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S-a primi nit consiliul, se primenește ora- 
,-ul. In centru au fost vopsite gardulețele, 
bordurile, s-au amenajat aleile și spațiile 
verzi, a început repararea drumurilor. To
tul apare frumos, îngrijit, așa cum stă bine 
oricărei localități la ceas de primăvară. Pro
babil că aceste semne gospodărești vin și 
din spiritul ecologist al noii echipe de con
ducere a consiliului din Orâștie (primarul, 
viceprimarul ți țapte dintre cei 21 de consi
lieri), deși, așa cum ne spunea dl ing. Ale
xandru Munteanu, viceprimar, „la Orăștie 
au fost aleși oameni, nu formațiuni politice, 
au fost aleși oameni cu personalitate» cu 
priză la cetățenii ior“.

— Și ați pornit la treabă in forța, se 
pare...

— Intrucît banii sînt, deocamdată, puțini, 
am început o acțiune care nu necesită mari 
investiții financiare, ci presupune, mai ales, 
inițiativa, interes, angajare civică — releva 
interlocutorul. Adică, am atacat pregătirile 
de primăvară. Și primele semne se văd. 
Sigur, însă, este foarte, foarte mult de lu
cru.

Aer pur la Orâștie, 
insuflat de... consiliu 

activitate a noilor administrații locale este 
foarte încărcată .și de modul in care va fi 
depășită va depinde dezvoltarea generală 
a localităților in următorii patru ani. Și cu 
toate că scala atribuțiilor și obligațiilor con
siliilor este extrem de largă, fiecare avind 
semnificația șl importanța sa, la Orăștie, ac
centul se pune, în primul rînd, așa cum 
este normal, pe bună gospodărire și înfru
musețare, pe repararea drumurilor, podu
rilor, canalelor, trotuarelor, pe împrospăta
rea clădirilor publice, a locuințelor, a gră
dinilor, a spațiilor verzi și a locurilor de 
joacă pentru copil. Este prima șl cea mai 
importantă carte de vizită a orașului.

— Mai sînt unele zone poluante, îndeo
sebi în perimetrul S.C. „Plastor" S.A. Orăș
tie, unde se dă foc la diferite reziduuri, 
dar vom rezolva și această problemă —

Mircea Ilomorodean, pri- 
Dc asemenea, vom stabili 

pentru ca fiecare cetățean să

sublinia dl ing. 
mărul orașului, 
măsuri concrete 
depună gunoiul doar în locurile special sta
bilite, de unde unitatea specializată de 
gospodărie comunală ți locativă să-l ridice 
la timp, iar oamenii să plătească în mod 
corespunzător aceste servicii.

— Die primar, administrația locală nu 
are nici menirea, nici puterea să se amestece 
în viața agenților economici, dar o colabo
rare cu ei poate întreține, nu ?

— Bineînțeles. Avem, pe raza orașului 
unități economice puternice, carc-și dezvol
tă ți diversifică activitatea productivă și cu 
care noi ne aflăm într-o strînsă și fructuoa
să conlucrare. Sprijinul pe care ni-1 pot da 
conducătorii, muncitorii de aici, este numai 
în interesul orașului, ai căror cetățeni sînt 
și ei, este o parte importantă de contri
buție la prosperitatea noastră generală. Ori
cum, însă, numai în măsura posibilităților 
.și in spiritul legilor, la respectarea cărora 
vom veghea în permanență, cu toată res
ponsabilitatea.

Intr-adevăr, și la Orăștie, ca pretutindeni 
in județ, in țară, această primă etapă de DUMITRU GIIEONEA
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Nu uitați. în aceasta 
noaple. ora zero va deveni 
ora 1. trecind. astfel, la 
ora oficială de vară.
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De ce nu „curge" laptele?
î|. ultima vn'Hie sin*  tot

re b dese și lung; cozile la
mai izmrle pt-n-.r r 1 .pit și
'<■ or lactate, D<-și ne

• m ca od. Ui eu tre- 
• ori i k*  rîronomia dc pia
ță .eur < nunw lapte 

ni’ . n>l .netui lichi- 
(iuit;: ■■'>>, ii-.d: ,p.'ns-'ibif in 

mentați ( zilni î a unor
> it-șo- : d-: populație, 

. ■ in. bis t< rr tare, a- 
. inc tu- 1- situația ca 
a---::;? de abia • s mai nicu- 

D’cj.t aigumi-nt, ape- 
■i,'i la dati .t.il-stcdl 

in - (.orne’iu Stir, eseu. di- 
' S.C. „Devii" S.A. 

D-. - a, nc-a arăt :t faptul Cu 
in luna februarie a.c., com- 
< . - .'j . cu aceeași lună din 
ar l.-nt. cantitatea
de la; te preiuxuă a fost cj 

la sută mai mi ă. Coa- 
c: l. la p aducătorii din 
jud ț '.d’.e sur*  - șl of'-'-'e 
nu m > xistâ — n.n.) se 
o a zdni în Jur de

1 <■ i 1 la ■ ■ f iță de un 
m ■ mum n ■ -.a: de
.‘♦•I t'vift F (’)

C iu/ !o ■ . .ni d.-termi- 
n a « a . mini ■ atare de 
Iu sînt >itirrn-roase, în- 

ac ,tea o influență în
semnată avîi d-/ și scăde- 

livuhii de va i cu 
i ' po. i-nt" fală de cel c-

l'i'C’. De asemenea, m ii in
i’ . vin și alte greutăți pro
vocate de neacordarea sub
venției promise de Gu
și o r< -tan’ă de oi di
nul • •»*.<>  s -. zeci de milioa
ne de lei exTMind încă din 
anul tr-, ut. Ca urmare, nu 
s-a abordat producătorilor 
cantitatea de tărîțe cuve
nită, 1acum morile, din 
lipsă de materie priinu, nu 
f?in onora integral repar
tiții a.- date. Maj trebuie 
f. ută și precizarea că, da
ti tă blocajului financiar 
și pierderilor mari locali
zați- la furnizor, a devenit 
nr> i onomx.oasă reconstitui
rea cu lapte praf.

Ora it de optimiști am fi, 
nu >c ccate să nu recu
noaștem că declimil zooteh
nici se va repercuta nega
tiv, în continuare cițiva 
ani, asupra producției de 
Iapă și i-.irne, produse fă
ră de care va fi greu să 
aspirăm spre un nivel de 
trai deci nt. Aceasta f ind 
situația reala, pfnă ce se 
va arăta și la noi cornul 
abundenței, trebuie A ma! 
suportăm cozile și abona
mentele, cel puțin pentru 
■ ci care riu pot renunța la 
prezența laptelui In ali
mentația zilnică.
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■ CIIIȘ1N \U. — In ra
ionul Cahul continuă pro
testul față de intervenția 
armată di» Transnistria. 
Colectivul profesoral și 
Consorțiul dc la Școala 
Tehnico-Profesională Să
tească Nr. 32 din Cahul 
s-au întrunit la un mi
ting, adresind un apel 
președintelui Rusiei. Boris 
Ellin, în care se cere ca 
liderul rus să-și respecte 
promisiunile privind re
tragerea cazacilor merce
nari de pe teritoriul Mol
dovei.

Adunări similare de pro
test au avut loc in satele 
Baurci — Moldoveni, Cri- 
hana-Veche, Zirnești, Tă- 
tărăști. Larga. Populația 
raionului Calini susține con
ducerea Republicii Moldo
va in intenția accsleia de 
a soluționa conflictul din 
Transnistria cu mijloace 
politice.

m BEIRUT. — C irca 30 
de baterii de artilerie și 
20 de tancuri aparținînd 
armatei israeliene au tre
cut granița cu bibanul, în 
așa numita „zonă dc se
curitate", îndrept mdu-sc 
către sudul văii Bekaa, un
ii» se află dispuse forțe 
ale mișcării Hezbollah, au 
afirmat martori oculari, 
precum și surse ale secu
rității libaneze, citate de 
agenția Reuter. Un purtă
tor de cuvint al armatei 
israeliene a declarat la 
Ierusalim că s-ar fi pulul 
să aibă loc o deplasare izo
lată de trupe, însă in nici 
un caz una „semnificati
vă".

■ IERUSALIM. — Is
raelul a recunoscut Gruzia 
și speră să stabilească în 
curind relații diplomatice 
cu ea, a inunțat un purtă
tor de cuvint al ministeru
lui israclian al afacerilor 
externe.

S-a anunțat, <le aseme
nea, stabilirea de relații 
diplomatice intre Israel și 
Kirgizslan, transmite a- 
genția I rance Prcsse.

FLASH!
o b- v G’f RARE. 'In.epind 

i 'ăptâmiua a< casta numărul 
(n.ln-UâțHnr womlT in orga
nizarea diretâ a Asociației Ju
dețene. a C'< gicratiuclor Meșteșu
gărești a sporit m una : s-a inau
gurat. un reușit club al meșteșu
garii',r situat. la parterul clădirii 
odiuiui asortați i (fosta U.J.C.M.). 

Clubul da fășoară activitate de 
pliincntațic publh â șl servește. ea 

>ațiu de intilnirz a oamenilor 
d - afaceri, (I. C 1.

O HEP A RAȚII ,Ș7 I.'.TIIK- 
TlNk™F. De nu ,d districtul 
Hramuri Naționale rtrad, care 

arc in administrație 53 km șo
sele naționale pe drumurile 71 șl 
76. a început reparațiile cu slro. 
piri succesive ce au Însumat 'lOO 
•și, respe tiv, 750 mp, pe cele două 
artere. A urmat repararea gro
pilor izolate cu mixtură asfaltl- 
<:ă pe o suprafață de 2 H90 mp, 
folosindu-se 190 tone asfalt. Con- 
comitent cu acestea se efectuează 
lucrări de toalelizarc a drumuri
lor prin curățirea șanțurilor, vă- 
rulrca pomilor de pe marginea 
șoselelor, curățirea parcărilor șl 
vopsirea indicatorilor de circula
ție. (Al.. J.).

O „PAZNICI". Eda un lucru 
urii ceea ce vă spun. Dar ade
vărat. Poate l-afl pățit șl dum- 
nravoa tră. fntr-o dimineață, am 
vrut să vizitam Muzeul Județean. 

Dar, abia ajunși lingă busturile 
lui Horea, Cloșca și Crlșan, am 
fod. luați In primire de o haită 
de ciini. N-am putut înainta un 
pas. Cițiva dintre noi erau de 
prin părțile Moldovei, veniseră 
să viziteze Muzeul din Deva. Nu 
a fost cu putintd. Nc-am zis: 
ori sil sc închidă muzeul pentru 
vizitatori, ori să imblinzlm Istir- 
pim) elinii. (M.O.).

O PUNCT DE lllU’HODUC- 
ȚIE. In cadrul Oficiului de Re
producție și Selecție a Animale
lor Deva, fum tloncază și punc
tul de însamințilri artificiale Crlș- 
clor. Alil se folosește material 
biologic de la ra.se cu producții 
mari de lapte șl carne, aslgurînd 
ameliorarea efectivului de ani

male din comună și localitățile 
inve< imite. Se asigura material 
biologic din rasele: Hollstein, 
l’lntzgau și Hă/țnta Românească. 
(AI.. J ).

O -S’l PUNE. I’ină mal zilele 
trecute la magazinul alimentar 
din piața Unirii a orașului Ho
țea sc vindeau diverse produse 
alimentaro, băuturi etc De ci
tară Zile alei sc vinde și /dine. 
Hună, proaspăta. Asa eâ la o 
singură cumpărare, oamenii gă
sesc toate cele de trebuință. 
(N. S.i.

FAX
IN VJL’ENȚI \ 

CITITORILOR !

Incepiiid «le astăzi, 
„( tivintui Liber**  sc 
poate cumpăra și 
tic la magazinul nr. 
1 ,,Silvana**,  situat 
pe strada Progresul 
(lingă unitatea IVlic- 
Gros), din cartierul 
cu același nume din 
Deva.

-I (I
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scrisoare din Hune
doara, semnată L. 
Arnold, relatează o 

Oovcstc tristă. Iat-o, în cî- 
«eva cuvinte, ața cum re
zultă ea din scrisoare și 
din cele aflate în curs- 1 
documentării. Dna Terezia 
Moldovan arc 83 de ani.
<j.ste nemțoaică și s-a sta- 
diJit în Hunedoara venind 
din părțile Lugojului. So- 
0x1 și fiica (handicapată) 
riu murit de mult, alte 
code au emigrat în Ger
mania. Cu cîțiva ani în ur
ma a făcut o înțelegere cu 
o familie mai tînără s-o 
întrețină pentru restul vie- 
tft Dar, se spune în scri
soare. după semnarea con- 
trac<ului de vînzare-cum- 
purnre. noii locatari ai ca
sei H fac viața amară.

Primul popas în cerce
tarea faptelor l-am făcut 
ta Biserica Sf. Nicolac din 
Hunedoara, pe care bătrî- 
nica o frecventează. Aici 
mi s-a spus pe șleau că 
este supusă unui proces a- 
vansat de scleroză, (vîrsta. 
deh), fapt emfirmat și de 
fișa medicală de la dispen
sarul unde este arondată. 
Mi se mai spune că în mai 
1091 a avut fracturat un

legată ca pe cline, dețl 
toată ziua umblă ; că nu-i 
dau mîncare ; că nu vrea 
să mănince zice ea, că ar 
otrăvi-o“. Omul n-a dorit 
să-și spună numele, ca de 
altfel și alți Interlocutori. 
Dna luliana Popa, care lo
cuiește pe aceeași stradă 
Chizid, la nr. 41, a fost de 
acord să-i apară numele în

nu tot ce spune e conform 
eu realitatea. De pildă, deșt 
știam de la un vecin, dnul 
Herban, că familia Mustea, 
care o întreține, e plecată, 
bunicuța susținea că sînt 
acasă. Am bătut la ușa in
dicată de dumneaei (o ca
meră lipită în spatele ca
sei), dar nu mi-a răspuns 
nimeni.

w

WAW.v.,.wzaw?ZZ.VZ.'.W.,.,.*.V. ,AvaWvzz.v.'

deget, nu mina, cum se a- 
firmă în scrisoare. Ultimul 
certificat medical datează 
din februarie .vc. și a fost 
emis în urma dobîndirii 
unei răni la cap Dacă pri
ma dată dna Moldovan a 
declarat că a fost agresată 
(fură martori însă). în fe
bruarie a mărturisit că a 
căzut pe scări.

Că dna este -bolnavă" au 
ținut să precizeze toți cel 
cu care am stat de vorbă. 
Mal mult chiar, unul din
tre vecini mi-a declarat că
a dat-o afară din curte.
sătul de Inepțiile pe care 
le spune, anume că .o țin

ziar și chiar m-a însoțit 
pînă la casa cu nr. 71, un
de locuiește dna Moldovan. 
De la dumneaei am reți
nut o opinie asemănătoare 
celei din scrisoare, cum că 
toată strada știe că buni
cuța are /îecazuri și a vă- 
zut-o cu mina legată. Dar 
tot ce știe strada am în
țeles că știe din relatările 
bătrînci.

Cum era și normal am 
vrut să aflăm părerile dnci 
Moldovan ți ale familiei 
cu care conviețuiește. După 
așteptări și insistențe a 
venit la poartă o bătrinică 
puțintică la trup (după 80 
de ani slăbirea este un pro
ces natural), cu dificultăți 
de mers și vorbire. în tot 
ce mi-a spus a revenit ob
sesiv „mă bat", -asta merit 
cu după o viață de mun
că ?". A recunoscut că pen
sia ți-0 folosește singură 
(dar că e de... 400 de lei) 
și a negat că i s-ar fi luat 
aurul, cunj se spune în scri
soare. A făcut însă și o 
afirmație care confirma că

Că oamenii nu intențio
nau să mă evite, m-am con
vins cind la apelul meu te
lefonic s-au prezentat ime
diat la redacție cu docu
mente privind tranzacția 
încheiată și insistind să 
văd cum și-au organizat 
gospodăria tocmai spre a 
evita conflictele. în con
tractul de vinzarc se pre
vede obligația întreținerii 
dnei Moldovan. Nimeni nu 
poate spune că această clau
ză n-ar fi respectată, deci 
problema rezilierii contrac
tului nu se poate pune. 
Chiar dacă ar exista o 
altă persoană dispusă s-o 
întrețină pe bătrînă. Dl 
Mustea afirmă că e dispus 
să dea el diferența la pen
sia femeii (de aproximativ 
4000 de Ici. nu 400 de lei) 
pînă la 10 mii, celui care 
crede că „o poate scoate 
la capăt” în scrisoare se 
mai sugerează o posibilă 
internare a femeii intr-o 
casă dc bătrîni. dar cea în 
cauză nu vrea să-și pără
sească locuința.

61 familia Mustea este 
nemulțumită de conviețuire. 
„Noi nu încuiem nimio — 
spunea printre lacrimi dna 
Maria Mustea. Dar pe mi
ne nu mă lasă să intru In 
camera ei să-i fac curat, 
deși are și șoareci. Zice 
mereu că vom muri înain
tea ei și într-o zi a pus în 
supă o cantitate mare de 
sare de lămîie. Ne este 
teamă de ce i-ar mai putea 
da prin cap. Și ne este 
rușine de ceea ce spune 
despre noi oamenilor".

Dincolo de acte, medi
cale sau notariale, care 
sînt o certitudine, ce să 
reții din noianul de repro
șuri reciproce ? Cui să-i 
dai dreptate ? Punînd cap 
la cap toate informațiile, 
am avut senzația că toți 
locatarii casei cu nr. 71 
trăiesc o dramă. Bătrînc- 
țea este grea și atunci cind 
omul arc mintea limpede, 
dar cînd e bolnav. Chiar 
dacă temerile n-au un te
mei real, ele îl chinuie. Pe 
dc altă parte numai cine 
n-a avut în grijă un bă- 
trîn bîntuit de obsesii, de 
multe ori absurde, poate 
crede că viața alături do 
el este o fericire. Nu in
tenționez cu asta să-i apăr 
pe membrii familiei Mus
tea, dar în afara unor a- 
firmații neverificabile n-am 
găsit nici o probă care să-l 
acuze de lipsă de respect 
față de bătrînă. înțeleg în 
același timp și drama dnei 
Moldovan, nevoită să-și 
trăiască ultimii ani cu du
rerea pierderii celor drag) 
și cu spaimele născute. 
Dumnezeu știe cît, pornind 
dc la fapte reale și cît din 
boala cc-i încețoșează ju
decata.

VIORICA ROMAN

59 La mineru’
tandru“ (?!)

„Constantin 
Pe da o parte 
premiere „Fru- 
flara", cu Nae 
șl Vacile Mu-

alta,
107

pre ful

Surprize și.._ surprize la 
sala ..Savoy" a Teatrului 
de Revistă 
Tănasc". 
aavuroas - 
moșii și— 
Lăzărcscu
rariu trj — să vezi șl să 
nu crezi! — rolul... fru
moșilor; „Carri de ași", 
cabaret politic susținut de 
arhicunoscutul cuplu Stela 
și Arșlnel, In echipă cu 
Anda Cilugărcanu și Ma
rina Votca ; „Superman", 
de un umor debordant, 
făclnd dovada — da<ă 
mai era nevoie ! — a ta
lentului st profcslonalls- 
yxxlul minunatului actor 
Putu Căllnescu

De ce am amintit, fie 
ehlar șl in trecere, < tte- 
ua dintre premierele tea
trului de revi-tă ? ! Din 

fiecare 
nevoie 
fortifl-

tI

ț

T

i

>

UN CADRU DE î 
DECONECTARE î

trulul de revistă 
simplul motiv că 
avem omeneasca 
de acel tonifiant, 
ant — sau numlți-l cum 
credeți de cuviință ț — 
care este veselia. Veselia 
dătătoare de uitare 
tul de apăsătorului 
sigurului cotidian, 
drumurile multora 
dumneavoastră duc, 
rar sau mal dat, 
Rucurcsti, iar trupa 
Irului Tănasc ia, la 
du-i destul de des, 
mul turneelor, vă puteți 
supune beneficei terapii 
de veselie pe care tocmai 
am pomenit-o

Ziceam : pe de o parte, 
savuroasa premiere Șl

a des- 
nc-

Cum 
dintre 

mal 
spre 
Tca- 
rin- 

dru-

continuăm : pe de 
copioase costuri — 
Ici biletul la sala proprie. 
Iqnorind, insă, 
piperat și pășind dincolo
de pragul sălii „Savoy", 
veți avea parte de o altă 
surpriză. „Imediat pe... 
stingă" un excelent bufet 
de incintă. Aparține unul 
întreprinzător particular 
care se declară, deschis, 
marc admirator al... mi
nerilor Dovadă — firma 
sa : „l A MINERIT TAN
DRU". Imaginea colorată
ce însoțește înscrisul re- \ 
dă o ghioagă preistorică 
si o cască dc miner. Te- 
mindu-sa parcă dc cio
magul din imagine, pro
prietara l-vînzător poartă, 
in vreme ce servește, o 
fercheșă cască minereas
că. O fi din admirație ? 1 
O fi din previziune. In 
astep'area următoarei ml- 
ncriade ? ! Indiferent de 
cauzalitate, firma. prin 
imposibila atribuire a 
califl-atlvulul „tandru", 
către minerul cunoscut — 
pe pielea sa — dc bucu- 
restean, este, și ca de tot 
hazul. Păi, sr putea altfel 
intr-un teatru de come
die ? !

Rămtnc de văzut la ce 
miner sa face trimitere. 
I a cel din bazinul Don
bass. oare ? ! Dacă aflati 
dumneavoastră, stimat! 
cititori, dați-ne de știre 
șl nouă !

NATALIA VASIU

• Harul Comtourincx SRL
• funcționează in zona ccn-
• trală a Simerici de doi
• ani încoace, oferind locui-
• terilor orașului un cadru 

intim de relaxare și bună
• dispoziție. Eamilia Bcnea 

' a avut dc la început in-
• tenția să facă pentru si-
• mericni un comerț care 
? să răspundă celor mai 
_ exigente pretenții. Și a 
g reușit. Conceperea unui
• design care să îmbine în 
ț chip fericit coloritul pc- 
ț rcților și barului cu rno- 
ț dclu] accesoriilor (perde- 
a le, vaze, mobilier), per- 
a manenta atenție față de
• igiena servirii și crearea
• frumosului — începînd dc
• la paharele strălucitoare
• și fețele dc masă imacu-
• late și tcrminînd cu flo- 
J rile și aranjamentele flo-
•

• 
rale — creează acea at- • 
mosferă prin care localul • 
impune. Nu în ultimul • 
rînd merită remarcată c- • 
xigența proprietarilor fir- * 
mei față dc ținuta perso- • 
naiului, atit cea vesti- • 
montară, cit și față în • 
față cu clientul, pentru • 
o servire ireproșabilă, si- • 
nonimă cu corectitudinea • 
și cinstea. •

„Cînd vin nici, mă re- * 
laxez. Ascult o muzică • 
selectă. în fața unei ca- • 
fele dc o calitate bună" — ? 
spunea dna B.A. Mesele J 
ocupate în totalitate, la 
orele tiupă-amlezii — iată ( 
cea mai elocventă dovadă • 
a celor afirmate mai sus • 
dc interlocutoarea căreia 
l-nin respectat dorința dc * 
a rămînc anonimă. (E.S.) •
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CONSILIUL MUNICIPAL 
HUNEDOARA

Organizează concurs pentru ocuparea ur
mătoarelor posturi vacante :

O arhitect
• inspector relații cu publicul — studii 

superioare juridice sau economice.
Concursul va avea loc în data dc 16 apri- 
1992, ora 10, la sediul consiliului.
Informații suplimentare la telefon 13766. 

(359)

lie

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„MACON” — S.A. DEVA 

str. Sintuhalm, nr. 1, telefon 13930, 
telex 72249, fax 26060

Vă oferă următoarele produse și servicii 3
• cazane încălzire centrală pentru orice fel 

de combustibil;
• jgheaburi și burlane de tablă pentru 

scurgeri ;
9 confecții metalice de orice tip (rafturi 

metalice, porți, garduri etc);
• garaje metalice;
• pătule (cotărci) pentru porumb;
• rebobinări motoare electrice;
• piese de schimb prelucrate pe mașini dc 

așchiere;
• închideri balcoane
Pentru solicitările dumneavoastră și pentru 

relații suplimentare, vă stau la dispoziție tele
foanele 956/13930, 13931, 12333, interioare 104, 
118, 131.

(357)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ROMFRUCT*  S. A. ORĂȘTIE 

ANUNȚĂ
Organizarea licitației pentru predarea 

locație de gestiune în condițiile H. G. 1228/ 
1990 și H. G. 140/1991 a următoarelor unități 
dc

In

desfacere a legumelor și fructelor:
• magazin nr. 13 Simeria, str. Piața Unirii, 

bloc 20 ;
• chioșc nr. 16 Simeria — gară;
9 magazin 

sara ;
• magazin 

chioșc ;
9 magazin
9 chioșc nr. 8, str. Gării.
înscrierile pentru licitație se fac pînă in data 
17 aprilie 1992, la sediul societății comer-

nr.

nr.

nr.

7 Geoagiu-Băi, str. Germi-

12 Orăștic, str. Mureșului —

9 Orăștic, str. N. Titulescu;

de
cialc din strada A. Vlaicu, nr. 3.

Licitația are loc în data dc 20 aprilie 1992, 
ora 10, la sediul societății.

Informații suplimentare la telefoanele 956/ 
41089, 41225. (350)

•••••••••••••••••••••••••••••

Avancronică
Pa'llda de. duminică 

dintre Corvinul șl Inter 
Sibiu va hotărî, intr-ade
văr, dacă huncdore.nll 
mai păstrează sau nu 
șan a evitării retrogradă
rii. Șl aceasta va fi de
cisă dc victoria gazdelor. 
Fără cele două puncte, nu 
se mal poate pune proble
ma supraviețuirii in pri
ma divizie a tării. Șl e 
trist ci nici acum con
ducerea clubului, echipa 
n-au găsit înțelepciunea, 
puterea strlngeril rindurl-

fotbalistică
lor. Conducerea clubului 
n-a avut flerul găsirii la 
timp a unui antrenor (me
seriaș/ sau banii necesari, 
tar făcătorii au tras care 
încotro, numai pentru e- 
chlpă nu.

Așadar, duminică, o 
u’llmă șancd pentru Cor- 
vlnul. Vor avea o tresă
rire dc orgoliu hunedore- 
nli 7 Nu ar fi exclus. 
Deci, să-l vedem la lu
cru...

S. IERBI)
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A.C.R. DEVA
Mai face înscrieri pentru scria 

la 1 aprilie a.c., pentru școala dc 
tori, categoria B.

Acceptăm clicnți și cu benzina 
Informații la A.C.R. Deva, str. 

nr. 21, telefon 12822.

care începe 
șoferi ama-

lor.
G. Coșbuc, 

<3S2)

REGIONALA C.F. TIMIȘOARA 
DIVIZIA LINII

SECȚIA L.9 C.F.R. SIMERIA
în conformitate cu prevederile Legii nr. 30/ 

1990, in ziua de 6 aprilie 1992, ora 9, se or
ganizează concurs pentru ocuparea postului va
cant dc contabil-șef, la Secția L.9 C.F.R. Sime
ria, care va avea loc la Divizia Linii Timișoara.

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

Dosarele se depun la Secția L.9 Simeria, 
piuă la data dc 1 aprilie 1992 și vor cuprinde :

— cerere dc înscriere la concurs ;
— adele dc studii original și fotocopie ;
— copie după cap IX (IV) al carnetului de 

muncă ;
— curriculum vitae;
— cazier judiciar ;
— aviz medical.
Relații suplimentare și tematica pentru con

curs se pot obține de la Secția L.9 Simeria, com
partiment personal, telefon 60080, int. 547.

(327)
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Prospectarea concretă, ÎN PERSPECTIVA

I

permanentă, a pieței, nu doar
studii teoretice de marketing• •

— Stimată doamnă ec. 
Elena Bodolan, vă rugăm 
să prezentați cititorilor 
noștri obiectul activității 
societății „Univers", cit 
ți rețeaua comercială a. 
parțiriâtujre.

— Obiectul activității 
noastre este comerciali

un asemenea profil. Am 
îmbunătățit profilul par- 
fumeriei „Mărgăritar" cu 
mărfuri din sectorul chi
micale, care lipsenu în 
zona respectivă. La „Ga
lanterie — ciorapi" am 
introdus un punct de 
desfacere a încălțămintei

Interviu cu dna cc. ELENA BODOJ \N. 
director al S.C. „Univers” S. A. Deva

zarea mărfurilor indus
triale. ponderea deținln- 
d-o grupa textile — în
călțăminte (60 la șută), 
tnetalo-chimice (34 la su
tă), țt sectorul alimentar 
(2 la sută); prestațiile de 
servicii dețin de aseme
nea 2 la sută, In cadrul 
cărora intră activitatea 
de transport cu mijlocul 
propriu al societății, ac
tivitatea de retuș, con
fecții ți vînzărilc de măr
furi cu plata in rate. Re 
țeaua, formată din 38 de 
magazine, este amplasată 
In zona centrală a ora. 
șului, pe bulevardul Dc 
cebal, cit ți în cartiere
le Gojdu, Progresul, Da
cia și Micro 15.

— Ce îmbunătățiri ați 
adus în reorganizarea re
țelei comerciale ?

— Am deschis în piața 
centrală a 
un magazin 
calc foarte 
căutat dc 
La parterul 
„Romarta" 
un raion de 
„Lumea copiilor" 
clus-o in incinta 
zinului „Tineretul", pro
filat pe vinzarea artico
lelor pentru copii și a- 
dotescențL Am reprofi
lat fosta unitate „Adam", 
transformînd-o în maga
zin specializat de încăl
țăminte pentru adulți și 
copii, în ideea că in zo
nă fostul magazin de 
încălțăminte primise al
tă destinație ți nu exista

municipiului 
menaj-chimi- 
util și mult 

cumpărători, 
magazinului 

am înființat 
țesături, iar 

am in. 
maga-

pentru femei. Prin accs. 
te transformări și repro
filări, am urmărit un 
dublu scop : aceia de a 
fi rentabili, dar și de a 
veni în lntimpinarea 
clienților. In același timp 
am fost animați dc do
rința de a păstra profi
lul magazinelor fără a le 
da aspect de bazar.

— Intenții de perspec
tivă ?

— Vrem să înființăm 
un depozit de tranzit pro
filat îndeosebi pe măr
furi textile. Avantajul 
constă în faptul că pre
țul de vinzarc va fi mai 
accesibil pentru clienți, 
iar pentru noi va fi mai 
avantajos in sensul com
pletării fondului de mar
fă existent cu sortimente 
contractate direct de că
tre societate.

Avem de asemenea per 
manent In atenție pros
pectarea pieței, spre a 
cunoaște cerințele popu
lației. Prin biroul co. 
mercial luăm cunoștință 
de evoluția prețurilor, dc 
produsele deficitare 
piață, ne informăm 
spre producătorii cei 
apreciați In privința 
lizării unor produse
calitate. Prin desfacerea 
cu amănuntul a mărfu
rilor reușim să creăm o 
concurență, in adevăratul 
sens al 
diferiți i 
geni pe 
produse.

• în scopul îmbu
nătățirii ambianței și 
creării unui aspect in
terior și exterior a- 
trăgător, societatea a 
luat inițiativa execu
tării de reclame și 
firme 
toate 
aparțin, 
zent au fost executate 
reclame luminoase la 
„Casa Vacanței» și la 
magazinul „Tinereții- 
lui* 1. Acțiunea conti
nuă.
• Se va înființa, la 

„Romarta”, un salon 
de cosmetică și do e- 
talarc și prezentare a 
ultimelor noutăți in 
modă. Vor beneficia 
dc acest salon atit lu
crătoarele comerciale 
cit ți clientele solici
tante.

luminoase la 
unitățile cc-i 

Pînă în pre-

A P E I.

Comercială 
S. A. Deva 
apel fabrici-

pe 
de
mni 
roa

de

cuvîntului, între 
furnizori indi- 

aceeași g.iniă de

TOTUL PENTRU
FEMEI...

«Jn domeniul vestimen 
lățiri, oferă elegantul ma
gazin ,.Eva“ din bule 
va rd ut 1 Decembrie. Ra
ioanele unității vă aș
teaptă, stimate doamne ți 
domnișoare, spre a vă 
oferi cele mai moderne 
Confecții ți tricotaje, cele 
mai fine articole dc len
jerie, cei mai durabili 
ciorapi, toate aprovizio
nate dc S. ( , „Univers" 
dc la prestigioase firme 
din țară.

In perioada care a 
trecut de l;i înființare, 
societatea a desfășurat 
o activitate rentabilă. 
Din profitul realizat 
îi» 1991, au fost stimu-

TOTUL PENTRU 
BAKIHȚI...

...la magazinul „Adam , 
situat p artera centrală 
1 Decembrie. Confecții de 
toate tipurile — din tex
tile, pielărie si blănărie 
— tricota ie, cămăși, cio
rapi, pijamale, înlr-o 
gamă Ixigală de modele 
ți culori, vă sînt puse la 
di*pozi|ie  rn amabilitate 
*i respect de lucrătorii 
unității.

lați salariații societății 
și s-au făcut dotări cu 
mijloace proprii nece
sare.

Pondere în realizarea 
profitului au avut ma
gazinele „Electrice» nr. 
t, „Căminul”, „Mcrcc 
ric", .Lenjerie”, „Ga
lanterie — ciorapi" și 
„Romarta", ale căror 
responsabile, duete Do
rina Mandoc. Margare
ta Gliiguță, Maria Nan, 
Kașler Ecatcrina, Salo- 
mia Oargă ș.a. au ma
nifestat o conduită 
moral-profesională ire
proșabilă, dorință dc

1“
•■r a

Societatea
„l'NIl IRS" 
lansează lin 
lor producătoare : Să-și
orienteze producția îi» 
funcție dc solicitările pie
ței. Să nu se fabrice 
ceea cc nu se vinde, spre 
a înlătura astfel stocu
rile l< nt—vandabile. Pro
ducătorii să țină la marca 
fabricii, calitatea să fie 
un deziderat permanent.

IMPORTANT

în cadrul atelierelor 
de retuș dc la magazi
nele „Eva", ..Tinerelu
lui" și „Romarta" se 
execută la cerere, pe 
lingă activitatea obiș
nuită de retuș a con
fecțiilor cumpărate, 
croitul și confccționa- 
tnl unor articole vesti
mentare din stofe și 
diverse țesături.

a face un comerț ci
vilizat.

Activitate comercială 
bună desfășoară și co
lectivele magazinelor 
„Adam", „< asa Vacan-

țci", „Casnica", „Tine
retului”. colective care 
respectă regulile ge
nerale dc comerț deri
vate din lege. Urmă
rind crearea unui'ca
dru ambiant și pre
zentarea atrăgătoare a 
mărfurilor in vitrinele 
interioare și exterioa
re ale unităților.

Sini unități etalon, 
prin care societatea 
dorește să se afirme 
în continuare. Astfel 
ca inscripția Univers 
S.A. să rămiiră o mar
că dc prestigiu, căuta
tă dc publicul larg.

ORARI I, DE FUNCȚIONARE 
\I MAGAZINELOR SOCIETĂȚII

De luni pinâ vineri, inclusiv, intre orele 
10—18, cu excepția magazinului „Romarta” 

caro este deschis între orele 8—19.
Simbăta si duminica — închis.

i
1«

I

NOU!!!
I •

î

■

Cu numai 14.000 Ici si un abonament dc 180 lei/luna i
puteti înlocui un sistem individual dc recepție satelit [

CHELTUIND DE ZECE ORJ MAI PUTIN !

Societatea Comerciala "DEVASAT SR1 introduce In Deva un sistem profesional 
<lc televiziune prin cablu, rtSț'*'/e

Veți putea alege la orice ora unul din cflc L7 canale, pe care vi Ic.'ofcrim : MTV, 
RTL. Super Channel. Skv*()nr,  Eurosport S\TI. 3S-\T. PRO?. TVS. Sky News,! 

SircenSporl, TcleS, LifeStjIc, Children's Channel. TVR I. TVR2 s) un’canal carc.v*  
transmite casete siilco.

Toate acestea la o calitate impecabila !
Societatea Comerciala "|)L\ AS.VF SRL va iniliciii uii.VQiilrai I de ptcslari siiaicii 

/ ii Tiecare abonat.
Detalii suplimentare la sciliul soi iitatn : bil Dcrcb.il blni R parter. lihTon 14-153» 

intre orele 10-15 si 18-20.

De devorat
Societatea Comercială MONDOTURISM SRL

4 2700 DEVA atr. 1 . Decembrie nt O jud. Hunedoara ROMÂNIA 
lelMon-OM/12162 telex <73210 - CB.TX eoni 4072004120-B.C.K. OC.VB

\\
! zonul estival 1992, cu plata in două rate după cum urmează :

Jj
4
4
J
I
i oferim BILETE PE LITORAL in stațiunea Mamaia și Neptun la prețuri
1 avantajoase (tarif organizat).
j OFERIM BILETE DE ODIHNA Șl TRATAMENT in celelalte sta- 

ț țiuni pe intreg anul 1992, in serii de 6-10-12 și 18 zile, cu plata in 
J două rate, la prețuri avantajoase.

Vâ informează că a pus in vânzare biletele pe litoral pentru se-!

• MAMAIA — hotel National ;

• EFORIE NORD — hotelurile Venus și Uranus ;

• NEPTUN - hotel Tomis ;

• JUPITER - CAP AURORA - hotel Onix ;

Pentru rudele și cunoștințele dumneavoastră din străinătate vâ

%

ORGANIZĂM EXCURSII, săptămânal, cu autocarul, in Ungaria, ț

ț
*

I

J Ceho-Slovacia și Iugoslavia, 

î
AVEM EXCURSII in Franța, Grecia, China și in alte țări, iar 

decadal transport in Germania pentru cei ce dețin viză.

PENTRU A OFERI CADOURI celor dragi magazinul societății 
noastre vâ stă la dispoziție cu mărfuri indigene și import, zilnic intre 
orele 9—17.

(317)

Dcrcb.il
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— Die ing. Ionel Ișfan, 
director al S.C. „Haber 
S.A. Hațeg, de curind ați 
fost in vizită, împreună 
cu dna ing. șef Aurora 
Istrătescu. la renumita 
firmă din Anglia, Central 
Bot ling Internațional 
L.T.D. din Doncaster. Ca
re a fost scopul vizitei, 
cu ce rezultate concrete 
s-a soldat ?

— Invitația primită din 
partea acestei cunoscute 
firme engleze ce realizea
ză o gamă largă de uti
laje ți instalații de fabri
care a berii ne-a onorat 
și este o urmare a recu
noașterii disponibilităților 
ce există la Hațeg pen
tru modernizarea ți spo
rirea producției de bere. 
Pe lingă informarea con
cretă, Ia fața locului a 
ceea ce se produce, noi 
am și achiziționat o linie 
modernă de îmbuteliere a 
berii la butoaie, pe care 
am și achitat-o și ur
mează să o primim.

— După cite știm, o 
adevărată deschidere spre 
piața liberă a contactă
rii unor mari fabricanți 
de instalații și utilaje 
pentru fabricarea berii a 
avut loc după participa
rea dv la Bienala Euro
peană în anul trecut la 
Strasbourg. în Franța, a- 
lături de alte 33 de fir-

0 firmă 
de 

prestigiu
me din 15 .țări europene. 
Ce alte contacte ați avut 
în ultimul timp cu alți 
parteneri din străinătate?

— Intr-adevăr, partici
parea în anul trecut la 
Bienala Europeană de la 
Strasbourg ne-a dat po
sibilitatea contactării u- 
nor reprezentanți ai mai 
multor firme străine. 
Sîntem în tratative cu 
Sociedad De Exploatan- 
ciones Manatiales S.A. cil 
care intenționăm să fa
cem o societate mixtă 
româno—spaniolă. De aici 
am și cumoărat nu mai 
puțin de 10 000 de butoaie 
din inox cu pereți dubli, 
care se și află în drum 
spre Hațeg.

— In aceste condiții, de 
utilare și modernizare a 
procesului tehnologic, con
sumatorii pot spera că 
vor beneficia de o bere 
ți mai bună, de înaltă ca
litate, dar vor ajunge și 
mai ușor la ea ?

— Sigur că da ! Fa 
brica va fi modernizată 
din temelii, punînd un 
mare accent pe monta
rea unor instalații de 
filtre ți pasteurizare a 
berii care ii vor ridica 
calitatea și durata de ga
ranție, atit la berea Ia 
sticlă cit ți la butoi. I’rin 
sporirea gradului de mo
dernizare a instalațiilor 
și a utilajelor ce le vom 
monta, producția va creș
te intr-un an cu peste 
200 000 hl de bere. Ceea 
ce ar conduce la o sa
tisfacere mai bună a 
cerințelor consumatorilor.

— Așa să fie. Vă dorim 
succes!

( SANDI!

ZANOAGA
BERE BLONDA SUPERIOARA

3A

S.C. IIABER S.A. JIAȚEG |
L A CE PREȚURI SE LI\ REAZĂ BERE 1 j

DE LA FABRICĂ ? |

Zilnic, in fața Societății-Comerciale HABER I 
din Hațeg se află zeci de camioane de dife- | 
rite tonaje aștcptînd destul de mult pentru a • 
le veni rîndul'la încărcatul berii. Vara, mai I 

ales, e înghesuială marc. Nici în restul anului | 
cerințele nu sînt mici. Fiindcă berea c o bău- » 
tură slab alcoolizată, căutată de mulți con- J 
sumatori. „Noi ne străduim să menținem pre- | 
țurile la un nivel cît mai acceptabil — ne • 
mărturisea dna Tereza Milca, contabilul șef I 
al societății. Din păcate, materiile prime, c- . 
nergia electrică, apa, absolut totul ce contri- | 
buie la fabricarea berii s-a scumpit. Cu toate j 
acestea, berea pleacă de la noi la prețuri ; 
destul de moderate. Insă și distribuitorii.de | 
bere trebuie să adauge adaosul legal, astfel 1 
n-ar supraviețui. Și să nu uităm că și trans- J 
portul berii de către comerț costă mult. Pen- | 
tru informarea cititorilor a celor interesați. J 
iată care sînt în prezent prețurile la care se J 
livrează berea de la noi i |

BEREA SORTIMENTUL „R1U MARE", j 

ȘTIUT. \ DE 1/2 KG — 28 LEI; j

BEREA SORTIMENTUL „ZANOAGA". |

STICLA DE 1/2 — 30 LEI ; |

BEREA SORTIMENTUL „BUCURA *, STI- I 

CLA DE 1/2 — 36 LEI. |

i
IMPORTANT DE REȚINUT

Beneficiarii silit rugați să respecte grafi- j 
cele de livrare și contractele încheiate cu J 
Societatea Comercială HABER S. A. Hațeg. |

S1MBĂ

28 MAIi

PROGRA?
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PROGRAJ
I

Societatea Comercială „CETATE" DEVA 
S.A. s-a înființat in urma Hotăririi Guvernu
lui nr. 1353/27 dec. 1990, fiind înregistrata la 
Camera de Comerț și Industrie a .Județului Hu
nedoara la nr. 62/4 februarie 1991.

Obiectul de activitate constă in :
• fabricarea produselor de morărit, panifi

cație si expandate ;
• comercializarea produselor din producție 

proprie și a altor produse agroalimen- 
tare ;

• prestări servicii de măciniș grîu și po
rumb, prin morile proprii ;

• la comandă fermă se asigură transport 
auto speciali? it pentru cereale si măr
furi agroalimcntare preambalate.

SOCIETATEA COMERCIALA 
„CETATE" DEVA S.A.

este dispersată in 5 filiale :
DE\ A, SIMBRIA, ORĂȘTIE, BRAD, ILIA, 

fiecare avind ca subunități secții de panifica
ție si mori.

Avind in vedere ceriul,i esențială a muncii 
desf.i urate, a< c< a de a fi in permanență <n 
slujba cumpărătorului, in cele 19 magazine 
proprii se oferă spre conicii Lalizare un bogat

sortiment de produse de morărit și panificație
e piine
• specialități
• paste
• biscuiți
• produse zaharoase
9 făină
• gris
• pufuleți
LA PREȚURI ACCESIBILE.
în perspectivă se lucrează intens la moder-

niz.trca morilor de grîu Deva și Ilia, in vede-
rea îmbunătățirii calității fainii ob ținute,
ceea ce va permite in viitorul apropiat omo-
logarea ile noi sortimenic dc panif i< ațic de
< alitate superioară. Se urmărește de altfel
extinde rea gamei de produse agro.tl imentare,
oferite cumpărătorilor și i reșterea numărului 
de magazine.

Relații supliment tre se pot obține la sediul 
societății, Deva, str. Mureșului, nr. 4, telefon 
13.356, sau direct la filiale :
• DEVA — Secția 30 (/2I b, str. C. \. Roselli, 

telefon 21770; Secția 28 U2I h, str. Mure
șului, telefon 13356; Secția I ran/elarie, 
str. Barițiu, telefon 21 110 ; Moara de griu, 
str. ('.A. Ro’etti, telefon 21953.

• SIMERIA — Secția Panificație, str. Atelie
relor, nr. 1, telefon 60.378 ; Moara de griu, 
soseaua Națională, nr. 68, telefon 61952.

• ORĂȘTIE — Secția Panificație 1, str. N. 
Tituleseu, 61, telefon 11116; Secția Pani 
ficații*  2, str. M. Kogăliiiccanu, telefon 
11981; Moara Drastic, str. 1. Creangă, nr. 
5, telefon 11 797.

• BRAD — Secția Panificație*,  str. \. lăn
cii, nr. 52/A, telefon 51918.

• ILIA — Moara de griu, str. 23 August, 51, 
telefon 258; 'Moara dc porumb, str. T. Vla- 
dimirescu, telefon 277.

NU EZITAȚI 1 APELAȚI UU INUREDERE 
LA SERVICIILE SOCIETĂȚII COMERCIALE 
„CETATE" DEVA S.A. (330)

< -r w • • -

COOPERATIVA „VIITOW 
de0

STR. N1COLAF. (.RIGORESCL . NR. 8

O UNITATE A VIITORUL! I

IN OFERTE DE SERVICII

Cooperativa „Viitorul" Deva oferă clienți- 
lor săi și partenerilor de afaceri următoarele 
serv icii :

• Confecții metalici*

• Lucrări de timplărie și tapițerie

• Construcții industriale și civile (zidă
rie, zugrăveli, hidroi/.olații)

• Produse din material plastic (sacoșe, 
pungi, saci etc.)

• Lucrări de tinichigerie industrială 
(ca/.angerie).

Cooperativa oferă și execută aceste ser
vicii tuturor societăților comerciale, agenților 
economici particulari sau de stat, persoanelor 
fizice, Ia prețuri avantajoase, negociabile.

Și dumneavoastră puteți beneficia de ser
viciile oferite, adrcsîndu-vă personal la sediul 
cooperativei sau folosind telefoanele : 956/
17880 sau 17157. (331)

i
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S.C. „REMAT“ S.A
HUNEDOARA

DEVA - un
partener sigur de 
afaceri profitabile

Stiati că• f

• J’rin 
tehnologiilor 
re a așa-zisclor 
și urmărind,
ducerea poluării, 
avansate s-a ajuns la 6»)— 
80 la sută sau chiar mai 
mult din cantitatea dc
materii primo șj materia
le consumate in procesul 
dc producție să fie recu
perați- și revalorificate, 
fiind creată o adevărată 
industrie pentru stringe- 
rea și reintroducerea in 
circuitul economic a aces
tora.

• Statistica a stabilit că 
produsul național brut este 
proporțional cu consumul 
de encrgjc.

• Este mult mai avan
tajos și profitabil sub as
pect economic și ecologic 
să recuperăm și să refo 
losim metalele, hirtla, cau
ciucul, masele plastice, sti
cla ți alte materiale, do
rit să realizăm produsele 
respective cy consumuri 
energetico ridicate și cu 
cbeltllieli <|i- producții- mult 
mai mari.

• • !*•■*•*•*•*<*•  fJ

Criza economică în care 
ne zbatem este agravată 
ți de slaba preocupare 
față de valorificarea efi
cientă a bogatelor resurse 
de materiale refolosibile 
ce le avem. Nu este 
greu să constatăm, dovezi 
existind la tot pasul, că 
sărăcia ce ne bintuie este 
accentuată de risipirea 
unor imense cantități de 
metale feroase și nefe
roase, hirtie, mase plasti
ce, cauciuc și alte mate-

timplător auzim și ne sînt l 
prezentate numeroase ca- i 
zuri cind se produc fur- ’’ 
turi in stil mare, făcîn- ț 
du-se afaceri de anvergu
ră cu materiale sustrase 
(în special cupru, bronz, 
plumb, aluminiu) de la 
agenții economici, din 
procesul productiv. Evi
dent, să mai reținem că 
este o afacere rentabilă 
și cu fierul vechi pe 
care-l colectăm de la 
noi și-l solicită unele

1N AVANTAJUL CELOR CARE RECUPEREAZĂ
ȘI VALORIFICA MATERIALEI ,E

REFOLOSIBILE

PREȚURILE DE ACHIZIȚIE 
practicate pentru materialele colectate 

de la populație sînt

MATERIALUL

următoarele :

PLATA CUVENITA
FURNIZORULUI

ț

SÎNTEM OARE PREA BOGAȚI? j
AJ
î
ț

ț
ț

riale ce ajung o adevă
rată sursă de poluare a 
mediului înconjurător. In 
asemenea condiții, pentru 
ieșirea din impas apare 
deosebit de util și ne
cesar totodată să ne for
măm convingerea că nu 
rintem atit de bogați in
cit să ignorăm activitatea 
de colectare și reintrodu
cere in circuitul produc
tiv a materialelor refo
losibile, această preocu
pare reprezentind o ade
vărată industrie in țări 
ca : Japonia, S.U.A., Ger
mania, Elveția și altele.

Dacă la prima vedere 
ne pare o banalitate să 
stringem și să 'predăm la 
punctele de colectare de 
profil din județ fierul 
vechi ce prisosește pe 
lingă gospodărie, ca și 
alte materiale cum ar fi: 
hirtia, masele plastice, 
metalele neferoase etc., 
reflectind cu seriozitate 
la efectul unor asemenea 
acțiuni găsim suficiente 
temeiuri să ne schimbăm 
in bine opțiunile. Nu în-

țări occidentale. In 
schimb, nc-a surprins 
cum un ecologist ce se 
pretinde cu nume și re
nume a intrat intr-o a- 
facere proastă cu deșeuri 
de import, de parcă alt
ceva mai bun de făcut 
n-ar fi găsit in țara asta. 
N-avem noi oare sufi
ciente cantități de deșeuri 
care ne otrăvesc munca 
și viața ; mai este nevoie 
să importăm de ia alții?

Nu este nevoie să fim 
neapărat specialiști in 
materie pentru a ne da 
seama de dimensiunea ce 
o are risipa de resurse
materiale în fiecare loca-~ 
litate. Privind Containc- ț 
rele și haldele pentru gu- , 
noaie, cursurile apelor, ’ 
împrejurimile pădurilor, ț 
locurile de popas și alte 
zone intens frecventate, 
ne lasă un gust amar nu 
numai lipsa de igienă, ci 
si atitudinea de perma- 
nanți risipitori ai unor 
adevărate bogății, chiar 
dacă acestea se numesc 
fier vechi, hirtie. sticlă, 
mase plastice

fier vechi

aluminiu

acumulator auto

hîrtii—cartoane

mase plastice
cioburi din sticlă

șiAvantajul recuperării 
se regăsește in faptul că, 

lația care le colectează și 
de obținerea 
suplimentare, 
iar pe de alta, se obțin 
însemnate economii de 
comparativ cu situația 
s-ar realiza cu materii 
xul productiv, începînd 
Deci, să chibzuim și să 
economie

2
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0,60

lei/kg
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lei/kg
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k-Pkg

lei/kg

lei^kg

lei/kg

rcfolosirii materiale- 
pe de o parte, popu

le preda beneficiază 
unor importante venituri bănești 
ce se adaugă la bugetul familiei, 

(la nivelul intregii țări) 
energie și dc manopera, 

în care produsele finite 
prime cc t.r urma flu- 
de la extracția acestora, 
acționăm cu spirit dc 

și de buni gospodari.

CETĂȚENI AI Jl’DEȚl LUI

HUNEDOARA!

* ■» ******

CUNOAȘTEȚI L NDE 'TREBUIE 
SA VA ADRESAȚI ?

Principalul obiect de activitate al Societății 
Comerciale „REMAT“ S.A. Deva, care uprindc 
întreaga raz < a județului nostru, < u mediul său 
urban și rural, o constituie colectarea materiale
lor refolosibile de la populație și de la agenții 
economici, precum și valorificarea eficienta 
acestora.

Venind in intimpinarca cerințelor celor c 
doresc să-i treacă pragul și sa ipelczc la servicii
le firmei, iata unde și cum se pot adresa c 
interesați la centrele și punctele de colectare : 

S.C. „REMAT'*  S.A. Deva, str. Griviței, 
telefon 14408, cod 2 700 ;
Centrul Deva, sir. Mureșului, precum 
trei nrlote amplasate in oraș ;
Brad, str. Vinătorilor, nr. 29, telefon 

c od 2 775 ;
Hațeg, str. Progresului, nr. 55, telefon 

70353, cod 2 6511, precum și punctul ele- achi/iție al 
centrului ;

O Hunedoara, str. C’arpați, nr. 128, telefon 
11048, precum i la punctele de achiziție din 
Pești-,.u Mic, Pești.u Mare și ( ăl.m, str. Meșteșu
garului, nr. 1 ;

O Orăștie, str. Clarii, nr. 10, telefon -12005, 
prea um și Ja punctul dc colectare din Simeria, 
str. Atelierului ;

O Petroșani, tr. J.i\e/cni, nr. 233, telefon 
11964, pre cum și la pune h Ic r|< ac hi/iții- din l’e- 
tril.i, Petroșani i 1 upeni.

O
nr. 37, 

O 
la rele

0
51304,

O

M MM •

I
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I
I

M.V |
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I
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COLEC TAREA ȘI V ALORII IC AREA 
TERIALELOR REFOLOSIBILE CONSTITUIE 
O IMPORTANTA ACTIVITATE PROFITA
BILA PENTRU FIECARE PERSOANĂ PARTI
CULARA ȘI AGENT ECONOMIC. PRIN REA

DUCEREA IN CIRCUITUL PRODUCTIV A 
MATERIALELOR RECUPERABILE — FIER 
AECHI, .METALE NEFEROASE, HIRTIE — 
CARTOANE, MASE PLASTICE ȘI ALTE- 

VA PUTEȚI ASIGURA UNELE SUR- 
SUPLLMENTARE DE \ EM IT RI. CON

TRIBUIND TOTODATĂ I A ECONOMISI
REA ENERGIEI ȘI A CHELTUIELILOR DE 
PRODUCTIE.

t .u < < a care
si mii:j

2
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POLITIA ÎN ACȚIUNE ÎN FLAGRANT DELICT

orei 
din 
în

17. 
Deva, 
piața 

scopul 
suma 

mărci.

Deși în repetate rîndurl 
s-a atras atenția prin 
diverse mijloace că tra
ficul ilegal cu mijloace 
de plată străină este sanc
ționat de lege și că cei 
ce sînt de bună credin
ță la cumpărare pot de
veni victime ale altor 
infracțiuni, operațiunile 
ileg'le continuă. Pentru 
cei neîncrezători, pre
zentăm două din cazuri
le cercetate ți soluționa
te de poliție.

In ziua de 5 februarie 
a.c., în jurul 
Ștefan Zsok, 
s-a deplasat 
agroalimcntară cu 
dc a transforma 
de 200 000 lei în 
Acolo l-a înlilnit pe Gri. 
gorie Balaj, pe care-1 cu
noștea și despre care știa 
eă se ocupă cu vînzarea 
de valută. solicitindu-i 
să-l 'dndă și lui. Fiind 
de acord, G. B. l-« invitat 
in scara unui bloc înve
cinat in vederea efec- 
turii operațiunii.

tn prealabil, G. B. a 
adunat valuta necesară 
pentru schimbul sumei 
do 200 000 lei și s-a în
țeles cu Jurca Daniel So
rin ca in momentul efec
tuării tranzacției ce ur

ma să aibă loc, acesta să 
intervină între el ți par
tea vătămată pentru ca, 
distrăgindu-i atenția, să-i 
poată sustrage o parte din 
cei 200 000 lei.

In scara blocului, G. B. 
a stabilit prețul unei 

Afaceri" si afaceriști
9 I

mărci la 225 lei și a re
mis suma de 620 mărci, 
pe care partea vătămată 
le-a introdus în buzunar 
și a achitat contravaloa
rea de 200 000 lei, în banc
note de 1 000 lei. In timp 
ce acesta număra banii, 
a intrat pe scara blocu. 
lui Daniel Jurca, care a 
intervenit și l-a atențio
nat pe G. B. că vinde 
prea ieftin valuta, ce- 
rîndu-i părții vătămate 
să i-o restituie.

Profitind de neatenția 
părții vătămate, G. B. a 
„subtilizat" suma de 76 000 
lei, restituindu-i lui Ște
fan Zsok diferența, fără 
ca acesta să observe.

Ajungînd la domiciliu, 
S. Z. a sesizat poliția cu 
privire la lipsa sumei 
de 76 000 lei. In urma mă
surilor întreprinse cei 
doi au fost identificați 
ți cercetați în stare de 
arest preventiv, recupe- 

Cum 
locali

rîndu-se întreg prejudi
ciul.

In ziua de 27 februarie 
1992, în piața Devei și-au 
făcut apariția doi cetă. 
țcni străini de localitate, 
însoțiți de două femei, 
care au încercat să pla
seze dolari falși. ~ 
însă „specialiștii" 
în ale afacerilor i-au „mi
rosit”, zvonul a ajuns la 
urechile polițiștilor, care 
în urma verificărilor ope
rative efectuate au iden
tificat grupul la una 
mesele restaurantului 
do“ din Deva, unde 
serbau „victoria".

Conduși la poliție, 
ccștia au fost identifi

ri -

cu
Și
în

cați în persoana numi- 
ților: Marian Sîrbu (33 
de ani, din Craiova), fără 
ocupație, cunoscut 
afaceri „judiciare" 
Ionel Mitrachc (cetățean 
român cu domiciliul 
Franța), însoțiți de Mo
nica Irimiță (22 de ani) 
și Liliana Sîrbu (16 ani), 
ambele din Hunedoara, 
fără ocupație, dar „cu
noscătoare de limbi străi
ne", pe care le-au raco. 
lat în calitate dc transla
toare, întrucît cei doi 
nu vorbeau clicnților în 
limba maternă.

In urma percheziției 
corporale și a autoturis
mului marca Peugeot, în
matriculat sub nr. 181 — 
IIWV-75, cu care Ionel 
Mitrachc a intrat în țară 
la 15. XI. 1991, a fost iden
tificată suma de 3 600 do. 
lari SUA în bancnote a 
100 și suma de 150 000 lei, 
provenite din schimburile 
efectuate în aceeași zi în 
municipiile Arad și Dro- 
beta Turnu Severin. Cu 
acest prilej s-a stabilit 
că toate bancnotele erau 
contrafăcute (de 
lari).

Atenție ! Cine 
chide ochii, 
punga.

100 do

nu dcs- 
deschide

Numai în luna martie 
a.c., polițiștii din județ au 
prins în flagrant de furt pe 
timpul nopții 18 infractori, 
reușind recuperarea unor 
bunuri și valori însumînd 
importante sume de bani.

Protagoniștii acestor fap. 
te au fost printre alții :

• Alexandru Ccancovschi 
(28 de ani), din Lupeni, fără 
ocupație, prins în flagrant 
în noaptea de 27/28 febru
arie, ora 4, de o patru
lă a poliției orașului Lu
peni, în timp ce încerca să 
iasă din restaurantul „Mon
tana", cu diferite bunuri dc 
import ți bani.

• loan Puțeașu (20 de 
ani), muncitor necalificat 
la S. .C. „Casial" S.A. De
va, în noaptea de 1/2 mar
tie a.c. a fost prins în 
flagrant de o patrulă dc 
polițiști din cadrul Poli
ției municipiului Deva, în 
timp ce spărgea magazi
nul de legume-fructe din 
str. Mărăști — Deva. Din 
cercetări s-a stabilit că 
infractorul nu era la pri
ma faptă dc acest gen, 
fiind și autorul sparge
rilor comise la restauran. 
tul „Astoria", magazinul 
din piața agroalimentară, 
magazinul alimentar din 
str. Oituz, chioșcul ali
mentar din str. Mineru
lui și Consignația Expres 
COM SRL. Și se parc că 
mai are la activ și alte 
fapte. Cercetările conti
nuă.

• Ioan Sine (20 de ani), 
din Hunedoara, prins * *nXl>- 
flagrant în ziua de 8 mar-' 
tie, în timp ce fura din- 
tr-un magazin din Hune
doara.

• Tot la Hunedoara a 
fost prins în flagrant, în 
scara zilei de 22 martie 
a.c., Vasile Jurca (20 de 
ani), din localitate, în 
timp ce încerca să pătrun
dă in magazinul alimen
tar nr. 64, după ce spăr
sese vitrina.

• Roland Dinu Maca- 
vei (16 ani), elev la Școa
la Generală Nr. 3 din Lu
peni, împreună cu un co
leg, elev la Școala Pro
fesională, tot din Lupeni, 
au fost surprinși în noap
tea de 21/22 martie a.c. 
de o patrulă a poliției din 
localitate, în timp ce în
cercau să iasă din cofe
tăria „Lili" cu mai multe 
bunuri furate. Deoarece 
au încercat să dispară cr 
toate somațiile făcute, po
lițiștii au tras două fo
curi dc avertisment, reu
șind în acest mod prinde
rea lor. S-au recuperat 
bunurile sustrase în va
loare de 25 000 lei, iar din 
cercetările efectuate s-a 
stabilit că ei sînt și auto-.- 
rii spargerilor comise la 
Consignația „Straja" din 
12/13 februarie a.c. și la 
alimentara nr. 1 din 17/18 
martie a.c., cu un preju
diciu de peste 50 000 lei. 
Atenție domnilor infrac
tori I

l-a acostat și lovit noap
tea pe o stradă din oraș 
pe Nicolae D., pensionar, 
deposedindu-1 dc 2 300 lei, 
un ceas de mină și un inel 
din aur. Infractorul nu a 
apucat însă să se bucure 
de pradă, deoarece a doua 
zi a fost prins și arestat 
de polițiștii din Orăștie, 
recuperîndu-sc întregul pre
judiciu.
• Poliția orașului Brad 

i-a identificat, prins .și 
arestat, în mai puțin dc 48 
de ore, pe Daniel-Marțian 
Matei (19 ani), liberat re
cent din Școala specială Z- 
dc reeducare Tg. Ocna, l_ 
unde a fost internat timp 
dc doi ani pentru tiihărie, 
pe Alin-Raul Batki (14 ani) 
și Ciprian Tuțu (15 ani), 
care în noaptea de 1 /2 mar. 
tic a-c. au acostat pe o 
stradă din oraș și tilhârit 
pe doi cetățeni din oraș, 
care se întorceau dc la 
serviciu, dc la care și-au 
însușit bunuri și bani. In
tr-un cuvînt le-au luat tot 
ce aveau asupra lor.

devenind nefuncționabi- •> 
le. j

0 Un alt caz. După ce » 
s-a cinstit prin mai multe I 
localuri, Sevastian Pe: * 
tri (27 dc ani), muncitor ] 
la fosta 1. M. Hunedoara, I 
în loc să meargă liniștit J 
acasă, a căutat pușcăria | 
cu luminarea și pină la » 
urmă tot a găsit-o. Și I 
pentru aceasta a luat-o J 
metodic și organizat. In ] 
prima fază a început să ‘ 
urle șl să jignească tre. » 
cătorii. Cînd a sosit pa- I 
trula poliției, i-a „apă- J 
rut" în mînă ca din se- | 
nin un satîr, cu care a > 
început să amenințe. Din- |

I’KINS LA SIMBRIA
Fund urmărit pentru 

spargerea unei locuințe în 
Negrești—Oaș, Vasile Da
niel (15 ani) s-a „rătăcit" 
prin Simeria. Prejudiciul

Casetofoane, salam și alte mărfuri
In noaptea de 13/11 mar

tie a.c., sg maj. Daniel 
Butnar, din cadrul Poli
ției municipiului Deva, iși 
făcea obișnuitul rond pe 
raza «•roșului, însoțit dc 
lin militar din trupele de 
jandarmi, t a un moment 
dat, subofițerul observă că 
dintr-un taxi coboară un 
individ ce avea asupra lui 
nișto bagaje voluminoase, 
cu care încerca să „dispa
ră" printre blocuri. O ur
mărire scurtă și individul 
este oprit și legitimat. Se 
numea Viorel-I.ucian Bu. 
roti (37 dc ani), din comu
ni Feldioara, județul Bra- 
t w, locuind fără forme le
gale In Deva. In sacoșe 
avea două radiocasetofoa- 
ric nou-nouțe, despre care, 
prompt, a dat răspunsul 
că-i aparțin și le-a cum
părat pentru el. De ce 
două? Pentru că voia să 
aibă în flecare cameră 
cite unul. legat de prețul 
lor. individul pronunță o 
cifră oarecare, pe care o 
rectifică de mai multe ori. 
De ia o poștă se vedea că 
ceva nu este in regulă. La 
organul de poliție se sta
bilește că afacerea nu este 
deloo curată, radiocascto- 
foanelc provenind din 
spargerea complexului co
mercial din Piața agro
alimentară Deva, spargerea 
fiind comisă în noaptea 
de 7/8 martie, cu un pre- 
ijudiciu de peste 450 000 
lei. Hoțul nu făcea alt
ceva dccît să transporte o 
parte din marfă lntr.un 
!oc mai sigur și, după ra
ționamentul lui, totul tre
buia rezolvat în a doua 
parte a nopții, mai spre 
dimineață (a fost prins la 
orele 5), cînd șansele dc a 
nu fi prins erau mai re
duse. Nu a fost să fie 
așu, raționamentul lui dind 
greș. Și lucrurile nu se 
opresc aici

Eglfnzindii .c cercetările, 
„hora*  se mărește. în 
aceeași zi, a fost arestat 

ce-1 produsese era dc 
51 000 lei. Fiind prins de 
poliție, V. D. dă socoteală 
pentru fapta comisă.

și loan Stoica, din Deva, 
coparticipant la spargere. 
Dar cei doi mai spun și 
de un alt individ, căruia 
ii știu numai porecla — 
„Tcry", care âr fi „creie
rul" afacerii. Și in cîtcva 
zile, din om în om, poli
țiștii află că „Tery" este 
de fapt Florin.Aurel Tam- 
șa, din Deva. Cum era 
dc așteptat, „Tery (neapă
rat cu y) nu este găsit a- 
casă. I se dă dc urmă, 
ți după cîtcva zile este 
prins tocmai în gara II- 
tcu, județul Arad. Șl o- 
dată cu prinderea acestuia 
apar și alte noutăți. Dc 
unul singur „Tery" a mai 
spart acest complex și în 
lunile decembrie 1991 și 
ianuarie 1992, producind o 
pagubă de peste 200 000 lei. 
Vorba lui : „Așa-mi tre
buie dacă m.am încurcat 
cu niște inccpători, care 
nu știu cum să lucreze". 
Avantaj pentru poliție. Și 
din una în alta se află 
că grupul dc infractori ar 
fi trecut și pe Ia abato
rul din Deva. De aici n-au 
plecat '-u mina goală, ci 
cu, ni< i mai mult nici mai 
puțin dccit cu 100 bucăți 
dc salam. Dar abatorul 
trebuia sa aibă pază și 
avea. Ca să furi o ase
menea cantitate trebuia să 
fu „ajutat". îritr-adevăr, in
fractorul a fost ajutat dc 
paznicul Petru Nicoară (26 
dc ani), care și-a luat .și 
el partea Icului. A fost și 
el arestat. Dar, pentru a 
ajunge să tratezi cu paz. 
nlcui trebuia un interme- 
d'ir unoscut. Nici o pro
blemă pentru hoți. In scurt 
timp 1 au găsit pe Glicor- 
ghe Nicoară, (21 de ani), 
fratele paznicului, din Boz, 
care, dornic de cîștig, a 
participat cot la cot la 
furt. Cum era și firesc, 
acesta și-a mar 4 fratele 
la pușcărie

Și uite așa, dc l.i două 
casettffoanc s a ajuns la o 
întreagă afacere tenebroasă.

Făcind referire doar la 
luna martie 1992, consta, 
tăm că infracțiunile cu 
violență și în mod deose
bit cele de tîlhărie au în
registrat createi i alarman
te, autorii diversifieîndu-și 
modurile de operare, în 
foarte multe situații ac- 
țior.înd în grup dar și in
dividual, faptele lor fiind 
uneori comise cu sadism, 
chiar pentru sume deri. 
zorii-sau ob ccfc cu valoa
re redusă.

Poliția a acționat și ac
ționează permanent, atît 
sub aspect preventiv cît 
și pentru identificarea și 
prinderea acestora, în mul
te din cazuri, pentru imo
bilizarea lor, polițiștii pu- 
nîndu-și viața sau integri, 
ta tea corporală în peri
col.

Pozitiv este faptul că 
autorii au fost identifi
cați și arestați in peste 80 
la sută din faptele înre
gistrate, numărul tilhari- 
lor prinși în această pe
rioadă ridicindu.se la 38,

| Da, într-adcvăr, putem
• să le numim afaceri, dar 

cu consecințe grave pen-
’ tru unitățile economice, 

afaceri soldate cu cîști.
I guri consistente pentru 
J infractori care in vederea 
| obținerii unor venituri 
’ fără muncă nu se dau 
| în lături dc la nimic
• Pătrund in grup pe tim- 
I pul nopții, distrug ca- 
J blurl sau utilaje, însu-
Ișindu-și cuprul pe care 

apoi il comercializează ca 
J „deșeu”. Astfel dc fapte 
I s-au înmulțit alarmant în 
• ultima perioadă. Majori- 
| tatca infractorilor au 
, fost dcscopcriți și ur. 
| mcază să fie trași la 
J răspundere penală, dar 
> consecința faptelor nc- 
I săbuite este greu de re 
J parat.
I 0 La Petroșani, spro
’ exemplu, Nicolae I’azc- 
I kaș (18 ani), fără ocupa-*  
I' țic, împreună cu Ilio

Muntean (20 dc ani), 
Glicorghc Fazekaș și Șu- 

, ran Covaci (15 ani), nu 
| sustras de la unilnți eco

T î L H A R 11
care au săvîrșit 28 infrac
țiuni -de acest gen.

Sub aspectul vîrstci, se 
constată că 12 erau mi
nori, unii la primele fap
te de acest gen, dar în 
general se acționează in 
grupuri formate din mi
nori, împreună cu majori, 
din categoria celor din 
urmă majoritatea fiind rc- 
cidiviștl.

Pentru edificare reținem 
atenția cu cîtcva cazuri 
mai semnificative, atît sub 
aspectul modului de opera
re, cît și al violenței ma. 
nifestate de autori.
• Nicolae Bîneață ■ (17 

ani), din Pctrila, muncitor 
la Mina Lonea, a pătruns 
noaptea in depozitul de 
lemne al minei cu inten
ția de a fura materiale. 
Fiind surprins de paznicul 
Dorin D., infractorul a 
reacționat violent, lovin- 
du-1 cu toporul, după care

nomice din municipiu ca. 
blu electric din cupru, 
pe care 1-att ars șl nu 
vîndut materialul neferos 
ca „deșeu". Paguba pro
dusă s-a ridicat la 103 000

Și au dat arama pe fată...
Ici, fură a lua în' calcul 

și ncfuncționarca utila
jelor afectate.

O ' Pecarii Dorin (31 dc 
ani), din comuna Alunlș, 
județul Cluj, ce locuia fă
ră forme legale în mu
nicipiul Hunedoara, a 
pătruns pe timpul nopți! 
în, incinta Societății co. 
incrclale „Siderurgica" 
S.A din Hunedoara, dc 
unde a sustras cablu dc 
forță, in valoare tic 
79 862 lei. Cablul a fost 
degradat prin ardere, in
fractorul intențiunînd sii 
vîiulii cuprul rezult.il ea 

a dispărut, infractorul fiind 
identificat și prins a doua 
zi.
• Gabriel Oaiclă (21 de 

ani), muncitor la Mina 
Muncel și loan Puiu (24 
de ani), muncitor la Ofi
ciul județean farmaceutic 
Deva, în noaptea de 10/ 
11 martie 1992, au urmărit, 
acostat și atacat în parcul 
din fața stației C.F.R. De
va pc Olga I. (36 de ani), 
din localitate, ce se în
drepta spre casă de la 
serviciu, pe care au de. 
posedat-o de bunuri în 
valoare de 3 000 lei. Til- 
harii au fost prinși după 
cîtcva orc de o patrulă a 
poliției. Cercetările au sta
bilit că cei doi tîlhari mai 
au la activ încă alte două 
fapte similare comise pe 
raza municipiului. Infracto
rii au fost arestați.
• Ioan Sava (21 dc ani), 

din Oră.știc, fără ocupație.

„deșeu". Infractorul a 
fost arestat.

0 Tot la Hunedoara au 
fost arestați Gh. Stoica 
(49 dc ani), din comuna 
Mireni, județul Bacău, 

șl Emil Popovici (49 dc 
ani), din Hunedoara, pre
cum ți Ciolca Glicorghc 
(32 de ani), din Hune
doara, arestat în ziua lui 
de naștere — 13. III. 1992, 
toți fură ocupație, dc- 
spro caro s-a stabilit că 
tot de la S.C. „Siderur
gica" S. A. au sustras 
piese din bronz, in va. 
loarc dc 75 939 lei. pe 
care intenționau să le 
comercializeze ca ,,de- 
.șeu".

Tresponsabilele fapte 
ale acestor Infractori au 
produs grave prejudicii 
unităților, multe utilaje

du-și scama că este în-
colțit, a rupt-o la fugă,
ajungînd în gară, unde,
cu satirul in mină, a-
menința in dreapta Șistingă. „ Viteaz." ci el
nu mai cr a nimeni

A fost imobilizat cNl
poliție ți arestat, urmind | 
să răspundă pentru ui- - 
traj cu violență și ul I 
tl’nj contra bunelor mo 
raVinț .tulburarea or- ■ 
dinii și liniștii publice. ’

I

ridicindu.se
rezult.il


CUVÎNTUL LIBER NR. 587 • SÎMBĂTĂ, 28—DUMINICA, 29 MARTIE 1992 ___________________________________________ Pag. 7

REFLECȚIA ZILEI

• „Oamenii văd lumea ca o piramidă și se ' 
inghesuiesc intr-insa pentru a ajunge cit mai sus, în \ 
virful ci. De aceea se mănincă între ei și sint ne- i 
fericiți, l’e cînd, dimpotrivă, dacă ar crește firesc, ' 
dacă s-ar dezvolta ca spicul pe cimp, fiecare ar fi \ 
ceea ce trebuie sau poate fi". i

CU BRANCUȘI — PĂRINTELE 
SCULPTURII MODERNE (1876—1957)

• „Cînd nu mai sintem copii, sîntem deja morți".
• „Ceea ce legi tu, aici pe pămint — se leagă și în 

ceruri'*.
0 „Trupul omenesc este frumos numai în măsura 

în care oglindește sufletul**.
„Eu aș vrea să creez — așa cum respir". 
„Sculpturile melc sint chiar și pentru orbi**.

0 „Oamenii nu își mai dau de mult seama de bu
curia de a trăi, pentru că nici nu mai știu să 
contemple minunile Naturii**.

0 „Eu am făcut piatra să cintc — pentru umani
tate

0 „Rațiunea de a fi a artistului este de a releva 
frumusețea lumii**.

0 „Lucrurile nu sint chiar atit de greu de făcut; 
însă ceea ce este greu — cu adevărat, e să ne 
punem în starea de a le face".

Selecție de
ILIE LEAIIU

După cum se știe, mag
netismul animal (biologic) 
este o energie ce există în 
orice ființă vie, animal sau 
om., avind similitudini cu 
magnetismul terestru și cu 
electricitatea statică, dis
tinct totuși de acestea. A- 
tit magnetismul biologic, cit 
și electricitatea statică, 
biologică au două polari
tăți : pozitivă și negativă 
(electricitatea statică bio
logică este degajată de ac
tivitatea celulei umane). A- 
ceste două energii biolo
gice au rolul de a menține 
echilibrul (armonia) meca
nismelor fiziologice. In lip
sa lor, organismul nostru 

7>r Înceta să mai constituie 
tot unitar, nu ar mai 

>.utea servi drept sediu al 
i*̂ ei  conștiințe și ar deve- 

- o simplă aglomerare de 
celule, care in curînd ar 
muri. Specialiștii au stabi- 
£-----------------------------

lit că partea dreaptă a or
ganismului uman, în spe
cial mina dreaptă, conține 
o energie pozitivă, iar par
tea stingă, în special mî-

Sapa, lopata... si 
scuipatul în palme

na stingă, u energie nega
tivă. La mina dreaptă, po
zitivă, cele două energii 
menționate mai sus se gă
sesc in cantități mai mari 
decit necesar, pe cînd la 
mina stingă, aceste energii 
se găsesc în cantități mal 
mici decît necesar. Unirea 
forțelor contrare, prin îm
preunarea palmelor miini- 
ior, are ca rezultat egali-

A R G U M E N TE

valoare ; 4) Mutare făcută la timp — Ele
ment de siguranță ; 5) Rațiune de stat — 
I itere de lege I — Forță narativă popu
lară ; 6) .Jocuri în deschidere la tineret- 
speranțe — Vin din zona retrogradării ; 
7) Fruntașă în activitatea de cercetare ; 8) 
Gro.i-.ă de-un țol — Plată la ananghie |
9) Sextet de coarde — Partea sedentară |
10) Cunoștințe de prim rang.

* VERTICAL: 1) Sancțiune economică t 
5) Suportă cu ușurință orice schimbare 
de mediu ; 3) Vorbă de șagă 4) Cu freo- 
vență regulată la cursuri — Din loc Tn loot 
— Emisfera nordică 1; 5) Sint aproape de 
sută ; 6) Epilog al condorilor zăpezii — 
Pune în evidență o greutate netă; ?)
Crescute -u lapte — Numere prevăzute In 
program ; 8) Le merge clanța... — Pregă
tită pentru reținere; 9) Re Iau la între

CI sinceritate
In această lume plină de 

contradicții, am rămas li
nul dintre oamenii care 
preferă sinceritatea — 
chiar brutală — ce afișea
ză adevărul, uneori du
reros, in locul minciunii, 
oricit de frumos ambalată 
ar fi aceasta. Viața, insă, 
mi-a demonstrat nu de 
puține ori că prea mulți 
oameni preferă o minciună 
frumoasă și comodă in lo
cul adevărului care poate 
fi neplăcut și care pre
supune o luare de poziție.

Prea mulți ani am fost 
obligați să ne bălăcim in 
minciună, pentru a o prac
tica acum benevol. Poate 
tocmai de aceea, ca un 
protest, ca o eliberare, pre
fer în continuare sinceri
tatea și adevărul, chiar 
dacă ele ar putea să-mi 
facă dușmani.

INA DEI.EANU

zarea celor două energii, 
egalizare benefică omului. 
Acesta este motivul pentru 
care, cei ce muncesc cu 
sapa, lopata, hîrlețul, tîr- 
năcopul etc. scuipă în pal
me (saliva este un bun e- 
lectrolit) și apoi le freacă 
pe amîndouă de cîteva ori. 
Potențialul energiilor dreap- 
ta-stinga se echilibrează 
și omul capătă îndată o 
senzație de odihnă, ce-1 de
termină a pune miinile pe 
unealta de lucru, pentru 
a-și continua munca. De 
mii de ani, cei cc-au mun
cit cu sapa, lopata, hîrlețul, 
securea etc. și-au frecat 
palmele umectate cu sali
vă, dar n-au știut de ce o 
fac, obiceiul fiind moștenit 
din moși-strămoși. Un obi
cei, ca și alte obiceiuri, 
căruia i s-a găsit o expli
cație tehnică.

IONEL MANO1U

cere — Se exprima cu tărie ; 10) Intră în 
defensivă.

VASI1.E MOLODEȚ

Dezlegarea careului 
„CATAHREZE", 

apărut in ziarul de simhăta trecută : 
1) CENUȘARESE ; 2) ATON — TARIM; 

3) RETUȘ — NETO ; 4) ARA — ATÎTAT; 
5) GN — IRITE — I; 6) II — SLUTA — 
CO ; 7) ISPITA — LAN ; 8) OTIO —
NAIVA ; 9) SATIR — OLAR ; 10) IRA
ȚIONALE.

MAT IN 2 MUTĂRI
Controlul poziției:
AU): Rd 8, D h 7, NgG, Cli8 
NKGHU l R f 8, Tfl,Nd3.

Soluția problemei publicate 
la 1 martie a.c.

1. O c 4 2. g : h mal
3. D b 1 mat ». . , . T f 7
* • • i T h 3 6. I) h 4 mat

I l M, 30 M \RTIE

PROGRAMUL I

• 11,00 Actualități • 14,10 Calendarul
zilei • 11,20 Worldnet l STA • 15.20 A- 
vanpreniiera săptămînii • 15,10 Copiii
noștri — viitori muzicieni • 16,00 Cheia 
succesului • 16,30 Muzica pentru (oți • 
17,00 Actualități • 17.05 Emisiunea în
limba maghiară • 18,35 Televiziunea vă 
ascultă ! • 19,05 Studioul economic • 19,30 
Desene animate * Alice în țara minuni, 
lor • 20,00 Actualități • 20,35 Tezaur • 
21,00 Navetiștii huilei (I) • 21,10 Cam
pionatele mondiale dc patinaj artistic • 
22,40 Cronica Parlamentului * Actuali
tăți • 23,10 Campionatele mondiale de 
patinaj artistic.

PROGRAMUL II
• 15,55 Actualități • 16,05 Desene a-

nimafe. Blackstar • 16,30 Tradiții •
17,00 Veniți cu noi pe programul doi! ♦ 
.Infernul*  de lingă noi • 19,00 Festivalul 
internațional — Ruse, 1992 • 21,00 Maga
zin auto-moto • 21,30 TVE International
• 22,00 TV 5 Europe • 22,35 BBC World 
Service.

MARTL 31 MARTIE

PROGRAMUL I

• 10,00 Actualități • 10.30 TVE Inter
national * Canal France International •
12,10 Ora dc muzică • 13,00 Interferențe
• 13,30 Muzica pentru părinți • 11.00 Ac
tualități * Meteo • 14,20 Tradiții • 14,55 
Preunivcrsitaria • 15,30 Tcleșcoală • 16,00 
Muzica pentru toți • 16,30 Conviețuiri • 
17,00 Actualități • 17,05 Repere transilva
ne. Emisiune realizată dc studioul de 
Radiotelcviziunc Cluj • 17,35 Mindrc-s 
horele la noi ! • 18,00 Salut, prieteni ! • 
19,00 Studioul economic • 19,30 Desene 
animate • 20,00 Actualități • 20,35 Sport
• 20,45 Telccinemateca. „Favoriții lunii**  
(Franța-Italia, 1981) • 22,30 Cultura în 
lume • 23,00 Cronica Parlamentului * 
Actualități • 23,30 Din Filmoteca TV: Jazz
fan.

PROGRAMUL II

• 15,55 Actualități • 16,05 Desene ani
male * Blackstar • 16,30 Cercetarea știin. 
țifică agricolă • 17,00 Studioul dc litera
tură • 18,00 Film serial. „Marc și Sophie". 
Ep. 8 • 19,00 Festivalul internațional — 
Ruse, 1992 • 21,00 De-ale pieței in econo
mia ( hpitalei • 21,30 TVE Internacional
• 22,00 TV 5 Europe • 22,35 BBC World 
Service.

MIERCURI, 1 APRILIE

PROGRAMUL I

• 10,00 Actualități * Meteo • 10,20 Ca
lendarul zilei • 10,30 Film serial. „Fa
milia rolaniecki". Ep. 6 • 11,15 Canal 
France International • 12,20 Ora dc mu
zică • 13,10 Vîrsta a treia • 13,40 Diver
tisment internațional • 14,00 Actualități
• Meteo • 14,20 Civilizația montană
• 11,55 Preunivcrsitaria • 15,30 Tclc-
școală • 16,00 Tineri dirijori dc muzică 
populară • 16,20 Lumea ideilor • 17.00 
Actualități • 17,05 Arte vizuale • 17,30 
15, 16, 17, 18 • 18,00 Universul cunoaș
terii • 18,30 Vă place opera ? Bicentenar 
Rossini • 19,00 Studioul economic • 19,30 
Desene animate • 20,00 Actualități •
20,35 Sport • 20,15 Film serial. „Doamne
le dc la malul mării**.  Ep. 3 • 21,10 Tn 
fața națiunii • 22,05 Navetiștii huilei (II)
• 23,05 Cronica Parlamentului • 23,20
Fotbal. Transmisiune din cupele europe
ne intcr-cluburi • Actualități.

PROGRAMUL II

• 16,10 Recomandări din program • 
16,15 Desene animate • 16.10 Emisiunea 
in limba maghiară • 18,10 Teatru TV. 
„Cadrilul1*.  Comedie dc Eugen Mirea, du. 
pă Oscar Wilde • 19,10 TV5 Europe •
20,30 Dialog cu edilii Capitalei • 21,00 
Muzica azi • 21,30 TVE Internacional • 
22,00. TVS Europe • 22,35 BIU) World 
Service.

IOI, 2 APRII.lt

PROGRAMUL I
• 10,00 Actualități * Meteo • 10,20 < a- 

lemlarul zilei • 10,30 Worldnet USIA •
12,10 Ora do muzică • 13,00 Oameni dc 
lingă noi • 13,30 Jazz-magazin • 11,00
Actualități » Meteo • 14,50 Prciinivcrsi-

l.iria. Bacalaureat *92  • 15,30 Tcleșcoală • 
16,00 Muzica pentru toți • 16,30 Forum • 
17,00 Actualități • 17,05 Repere molda
ve. Emisiune realizată dc studioul de 
Radiotelcviziunc Iași • 17,35 Drumuri in 
memorie • 18,00 Virstclc peliculei... în 
vizită la Berlinală • 19,00 Studioul eco
nomic • 20,00 Actualități • 20,35 Sport •
20.45 Film serial. „DALLAS". Ep. 115 •
21.10 în fața națiunii. Partidele politice
• 22,05 Reflecții rutiere • 22,20 Recital :
Toto Cutugno • 22,40 Navetiștii huilei 
(ultima parte) • 23,15 Cronica Parla
mentului * Actualități • 23,15 Stadion.

PROGRAMUL II

• 16,00 Actualități • 16,10 Desene ani
mate. Blackstar • 16,35 Motor! • 17,05 
Emisiunea in limba germană • 18,05 Con
certul Orchestrei simfonice din Chișinău
• 20,30 O viață pentru o idee. Mircea 
Vaida-A'oevod (I) • 21,00 Arhive folclori
ce • 21,30 TVE Internacional • 22,00 TV 
5 Europe • 22,35 BBC World Service.

\ INF.RI. 3 APRILIE

I*  ROG RAMUL I

• 10,00 Actualități • 10,20 Calendarul
zilei • 10,30 Him artistic. „Dragostea fu
gară" (Franța, 1979) • 12.00 Super Chan
nel • 13,00 Ora de muzică • 14,00 Actua
lități * Meteo • 14,20 Mondo-muzica • 
14,40 Medicina pentru toți • 15,10 Bicen
tenar Rossini • 15,25 Preunivcrsitaria • 
16,00 Limba noastră • 16,30 Muzica pen
tru toți • 16,15 Tragerea I»to • 16,55
Actualități • 17,00 Emisiunea îș limba 
germană • 18,00 Pro Patria • 18,45' Vidco- 
ghid • 19,05 Viața parlamentară • 1930 
Desene animate * Alice in țara minunilor
• 20,00 Actualități • 20,35 Sport • 20,45 
Film serial. „Familia Chisholm". Ep. 8 •
21.45 Vedete in concert • 22,15 Simpozion. 
Revistă de literatură și arte • 23,05 Ac
tualități • 23,20 Top 10 • 23.55 Gong ! • 
0,25 Vreau să ciocnesc cu viața un paharl

PROGRAMUL II

• 16.00 Actualități • 16,15 Desene ani
mate. Blackstar • 16,40 Tradiții • 17,10 
Dacă c vineri, e... sport și muzică 1 •
20,00 Studio de dans contemporan • 21,00 
Serenada • 21,30 TVE Internacional • 
22,00 TV 5 Europe • 22,35 BBC World 
Sendee.

sIMIIAtA, 4 APRILIE

? R O G R A M U I. I

• 9,00 Bună dimineața ! • 10,00 Actua
lități • 10,10 Oglinda fermecată • 11,10 
Baschet masculin in semifinalele Campio
natului național : Steaua — Dinamo (re
priza a ll-a) • 11.45 Viața spirituală •
12.30 Ora de muzică • 13,30 7 x 7. Eveni
mentele interne ale săptăminii • 14,00 Ac
tualități * Meteo • 11,10 Telc-cluti • 17,00 
Itinerant. Drumul mătăsii • 17,30 Mapa
mond • 18,00 Campionatul european do 
rugby : Spania — România • 19,35 De 
dor și dragoste... • 20,00 Actualități •
20,35 Sport • 20,45 Telecnciclopedia • 21,30 
Film artistic. „Finnegan o ia dc la capăt*  
(SUA, 1985) • 23,15 Actualități • 23,36
Film serial. „Eu spionez". Ep. 4 • 0.2B
Rock-panorama • 1,00 TV DEVA.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16,15 Desene ani

mate • 16,10 Conviețuiri • 17,10 Film ar
tistic. „Șampanie amară" (Franța — Tu
nisia, 1986) • 18,40 Opcia in concert • 
20,25 Jazz-show • 21,30 TVE Internacio
nal • 22,00 TVS Europe • 22,35 BBG 
World Service.

DUMINICĂ, 5 APRILIE

P R O G R A M U L I

• 6,30 TV DEVA • 8,30 Bună dimi
neața! • 9,30 Abracadabra • 10,20 Film 
serial pentru copii. Operațiunea „Mozart*  
Ep. 1 • 10.50 Actualități • 11,00 Lumină
<lin lumină • 12,00 V iața satului • 1330 
Primăvară, primăvară. Melodii populare
• 14,00 Actualități • 11,10 Atlas • 14,30 
Video-mngazin * 15,25 Fotbal: Gloria Bis
trița — Sportul Studențesc • 18,10 Convor
biri dc duminică • 19,10 Film serial,
DA LI. VS". Ep. 116 • 20,00 Actualități •

20,35 Film artistic. „O pariziană" (Franța- 
Italia, 1957) Cu : Brigitte Bardot, Charles 
Boyer • 22,05 Ștudioul șlagărelor • 22,35 
Actualități • 22,50 Duminica sportivă •
23.10 Maeștrii. „La inulți ani, maestre 
Oleg Danovschi !" • 0,20 închiderea pro
gramului.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16,15 Desene ani

mate • 16,40 Conviețuiri • 17,10 Pop- 
magazin • 17,30 Orașe și civilizații. Bar
celona • 18,00 Varietăți internaționale •
18.30 Serata muzicală TV • 21,00 Cîntc- 
cul inimii mele • 21,30 TVE Internacio
nal • 22.00 TV 5 Europe • 22,35 DBO 
World Service.

APRII.lt
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ANIVERSĂRI
• CU ocazia aniver

sării zilei de naștere și a 
majoratului, dragă Ilațe- 
gan Carmen, mama, tata și 
«rații (Pctrișor) îți urează 
„ta mulțl ani l" (1961)

• CU ocazia zilei de 
naștere, din partea Iul 
George, pentru Mirela, un 
călduros „La mulți ani 1“ 
și multă fericire. _

(2063)

V1NZARI — 
CUMPĂRĂRI

• VIND ARO 243 și 
nu robuz A W Diesel, De
x'.. telefon 27179, orele 20—

(1884)
• V 1ND moară pentru 

f ■ rjeat nutrețuri. Deva, 
telefon 18458.

• \ IND urgent Trabant 
(Ol S, stare excepțională. 
Deva, telefon 29117. (2044)

• VIND piese Renault 4.
Informații Deva, Micro 15, 
bl 73, ap. 6. (2014)

• \ 1ND urgent casă în
De\ i, str. Ștefan cel Mare, 
nr. 1. Preț 12 000 DM, ne
ge iabil, sau lei. Deva, te
lefon 13946. (2023)

• VIND apartament 2 
jamere. Gojilu. Deva, te
lefon 18703, după ora 17.

(2043)

• VTND butelie ara
gaz. Informații Deva, 
telefon 26111. (2018)

• V1ND fin, Informații
Deva, telefon 16201, după 
»ra 19. (2027)

• IN ziua de 10 aprilie,
M va organiza la sediul 
Agromec Deva, str. Depozi
telor, nr. 10. licitație pen
tru vinzarca unor mașini- 
unelte. Informații suplimen
tare la sediul Agromec sau 
telefon 22195. (2028)

• VIND mașină scris e- 
tii.-ii. Informații zilnic,

Di'x'i.. 15735. (2045)
• VINI) televizor color 

I rn Deva, telefon 24317.
(1999)

• (ND apartament 4
in Oră*.tic,  central, 

" i’i. eventual lei. In- 
I u Dcv.i telefon 23743.

(1991)
• IND fin in satul Os-

Itelalii Deva, telefon 
după ora 16. (1943)

• VIND pămint în Bo-
hojt Informații Alba-Iulia, 
(• l-fon 968/23622. (1904)

• VIND casă cu depen
dințe în satul l'izeș. Deva, 
tel. fon 28209. ’ (1942)

• VIND apartament 2 
< mere, bdul Decebal. bl.
1 I. sc. B. ct. 6, ap. 11. (2024)

• V1ND fin Valea Nan
di ului. nr 30 A, pavilion 
fi lăzi apicole, NancJru 24.

(2036)
• '■ IND televizor alb- 

ne., iu Deva, telefon 14980.
(2038)

• VÎND videorecarder 
Șam .ung nou, preț convena-
bi. Des.i, telefon 12243.

(2037)
• • IND urgent casa ga- 

z' Deva, str. Balata, nr.
10 <i o .te calea ferata), preț
' o nabil. (?"39)

• \ IND casă cu grădină.
L i. str. Horea, nr. 178 
(V iile Noi) sau schimb cu 
apa lament .3—4 camere și 
g i (2041)

• \ IND dulap corn1..nat 
dm i. mn. Deva, telefon

(2049)
• ’ IND televizor color

I Deva, telefon
1 (2018)

• (ND teren construi
ta o grădinii la Sintu-
11 din Dcv.i, telefon 15124.

'2050)
• ' C.MI’ Alt grădina sau 

t/'icn intravilan. Deva, tc- 
(?(on 29616, după ora 18.

(9053)
• l’REIAIT contract a- 

P irt.irncnt 3 camere, ex
clus Micro 15 și Dacia. O- 
fer tccompens.'i 250—300 000 
4el Ii va, telefon 2073O

(1908)

• V1ND apartament 2
camere, central. Deva, te
lefon 11857. (2058)

• VIND televizor color
diagonala 64. Informații te
lefon 957/29223. (2056)

• VÎND tractor U 650,
cu cabină, în stare excep
țională. Relații Irinei Ion, 
localitatea Peștișu Mic. nr. 
45 sau telefon 957/20694, 
după ora 19. (2055)

• VÎND mobilă 5 piese
furnir, masă cu 4 scaune 
tapițate. Hunedoara, tele
fon 12908. (1501)

• CAP Nădăștia de Jos 
vinde, la licitație, in 30 
martie 1992, ora 10, mijloa
ce fixe, construcții zooteh
nice și diferite utilaje a- 
flatc în dotare. (2060)

• VIND teren intravilan
Deva. Informații Deva, O. 
Densusianu, nr. 2. (2062)

• VÎND ladă frigorifică,
2 fotolii pat, televizor Dia
mant. Deva, 24631. (1667)

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

(1669)
SCHIMBURI 

DE LOCUINȚE
• SCHIMB locuință 3 

camere proprietate Craiova 
cu similar Deva. Informații 
Deva, telefon 13660. (2003)

• SCHIMB apartament
confort I, 3 camere, în O- 
răștie, contra casă particu
lară, preț negociabil. Infor
mații în Orăștie, str. De
cebal, nr. 7. telefon 41153, 
seara. (2016)

• SCHIMB apartament 2
camere cu apartament 3—4 
camere Brad. Telefon 50611, 
după ora 16. (1997)

• SCHIMB garsonieră cu 
apartament 3 (2) camere. 
Deva, telefon 24317. (1999)

• SCHIMB casă cu gră
dină Almașu Sec cu apar
tament 3—1 camere în De
va (exclus Micro 15 Și Da
cia). Informații Deva, te
lefon 18177. (2010)

• SCHIMB apartament
2 camere proprietate cu a- 
part inicnt 3—4 carnete. O- 
fer recompensă. Simeria, 
telefon 60686. (2033)

• SCHIMB 1—2 garso
niere cu apartament 2—3 
camere. Prefer proprietate 
de stat, exclus Micro 15 
și Dacia. Deva telefon 
26492. (2010)

• SCHIMB garsonieră 
proprietate cu apartament 
2—3 camere, exclus Micro 
15. Deva, telefon 26531.

(2042)
• SCHIMB apartament 2

camere proprietate, cărămi
dă. central, din Craiova, 
cu apartament 3 camere 
Deva. Relații telefon 957/ 
70533. (2051)

• SCHIMB garsonieră
centrul vechi cu aparta
ment 2 camere. Hunedoa
ra, telefon 20186. (1198)

ÎNCHIRIERI
• CAUT pentru închi

riat apartament mobilat cu 
telefon. Informații Deva, 
telefon 17612. (2017)

• ÎNCHIRIEZ spațiu 
bloc 10 mp (garaj), pentru 
activități lucrative, depozit. 
Hunedoara, telefon 12768.

(1502)
PIERDERI

• PIERDUT legitimație
de handicapat, pe numele 
Hutanti Silvia. O declar 
nulă. (1500)

OFERTE DE SERV|Cl|
• TlNARA asistenta o-

fer îngrijire unei persoane 
în vîrstă, singură, în ve
derea preluării contract a- 
partament. Deva, telefon 
22213. (1668)

• SOCIETATEA „Com-
tour Lowc» SRL angajează 
personal calificat in mese
riile : carmangicr, Micălar, 
patiser-cofetar, ospătar. Re
lații la telefon 956/21113. 
Deva. (2029)

• CAUT persoană cunos
cătoare a limbii franceze, 
engleze sau germane pen
tru supraveghere, 2—3 ore 
pe zi, a unui copil în vlrstă 
de 8 ani. Relații la telefon 
24979, Deva. (2032)

• ȘOFER profesionist 
toate gradele și mecanic- 
auto caut oferte serioase. 
Deva, telefon 27211. (2012)

• CLUBUL „FIDELIUS" 
Deva oferă gratuit ciini de 
rasă comună pentru paza 
gospodăriilor, telefon 16681.

(2000)
• INSTRUCTOR autori

zat predau ore de condu
cere auto în vederea ob
ținerii permisului de con
ducere categoria „B“. In
formații, telefon 24492, De
va. (2057)

ță Asociația Familială 
„Floare de colț", cu se
diul in Băița, reprezentată 
prin Chinda Aurica, avînd 
ca obiect de activitate co
mercializare băuturi alcoo
lice. cafea, răcoritoare, dul
ciuri, țigări. (2051)

COMEMORĂRI
• ASTĂZI, 28 martie, se 

împlinesc 3 ani de la în- 
mormintarea iubitului soț, 
tată și bunic,

• *

TELEVIZIUNEA I)EV.\ WUNȚĂ
In emisiunile de sîmbătă noaptea și dumi

nică dimineața va fi difuzat, in exclusivitate, 
film documentar despre Nicolae Ceaușescu.un

I

• SOCIETATEA Co
mercială (cu capital 
integral privat) AGRO 
TRADING Ltd SRL 
Hunedoara, str. Pictor 
Grigorescu, nr. 7, te
lefon 957/13487 pri
mește în arendă (în
chiriază) terenuri ara
bile cu contract legal 
pe termene de 1, 2 sau 
mai mulți ani, pe lun
cile rîurilor Strei și 
Mureș (teritorii admi
nistrative Bretea Ro
mână. Călan, Băcia, 
Brănișca, Ilia, Gurasa- 
da, Burjuc, Dobra și 
Lăpugiu), oferă arendă 
(chirie) de 550 kg griu 
sau porumb boabe pen
tru 1 ha pe 1 an. Con
diții : se primesc în 
arendă parcele de cel 
puțin 5 ha (compuse 
chiar din mai multe 
proprietăți), care în a- 
nul 1991 nu au fost 
erbicidate cu atraz.in ; 
contractele se încheie 
numai pină la data de 
5 aprilie 1992. Pre
zenta noastră OFEIC 
TA vine în ajutorul 
proprietarilor care, 
deocamdată, nu au po
sibilități pentru a-.și 
lucra pămintul exclu
siv prin efort propriu. 
Informații detaliate se 
Obțin la consiliile lo
calităților mai sus-e- 
nurnerate. (1980)

MATRIMONIALE
• 40, studii medii, fără 

obligații doresc cunoștință 
gospodină, studii medii .fă
ră copii (eventual un co
pil mic). Se poate; și șo
meră Adresați Ioan H., 
O P 1, Cluj, post-restant.

(2031)

DIVERSE
• TERENUL din O- 

râștie, str. Eroilor, nr. 
7, Oraștic, este reven
dicat de proprietari. 
Cine va construi ceva, 
va fi declarat construc
tor de rea-crcdință.

(2035)

CONSTANTIN OPRIȘA, 
om de mare finețe și ca
racter. Ochii lui frumoși 
s-au închis pentru totdeau
na. Soția îndurerată. Lia 
Oprișa. (1977)

• DE trei ani îl căutăm 
mereu in amintiri pe dra
gul nostru cumnat,

COST1CĂ OPRIȘA,
C'umnații Ița și Tăvi Du
ma. (1976)

• IN frumoasa zi de pri
măvară, 28 martie, se îm
plinesc 6 săptămini de cînd 
s-a stins din viață chipul 
blind și drag al celei care 
a fost

C I.AUDIA RO1.U, 
de numai 14 ani. Dormi în 
pace 1 Familia. (1967)

• LA 1 aprilie se îm
plinește 1 an de la trece
rea în neființă a dragei 
noastre soție, mamă și bu
nică,

ROZALIA TEGARA 
(LALEA)

Chipul tău drag va rărnînc 
veșnic în inimile noastre. 
Parastasul de pomenire va 
avea loc sîmbătă, 28 mar
tie. ora 9, la biserica orto
doxă din Deva. str. Liber
tății (Lenin). Dumnezeu 
s-o odihnească în pace 1

C' lii7|
• PIOS omagiu la 

împlinirea a 6 săptă- 
mîni de la decesul 
scumpului nostru soț, 
tată frate și bunic, 

IOAN JONH 
(fost epitrop) 

Parastasul de pomenire 
la biserica „Schimba
rea la față" din Hu
nedoara, în data de 28 
martie 1992. Dumnezeu 
să-l odihnească in pa
ce. Familia. (1196)

SOCIETATEA COMERCIALĂ
„MERCUR CORVINEX“ S. A.

II U N E D O A R A
Organizează licitație pentru atribuirea 

locație dc gestiune a următoarelor unități 
profil alimentar: magazinele nr. 36, 65, 
38, 1 
nr. 105, 95, 16 și 32 (unități sătesti).

Licitația va avea loc i 
1992, ora 9,00. la sediul societății.

Relații suplimentare se pot obține la tele
fonul 957/12136 sau la sediul societății, «lin str. 
Piața Libertății, nr. 16, Hunedoara.

(351)

I
I
I
I
I
*

I
In 
cu 
20,

18 din municipiul Hunedoara și magazinele |

în data de 15 aprilie |

I 
!
I
*I
I
I
I
I 
i
*I

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ACOMIN" S.A. 

FILIALA HUNEDOARA — DEA A 
str. Ulpia, nr. 15

■ VINDE tuturor agenților economici
persoanelor particulare clin balastiera. SPINI:

balast de rin, la prețul dc 144 lei-'mc, 
încărcat in mijloc de transport ;
agregate minerale dc rin, spalatc și sor
tate in 4 sorturi, cu certificat dc cali
tate (pentru mortare și betoane supe
rioare), la prețul unic de 582 lei^mc, în
cărcat in mijloc de transport ;
betoane si mortare, produse la stațiile | 
dc betoane din GURABARZA, CERT'EJ, ' 
BO1ȚA HAȚEG și ISCRONI, cu ccrtifi- | 
cat. de calitate.

La cererea beneficiarului, se asigură, pen
tru toate produsele, transportul auto sau pe 
calea ferată, la locul solicitat.

■ EXECUTA lucrări de construcții și insta
lații dc toate genurile, pe bază dc contracte 
ferme și prețuri negociabile pe întreg cuprin
sul județului.

Informații suplimentare la Deva: telefoane 
15294, 18161, 15770, telex 72310, fax 181.>1, 
sau la Petroșani, telefoane 44512, 43935, 45470, 
fix 45571. (353)

*I%I
i
I
I
I
I

(

• CU autorizația nr. 6425,
din 11 martie 1992, elibe
rată de Prefectura județu
lui Hunedoara, a luat fiin
ță Asociația Familială 
„Nick", cu sediul în Deva, 
reprezentată prin Cîrstoiu 
Nicolac, avînd ca obiect de 
activitate producție și co
mercializare articole mase 
plastice și confecții meta
lice, comercializare produ
se alimentare prcambalatc 
și mărfuri industriale in
trate legal în țară, comer
cializare materiale refolo- 
sibile. (1973)
• CU autorizația nr. 3317, 

din 11 ianuarie 1991, elibe
rată de Prefectura județu
lui Hunedoara, a lu.it fiin
ță Asociația Familială 
„Expres", cu sediul în C ă
lău, reprezentată prin O- 
lea Petru, avînd ca obiect 
tic activitate servicii de 
alimentație publică. (41052)

• CU autorizația nr. 6051, 
din 2 decembrie 1991, elibe
rată de Prefectura județu
lui Hunedoara, a luat fiin

DECESE

• EAMH.lt Radu 
din Hărțăgani anunță 
cu adîncă durere în
cetarea din viață a 
celui care a fost

IONEL RADU
Inmormîntarea — du
minică. 29 martie, o- 
relc 13, la cimitirul din 
I (ărțăgani. Dumnezeu 
să-l odihnească in pa
ce ! (1666)

• FAMILIA Moca
nii mulțumește rudelor, 
prietenilor, vecinilor, 
colectivului de sala- 
riați de la „Marmura" 
Simeria și tuturor ce
lor care au fost ală
turi ile noi la marca 
durere șl au condus 
pe ultimul drum pe 
cel care a fost dragul 
șl regretatul nostru, 

<>< T \V IAN MOC INI’.
(2061)

Regionala C'.I’.R. Timișoara avizează publicul că
lător că datorită nciililizării, o scrie de (renuri dc 
călători se anulează in mod permanent, iar o parte 
numai sini băla și duminica, Pn perioada 27 martie 
1992 — 34 mai 1992.

Informații suplimentare se pol obține la stațiile 
f.l'.R, și agențiile <le voiaj.

i
iS.C.E.L.l.l . S. A. DEVA

ii sediul in Deva, str. Depozitelor, nr. 6, 
telefon 23121

ÎNCHIRIAZĂ :
— autobasculante
— autotransportor beton (cifarom) 5 mc
— autocisternă 12 to

I.A AGENTI ECONOMICI SI PARTICG- '
I.A.RI, TARIFE NEGOCIABILE. ' (356) l

<

i
i
I
I

(

PATRONATUL NATIONAL ROMAN 
FILIALA JUDEȚULUI HUNEDOARA

Caută asociat la moara de griu ; vinde mori 
made in Chiria.

Informații, str. Șaguna, nr. 2, telefon 11339. 
(318)

i
i
i
i
i

SOCIE I \ I) \ DETECTIVILOR PA RTICI L \ Rl 
DIN ROMÂNI A S R.L.

Filiala Deva, telefon 956/11719
scopul reducerii și lichidării sustragerilor dc in:i- 
prime, produse finite și alte materiale din cadrul 

unității dumneavoastră, 
ticulari din România ! 
asigură servicii de supraveghere directă sau discretă ' 
— printr-o gamă variată de metode și cu un per. | 
sonal specializat — pentru depistarea surselor și a ' 
căilor de sustrageri din unitate a diverselor mate. I 
riale și produse finite, sau dc pe traseele efectuate ’ 
cu mijloace de transport de la furnizor la beneficiar.

Oferă informații asupra bonității și seriozității 
partenerilor de afaceri din țară și din străinătate. .

SOCIETATEA DETECTIV H.OR P VRTICUl. ARI I 
DIN ROMANIA — FILIALA DEV A, ANGVII \Z \. ' 
DE URGENȚĂ, PERSONAL <H STUDII SUPERI- | 
OARE ȘI MEDII, IN SPEC I\l, POSESOltl DE < ÎINI 
UTILITARI. (311)

Tu 
terii

i
i

ră. Societatea Detectivilor Tar. ■ 
S.R.L., prin filiala sa clin Deva, I

I*

*

I*
I
s

I
*

I*
I
*

I

SUCURSALA JUDEȚEANĂ 
HUNEDOARA—DEVA A BĂNCII 

NAȚIONALE A ROMÂNIEI 
Vinde Ia licitație publica, organizată în

data do 2 aprilie 1992, următoarele categorii 
de mijloace fixe: DACIA 1'100 si AUTOFUR- 

JGONETĂ IV 12 FA. (3G9)
i
I

4

EAMH.lt

