solicitanții se pot adresa la reprezentantul 

societății, dl Voica loan, cu domiciliul in loca
litatea Simeria, str. 1 Mai, nr. 12, telefon 61182 
și la dl Stana Emil, domiciliat in localitatea 
Cimpuri Surduc, comuna Gurasada, județul
Hunedoara, telefon 131, unde se încheie con- ț 
tractul si sc eliberează sămința. \

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ț
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ANIVERSARI
• UN sincer ,,La mulți 

ani !" pentru Boldura Ni
coletti. Familia Chilom.

(1493)

V1NZARI - 
CUMPĂRĂRI

• CAP Rădulești vinde
la licitație In data de 29 
martie 1992, ora 14, 5 fi- 
nare și alte obiecte de in
ventar. Listele cu prețurile 
se află afișate la sediul 
CAP. (1658)

• S.C.G.M. Internațional 
Coinimpex SRL vă oferă 
dulciuri din import, en 
gros, la prețuri avantajoa
se. Depozitul este in Lu- 
pent, bdul Păcii, nr. 17, 
lingă piața Bărbăteni (fos
tul depozit CLF). Relații 
la telefon 935/60301.

(1866)
• FIRMA „RIAI.« vin

de mașini de spălat auto
mate, fabricate la Cugir, 
cu garanție. Informații — 
telefon 12829. (1970)

• C.A.P. Băcia vinde la 
licitație, în zilele de 28 și 
31 martie 1992, mijloace 
fixe. Informații la sediul 
C.A.P., telefon 72145.

(1968)
• VlND ARO 243 și 

microbuz VW Diesel. De
va, telefon 27479, orele 
20—22. (1884)

• VIND casă trei ca
mere, baie, beci, grădină. 
Informații Simeria, tele
fon 60321. (1954)

• VIND televizor color
Elcrom, adaptat monitor. 
Informații Deva, telefon 
23931. (1956)

• VÎND cameră video
JVC. Deva, telefon 28253. 

(1960)
• VIND garaj cu trifa

zic și grădină cu pomi, str. 
A. Vlaictl. nr. 99, Deva. 
Posibilități de construcție 
și introducere gaz. Preț 
convenabil. Informații la 
telefoanele 956/16992 sau 
18755. (1962)

• V1ND avantajos dor
mitor Mijloc și sufragerie 
Toplița. Informații Deva, 
telefon 12223. după ora 18.

• VIND înscriere ARO 
241 Diesel, din anul 1981, 
ridicabil imediat. Infor
mații telefon 11335, Deva

— serviciu și 51404, Brad. 
(1952)

• VÎND IMS M 461 Die
sel, motocicletă IJ sau 
schimb cu apartament, ca
să sau loc de casă în De
va, negociabil. Satul Vai- 
dei, comuna Romos, nr. 
225, județul Hunedoara.

(1965)
• VIND urgent Dacia 

1300 stare bună. ,Deva, te
lefon 14502, după ora 15

(1969)
• VIND Lada 1200, stare

perfectă. Deva, telefon 
(1957. (1937)
• VÎND garaj demonta- 

bil. Hunedoara, telefon 
957/24372, între orele 16— 
20. (1188)

• VÎND butelie aragaz
și Renault 10. Hunedoara, 
telefon 957/17260. (1489)

• VÎND arme de vînă- 
toare, calculator CIP și 
televizor alb-negru. Hune
doara, telefon 24180. (1190)

• VÎND urgent Trabant
601 și Renault 12 Combi. 
Hunedoara (bdul Dccebal 
6), telefon 16201. (1491)

• VÎND rulotă pentru
comerț, fabricație germană, 
și semiremorcă Padiș. De
va. (elefon 24765. (1983)

• VÎND autocamion IFA, 
fabricație 1986, 32 000 km. 
Deva, telefon 12585. (1944)

• VIND butelie aragaz. 
Deva, telefon 28543. (1914)

• VÎND televizoare co
lor marca Grundig și Te- 
lefunken. diagonala 70 cm. 
Informații Snack-bar, Deva, 
Eminescu. 18. orele 13.30— 
14,30. Roșu Nela. (1972)

• VÎND Skoda 1000 MR.
cu piese de schimb noi. 
Boholt. nr. 2A. (1982)

• VÎND televizor color
Universul», cu telecoman
dă, diagonala 67 cm. Deva, 
telefon 12829. (1971)

• VÎND televizor color 
Saba. diagonala 61. Hune
doara. telefon 957/17285.

(1974)
• VÎND recipient hidro- 

for 250 1, cutie viteze Da
cia 1300, amplificator, ali
mentator, antenă C2 sate
lit. Ilia, telefon 266. (1979)

• VIND Audi 100 și VW 
Passat. Deva .telefon 25159.

(1981)
• PREIAU contract apar

tament 3 camere, exclus 
Micro 15 și Dacia. Ofer 
recompensă 250—300 000 
Ici. Deva, telefon 20730.

(1908)

• VIND mașină de cusut 
„Veronica", preț convena
bil. Deva, telefon 25333,

(1661)

• VÎND casă, Deva, E.
Varga 45. Informații Deva, 
telefon 25378. (1659)

PIERDERI

• PIERDUT carnet mem
bru cooperator nr. 21220733, 
eliberat de Cooperativa 
„Decebal“ Deva, pe nume
le Ur.su Elisabeta. 11 de
clar nul. (1966)

• PIERDUT legitimație
de serviciu, pe numele Bă- 
lușă Vasile, eliberată de 
SC. Trans S.A. Oră.știe. O 
declar nulă. (1957)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB garsonieră 
str. Mărăști, vizavi Miori
ța, etaj I, cu apartament 2 
camere (exclus Micro 15). 
Deva, telefon 11259. (1961)

• SCHIMB garsonieră 
parter, zona Mărăști, cu 
apartament 2 sau 3 came
re. Informații Deva, 29543.

(1660)

ÎNCHIRIERI

• CAUT pentru închiriat 
garsonieră. Deva, telefon 
17249, orele 19—21. (1898)

DIVERSE

• CU autorizația nr. 43,
din 2 aprilie 1990, elibe
rată de Prefectura iud® ■ 
lui Hunedoara, a luat fiin
ță Asociația Familială -Birt 
la Poenaru" reprezentată 
prin Duncca loan, cu se
diul in Pui, satul Ponor, 
nr. 59, aviiul ca obiect de 
activitate alimentație pu- 
blică-birt. (1963)

OFERTE DE SERV|Cl|

• SOCIETATEA ROYAB 
I.G.T. SRL Alba Iulia, fi
liala Deva, execută prin 
atelierul de tîmplărie din 
Vața de Jos, la prețuri a- 
vantajoase, binale, mobilă 
de bucătărie din lemn și 
PAL melaminat, lambriuri, 
mobilier comercial. Comen
zile se primesc la atelie
rul din Vața de Jos, str. 
Crișulul, nr. 14 și în Deva, 
telefon 956/23467. .(1959)

• TRANS EUROPA SI
BIU, str. N. Bălcescu, nr. 
41, telefon 11296, efectuea
ză transport de persoane 
și mărfuri (lăzi) în Ger
mania, în fiecare zl de 
marți a săptămînii. Reîn
toarcerea — vinerea. Ob
ținem asigurare medicală 
în Germania. (1820)

• AGENȚIA CARA-IM- 
PEX SRL organizează ex
cursii de 5 zile, săptămî- 
nal, la Istanbul, lâ cele 
mai avantajoase prețuri : 
8 500 lei și 5 DM, începînd 
cu data de 5 aprilie. Rela
ții și înscrieri la telefon 
957/12671, după ora 15.

(1978)

• EFECTUEZ transport 
marfă cu camion 3,5 tone. 
Deva, telefon 18550. (1914)

COMEMORĂRI

• CU adincă durere, so
ția Marinela Și fiica Ana 
Maria anunță că sîmbătă, 
28 martie, se împlinesc 6 
săptămîni de la trecerea 
în neființă a celui care a 
fost neprețuitul nostru soț 
și tătic,

sing. MIHAI NK IIIȚELEA

Comemorarea va avea loc 
la biserica ortodoxă din 
str. A. Iancu, Deva, ora 9. 
Lacrimi și flori pe mor- 
mîntul tău. (1984)

• PARTIDUL Națio
nal Eibcral deplinge 
plecarea spre odihnă 
veșnică a celui care a 
fost președintele orga
nizației municipiului 
Deva

PETRE ANDREI IV \N 

(TRl’ȚI)

Dumnezeu să-l odih
nească în liniște și 
pace. (1975)

• MAGAZINUL PRl- 
MORA Hunedoara, str. 
Rotarilor, 36, telefoa
ne 11436 și 11869, vă 
oferă anvelope rulate 
din import, la prețuri 
avantajoase. (1492)

• SOȚIA Monica, 
fiica Mia, nepoțica 
Cristina, împreună cu 
toți ai lor, mulțumesc 
celor care au fost ală
turi de ei în clipele de 
grea încercare prici
nuite de moartea ful
gerătoare a celui care 
a fost maior în rezer
vă,
PETRE ANDREI IVAN 

(TRUȚI)
Dumnezeu să-1 odih
nească în pace ! (1975)

»

*

S.C .ROMCAMION

S.A. DEVA

Cil sediul în Deva, 
str. Depozitelor, nr. t7, 
reamintești! celor inte
resați că în fiecare 
vineri, la ora 10, are 
loc licitația pentru 
vînzarea mijloacelor de 
transport disponibile.

Informații la telefoa
nele 956/13030 și 13031.

(319) *

••••••«••••••••••••«••••••a»'
CONSILIUL ORAȘULUI SIBERIA
Anunța scoaterea la concurs a postului 

<le director la Căminul Cultural din Sintandrei.
Concursul va avea loc la sediul consiliului 

orășenesc, in data de 9 aprilie 1992, ora 10.
Condițiile, de participare silit :
— studii medii și vechime in muncă de 

minim 3 ani.
Relații suplimentare iu compartimentul 

personal al consiliului. (315)

REGIONALA C.F. TIMISOAR \ 
DIVIZIA LINII

SECȚIA L.9 C.F.R. SIMERI \

In conformitate cu prevederile Legii nr. 30z 
1990, in ziua de fi aprilie 1992, ora 9, se or
ganizează concurs pentru ocuparea postului va
cant de contabil-șef, la Secția L.9 C.F.R. Nime
riți, care va avea loc la Divizia Linii Timișoara.

Se pot inscrie candidați care îndeplinesc 
condițiile de studii și stagii conform contractului 
colectiv de muncă al S.N.C.F.R.

Dosarele se depun Ia Secția L.9 Simeria, 
pină la data de 1 aprilie 1992 și vor cuprinde :

— cerere de înscriere la concurs ;
— actele de studii original și fotocopie ; 

copie după cap IX (IV) al carnetului de 
muncă ;

— curriculum x Hac ;
— cazier judii iar ;
— aviz modicul.
Relații suplimentare și tematica pentru con

cursese pot obține de la Secția L.9 Simeria, com
partiment personal, telefon fiOORO, int. 547.

(327)
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• SOCIETATEA Co
mercială (cu capital 
integral privat) AGRO 
TR ADING Ltd SRL 
Hunedoara, str. Pictor 
Grigorescu, nr. 7, te
lefon 957/13187 pri
mește in arendă (în
chiriază) terenuri ara
bile cu contract legal 
pe termene de 1,2 sau 
mai mulți ani, pe lun
cile durilor Strei și 
Mureș (teritorii admi
nistrative Bretea Ro
mână, Călan, Băcia, 
Brănișca, Ilia, Gurasa- 
da, Burjuc, Dobra și 
Lapugiu), oferă arendă 
(chirie) de 550 kg grîu 

sau porumb boabe pen
tru I ha pc 1 an. Con
diții : se primesc în 
arendă parcele de ccl 
puțin 5 ha (compuse 
chiar din mai multe 
proprietăți), care în a- 
nul 1991 nu au fost 
crbicidatc cu atrazin ; 
contractele se încheie 
numai pină la data de 
5 aprilie 1992. Pre
zenta noastră OFER
TA vine în ajutorul 
proprietarilor care, 
deocamdată, nu au po
sibilități pentru a-șl 
lucra pămtntul exclu
siv prin efort propriu. 
Informații detailate se 
obțin la consiliile lo
calităților mai sus-c- 
n umorale. (1980)
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Societatea ( otncrciiil.i IH A XS\| SUI introduceiii Dcra un sistem piolesional 

de teii i iziiinc prin cablu.

Veți puica alegi la orice ora unul din cele 17 canale pe caic si le'olcnni : M I \ .

Il I I . Supei (lianncl, SM Oue. I.urosport. S VI I, 3S\T, I‘R()7, IA 5, Ski Ncus.

ScrecnSpoiI, lele?. I i!cS|ile. ( liildrcn’s ( lianncl. I\RI. I \ R2 si un canal care ia 

Iransinilc casete iiileo.

Toate acestea kt o calitate impecabila !
Societatea ( onicici.ila IHA \S\| SRI i a nu In ia lin conțiai I (Ic |»i isl.it i scn_ii ii, 

a<u liceale alienat. 'r >

Detalii suplimentare la <7’diul sm ivt.tl ii : Iul Deci Iml Itlm R parter, telefon 14453, 

intre orele 10-15 si 18-20.

Iii orice oraș modern \ iitornl este al televiziunii prin cablu !
!>

J/20/618/1991
Cont : 307050601 H.O. Deva

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA] 
2 700 Deva, str. I Dcccmbrlo, 85, 

ludețul Hunedoara 
Telefoane : 11275, 12157, 11269 

Telefon Tipografie > 2590i 
Fox : 18061

întreaga răspundere pentru conținutul 
articolelor publicate o poartă 

autorii acestora.

VIPARUbi
S.G. „Polldava" S.A*

Deva, str. 22 Dcccmbrlo 257

I
î

Ur.su

