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RED \< I I \ : 
doptarca I onstituțici, 
și cind 
actuala 
pusă de 
vederile 
Comisiile de judecată, din 
fostele- întreprinderi 
cialistc de stat și i 
lingă consiliile 
re, vor continua 
țeze ?
Președinți- Tl.’OJ 

Sigur, întreaga 
ție trebuie pusă 
cord cu prevederile Con
stituției. Este ceea ce am 
încercat prin proiectele 
Legii Curții Supreme de 
Justiție și Legii pentru 
organizarea judecăto
rească.

în privința celorlalte 
legi, decrete, hotăriri ale 
Guvernului 
normative, 
nelor de 
zuiască 
domeniul

ln exclusivitate pentru „Cuvîntu! liber** 
SPERANȚĂ INJUSTIȚIE (III)

După a- 
cum 

că 
fi 

pre-

considerați 
legislație va 

acord cu 
constituționale?

so
da pe 

popula- 
să fiin-

II, POP: 
Iegisla- 

de a-

și alte acte 
revine orga- 

resort să revi- 
legislația din 
de activitate și

Inlerviu cu domnul TEOFII, POP, 
președinte al Curții Supreme de Justiție 

a României

să facă propuneri Parla
mentului, prin forurile 
care au inițiativă legisla
tivă. Aș adăuga faptul 
că în procesele supuse 
judecății Ia instanțe, păr
țile pot ridica, potrivit 
Constituției, excepția de 
neconstituționalitate a u- 
nui act legislativ, situa
ție in care procesul nu 
poate Ii continuat pînă 
cind Curtea Constituțio
nală, sesizată de instan
ță, nu se va pronunța.

V-ați referit la 
siile de judecată, 
rea mea este că 
comisii — atît ca 
ne de jurisdicție, 
de împăciuire — 
mai justifică existența ! 
în statul de drept, sin-

comi- 
Păre- 
accste 
orga- 
cit ți 
nu-și

gurul for chemat să re
zolve litigiile civile și să 
judece pe infractori, ori- 
cît de puțin grave ar fi 
faptele, este numai in
stanța judecătorească. Așa 
că, după previziunea mea, 
aceste comisii vor fi des
ființate cît de curînd.

REDACȚIA : Ce ne pu
teți spune, în plus, față 
de recenta declarație a 
domnului ministru al 
justiției, foncscu-Quintus, 
privitoare la procesul co
munismului ?
Președinte TEOFIL POP: 

Dintotdeauna, omenirea 
pretinde organelor judi
ciare ca orice infractor 
să fie tras la răspunde
re penală, potrivit vi
novăției sale dovedite.

In această privință, 
pentru o justiție inde
pendentă și separată de 
alte puteri ale statului, 
lucrurile trebuie să fie 
limpezi șl pertractările 
sint imposibile. Se 
noaște faptul că, 
regimul dictatorial, 
cest lucru nu a putut fi 
realizat în toate cazurile. 
Nu trebuie ascuns că, 
dimpotrivă, nu puțini oa
meni nevinovați au sufe
rit o represiune ne
dreaptă, ceea ce, pe cit 
mai este posibil, trebuie 
reparat. Și, intr-un nu
măr de cauze, după eve
nimentele din decem
brie ’89, justiția a re
parat, pe cit s-a putut, 
nedreptățile comise.

Referitor la întrebarea 
dumneavoastră, ca ma
gistrat nu vă pot răs
punde decît că atunci 
cînd infractorii, care au 
săvirșit orice fel de in
fracțiune, ca exponenți

cu- 
sub 

a-

ai dictaturii comuniste, 
vor fi trimiți în fața 
instanței, judecătorii nu 
vor ezita să tacă o dreap
tă judecată. Să fie, însă, 
clar I In această proble
mă, decizia nu poate fi 
una politică, 
clusivitate un 
tiție. Există 
va exista și 
nare în conformitate cu 
legea ! Dacă nu există 
vinovăție, cu siguranță nu 
vor fi condamnați 
meni nevinovați !

Cind 
menea 
diu se 
penală, 
exced 
torilor și orice imixtiu
ne în munca organelor 
de procuratură sau anti
ciparea vreunei soluții 
sint interzise, prin lege, 
membrilor corpului ju
decătoresc. Este, deci, 
tot ce vă pot spune in 
cadru legal.

ci, în ex
act de jus- 

vinovăție, 
o condam-

oa-

asc- 
sta-

vor avea loc 
procese, in ce 
află urmărirea 
sint lucruri care 
activității judeca-

(Sfir.șit)

A consemnat

NATALIA VASIV
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L.i redacția ziarului 
> ni-r.:.ru u sosit aceste rin-
■ duri v-mnat *i „soțul și 

rudele apropiate" : „Girz
I Aurelia — o tinără mamă
’ a muiit datorită ncglijen-
I >--i doamnc-i doftor Tesla-
• riu d~ l;t Sanatoriul Brad
I (madicul curant al bolna-
. ei [. timpul - inatori- 
I zării n n 1 Au rămas fă-
I ra rr mu două fetițe ge-
j mene d< 1 .mi. Cazul tre-
I buic făcut public ca să
• nu-.i mai bato nimeni joc
| de viața oamenilor. I.a
• sanatoriu s a intermit in
| luna noiembrie, fără să
• fie grav bolnava, dar nu
■ i s-a controlat diabetul.
• în 29 ianuarie a trimis-o
. în ultimul grad la Deva
I la boii de nutriție. Doc

torii de la Deva și-au dat
j tot interesul dar nu a 

m.n putut fi salvată de- 
I •■irecc fusese trimisă prea 
, tirziu”. Scrisoarea nu se
■ încheie aici. Ea cuprinde, 
I precum se vede, acuzații 
J grave pe care le-am fă- 
I cut parțial publice în pri-
• mul rind din re.pect 
l pentru ‘-oi Îndurerați de

moartea Aureliei G. Nu 
| ne pronunțăm în nici un
• fel in legătură cu ele 
| deocamdată. Cu aceeași

vehemență. -u acuzații

asemănătoare, familia s-a 
adresat și primului mi
nistru al Guvernului Ro
mâniei.

I
i
I

s- A STINS I \( I I\ 
UNEI VIEȚI 
TINERE (I»

O
Dimineață geroasă de 

ianuarie. O mașină go
nește vertiginos spre 
Deva. Este o mașină a 
Salvării. Unul dintre pa- 
cicnții pe care-i transpor
tă cu destinația Spitalul 
Județean, o tinâră de 23 
de ani. cerc mereu apă. 
Arc o sete teribilă — 
semn că boala carc-i chi
nuia măruntaiele n intrat 
într-o fază critica. Bol
nava se numește Aurelia 
Girz, are — mai bine-zis 
avea — 23 de ani, era 
mamă a două fetițe de 4 
anișori — semn al unui 
mariaj timpuriu.

Ajunsă la Spitalul Ju
dețean, bolnava este pre
luata >-u maximă opera
tivitate de specialiștii in 
boli de nutriție și supu
să unui tratament inten

siv. Prea tirziu. Di ibetul 
pentru care a fost adusă 
aici este asociat bolii de I
bază de care suferea — •
tuberculoză pulmonară — |
dar se pare că el ii sem- •
nasc condamnarea la |
moarte incă de la pleca- ,
rea din Sanatoriul T.B.C. i
de la Brad. Glicemia '
creștea vertiginos chiar j
sub tratament intensiv. I
I.a un moment dat pă- *
rea să dea înapoi, ca a- |
poi să crească din nou »
la valori de peste 500 mg I
la sută. Coma diabetică ,
se instalase probabil cu i
mai mult timp in urmă. ‘
Sub privirile neputincioa- J
se și îndurerate ale mc- I
clicilor de la terapie in- '
tensivă și boli de nutri- |
ție viata se stingea Liră 
a se mai putea face ni- I
mic. S-a stins incct, ca J
o luminare căreia i se i
ia treptat oxigenul. A- •
cum sufletul Aureliei ic 1
privește poate din ceruri I
pe cele două fetițe orfa
ne ale sale, ca și pe noi |
cei care, intr-un moment .
sau altul al dramei, I
ne-am intersectat în cvo- ;
luția ei. |

(Va urma) 1

I. ( IO( III

BRAD. Magazinul <le artizanat al Cooperativei 
de Consum. Cumpărătorii pat găsi aici un bogat 
sortiment de cadouri pen tril eei dragi.

loto I’AAEI I.AZA

wța pe A
■ hivjțăto.in.i ; ( <• este un scriitor?
Elevul : Scriitorul este o pt-rso.m.i seri 

oas.ă i arc scrie, spre rlcosehire de ceilalți 
muritori care citesc...

••«••••«•••••••••••••••••••••••••a
A.'tclația liandicapatllor i'iremon 
din Dntfaria ’a fure o vizită iu 
Deva, fn perioada II—15 apri
lie. .Schimbul de crperlnlti or- 
ganfrat la A .m irifia handicapați- 
lor neuroniotorl din județul Hu
nedoara urmărc 'e Instruirea ti
nerilor . ii probleme de la noi. 
In a<c .t. op in centrul atenției 
i a sta tl 'zlmterea unor problcnm 
de mcrltclna, 
socială, 
lor.
liza 
tOs".

r
J

••••••••••••••••••••••••••••a«
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• •

O /•/-" n:i călători. ta 
ă'i'rriai a ‘.Uri llraă dna L 'litiu 
Iz-ruzii, /are /(induce. unitatea 

J’all-bar „Amlm ador", oferă zii- 
■ic răbdărilor produse de ptdi- 

1 ini 'ări -, băuturi ră'-o- 
• 1' . Di-.fatt'rca des- 
într-o ambiantă plăcută 
arat 1 irizează prin buna 

. iGin.n).
7. \TI CAI. .1 • I \l

xr.-rr.
> ii oare
fă,oară 
.1 sr

■ri'lrc.

o..

politică si muncă 
ajutorarea handicapați- 

hlanif 'ar a se ra rea- 
ub deviza „Natural sl sănă- 
(V. ii.j.

părut un autobuz „Hcarucu 
care cfcctuec ă transporturi de 
persoane iii condiții civilizate 
I.a sfirșit de săptămină, auto
buzul este închiriat celor care 
organizează cicursli, în (urii sau 
Iii străinătate, hlăsură bineveni
tă, iu sprijinul oamenilor șl în 
ftdo.ml unității. (D CI.).

O i'ltlN i’.\r:cui;i. lihiț/no- 
liilc au inundat 
imaculat purtuj 
în noi nevoia th 
doare. Pe. zona 
lan copai ii 
roz. ffl pe.sb 
stupine Je,

cu albul lor 
Devei, trezind 
puritate și can- 
verde, dbi fd- 

s-au învețmîntat in 
’ fot verdele se în- 
iar tins ut clarii ora-

de 
as
uzi

șclor zioti.sVc ș/-nu fii'uf dato
ria pricind curățenia acestora. 
Săi ti<' bucurăm, tleii, de i i uirci, 
primăverii. ft'. Ii.).

Q Sl’liCT \COL. Ca <i 
Cultură din Di va țiăzduicșt-' 
tăzi, joi, !> aprilie, ara 17.
speriat ul c itraordlnar prezenltit 
de. formațiile I.R1S .Sibiu șl G<- 
acrie 7'irrjoviile. Din lupriiisu; 
spectacolului nu vor lip.i glu- 
mcle, momentele, vesele, dansul 
și muzica orlenlabi. (J rcîuMInl- 
r<>, deci, cu Dan și hiliana Cio- 
tol, Itlatilda lord<i<lu>, sub țien<‘ 
rit ni „Nu eristă-n lume frate i u 
al meu" ff l’.l.

O
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IERI, I A PltEl ECTTIR V 
JUDEȚULUI ' 

"ÎÎI’NEDOAU V 

întilnire cu 
Comisia mixtă 

româno-germană 
de cooperare 

tsiinico- 
ștîințif că

Ieri, la l’rc lectura Ju
dețului Hunedoara a avut 
loc o întilnire cu Comisia 
mixtă româno—germană de 
cooperare tchnico-știmți- 
lică. La intilnire au luat 
parte membri din Germa
nia ai comisiei respecti
ve (formată din li exporti, 
care este condusă de dl 
dr. ing. Werner Menden, 
președintele părții germa
ne in comisie), domnii 
Costel Alm. prefect, și 
Alexandru l’op, subprefect, 
directori ai unor mari u- 
nități economice și insti
tute de cercetări din jude
țul nostru, reprezentanți 
ai mass-mcdict.

Cu acest [znlej s-a. re
liefat faptul ca, in ca
drul colaborării româno— 
germane, se iiimîreștc gă
sirea unor soluții concret? 
de cooperare in domenii 
de activitate de interes ma
jor pentru județul Hune
doara, asinii tangența ne- 
mijloeila cu mineritul, si
derurgia și. m mori deo
sebit. cu accent pe redu
cerea gradului de poluare 
a mediului înconjurător.

De menționat este fap
tul că, anterior, oaspeții 
din Germania au vizitat 
mai multe localități din 
țară, pe tematică specifică 
domeniului de preocupări, 
între care amintim : Baia 
Marc, Baia Spric, Roșia 
Poieni și Gurabarza. In 
programul ilelcgațici, după 
intilnirea de la Prefectura, 
s-a aflat vizitarea labora
toarelor I.C.PM. D.zva, 
iar apoi deplasarea la 
Copșa Mica, Sibiu și in 
alte localități din țara 
noastră.

Abordind cu predilecție 
problems le ce privesc pro
tecția meniului înconjură
tor, respectiv a acrului, 
apei .și solului, s a făcut o 
trecere in revistă a prin
cipalelor aspecte de inte
res major ce vizează coo
perarea româno—germană, 
fn acest context, din par
tea română s-a prezentat 
o tematică ce poate face 
obiectul cooperării, urmind 
ca ea sa fie analizata și 
apoi găsite modalități prac
tice de concretizare, .i- 
vind in vedere experien
ța și tehnologiile ;n inna
te de care dispune Ger
mania.

Tematica privește, de 
asemenea, posibilitățile de 
cooperare in realizarea u- 
nor obiective de larg in
teres pentru județul nos
tru, cum sint (instruirea 
Autostrăzii Mureș, a dra
murilor Expres, Aeropor
tului „ Aurel \ laicii", i a e- 
cum ■,i a exploal.eii za- 
camintului de dioxid de 
cnrl.’on de I.a <>coli u Ma
re. Asupra posibilităților 
de cooperare se voi pro
nunța experții comisiei 
mixte respective, in ra
port de priorii iii pulm- 
du-se aloca uncie fonduri 
și de către ( omenit.ite.i 
Eiiropcun.î

I a intilnire s a -.ublmiat 
ca in privinț , coopera 
iii româno germane exis
ta reale posiliititali s 5 se 
obțin.i rezultat - notabile, 
acestea re(;,r.indu >e in 
dezvol ta raft economii o o- 
'lril.i și in riduierea gra 
dulni d._- poluare a me
diului im onjiirator in iu- 
deliii ne tril.

M( Ol \l t IR( OtJ

r.:.ru
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„CU OAMENII VOM FACE, ORAȘTIA 
TOT MAI MÎNDRĂ

• 1)1 loan-Mircea Ho- 
morodean este noul pri
mar al Orăștiei • S-a 
născut la 10 februarie 
1913, in Orăștie • A 
absohit facultatea de 
Construcții din Timișoa
ra • Ca inginer con
structor, a ocupat mai 
multe funcții de răspun
dere iii conducerea o- 
rașului natal • Este că
sătorit • Soția, Elena, 
ocupă funcția de tehni
cian principal • Arc o 
fiică, studentă la Fa
cultatea de Medicină 
din Timișoara • A can
didat la funcția de pri
mar al Orăștiei 
partea 
giste • 
ritatea 
orășenilor dumnealui.

— Necazurile. Multele 
necazuri care s-au adunat 
in deceniile din urmă. Dar 
v-aș ruga să rețineți că 
cu nu țin audiențe progra
mate la primar. Ascult pe 
fiecare om pe stradă, la 
agenții economici, în școli 
și grădinițe, fn instituții,

Convorbire eu 
<11 IOAN-MIRCEA 

IIOMORODEAN, 
primarul Orăștiei

din
Mișcării Ecolo- 
\ primit majo- 

sufragiilor con-

— Stimate <||e primar 
Ioan- Mi rcen 11 o mo rodeau, 
am stat și noi la ...coadă 
la ușa biroului dumnea
voastră. Nu era corect să 
trecem in fața celor care 
vin in audiență. Și sint 
multi. Vă solicităm să ne 
spuneți ce-i aduce pe oa
meni la Consiliul Orășe
nesc ?

peste tot pe unde umblu. 
Pentru că am convingerea 
că numai împreună cu o- 
rășticnii mei. Intr-o caldă 
colaborare de inimă și su
flet, vom face o Orăștie 
tot mai mîndră...

— Vă întrebam de ne
cazuri.

— Locuințe, butelii, sa
lubrizare, igienizare, apro
vizionare, prestări servicii, 
privatizare, apă fn casele 
oamenilor, gaz metan, șo
maj, cantină pentru oa
menii nevoiași...

— Sînt probleme curen
te, altele cu bătaie mai 
lungă.„

— Așa cum ziceți. 648 
de apartamente nu au in-

. —, MV « MV * V» > “ *

Păi e cinstit,
S-au înmu-ffit în orașele 

noastre consignațiile ca 
ciupercile după ploaie. 
Șl nu numai că s-au 
înmulțit, dar au șl puț 
mina pe spații din cele 
mai bune, situate fn va
duri comerciale, spatii 
construite cu truda noas
tră a tuturor, strîngit’d 
cureaua pină la refuz.

Ce este o con.donație 7 
Potrivit dicționarului ex
plicativ este un magazin 
In care se depun pzntru 
vinzare bunuri ale unor 
persoane particulare. De
spre răspunderile con- 
signatarului față de cali
tatea bunurilor a căror 
vinzare o mediază, dic
ționarul nu mat spune 
nimic, așa câ multe din 
aceste magazine sînt de 
fapt un fel de „Taica 
Lazăr“ prin care tranzi
tează mărfuri cu multă 
reclamă și puține cali
tăți, de cele mai multe 
ori achiziționate din ma
gazinele de solduri sau 
de vechituri ale Occiden
tului sau ale Levantului. 
De la una din aceste con- 
•gnațil l s-a tras necazul 

și domnului Butea Cor
nel din Ctrjlți.

„hi preajma Anului 
Nou (1992), nepotul meu 
— ne scrie dumnealui — 
a primit de la bunica sa 
■.urna de 11 000 de lei 
să-și cumpere un radio- 
casetofon. Nepotul are 
doar 17 ani, deci e mi
nor. A ochit cl un radio- 
casetofon pe gustul Iul 
la consignația „Leopard' 
din Deva șl l-a cumpă
rat Era cu două zile 
înainte de Anul Nou. 
Citul 1-a adus acasă, ra
dioul nu mergea decît 
pe o lungime de undă 
iar butonul de volum al
■ a .etofonului trebuia dat 
ia minimum ca să se poa
tă auzi ceva de pe casetă 
După Anul Nou, soția 
meu /bunica) a dus radlo-
■ aedofontil înapoi 
• on donație. Doamna 
primește mărfurile 
primit înapoi și t-a 
pentru aceasta un 
cerindu-l și un număr de 
telefon la care să o ț>oa- 
tă an tin ta să rină duffă 
bani atunci cind se ra

leop... arde? • 
vinde radiocasetojonul". J

Multe drumuri a făcut | 
doamna Bulea de la Cir- « 
fiți la Deva după bani, | 
dar bani pe radiocaseto- » 
fon tot nu a primit șl 
nici un alt aparat cores
punzător fn tchtmb nu a 
primit, Intr-o zi l-a găsit 
la magazin și pe patron 
— un cetățean străin. E- 
nervat de insistențele 
clientului cusurgiu, pa
tronul a chemat o fată 
din magazin și i-a spus : 
„aruncă-l la gunoi". Ra- 
diocasctofonul, nu clien
tul. Șl fata l-a aruncat. 
Bunica — ce altă treabă 
avea 7 — s-a așezat lin
gă recipientul de gunoi 
să-l păzească plnă ce va 
veni cineva de la poliție 
sâ lămurească diferendul. 
Cind a sosit poliția, s-au 
retras toți tn consignație : 
cumpărătorul păcălit, pa
tronul șl șoferul de po
liție, abandonind caseto- 
fonul in plata Domnului. 
Plictisit să stea singur, 
radlocasetofonul a făcut 
past și nepotul doamnei
Hulea a rămas șl fără a- I 
parat și fără bani. '

Nostimă intîmplare, nu? | 
Pe bunicii Hulea i-a • 
costat 11 000 de Ici pă- | 
căleala pe care leopar
dul i-a tras-o nepotului. 
Dar să lăsăm la o parte 
acest aspect.

Vasăzlcă „Leopard" a 
primit In consignație, du
pă toate probabilitățile 
un aparat neperformant, 
dacă nu defect, 
mul naiv pe care 
prins, l-a ars. 
intervenit pe traiectoria 
tranzacției oameni ma
turi, nedispușl să arunce 
pe fereastră 11 000 de 
lei, „Leopard" a repri
mit aparatul tn 
nație in speranța 
găsi un alt naiv, 
naiv insă tntirzla 
]>ară și cumpărătorii din 
Cirjițl voiau sau banii 
sau un aparat corespun
zător. Este momentul fn 
care se pare că leopar
dul cu pașaport de Orient 
șl-a ieșit din blană ți a 
zis : 
nlcule, să 
/’ăl e cinstit 
arde 7

ION

trodus gazul metan. Cu 
buteliile de aragaz ne des
curcăm greu, poluarea de 
la „Favior" și „Chimica" 
este încă grea pentru ce
tățenii orașului. Nici re
țeaua farmaceutică nu este 
pusă la punct. Dar vă 
spun că primarul, vicepri- 
marul, consiliul orașului 
se zbat să rezolve cit mal 
bine toate aceste proble
me, care sînt, de fapt, ale 
noastre, ale tuturor.

— Cind ați aflat că o- 
răștienii v-au ales primar, 
ce sentimente v-au stăpî- 
nit ?

— Sînt un om drept și 
cinstit: am fost bucuros. 
Mă gîndesc, și cred că nu 
greșesc, oamenii au chib
zuit că nu mai putem lăsa 
orașul pe seama oricui. 
Noi, localnici aici din moși, 
strămoși, purtăm răspunde
rea să cumpănim asupra 
tuturor necazurilor pe care 
le avem, dar șl să punem 
mintea și fapta la rezol
varea lor. Cine să ne facă 
treburile dacă nu noi ?

— Nu dați sfaturi, dar 
totuși cc le spuneți orăș- 
tienllor fn fncheierca con
vorbirii noastre ?

— Ca localnic, primar 
nou, ecologist, vreau pă- 
mînt, apă, aer curat. îm
preună vom face o discl- 
plinizare în orașul nostru. 
Inclusiv cu țiganii și biș
nițarii. îi aștept pe bunii 
mei orățtieni la sfat zilnic.

— Vă dorim numai... tot 
ce vă doriți I

Au consemnat:

Monotonia parcului din 
zona Gării Deva este, ade
sea, întreruptă de prezen
ța fustelor largi cu pică
țele strident colorate, care 
își oferă serviciile în pre
zicerea viitorului, contra 
unor sume aparent derizo
rii. Psihoza momentului, 
dublată de naivitatea in
dividului, fac de cele mai 
multe ori ca țigăncile să-.și 
atingă scopul propus — 
bani prin înșelătorie. Im
portant din toată această 
poveste este că metoda 
practicată este aceeași pen
tru oricare ghicitoare, fie 
că ca se numește Tanda, 
Magda sau Piranda.

De obicei, preludiul mi
cii escrocherii începe prin- 
tr-un aer curtenitor de 
testare a potențialei vic
time. O ademenire ieftină 
prin care, cu numai zece 
lei, îți spune necazurile, te 
dezleagă de farmece 1 Dar, 
să derulăm filmul care, 
după cum spuneam, este 
identic fn toate cazurile. 
Deci, după ce accepți jo
cul, trebuie să scoți 10 lei 
pe care îi dai țigăncii. 
Dintr-un cotlon ascuns al 
rochiei scoate o cărticică 
(sau, după caz, o iconiță) 
peste care trebuie să sufli 
de trei ori, timp în care 
banii dispar intr-un alt 
cotlon al .garderobei”. Mo
mentul psihologic favorabil 
țigăncii este pregătit prin- 
tr-o înșiruire de rele care

planează țjsupra persoanei 
„deseîntate". Fiind multe 
rele de spus, vine apoi o 
propunere tranșantă : „Hai 
după un boschet să nu ne 
vadă cineva", unde „vră
jitoarea" scoate o bucată de

necaz, de făcătură, de bles

TRAIAN DONDOR și 
CIL I. NEGREA

— I-a raionul de 
băuturi o secetă, în 
rest c apă de ploaie...

Piranda
știe tot!

ață albă pe care face șapte 
noduri. Ața trebuie ruptă 
pe la fiecare nod ca. în 
final, profitînd de neaten
ția naivului, să schimbe 
cele șapte bucățele cu un 
alt capăt de ață (palmat 
cu mare grijă) ce ți se pu
ne în mînă. -Vezi, ești 
blestemat pentru șapte ani. 
Ața este întreagă. Două 
femei, una din stingă, alta 
din dreapta, ți-au luat trei

Dai o bere ți te 
necaz".
continuă. Repetă 
ori după mine:

semne... 
scap de

Jocul 
de trei
„Leapădă-mă, Doamne, de
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ani, pentru furt în 
avutului privat 
pe raza comunei 

de Sus, acum a-

Unii infractori, cu toa
te că știu cc pedeapsă au 
de executat sau pentru 
ce fapte sint urmăriți, 
s-au gindit că, dacă um
blă dintr-un loc în altul, 
nu li se va da de urmă. 
Greșit raționament, de
oarece numai intr-o sin
gură zi poliția a prins 8 
infractori urmăriți. Rețin 
atenția următorii : Socra- 
tc Ilariton (50 de ani), 
din Hunedoara, care avea 
de executat o pedeapsă 
de 1,6 
dauna 
(prins 
Sălașu
restat): Gyula Szasz (33 
de ani), din Miercurea 
Nirajultii, județul Mureș, 
urmărit pe țară de Poli
ția județului Timiș, pen
tru comiterea In anul 1991 
a unui omor în munici
piul Timișoara (prins în 
orașul Vulcan) ; George 
Iancu (30 de ani), din 
Scbeș-Alba, care, fiind 
condamnat pentru furturi 
de Judecătoria Tg. Căr- 
bunești, se sustrăgea de 
la executarea unei pe
depse de 3,6 ani închisoa
re (prins tot în orașul 
Vulcan). Celor în cauză 
și altora ca ei nu Ii s-a 
pierdut urma, nruin aflîn- 
du-sc la locuri sigure.

AVZ/<,/W/>'A’.W.Y.W.,.W.'AV^,A'.W.,WA’.,AW,V/.V.Y^.-<VA-rtWAV.-,

• Conducătorul autotu
rismului 2-HD-6290, Morar 
Ghcorghe, din Riblța, nr. 
160. buldozerist ia E.M. Țe- 
bca, din cauza neatenției. 
□ intrat cu mașina fn co
liziune cu o căruță caro 
circula din sens invers. 
Autoturismul a fost ava
riat.

• Pătruț Fierea, militar 
fn termen la U.M. 0105 Pe
troșani, afllndu se sub in
fluența băuturilor alcooli
ce, s-a urcat la volanul

De pe șosele adunate
autoturismului l-IJD-i)469. 
Cum nu poseda permis de 
conducere și depistat fiind 
de organele de poliție, do
sarul de cercetare va fi 
soluționat de procuratura 
militară.

• Șoferul profesionist 
Grumăzescu Dorin-Marccl, 
din Reșița, țl-a accidentat 
propria soție. Circulind cu 
viteză excesivă, a pierdut 
controlul volanului, a ieșit 
din partea carosabilă n 
drumului și s-a izbit vio 
lent de un pom.

• Tot viteza este cauza 
accidentului de pe raza o- 
rașului Orăștie, unde tînă- 
rul de 22 de ani. Angliei

Mihai, electrician la I.M. 
Cugir, prof ițind de caii 
putere ai autoturismului 
KU 2554, Intr-o curbă a 
fiicrdut controlul volanu- 
ui, a intrat într-un pom, 
după care s-a răsturnat cu 
autoturismul. Șoferul și 
încă doi pasageri se 
pe paturile spitalului.

aflu

mai 
pe 

Badea

• Aparatul radar 
potolește, cit de cit, 
grâbitii șoselelor : 
Ghcorghc, din Deva, a cir
culat in localitate cu auto
turismul 2 HD-9023, cu l>2 
km/h, iar Oprea Doru-Pe- 
trică, din Hunedoara, a 
circulat cu autoturismul 
2-1ID-923H, cu 11!) km/h.

• In orașul Oruștie, pen-

necaz, de făcătură, de bles
tem făcut la ceas de sca
ră și aruncat între drumuri 
pentru a-ți împrăștia no
rocul. Dă mîna să te dez
leg. Scoate trei sute, nu 
pentru mine, ci pentru ti
ne. Doamne, bate-mă da 
că te înșel I Am trei copii 
acasă și nu vre iu să 
mint" (tară o alta înti ob i 
re își dezvelește un sin 
din care scapă o-picătura 
de lapte). • Știi, n-am d 
cît mărunțiș. • Ihi știu ' 
ai. Omule, nu te z„ 
n-am nevoie de banii tai. 
• Accept jocul mai depar
te. Scot din buzunar cil.iva 
zeci de Ici, pe care-i țin 
în mîna stingă. Ochii la
comi ai țigăncii privesc 
spre mărunțiș, unde doua 
monede de 50 de Ici ii 
rețin atenția. Cu seninăta
te, face o mică rocadă, in 
schimbul banilor îmi lași 
un capăt de ață. „Lîn^ă 
ață pune trei boabe de pi
per, o firimitură de piine 
și puțin zahăr. Nu uita și 
o fotografie în trei zile do 
marți. Ne mai înlilnimț< 
vei fi cel mai fericit".

Cu siguranță ne vom 
mai întîlni — cu toate cu 
jocul a costat 147 de Ici 
— dar, probabil, nu la a- 
celași scenariu.

tem făcut la ceas de sca
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(fără o alta întreb i

re își dezvelește un sin
din care scapă o-picătura
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te. Scot din buzunar cil.iva
zeci de lei, pe care-i țin
în mîna stingă. Ochii la
comi ai țigăncii privesc
spre mărunțiș, unde don;

iimonede de 50 de Ici
rețin atenția. Cu seninăta
te, face o mică rocadă. In
schimbul banilor îmi lași
un capăt de ață. Lin^ii
ață pune trei boabe de pi
per, o firimitură de piine
și puțin zahăr. Nu uita și 
o fotografie în trei zile <lc
marți.
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Ne mai înlilnim,< 
vei fi cel mai fericit".

Cu siguranță ne vom
mai întîlni — cu toate ca
jocul a costat 147 de Ici
— dar, probabil, nu la a-
celași scenariu.

CORNEL POENA It

INFORMEAZĂ
JOACA DE-A VOLAN C L

Din rău, în mal 
Această expresie se 
trivește de minune 
Doru Stăuți, din satul 
Almașu Sec, comuna Cîr- 
jiți. Acesta, în data <h* 
28 februarie a.c., a fost 
depistat de agenți de cir
culație in timp ce condu
cea un autoturism ne- 
inscris în circulație, rină 
aici rău. Dar răul este 
și mai marc prin faptul 
că în luna decembrie 19QI 
a fost depistat conducîixl 
același autoturism, în a- 
cecași situație și aval i- 
indu-l pe raza comunei 
Soimuș. Reparația a efec
tuat-o fără dovadă de la 
organul de poliție. Acum 
va răspunde in fața 
E‘i-

De o totală lipsă 
responsabilitate a dat 
vadă Carol Szasz, | 
sionar din Petroșani, 
re i-a încredințat volanul 
autoturismului său mino
rului Mihail Csizmadia 
(16 ani), elev la școala 
profesională din localita
te. Noroc că a fost oprit 
Ia timp de poliție și ne
noroc 
tul „binevoitor” 
cum va răspunde 
legii. Joaca dc-a 
nu poate fi, sub 
motiv, tolerată.
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sionarul 
de 57 de 
aflindu-se 
turismului 
s-a asigurat la efectuarea 
virajului spre stingă, tam- 
ponlndu-se violent de un 
trailer care circula din fa
ță. Accidentul s-a soldat 
cu moartea lui Moțoc Tu
dor, pensionar, din comu
na Geoagiu.

Tănase Nicolae, 
ani, din Cugir, 
la volanul auto- 
1-AB-9C51, nu

• Au fost găsiți condu- 
cînd autovehiculele sub In
fluența băuturilor alcooli
ce : Tureaș Nicolae, trac
torist la SMA Ilia, Isac 
Vasilc din Daia Română, 
județul Alba, șl Negrila 
loan, din Brănlșca.

Cpt. MIHCEA NEGRU, 
Serviciul Circulație din 
Inspectoratul de Poliție 
al județului Hunedoara

16,00
16,10

18,35

17,05

18,05

20.30
21.00
21.30

22,00
22,35

Ac 
D<
»

Di 
do 
Er 
fn 
ge
Cc 
Oi
N; 
R;
Cl 
Sc
TI 
ci<
Tf 
Bl
Sc

i
(PE PR

23,05 SI
In

< In 
ro 
cc
M
P'
ni

si



Ol, 9 APRILIE 1992 Pag. 3

oi.
PRII.IE

LV MUL I

.alități
Idnct 
\
de muzică 
cui dc
i noi 
-magazin 
olități 
■ncicxi 
ultură 
inească 
nivcrsi-

jcoală 
ica pentru

m
alități 
■re moldave 
nuri in 
loric
tatca 
mițoarci

■discuF 
cil <
ilare

lele 
ulei

inul 
ornic

ne animate

alități

ort

serial.
LI. AS'*
117

ața națiunii, 
rtidelc 
liticc

•ctii 
re 

te in 
al

rter *92

ica 
imcnluln. 
tualitâți 

on

AMUL II 

alități 
ac animate 
lărețul 
sabie 
anar 
Tsonajo 
iunca 
nba 
ană 
crtul 
estrei 
mâlc
>
SF 

iada
Interira-

1
Europe 
World
ce.

SOȚI

RAMUL II)

relatări * 
viul nostru 
arțian Ulca- 
* Economia 
ncascM în- 
? (III) • 
urii pentru 
■sul romu- 
lllui * I.u- 
la noi aca-

Prevenirea incendiilor - o activitate permanentă
— Domnule colonel, ce 

ne puteți spune despre 
daunele materiale și mo
rale provocate de incen
dii ?

— Noi. cei care ajungem 
primii la locul incendiilor, 
constatăm cel mai bine sta
rea de disperare in care 
se găsesc cei in cauză. Vă 
dați seama, o familie mun
cește o viață întreagă la 
o casă de locuit, pe care 
toți și-o doresc cit mai a- 
rătoasă, șl totul se distru
ge in citeva minute. Do
resc să adaug că. in gene
ral, oamenii nu cunosc for
ța distructivă a focului. 
Privit în sobă, el este foar
te pașnic, dar scăpat de 
sub control se dezvoltă ra
pid. mai ales cînd se creea
ză condiții de pătrundere 
a aerului, dc formare a 
tirajului.

— Cite incendii au avut 
loc în anul 1991 ți care 
au fost principalele cauze 
care le-au generat ?

— Situațiile statistice ne 
arată că in anul trecut 
s-au declanșat 45 dc in
cendii. din care 15 la a- 
genții economici, 30 la gos
podării cetățenești, inclu
siv la apartamente. Cau
zele sint multiple ți au la 
bază o diversitate de pro
cese determinate de reali
zarea producției materiale. 
Altele sint ți de ordin su
biectiv. strins legate de 
comportamentul omului.

Au fost multe incendii 
datorate focului deschis 
(chibrituri, arderea restu
rilor vegetale etc.), precum 
ți neglijenței fumătorilor 
(aprox. 30 la sută). Aici 
avem ți cazuri de acțiuni 
inter/ționate dc incendiere. 
Instalațiile electrice imoro- 
vizatc sau cu diferite de
fecțiuni au produs incen
dii cu pagube însem
nate (16 ]a sută). Asupra

acestor cauze ne facem da
toria dc a reaminti că in
stalațiile electrice trebuie 
să fie realizate și repara
te numai de către personal 
de specialitate. Mai sint 
și alte cauze, în procente 
mai mici (2,2—6 la sută) 
cum ar fi : aparate elcc- 
trocasnice lăsate sub ten
siune. coșuri de evacuare 
a fumului cu defecțiuni

enta in munca de preve
nire. Rețin atenția scurt
circuitele electrice (atelier 
zincare al S.C. „Rompiro" 
S A. Orăștie. locuințele lui 
Gașpar Danilov din Vul
can — unde și-au pierdut 
viața doi copii. Rota Ana 
din Hunedoara ța.), scurt
circuitele electrice auto 
(autoturismul lui Stan Eu
genia din Mintia ți auto-

Convorbire cu <11 colonel GIIEORGIIE PASCARU, 
șef al Inspecției Județene de Prevenire 

a Incendiilor

constructive, afumătorii 
improvizate, jocul copiilor 
cu focul. De asemenea, a 
crescut numărul incendii
lor la autovehicule, cauza
te în special dc scurtcir
cuitele la instalațiile elec
trice auto.

Și în județul nostru s-au 
semnalat două răbufniri, 
ca urmare a scăpărilor de 
gaz metan sau gaz de bu
telii, fără urmări deosebi
te. Recent, un astfel dc 
eveniment, care s-a soldat 
cu avarierea gravă a unei 
autodube pentru transpor
tul muncitorilor, aparținînd 
Minei Țcbea, s-a datorat 
folosirii unor persoane ne
instruite pentru transpor
tul ți manipularea butelii
lor de aragaz cu mijloace 
ncadecvatc.

— Dacă tot ați vorbit 
despre acest eveniment, vă 
rugăm să vă referiți la in
cendiile izbucnite în acest 
an.

— Rină în prezent, cu
noaștem situația dc la 
douăzeci de intervenții rea
lizate de către subunită
țile noastre dc pompieri. 
Nu toate sint cu pagube 
materiale importante, dar 
..noi contabilizăm" inter
vențiile pentru a ne ori-

duba aparținind B.A.D.l’.S. 
Deva) ; două cazuri de de
fecțiuni — scurgeri dc li
chide combustibile — la 
instalațiile proprii dc în
călzire a locuințelor (Ilin- 
ca Mircea din Orăștie și 
Ilcnțiu Victoria din Deva) ; 
coșuri de evacuare a fu- 
inului, defecte, și afumă
torii improvizate (Măstâcan 
Vasile, din Hunedoara, Că- 
tănoiu Viorica și Gyork 
Elisabcta, din Deva).

— Ce trebuie să sc în
treprindă pentru a avea 
cit mai puține evenimente 
în acest an ?

— In primul rind. toți 
cei ce fac educație (fami
lia, școala, unitățile dc cul
tură, biserica ș.a.m.d.) pot 
aborda problemele șj sub 
acest aspect al pregătirii 
populației pentru preveni
rea și stingerea, în fază 
incipientă, a incendiilor. 
Constatăm că in unitățile 
economice și in instituții 
a scăzut preocuparea pen
tru instruirea snlariaților, 
iar la sate sc pare că pre
venirea și stingerea incen
diilor este o problemă a- 
proape complet neglijată.

Acum trecem în perioa
da de primăvară, ceea ce 
înseamnă mutarea focului 
din casc în bucătării dc

vară, in grădini, pe cimp, 
sau spic păduri, unde sint 
arse resturile vegetale.

Țigara, restul de chibrit, 
orice scintcie pot declan
șa pagube dc mari pro
porții. De aceea trebuie 
să supraveghem copiii, să 
interzicem jocul acestora 
cu focul. să veghem cu 
deosebită atenție instala
țiile dc ga- .și gaz de bu
telie. Să inlăturăm toate 
defecțiunile dc ia instala
țiile electrice (să începem 
cu siguranțele, cu izola
rea prin tuburi metalice, 
distanțare și alte forme 
de protejare față de ele
mentele combustibile ale 
construcțiilor). Să nu su
prasolicităm instalațiile c- 
lectrice, unele fiind îmbă- 
trinite. Corpurile dc ilu
minat trebuie să fie pre
văzute cu globuri de pro
tecție ; întrerupătoarele și 
prizele verificate și bine 
fixate, debarasate de ma
terialele combustibile. Dc 
asemenea, să verificăm, a- 
colo unde sint, instalațiile 
de paratrăsnete și să in
lăturăm toate defecțiunile 
de la acestea.

Contăm in perioada ime
diat următoare pe acțiu
nile noastre specifice dc 
prevenire a Incendiilor în 
orașe, unități economice și 
instituții, la păduri, dar 
și pe aportul consiliilor de 
prevenire și Stingere a in
cendiilor de la primării, pe 
cel al formațiilor civile dc 
pompieri, care în această 
lună și în cea viitoare des
fășoară controlul dc pre
venire a incendiilor în 
gospodăriile cetățenești.

Mai contăm și pe înțe
lepciunea oamenilor, de a 
se feri dc necazuri, pe 
capacitatea lor dc a sc 
autoapăra împotriva incen
diilor.

I. TOADER
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AZI, LA HUNEDOARA

bal. Este de dorit să sc 
ia toate măsurile pentru 
ca partida dintre cele 
două combatante să sc 
desfășoare în bune con
diții, echipele, simpati

zant, ii lor să lase Ia o 
parte animozitățile dc 
pînă acum, să se joace 
fotbal, iar spectatorii 
să-și încurajeze in mod 
sportiv favoriții. (S.C).

MET VLOPLĂSTICĂ ORĂȘTIE — 
MINERUL CERTEJ

SUCCES HUNEDOREAN LA BOX

Azi, pc stadionul „Con
structorul" Hunedoara, 
inccpînd de la ora 16, 
se desfășoară meciul res

tanță dintre Mctalo- 
plastica Orăștie și Mine
rul Ccrtcj, din campio
natul județean dc fot

l.a Campionatul Na
țional de box — faza de 
zonă — ce s-a desfășurat 
la Craiova, singurul re
prezentant al județului

Hunedoara ce s-a califi
cat pentru faza supe
rioară este Toina Zgîr- 
dea, component al AS. 
„Mincxfor" Deva. (S.C.)

I

I 
Iw
I*
I
I
I
I*
I*
I%
I*
I*
I*
I
I 
I*
I

I%
I

Concursul 
din 12 aprilie

Pronostic : 1, X I
8.

9.

DINAMO (1) 22 16 6 0 53—11
— V .( R MOV ,4 (3) 22 9 8 5 25—11

38 ( ; 16)
26 ( + 2)

Cei din Bănie par să-și fi i 
Pronostic : 1. X

revenit.

2. F.C. HACAU (11) 22 8 3 11 20—36 19 (—3)
— STEM A (2) 22 13 5 1 37—15 31 (4-9)
Băcăuanii, dacă vor pierde, 
tuația.
Pronostic : X

Ișl vor cigrav.i si*

X ATALANTA (11) 27 8 11 8 21—23 27 < 1)
— LOGGIA (12) 27 8 9 10 41—11 25 <—1)
Atalanta rămine, în continuare, 
bilă... de orice rezultat. 
Pronostic : 1, X, 2

o echipă cupa.

4. RARI (16) 27 4 9 11 19—36 17 (-11)
— NAPOLI (3) 27 12 10 5 46—33 34 (16)
Napolitanii au șansa să-și asigure un loc frun-

10.

II.

ta.ș în clasament, care să le asigure participa
rea în Cupa UEFA.
Pronostic ; X, 2

-. CAGLIARI (11) 27 5 11 11 25—31 21 (—5)
— GENOA (9) 27 9 10 8 32—32 28 (0)
Oaspeții sc arata o echipă extrem dc incomodă
în deplasare.
Pronostic : X

6. f REMONESE (17) 27 4 7 16 18—39 15 (—13)
— MILAN (1) 27 18 9 0 55—15 45 (4-17)
Experiența liderului îți va spune cuvintuf.
Pronostic : 2

T. INTER (5) 27 8 15 4 23—21 31 (4-5)
— PARMA <«) 27 « 12 8 26—24 30 (4-4)
Este un meci cu o însemnătate importantă pen. 
tru locurile din... cupe.

12.

13.

LAZIO (7)
— 1 IORE.M*. (13)
Echipa dm Firenze 
neagră prin care 
ca favorite.
Pronostic : 1, X

a

27 9 II 7 
27 8 MII 
parc sA 
trecut, dur

36—28 29
31—32 21

ti ieșit din

(ȚI) 
(—I) 
pasa 

gazdele pornesc

27 9 11 7
27 8 12 7

29—25
28—28

SAMPDORIA (8)
— ROMA (10)
6AMP dorește o revanșă a partidei din 
Roma este o echipă foarte incomodă. 
Pronostic : 1. X

VERON V (15) 
— TORINO (I)
Un eșec al gazdei 
startul, la toamnă, 
Pronostic : 1. 2

27 7 5 1.'
27 10 12 I 

lor ar face 
în divizia

CESENA (9)
— PISA (5)
In campionatul 
partide consecutiv, 
va ceda.
Pronostic : X

29
29 

italian, 
fiind

29
28 
tur,

( O 
< I 2) 
insă

19
32

16—36
25—13 

ca Verona 
secunda.

28—21
31—27

I -7) 
( I 6) 

să in

8 13 8
9 13 7
o echipă rar 
greu de crezut că

29 (|1)
31 ( | 1)
pierde 2 

Pisa

29 8 9
29 10 16

LECCE (18)
— ANCONA (2)
Oaspeții sint specializați în cgalurî 
ci fiind foarte greu de 
Pronostic : X'

învins.

12 26—31 25
3 28—18 36

„afara1*

(-3) 
( i 8)
<I2),

29
29

7 15 7
10 16 3

LUCCHESE (IO)
— BRESCIA (1)
Liderul are posibilitatea să mai 
tre în clasamentul „adevărului**. 
Pronostic : X

25—25
39—25 
adune

29
36 

ceva

< I I)
< I 6) 
«cs.

I
I*I
I

I 
s I 
i
I
NI 

din str. Libertății, Deva. Se vor recepționa 8—16 | 
programe TV (satelit și naționale). Avans pentru ij 
instalații în bloc — 5 000 de lei, racordarea la .. 
rețea 5 000 dc lei, abonament lunar pentru | 
întreținere — 150 de lei.

Au prioritate de înscriere blocurile vecine 
cu blocul G, din str. Mărăști, Deva.

Informații la telefon 956/25446, zilnic între 
orele 18—20.

• 1 •

SOCIETATEA MIXTA DARKO V.M. SAT S.C.S.

DEVA

Executa instalație dc recepție și transmitere 
programe TV prin cablu, începînd cu blocul G,

(405)

ATCOM DEVA
ANUNȚĂ DESCHIDEREA

RESTAURANTULUI

„CLUBUL MEȘTEȘUGARILOR"

din str. Aurel Vlaicu, nr. 1, cu servire promp- 
de băuturi alcoolice, vinuri de podgorii, 

servim ciorbe,
ta
bere, cafea etc. Concomitent 
inclusiv ciorbă de burtă, preparate la grătar 
din carne de porc și dc pui, ficat de pui și dc 
porc. Organizăm nunți, botezuri, pomeni, zile 
onomastice etc. Servim și pentru acasă din 
produsele i cotlet de porc, pipote, ficat de pui 
și de porc, la prețuri acceptabile.

Orarul barului : 6,30—14,00 ; orarul restau
rantului î 10—22. (400)

SOCIETATEA COMERCIALA

„UNIVERS"

A N U

S. A. DEVA

N T Ă

Organizarea în data do 20 aprilie 1992 a 
licitației de acordare în locația gestiunii, în baza 
H.G. 1228/90 și rl.G. 140/91 a unității :

• CHIOȘG ZIARE—TUTUN, LA GARA DIN 
DEVA.

înscrierile pentru licitație sc fac pînă la data 
17 aprilie 1992, la sediul societății, str, M

Kogălniceanu, bl. 14, telefon 16015.
Locul tinerii licitației este la GARA din 

DEVA.
Anunțul de licitare a locației gestiunii a mai 

fost publicat în ziarele din 11 I. 1992, din 10. 
III. 1992.

de

MINISTERUL CULTURII 

INSPECTORATUL PENTRU CULTURA

AL JUDEȚULUI HUNEDOARA

ANUNȚA:

I
s

I
I
4

Ca în perioada 13—30 aprilie 1992 se 
face înscrieri pentru posesorii dc atestate a 
ror valabilitate expiră pînă în 31 decembrie 
1992, ca și pentru cei neatestați încă.

Informații suplimentare se pot obține la 
Centrul pentru Conservarea și Valorificarea 
Tradiției și Creației Populare al județului Hu
nedoara — Deva, telefon 956/11350, interior 
125, sau București, telefon 90/33'837.

(406)

vor 
cd-

i
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PUBLICITATE

ANIVERSARI
■ MAMA, tata ți rude

le apropiate ii urează „l.a 
multi ani" și o viat i de 
visuri împlinite dragei lor 
Aluna Stănculcseii, din Ha
la de Criș, cu ocazia majo
ratului. (1678)

VÎNZARI - 
CUMPĂRĂRI

• MIX'D camionetă Mer-
cedc - 306 D Diesel, 3,5
tone, acop-'rit i, camion 
H .nom.ig Menclics 4,5 to
ne, camionetă Renault 4FG 
cu motor l 100 cmc, con
sum 5 litri benzină. De
va, telefon 13187, orele 
1G 23 (2151)

• VlND BMW, l'iat
UNO, Renault 5, Audi 82. 
Deva. 10323. (2163)

• CI Ml’AR pianină sau
pian. Deva, telefon 1807r>, 
HlL'l. (2161)

• ( VSA de schimb va
luta' „Garant", Sucursala 
Hunedoara, *tr. Victoriei, 
I :, vinde i cumpără va
lută la cele mai av ,nta- 
i' i • prețuri.. Nu se per-

comi'icn. (2161)
• i'iNU m< tociclctă 13, 
ipa.-it.ite cilindrică 350 

mc, preț convenabil. De-
V ., telefon 2116 ’ I

(2167)
• >( C'>MC< INSTRUCT

s.HL. Deva vinde către 
populație și s.-‘iei (tj co- 
mcrcialc materiale con
strucții, ciment, var, tc- 
r acul faianță, gresie. Te
lefon IRIU/1. (2160)

• V (ND -Skoda S 10O,
preț convenabil. Brad, tc- 
Ir/rn 5158'.’. după oi i 
Iii (210a)

• ' 1‘;D loc de rasă, str. 
O’ar.lur, videw recorder 
JVC. D v.i, t lefon 2061.1.

(221b)
• CONTRA microbuz 

bun Diesel sau bonz ce
dez s;m \inl apartament

camere central, bulevard, 
bl. I’, et. I, di.istipra băn
cii p'-.tci. ușor transfer- 
r .!.ri s.i'.â protocol. Te 
lefon 18.ol. Dm.

(2170)
• I.ND apartament

• rrnere. parti r, cu canali
zare souarată. balcon în 
chis. I*’ci, magazie, cores
punde și pentru spațiu co- 
rncTci.d. Deva, . artier Da
cia, iii 28, îc. A. ap. 1. 
I'riorit ite valii', i

(«73)

• VÎND Trabant 601 s. 
Orâștic, telefon 41125.

(2474)
• VlND casă, materiale 

de construcții BCA. Deva, 
V. Babeș, 32, telefon 21372.

(2476)
• VÎND butelie aragaz.

Preț convenabil. Deva, te
lefon 23432. (2477)

• VlND Vilbrochcn pa
lier mărit, Frânt, persan. 
Deva, telefon 24065. (2481)

• VlND Trabant 601S. 
fabricație 1987. Informații 
Călan. telefon 31206. (2482)

• VÎND piatră pentru 
construcții, Nicula. Deva, 
Grivițci 45, telefon 15693.

(2183)
• VlND cazan țuici, 150

litri. Orăștie, telefon 42991, 
.Avram. (2185)

• VÎND mașină de spă
lat Mba-Lux 8, preț con
venabil. Deva, str. Al. Vii
torului, bl. O 1, ap. 35.

(2486)
• VÎND convenabil ma

șini de scris electrice și 
spărturii de marmură. De
va, informații la telefon 
13830. (2488)

• S.C. RIsTEZ VI’— 
Hunedoara S.A.—De
va (fost ICRA) cum
pără de la populație 
sticlo și borcane. Cen
trul de achiziție este 
pe strada Dr. P. Ciro
za, nr. 11, vizavi de 
Policlinica C.S.H.. O- 
rar de funcționare 9— 
17. (2289)

• A ÎND medicamente
Germania pentru reuma
tism. Hunedoara, telefon 
957/13080. (2292)

• Vi ND armă nouă, ca
libru 12 și calculator Cil’, 
Hunedoara, telefon 24180.

(2290)
• VÎND urgent casă. In

formații Hunedoara, tele
fon 13190. (2288)

• A ÎND urgent Trabant • 
și Renault 12 break. Hu
nedoara. (Ului Decebal nr.
6). telefon lai.’G, thipă o-
r.i 16. (1311)

• ' ÎND t 1 vizor color
F.lcrom in u iranție. preț
foarte convenabil. Deva
telefon 25150. (2189)

• \ IND televizor alb-
negru Olt 211 II. în ga
ranție. Dcv.i, telefon 21031, 
după ora 12. ( ’490)

• VlND cărți de studii
in domeniile -. rnat inati- 
că, fizică. Localitatea For- 
nadia, nr. 78. cum m.i Șoi- 
muș. (2I"I)

ÎNCHIRIERI
• ÎNCIIIRIF.M spații!

pentru activitate particu
lară. Relații Deva, telefon 
11720, seara. (2171)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament
2 camere Galați cu simi
lar Hunedoara. Hunedoa
ra. telefon 20675. (2291)

PIERDERI
• PIERDUT carnet șomer,

pe numele Onciu I.ucia, 
eliberat de Forțele de Mun
că1 Hunedoara. 11 declar 
nul. (1 il2)

DIVERSE
• CU autorizația nr 6/13, 

din 23 martie 1992, ;1 luat 
ființă Activitate Indepen
dentă „Kiss", cu sediul în 
Deva, reprezentată prin 
Suba Mugurel loan, avînd 
ca obiect de activitate co
mercializarea cn gros și cn 
detaillc a produselor indus
triale, confecții, tricotaje, 
indigene și import intra
te legal în țară. (2479)

• CU autorizația nr. 1486
din 30 iulie 1990, elibera
ta de Prefectura județului 
Hunedoara, a luat ființa 
Asociația Familială „Expo 
Suzi" cu sediul în Petro
șani, reprezentată prin 
Biadeanu N’colae. avind 
ca obiect de activitate ma
gazin prezentare și desfa
cere mărfuri import intra
te legal in Iară, consigna
ție, transport persoane și 
mărfuri. (2178)

OFERTE DE SERVICII
• S.C. DERBY-TRANS

SRL execută transport de 
marfa cu autocamion 5 
tone. Ilunedoarif, telefon 
17863. (2162)

• EXECUTAM închideri 
de balcoane, grilaje, con
fecții metalice. Vindem 
plasă de sîrmă, mașină de 
cusut. Relații Deva, tele
fon 11720, scara. (2472)

• ANGAJAM ospătari,
femei sub 25 ani, fizic plă
cut. Informai ii la telefon 
25683, Deva. (2488)

• S.C. INDAGRO-PRO-
DUCT SRL Hunedoara an- 
gaicaz.i merceolog, comis 
voiajor, \ inzutor. Relații. 
Hunedoara, telefon 21752, 
Cozlac. (2293)

• „COMPUTIX ‘ STIL 
Deva, bdul Decebal, 
bl. R, telefon 956/ 
17167, organizează in 
perioada 20 aprilie — 
16 mai cursul inten
siv : Tehnoredactare
computerizată și se
cretariat. Se studiază : 
Hardvvard graphics, 
ventura publishers, 
news, wordstar, word- 
perfect. Dotarea deo
sebita (4 calculatoare 
personale Laser AT 2), 
înalta ținută teoretică 
a cursului și dialogul 
permanent cu calcula
toarele din dotare vă 
asigură condiții opti
me in calificarea ra
pidă pentru ocuparea 
oricărui post în dome
niu. Organizăm în pe
rioada 13 aprilie — 
27 iunie meditații in
tensive și teste pen
tru admiterea în liceu 
și facultate, precedată 
de test psihologic.

(2168)

MATRIMONIALE

• l’ERSOAN \ in vîrstii 
caut soție in etate de 65— 
75, pocăita sau să devină. 
Vizita de cunoștință intre 
orele 10—12, sir. N. Băl- 
resell, bl. 22, sc. A, ap. 21. 
Telefon 28198, Deva. (2480)

DECESE

• SOȚLA Anca, fii 
ca Roxana, părinții 
l’ascu și Viorica anun
ță dispariția din via
ță la numai 42 ani a 
dragului lor,
ing. l’ASGJ IIlCA, 

din Uimești. înrnor- 
mintarea azi. 9 aprilie 
1992, ora 11, in satul 
Ciula Mică. Dumnezeu 
să-l odihnească 1 (24n5)

• UN ultim omagiu 
pen'ru iubitul nostru, 
itig. PASC U I1ÎCA, 

plecat prematur din
tre noi. Fratele Simion 
cu soția Dorica și so
ra Paula cu solul C'os- 
tică. Nu le vom uita 
niciodată! (2195)

a f t t f < f

I
CAMERA DE COMERȚ 

ȘI INDUSTRIE tX JUDEȚULUI

HUNEDOARA DEX A

I

împreună cu S. C. APROTERA S.A.
Organizează în perioada 14—16 aprilie 

1992, la sediul S.C. APROTERA S.A. (fosta 
Bază 20) din Simeria, str. Depozitelor, nr. 1

o expoziție de mașini, utilaje și 
agricole cu participarea firmelor:

O MECANICA M.A.R.I.U.S. S.A.
Napoca

© MECANICA CEAIILÂV S.A. 
Neamț

• CARMETAPLAST S.A. Deva
• HIPERION S.A. Stei — colaboratoa

rea firmei F.RREPI Italia.
(398)

CONSILIUL ORAȘULUI

S I M E R I A

unelte

Cluj-

l’iatra-

Interzice cu desăvârșire depozitarea gu
noaielor și a deșeurilor de orice fel pe raza 
orașului Simeria și atenționează agenții 
nomici și persoanele fizice că se vor lua mă
suri severe împotriva celor vinovați de încăl
carea restricției. (10 J)

cco-

LOGOJAN ALEXANDRU GHEORGHE

VĂ INVIT/X LA
EXPOZIȚA DE TEHNICA DE CALCUL 

ȘI INFORM ATICĂ
Ce va avea loc in sala I.C.P.M. Deva, 

perioada 10—12 aprilie 1992.
Intrarea gratuită.

CONSUL DEVA S. A.

în

(403)

5
c
<

<<ic mică puhlir ilatr* și in inimic
•J Persoanele interesate, din municipiu si (lin 
<1 irealitățile învecinate, se pot adresa la chioșcul 
< propriu de difuzare a presei, situat in Ihinc- 
J«loara, bdul Dacia, nr. I, lingă florărie și ofi- 
'Itiul poștal. Chioșcul este dolal cu postul tele- 
} fonic 16920, prefix 9.17.
ț Apelind la serviciile chioșcului din munici- 
£ pitii Hunedoara, economisiți timp și bani.

j
w 
i: 
••

z
SERVICII DE „MICA PI BI.ICI I’XTE"

LX HUNEDOARA <
Ziarul „C'uv intui Liber" prestează servii ii J 

kipiiil Hunedoara, ț
i munîfiniil si di 11 î

I

t
*

I
SECȚIA UTILAJ TRANSPORT PRODUCȚIE 

INDUSTRIALĂ ALBA-IULIA
str. Oborului, nr. 10, telefoane 968/26261, 26265, \ 

vinde prin licitație publică în ziua de 8 mal l| 
1992, ora 9, următoarele:

Buldozere 
Excavatoare 1’ 600 și 1 200 
Stație sortare mobilă 
Cilindru compactor 
Convertizoarc sudură 
Edectropalan 8 to 
Remorci traci.>r monoaxă 
Motoare tractor D I 10 
Motoare buldozer D 105•

• Motoare clectrirc 10 kXV la 75 kXV
• Mașină iniireptat si fasonat otel beton.

(112)

IOI RING A.C.R. BEA \

ortțdni/ca/j următoarele excursii : <
ȚUICI X, di autocar IKARLS, 12—17 j 

aprilie 1992, preț II 813 lei și 15 l)M;J 
TURCIA, eu autocar MERCEDES, 19 j 

preț 9 760 lei si

(C EHO-SI.OV \ <
1992, pici 5 500 4I

cu autoi itr
ti nația NI'UN- z 

și HEILBRONN, in lei și DM.}
Programul excursiilor pe zile il puteți con-J 

i la X.C .R. IJeva, telefon 12822. 4
(110) f

^AA/VWWVWWWVWW4VWWWWWVWW1AMWWWIi

«•
a

— 21 aprilie 1992,
20 DM ;
ftANSt X-BISTRIȚ A 

( I \). 11 II aprilio 
lei si 2() BM ;
l’ranspoG (.IIlMțMț, 

St 3X1 \ si !K ARI S des 
BilCG

CONTOARE TAXI OMOLOGATE 
ELECTROSIGM.X S.A. Cluj-Napoca 

oferă, în condiții deosebit de avantajoase, con
toare taxi omologate la Institutul Național de 
Metrologie București.

Relații la telefoanele: 95/115038, 95/
115039, 95/115010, interioare 115 si 201.

(396)

v ă

(

* J

nr. J 20/68/1991
Bdul Decebal, bloc P, telefon 11130 

ORGANIZEAZĂ 
incepind cu 20 aprilie 19(12, 

următoarele cursuri :
© utilizatori (studii medii)
• analiști—programatori asistenți 

(studii medii)
• programatori de aplicații do gestiune 

(studii superioare),
pentru gama de microcalculatoare I*C 

compatibile IBM.

înscrierile se fac la sediul firmei piuă la 
data de' 20 aprilie 1992. (408)

SOC IET XTEA COMERCIALĂ

PRODIMPEX—COM S.R.L. DE\ X

Vinde ( n gros și eu detaillc : 
congelatoare 160 1 și 210 1 
faianță albă, cal. I 
margarina
ciocolată 100 gr. 

bomboane 100 gr 
țigări Royale 
pantofi damă Siria 
televizor color „l’EKO" 
( ase de bani T 85

Informații la sediul firmei din 
Libertății, bl. L I, parter, sau 
956 — 121 15.

ia, str. 
telefon 
(111)

J I? .iilt.i

s J/20/6I8/I991
Fonf : 307050001 U.O, Deva

RI.D\( TIA Șl ADMINISTRAȚIA 1
2 700 Deva, sir. t Dcccmln Ic, 35, 

lixlcțul Hunedoara 
Trhfoiine: 11275. 12157, 1I2G9 

'Ir lefon I ipogrirfie : 25901 
lax: 18061

* ____* E
[aiVlNTHL I.IBl.Rj j

liv VA«:>

întreaga răspundere pentru conținutul | 

articolelor publicate O poartă J
autorii acestora. »

---------------- 5 
TIPARUL:

S.Q. „Polidava" S.A. J
Deva, str. 22 Decembrie 257

î


