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• Este lăudabilă și o reușită deplină ini-
• țiativa Camerei de Comerț și Industrie a
• județului Hunedoara de a organiza, împreu-
• nu cu SC. „Aprotera" S.A. Slmcria, c.rpo-
• zi) ia de mașini, utilaje și unelte agricole {ce
• mai poate fi vizitată și astăzi la Simeria de
• către cei interesați). la care participă firme 
■ cu nume și renume în acest domeniu, cum
• slut Mecanica M.A.R.I.U.S. S.A. Cluj-Napoca,
• Mecanica Ceahlău S.A. Piatra Neamț, Hlpe-
• rion S.A. Stei (in colaborare cu firma Errcpp!
• din Italia) precum și mal nou venita firmă
• eei’cand Carmctaplast S.A. Deva.
• firma din Cluj-Napoca prezintă șl oferit 
’ pre vînzare, în special pentru sectorul a-
• gricol part!cular, cite două tipuri de mori
• și remorci, pompe de stropit, microaspersoa-
• re, unelte destinate efectuării lucrărilor spe- 

cifice In vii și livezi. Dl ing. Sorin Stănilă, 
reprezentantul firmei respective, ne relata 
că utilajele și uneltele prezentate în această

9 expoziție itinerantă s-au bucurat de apre-
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clcre și căutare din partea agricultorilor par
ticulari, singura lor obiecțiune fiind în legă
tură cu prețul cam exagerat, determinat de

costul prea ridicat al materialelor folosite, 
care este pretins de către furnizorii acestora.

In cei 70 de ani de experiență — ne spu
nea dl ing. Vasile Hulubă, reprezentantul 
firmei din Piatra Neamț — s-a reușit con
struirea unor mașini agricole fiabile și cu 
performanțe ridicate, ceea ce se reflectă In 
interesul sporit pentru cumpărarea semănă
torilor pentru prăsitoare șl păioase, a gia-

pelor cu discuri și altor tipuri de utilaje ce 
au o gamă variată de lățimi de lucru. Ezi- • 
țările cumpărătorilor se datoresc, însă, ca și • 
in cazul altor firme de profil, prețurilor • 
practicate, costul unei grape cu discuri, spre • 
exemplu, ajungind la peste 256 000 lei(l). • 
Este oare punga agricultorilor particulari pe • 
măsura unor asemenea costuri ? fl

Interesul vizitatorilor și potențialilor t 
cumpărători este reținut și de motocultorul • 
realizat de firma din Ștei in cooperare cu o 9 
firmă Italiană. Dc unde să ia insă săracul 0 
nostru agricultor aproape milionul necesar * 
pentru cumpărare ? Răspunsul ar fi simplu : • 
de la bancă. Omul se întreabă pe bună • 
dreptate dacă și in cîți ani poate restitui • 
creditele. Aceasta este șl explicația pentru • 
care, deocamdată, mașinile și uneltele agri- • 
cole moderne se găsesc mai mult in crpo- • 
ziții, nu șl in clmp. J
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..Ilvotrans" - în rodai 
continuu, fructuos

In noua structură de or
ii ziue a fostei Întreprin

deri pentru Transporturi 
\uto Hunedoara—Deva, co- 
i-itius Ilia s-a transformat 
in societate comercială pe 
acțiuni, cu denumirea „II- 
volrans”, avinj același sta
tut ca șt cele din Deva, 
Hunedoara, Petroșani, Ha- 
■/■e. Orâștie, Brad. Numai 
ui SC „Ilvotrans" SA. 
Ilia are cea mai precară

-,t e tehnică și un per
son 1 re-due ca număr — 
ir. jur d< "G de lucrători 
—, da c * m de dotat și 

a' : -A in muncă, pre- 
o. . ,t p t u soarta uni
ta pentru existența sa 
mat»'riaiă și v.-cială. Ao ■•.- 
te uUiur; i-au permis ca, 
in • i doi ani de ac'âvi- 
.it" in neu.i formula, să 
-c rode;- bin’ or, să des- 
.a-o activitate fiuc-n- 
<i, rent bilă.

- F.fo tuărn transportul 
' '.datori in zonă (de la 
iimita Județelor Arad și 
timiș pică la Deva) — cu 
oilete și ■ ii abonamente — 
ui- aim și transport di- 
marfă pentru toți Mencfî- 
-iarii inter-sați — unități 
de -.lat, întreprinzători 
;■ • tioularpersoane fizice
- r- ' iz- .iz.i dl Nicodim 

CăinpiJrt și-fu! producției

<lin cadrul societății,
— Vcm semnale și 

cliiar sesizări scrise că 
„la călători", îndeosebi pe 
rutele Zam — Almaș Su- 
liște și Uia — Godincști, 
sint unele probleme.

— Intr-adevăr, au fost, 
însă le-am rezolvat. Și 
după revoluție se circula 
pe baza sistemului vechi 
de abonamente, care era 
nerentabil pentru noi. Ca 
urmare, prin înțelegere și 
conlucrare cu conducerea 
Spitalului din Ilia, ni s-a 
asigurat un număr cores
punzător de abonamente 
lunare ferme pentru sala- 
riații instituției care locu
iesc în satele învecinate 
comunei Ilia, așa îneît a- 
igurăm transportul normal 

al călătorilor pe rutele do
rite și la orele stabilite. 
I-a fel am rezolvat proble
mele cu conducerile Ter
mocentralei Mintia și Mi
nei Muncel. pentru sala- 
riații respectivelor unități, 
care locuiesc In perime
trul nostru de activitate. 
In acest mod, eficiența 
transportului a sporit, toa
ta lumea < ste mulțumită

l)( MITICI GllEONEA

(Continuare în pag. a 2.a)

Am răscolit iar prin suflete. Așrun- 
I deau cu strășnicie ceva. Pentru el, cei 
, de aici, cu aterizasem din Cosmos. In- 
| trebam. El nu știau nimic. Șl tăceau.
• Dar Dumnezeu le știe dinainte.

— Eu sînt unul dintre fiii celor pe 
I ca.re-1 cauți, dar ai venit prea ttrziu ! 

începu să-și depene amintirile un bărbat 
| încă în plină putere, sosit In urma mea 

pe insulă. Mama nu mai trăiește. Eu 
| atunci aveam vreo 9 ani. Clnd am fost 
, 'ăsați pe insulă, mama și celelalte ma- 
i me, ca să nu murim dc foame, nc-au 
’ fiert Iarba. Ev 1st au alai doar patni-elnc.i 

case. Trăiau niște ruși deportați din a- 
I nii ’HO, de către Stalin. Celelalte casc 

le-am făcut împreună. Și acum sînt 
| puține. De unde .știți despre cei dis-
• păruți .' Sau mal b/nc zi-, știți ceea 
| despre ei . Ce știți ?

'-Im tăcut.
I — Eline Deportatul și-a reluat firul 
J glodurilor. Al noștri lucrau la fabrica 
1 tic pește. Era foamete mare. în insulă.

— Cum foamete marc, cînd Obl, cel 
1 puțin atunci, arca pește cit pentru o 
i țară ?

•— Da, avea cit pentru un *tat. un 
| -lat. proprietar de sclavi. Statul avea toi, 

noi nimic. Nici un pește. Șl totuși, in 
| disperare de cauză, în turcacul cizme

Astăzi, cil prilejul apariției celui de-al 
GOO-lea număr al cotidianului „Ciivintul liber", 
colectivul redacțional mulțumește călduros tu
turor prietenilor ziarului — cititori, colabora
tori, tipografi, diiuzori de presă — pentru în
țelegerea și sprijinul cu care nc-au înconju
rat dc la primul număr pînă In prezent. Vom 
fi, in continuare, alături de dumneavoastră, 
stimați cititorii

Drumul din fotografic străbate o parte din supra
fața fertilă a țăranilor din Nădăștia dc Jos. Dar nu 
acesta este necazul cel mare, pentru că drumul există 
dc multă vreme și duce la halda dc zgură a C.S. 
••Sidcrmet' S.A. Iălan. Necazul este că unii șoferi 
(așa cum sc vede in fotografic) depozitează zgura 
și alic reziduuri din combinat pe marginea drumu
lui ,.furind“ pe nesimțite din suprafața arabilă, fer
tilă. Și mai esle necazul că drumul nu-i deloc îngri
jit. Nu poate „Sidermet" să rezolve situația ?

Foto I’AVEI, LAZ \

lor sc mai ascundea cite un peștișor. 
Cite unul, nu mai mult 1 Cu gindul că, 
pentru un simur peștișor, făptașul, de

în condițiile in care 
numeroasele apeluri fă
cute in presa locală 
și prin intermediul 
postului local de 
televiziune nu au a- 
vut ecoul scontat, Pri
măria municipiului De
va atrage atenția tutu
ror agenților economici 
cu capital de stat sau

ÎN ATENȚIA 

CETĂȚENILOR 

MI NICII’K I I I 

DEVA

privat, persoanelor fi
zice, tuturor cetățeni
lor, pentru a nu mai
depozita gunoaie in
locuri nepermise (in
preajma stațiilor dc
transformare, centrale
lor termice, pe traseul 
magistralei dc termofi- 
carc ș.a.m.d.) și a pro
ceda în cel mai scurt 
timp la lichidarea unor 
astfel de depozite. în 
caz contrar urmînd a 
suporta, conform legisla
ției in vigoare, amenzi
le cele mai severe.

Primăria 
municipiului Deva

— A'u. Niciodată. Nu s-a mai auzit 
nimic dc ei.

— Dumneata crai un copil. Vreau

*•*••«*•••*•*•»•*•*•*•*•*•♦•*•*•*•*•* 

Gheorghe Gavrilâ Copil în Siberia - căutînd 
deportații și neodeportații români (IV)
va fi descoperit, poate va scăpa cu o 
pedrap ă suportabilă. Cu un peștișor 
iți poți salva copilul. Șl nu știu cum 
s-a intimplat, dar vaporul a tras iar la 
țărm șl au mai cobortt cîțltm care, au 
venit lingă amăritclc noastre de casc, 
loom'd cînd pruncii trăgeau cu dinții dc 
oile un peștișor. Tot schimbul, cei ce. 
lucrau la fabrică — 15 persoane a 
fost luat.

— Kf...
- ifl :

sif stau dc corbă cu martori care pe 
vremea aceea erau în plină maturitate. 
Trebuie să fi fost cineva de față in afa
ră da voi, copiii. Trebuie !

Tăcere grea. De jur-imprejtir, un o- 
Ccan de pustietate.

— Știu că printre cel dlspăruii erau 
și ruși. Dintre cel ce trăiau aici dc prin 
anii ’30. Știu. .Și am rostit un nume.

Iși amintiră de familia la care mii 
refeream. Am răscolit multe zile, in ora
șul reședință regională, pînă am dat de 
urmele sofiei unuia dintre rușii dlspă-

DECLARAȚIE
Convenția Națională a 

Frontului Salvării Națio
nale a adoptat cu majo
ritate de voturi moțiunea 
„Viitorul — az.i“ susținută 
de domnul Petre Roman, 
președintele partidului. Cil 
toate acestea, unii dintre 
susținătorii moțiunilor con
curente s-au desprins din 
formațiunea noastră, con
stituind un partid nou, 
autointitulat „F.S.N. 22
Decembrie".

Desprinderea in sine nu 
a surprins pe nimeni, fn 
sinul Frontului și-a făcut 
simțită, încă de Ia început, 
prezența o fracțiune con
servatoare, cu o mentali
tate osificată, cimentată la 
vîrf, incapabila să se a- 
dapteze Ia dinamica ’im
purilor pe care le trăim. 
Această grupare, purtătoa
re a stigmatului criptoco- 
munist, s-a hotărît să se 
desprindă, lucru benefic 
pentru autoritatea și pres
tigiul partidului nostru.

în democrație, oamenii 
sînt liberi să-și aleagă 
propriile opțiuni și com
portamente. Dar faptul că 
noul partid — practic, o 
fracțiune minoritară a 
Frontului — iși arogă 
dreptul de a se numi 
„F.S.N. 22 Decembrie" e- 
rijîndu-se în unic posesor 
și beneficiar al idealuri
lor Revoluției române 
este o greșeală de neper- 
mis.

Organizația F.S.N din 
județul Hunedoara recu
noaște și respectă hotărî- 
rilc Convenției Naționale 
și cerc cu insistență orga
nelor centrale ale partidu
lui să urmărească în Jus
tiție așa-zisul „F.S N 22 
Decembrie' care nu poate 
folosi un nume și o siglă 
pe care nu le merită și 
nu le reprezintă.

Aducem la cunoștință 
tuturor membrilor și sim- 
paliz.antilor partidului nos
tru că Frontul Salvării Na
ționale este cel consfințit 
și declarat legitim dc Con
venția Națională, desfășu
rată in conformitate cu 
statutul organizației. Orice 
încercare de uzurpare a 
denumirii, a siglei si n e- 
lemcntclor de platformă- 
program constituie un a- 
buz și trebuie sancționate 
în conformitate cu legile 
în vigoare.

( onsiliul dc Coordonare 
Județeni» Hunedoara 

— Deva, 
al F.S.N.

ruți. Dumnezeu a vrut să rămînă in 
viață, să mă intilncsc cu dumneaei, să 
depună mărturie despre soț și despre 
români Arc 92 dc ani. M-a îmbrățișat 
și mt-a vorbit din adîncul inimii. Mi-a 
mărturisit că a așteptat toată viața pe 
cineva. Prin mine a înțeles că nu sint 
uitați. In România se știe, deci mai 
mult dccît in Siberia, despre tragedia 
intimplată in Insula N«norocirilor. Ec- 
meia avea fii Și nepoți, mari, abia în- 
surațl. Unul dintre fiii Maicii Rusia — 
așa i-am spus eu acestei rusoaice de
portate — iși amintea liine de tatăl său. 
și de peștișorul pe care l-a scăpat din 
miini, cînd niște oameni au venit si 
l-au luat părintele pentru totdeauna 
Din nou acea tăcere. Cum să nu mă 
lovesc de un Zid greu de tăcere ? Esli
de ajuns să formulăm doua intri băn 
pentru a înțelege totul. Prima. Cine 
sînt persoanele care ou venit din orașul 
de reședință regională in Insulă st con- 
statind că pruncii deportațiior ai i-au în 
miini cite un pește, au ridicat pc cei 
15 oameni și i-au dus pentru totdeauna 
undeva ? Aceștia știu de .soarta celor 
arestați ! A doua. Cine amenință pe 
deportați sau [>e urmașii lor atunci cînd 
ci încearcă să afle adevărul 9

(Va urma)
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In urma cu citva 
timp am publicat 
articolul ,Vj aduce 

privatizarea un reviriment 
in aciiviiatea ele gospodă
rie comunală 7". Informi 
t' pe care o vehicul im 
cu acel prilej -a conn- 
rial pe domnul Florin 
Șaptelei — viceprimarul 
Cal.inului — care ne-a 
sunat la redacție invitin- 
du-ne: „Va rugăm să ve- 
niti la noi să vedeți ce 
rezultate a dat privatiza
rea activității de salubri
zare a orașului, deoarece 
la noi acest sistem de lu
cru runcționează de la 1 
i.mierie. nu de o lunâ- 
d >uă

,'m dat iurs inv>t. tici 
și miercuri, 8 aprilie, pe o 
v: me noroasă, am pornit 
p<- străzile o' ișului atit 
' t partea veche cit și in 
c.irtivrul-oraț numit chiar 
..Orașul Nou". l'ăiă nici 
o exagerare, curățenia 
străzilor, chiar și a plat
form. lor de gunoi, acura
tețea și prospețimea pelu
zelor de trandafiri (este 
impresionant cîți tranJ.tfiii 
sint plantați in or is'.'i a- 
cesta!). a spațiilor libere 
cbntre biou.ri atit ia pe
riferie cit și în centru, co
roanele corectate prin tă
iere ale arborilor surprind 
plăcut. Artera care leagă 
primăria orașului de par
tea de sus a acestuia, de 
fapt de ceea ce înseamnă 
cu adevarat Căianul. lasă 
aceeași plăcută impresie 
Convinși așadar de indu

bitabila realitate, l-am con
tactat pe domnii Mihai 
Negescu — primar, 
Florin Șaptelei — vicepri- 
mar și ing. Tiberiu Soos 
— patron al S.C. ..Gospo
darul" S.R L., căruia con
siliul orășenesc l-a conce
sionat Datru dintre activi
tățile ce privesc salubriza
rea orașului.

— Cum ați reușit, dom-

trețincrca străzilor sînt 
intervențiile subterane pe 
care le fac unele societăți 
comerciale și regii pentru 
repararea diferitelor rețe
le. Se sparge .și nu se mai 
aduce strada la starea ini
țială. Nu vom mai îngă
dui sub nici o formă ase
menea practici.

Domnul F'lorin Șaptelei : 
— La începutul anului

SE POATE, DOMNILOR!
nilor, să puteți prezenta 
oamenilor un oraș curat 
cum este acum Căianul, 
să fie privatizarea cheia 
acestei realități ?

Domnul Mihai Ncgescu :
— Orașul nu arată așa 

cum am dori noi, dar in 
aurind va arăta. Privati
zarea activității de salubri
tate și zone verzi oferă 
explicația acestei realități. 
Numai de pe artera ce 
leagă orașul vechi de ora
șul nou s-au curățat și 
transportat sute de cami
oane de pămint Ide ani de 
zile nu s-a mai făcut a- 
cest lucru, deși primăria 
plătea bani grei pentru 
maturatul și salubritatea 
străzilor). Problema noas- 
trii in ceea ce privește în-

am organizat o licitație, a- 
vind ca obiect privatizarea 
activităților de întreținere 
a zonelor verzi, plantații
lor de trandafiri si pomi 
ornamentali, maturatul zil
nic al străzilor cu evacua
rea imediată a gunoiului, 
repararea prin betonate ți 
asfaltare cu covor tsfal je 
continuu a stăzilor. con
struirea de refugii în sta
țiile de autobuz, plantarea 
indica oarelor de ci-’tlație 
și altele. I-a licitație au 
participat . S.C. „Gospoda
rul" S B.L., filiala locală 
a B.A.G.C.L. Deva ți o 
societate in nume colectiv. 
Licitația a pornit de la 
suma alocată anual de la 
buget pentru aceste acti
vități. Cine s-a oferit să

le execute cu o sumă mai 
mică decît cea alocată, a 
cîștigai licitația. Aceasta 
a fost „Gospodarul", care 
ă mers în licitație cu 3 
milioane sub suma alocată 
de la buget.

— Domnule inginer Soos 
Tiberiu. «lin punct de ve
dere financiar, rentează 
pentru societatea al cărei 
patron sînteți această con
cesiune ?

— Da; deocamdată asi
gur pentru 14 salariați 
permanenți și trei sezoni
eri un salariu net minim 
de 9 870 de lei pe lună. E- 
vident, din plata acestor 
activități realizez și eu 
un profit mulțumitor. Am 
si posibilitatea ca în sezon 
să sporesc numărul sezo
nierilor.

— Dispuneți de utilaje 
terasiere, stații pentru pre
pararea betonului sau a 
mixturilor asfaltice, de 
material săditor pentru 
completarea și extinderea 
plantațiilor de flori ți ar
bori ornamentali ?

— Deocamdată utilajele 
terasiere le închiriez, iar 
betonul, mixturile asfalti- 
cc și materialul săditor le 
cumpăr La cumpărare sau 
închiriere primăria mă 
sprijină pentru a le obține 
la prețuri rezonabile.

— Ce-ar mai fi de adău
gat ? Nimic. Deci se poate 
domnilor gospodari ai o- 
rașelor. se poate ca în con
dițiile privatizării să avem 
orașe curate si frumoase !

ION CTOCLEI

Puncte de vedere
In urma apariției in 

ziarul nostru a artico
lului „încălcări flagrante 
ale normelor de comerț", 
dl Constantin llîndorean, 
patron al S.C. „Mercom" 
SRL Deva, sc adresează 
redacției printr-o scri
soare. în care, în esență, 
arată faptul că organul 
de control, respectiv 
Corpul de Control Comer
cial al Prefecturii, nu a 
respectat legile atunci 
cînd l-a sancționat pen
tru „vînzarea cu supra- 
preț a țigărilor indigene", 
obținînd un venit de 
peste 500 000 de lei. Sem
natarul scrisorii mai sus
ține că organele de con
trol nu cunosc suficient 
de bine legile în vigoa
re și că, uneori, folosesc 
metode proprii vechiului 
regim de tristă amintire. 
Scrisoarea cuprinde si 
alte aspecte dar. din lip
sa spațiului tipografic ne 
rezumăm la atît, la esen
țial adică.

Pentru a lămuri lucru
rile ne-am adresat, de
sigur, celor contestați. 
Iată și răspunsurile pri
mite: 1) Organele de 
control au executat o 
dispoziție a organelor cen
trale (Telex nr. 1/3271. 
din 13. XII 1991. prin ca
re se comunică decizia 
nr. 193/1991. luată ca 
urmare a înțelegerii în

tre M.A.A., ^M.F.E. i
M.C.T.). Asupra legalită
ții acestei dispoziții con 
trale răspunderea revin- 
celui care a semn it-o 
respectiv directorului a-■ 
neral Dragoș Pel; ■ u 
2) Supraprcț est' -Iii- 
rența dintre prețul prac
ticat efectiv ți cel legal 
în cazul de față, prclu 
legal cra cel stabilit prin 
decizia 193/1991. care I > 
data controlului cra ir. 
vigoare ; 3) La cap. I).
pet 26 al ordinului nr. 
13974/1963 (care nu a 
fost abrogat) sc prevede : 
„Anumite produse se 
desfac atit in cazul con
sumului pe loc. cit și 
pentru acasă, prin toate 
unitățile de A.P.. indi
ferent de clasificarea lor. 
la prețurile de vînzare 
cu amănuntul, fără adaos 
de alimentație publică". 
Intre acestea se număra 
și produsele din tutun ; 
4) Acțiunea de control 
s-a făcut în comun cu 
lucrători ai Administra
ției Financiare a Muni
cipiului Deva. Cu ex
cepția ziarului „Cuvîn- 
tu] Liber", nimeni nu a 
informat și alte organe 
de presă despre acest 
caz

Tată cîtcva puncte do 
vedere care, sperăm, că 
vor clarifica problemele 
puse în discuție. (V. N.).

„Ilvotrans" 
continuu, 

(Urmare din pag. I)

— Chiar toată lumea ?
— Poate nu toată, de

oarece mai sint o serie do 
lucruri de pus la punct 
Din part-a noastră — pri
vind operativitatea solici
tudinea și confortul ; din 
pai a călătorilor — pri
vind civilizația (fac mur
dărie in mașini, tale mu
șamaua scaunelor, strica) ; 
din partea primăriilor și 
Direcției Județene a Dru
murilor — R ’gie autonomă
— privind starea drumu
rilor, îndeosebi de la ar
terele asfaltate spre loca
lități rurale. extrem de 
d» teriorate. cu consecințe 
grave asupra funcționării, 
întreținerii și reparării au
tobuzelor ; din partea gu
vernului — privind plata 
subvențiilor pentru aho 
namentele călătorilor an
gajați in muncă

Trecem prin autobază
— prin ateliere. Dotarea
oste modestă : 15 autobu
ze pentru călători, o au
todubă și un „Ikar'Js" — 
cu care se efectuează in
clusiv excursii în străină
tate —, 15 camioane și 10 
autobasculante. Unele sînt 
ma?ini vechi, uzate, pe 
butuci. vom pune în
scurt timp pe roți și în 
circulație, ne spune mais
trul Dore] Pădurean, de 
la atelierul de întreținere. 
Cu mașinile-unelte vechi 
pe care le avem, cu puți
nele materiale și pios,.' de 
•schimb, reușim să întreți
nem destul do bine mași
nile, să ofi -tuăm reparații 
complicate, dar de calita
te gr.iți»’ meseriașilor noș- 
t foarte valoroșij’. „înnă
dim săra, ia, cum se spu
ne. că n-nvem încotro, n- 
daugă tehnicianul Mlhai 
Godoroja. de la același a- 
f'lier. Trebuie să ne aju
tam singuri. Dacă am .1- 
vea mai inulți bani, am 
putea cumpăra piese de 
schimb, n| am putea mo
derniza. dar, deocamdată, 
nu avem. Noi sîntrm me
seriași și asta rămînem. 
Nu putem face toți co- 
P.erl.".

- în rodaj 
fructuos

in final, am mai con- 
mn.it cites a idei și do- 

•mțe exprimate de dl Ni- 
rodim Câmpinn : • acti
vitatea societății este ren
tabilă. iar saiariații Iși pri
mesc regulat salariile, deși 
munca poate fi îmbunătă
țită, iar salariile — spo
rite ; • rugăminteu pentru 
cei îndreptățiți do a repa
ra și întreține In condiții 
mai bune drumurile ; •
apelul către beneficiarii 
transportului de mărfuri
— minele D> va și Vețel, 
cooperativele de consum din 
Zam și Ilia, Sectorul Fo
restier de Exploatare Ilia 
și alții — de a-și aliita 
obligațiile către S.C. „II- 
votrans" S. A. Ilia pen
tru serviciile prestate ; 
• sublinierea cîtorva din
tre conducătorii au
to cei mai destoinici : 
Teofil Mihuleț, Emil Popa, 
Gheorghe C'orondan, Ro- 
mănuț Muntean. Lucian 
J.upan — do la călători", 
Viorel Roz, Alin Roz (ta
tă șl fiu). Ionel Ruja — 
de la „marfă" ; • hotărî- 
rca coh'ctjvidui S.C. „II- 
votrans" S.A. Ilia do a-.și 
perfecționa continuu acti
vitatea și a-și deservi !n 
condiții tot mal bune be
neficiarii — atit din trans
portul de călători cît și 
din cel de marfă.

3
23

Steaua (2)
— DINAMO (1) 
în marele derby,
Pronostic : 1, X, 2

RAPID (9) 
— OȚELUL (8) 
Intîlnindu-sc două 
vodca de treabă... 
Pronostic: l,x.

I .< . ARGEȘ (16) 
'. BAC AU (15)

prea
— I .< •.
Oaspeții se arată 
lor. Așa că...
Pronostic : 1

DACIA U. (13)
— A.S.A. (17) 
încă un pas greșit 
într-o situație nedorită.
Pronostic : 1

23
23

FLASH!
Q EDl IITA R-GOSPODA REAS- 

CA. IJIn inițiativa Consiliului 
Comunal Zam, In centrul comu
nei șl In parc a fost organizată, 
cu sprijinul unor cetățeni, o lar
ga acțiune gospodărească de rc- 
amenajare a rondourllor de flori, 
de vărulre a pomilor, curățare 
a șanțurilor etc. (S.C.)

O NU DOAR S A ETAMI
NA L... Odată ct> primăvara, stră
zile SimerM au „îmbrăcat." veș

Concursul
din 19 aprilie

5 6 12 21—31 16 (—6)
8 3 12 21—38 19 (—5) 
„cuminți" in deplasările

11 5 1 39—16 33 ( | 11)
17 6 0 55—11 10 ( ! 16) 

dinainoviștii vor să... nu piardă.

UNIV. CRAIOVA (I) 23 9 8 6
_ CORVINIII.
Ihmedorenii sînt 
echipa fără nici
Pronostic : 1

25—16 26 ( | 2)
23—16 12 (—12)

fiind singure, 
punct cucerit „afară".

(18) 23 t 1 15
victime sigure, 

un

23 8 3 
23 6 2 
pentru

23 10
23 11 

c>. hi pe

23 8
23 9

F.C. BRAȘOV (12) 
— ELECTROP. (5)
Gazdele pornesc favorite, 
ține un egal.
Pronostic: 1, X

7.

8.

9.

to.

12 21—29 19
15 22—37 11
briîilcni șl...

(—3)
(-8)

ajung 11.

4
2
fără

9
10

5 10
7 7
însă

21—25 24 ( | 2)
25—29 24 ( | 2) 
griji, ele iși vor

31—36 21 (—1)
26—17 25 ( | 3)
oaspeții pot ob-

12.

13.

FARUL (11) 23 10 2 11 25—23 22 (—2)
SPORTUL (11) 23 6 7 10 20—29 19 (—5)
încet, încet. Sportul a scăpat de... retrogradare. 
Ca să fie mai siguri, pot 
egal.

Pronostic : 1, X

încerca să obțină un

9

I
Et

I
„1’011“ (6)
F.C. PLOIEȘTI (3)
După victoria de la 
nii vor trata meciul
Pronostic : 1. X

GLORIA (10) 
— INTER (7)

23 10 5 8 27—25 25 ( | 1) 
23 12 I 7 30—36 28 (|-1) 
Hunedoara, poate timișorc- 

cu o ușoară superficialitate

5 9
6 8

După două egaluri consecutive
ambelor puncte.are ca obiectiv

Pronostic : 1

I
I

23 9
23 9

cucerirea

23 12
(1) 23 15

32—28 23 ( Î-D
28—29 21 (0)
„acasă". Glori i

1 7 37—22 28 ( 1-6)
2 6 37—21 32 (-1-8)
victoria (cum au fâ-

PROGRESUL (5)
— Al TOBU7.UI
Daca gazdele și-ar apropia
cut-o in toate partidele de „acasă"), situația în 
lupta pentru promovare s-ar
Pronostic : 1, X

complica.

I
I
I

I

FLACARA (1)
— GLORIA (2) 
Morcnarii pornesc,
Pronostic : 1

23 II 6 6
23 13 5 5 

totuși, favoriți.

UNIREA A.I. (2)
— U.T.A. (1) 
Gazdele, autoritare 
victoria preiau din 
Pronostic : 1. X

37—21
15—22

28
31 I

I
23 16 1 6 47—22
23 15 4 4 32—12

pe teren propriu,
nou șefia

33 ( | 9)
31 (4 10) 
obținînd 

clasamentului.

I
I
I

F.C. MARAM. (2)
— POLI. Iași (5)
Victoria nu poate setipn gazdelor. 
Pronostic : 1

23 16 4 3
23 8 9 6

51—13 36 ( I 11)
32—2» 25 (~| 1) I

I
k

minte primenite. Măturoiul tro
tuarelor șl aleilor, săpatul zone
lor verzi au devenit pentru lo
cuitorii orașului șl pentru echi
pa de la salubritate obișnuințe, 
de flci-arc zl. Așa. da ! (E.S.)

Q HĂRNICIE. Cel. dlnttl șl 
cel mal harnici locatar) din car
tierul ,,Aurel Vlalcu" din Hațeg 
s-au dovedit șt In această pri
măvară Abruandni Zdrăilă, Bla
na Iovu, Emil Nlstor, Dumitru 
Herța, Ion Prcjban. Viorel -lur- 
coni, Anlca Groza și mulțl alții, 
fn jurul blocurilor în care lo
cuiesc, zonele verzi arată ea o.„ 
primăvară. (N.S.)

O PARCARE. Din Inițiativa 
Consiliului Municipal, in fața 
pieței centrale din Hunedoara, 
spațiul destinat parcării autotu
rismelor «x» fi dublat. Aici a și 
început amenajarea noii parcări 
ce va descongestiona aglomerarea 
parcării de pe străzile din jurul 
pieței. (S.C )

Q CREȘEAI. 1 / .17 .1/. I. Ai- 
■ <dae Dnrnbanț, încadrat ca șo- 
fer in cadrul Autobazei llrad a 
R.A.T P E. Dm a. in data de 20 
murii.'’ fiind de serviciu la
i olanul autobuzului .7/ III) 5l2ti, 
a i onsiderat. — după era in
tr-o stare avansata de ebrietate, 
2,95 la «ută alcoolemie — că re-

f le jele șl fnrlmnînarea nu sînt 
diminuate.

Greșeală fatală, deoarece ti
bia urcat la volanul autobuzu
lui, nu s-a mai putut înscrie in
tr-o curbă, intrind intr-un co
pac, avarlind serios autovehicu
lul. Pentru fapta sa, iui Nlcolac 
Darabant i s-a ridicat carnetul 
de conducere auto șl, bineînțe
les', va da socoteală fn foța in
stanței de judecată deoarece Po
litia din Hrad i-a întocmit dosar 
penal. (S.Br.)

FLASH!
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l’BOGRA

10,00 Actuali
10.30 IVorldn 

USIA
12.10 Ora de i
I 1.00 ..........  li

lingă n
13.30 Juzz-m
11.20 Audio-' 

studio
11,50 Preunii 

sitaria
1410 Tclcșco 
li^iO Muzica 

toți
16.30 Forum 
17.00 Actuali 
17,05 Repere

moldav
17.35 Reportt 

„Nemții 
din... G

18.no Tele-di: 
f rzicii 
t ,nilai

18.20 V irstelr 
peliculr

19,00 Studiou
econom

19.30 Desene 
animali 
„Alice I 
minunii

20.00 Actuali
20.35 Sport
20.15 Film ■ 

,.l» \ I I. 
Ep. 119

21.15 Baschet 
repriza 
a finale 
(anipio 
Europei

22.30 în fața i
• 1’artic 

politic
23.00 Cronica 

Paria mi
• Actus

21.10 Reflecți
■ ’icre 

23.1a' «fete 
recital

0,05 Stadioa

frJlXÎRA*

>6,00 Actualii
16.10 llcseno 

animate
16.35 Motor! 
17,05 Emisiui

in limb 
german 

I8,i>5 Concert 
Orchest 
Naționa 
Radio

20.30 O viați 
o ideo

20.50 Baschet 
finala 
< anipio 
Europei 
(repriza

21.10 TVR fa 
clonal

22.00 TV 5 Eo
22.35 BBC U 

Service

l’ROC.R \M1 
tPROGRAb

.IDI. 16 tl

• Al 12-lea
• Avat.ii urii

• Citai la 4
• l .malul II

41V);
• Lumea la 

să ;
• Publicități
• Dedicații
• Ultima or
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cu sediul in str. Vasile I.ucaiiu nr, 11,1)
\ ii face cunoscut că are posibilități de a iă ese

nța următoarele produse :
1. mașină de morlezat mecanic tip ăl 320 și MMR 

630 (cursa 320 mm, diametrul mesei de 630 mm) ;
2. mașină de morte/at hidraulic tip MII 500 (dia

metrul mesei 800 mm, cursa maximă de mor- 
tezat 500 mm) ;

i. mașina de mortizat MMI (diametrul linsei 630 
mm. cursa maximă 220 mm. Iurta de așchiere 
6,3 tf) ;

I. mașină de alezat tip Ml \l. 125 (diametrul de 
alezare 028— 125, cursa maximă de alezare
250 mm) ;

5. mașină de alezat fii» vertical tip \7.V—220—1 \ 
(diametrul min./ntax. de alezat 13,5/220 mm, 
cursa max. a arborelui port sculă 1000 mm) ;

6. mașină de alezat fin vertical tip \7.V 350—1 V 
(diametrul min./max. de alezat 13,5/350 mm, 
cursa max. a arborelui port sculă 1000 mm) ;

7. mașină de alezat fin vertical tip AZA 360—3 A 
(diametrul min./max. de alezat 10/360 mm, cursa 
max a arborelui port sculă 800 mm) ;

8. mașină de alezat și honuit (diametrul min./max 
50/150 mm, cursa max. 500 mm) ;

I). mașină de honuit vertical tip HV’ 25 (diametrul 
min. și max. al pieselor de prelucrat : 05—025 
mm, lungimea max. 80 mm) ;

10. mașină de honuit vertical tip I1X 63 (diametrul 
min. și max. al pieselor de prelucrat: 016 — 
0 63 ; lungimea max. 63 mm);

11. mașină de honuit vertical, tip HV 150x 360 (dia
metrul min. și max. al pieselor de prelucrat 015 
— )150, lungimea max. 230 mm);

12. mașină de honuit vertical tip HV 200x2000 (dia
metrul min. și max. al pieselor de prelucrat ; 
020—0200 mm. lungimea max. 2000 mm) ;

13. mașină de honuit vertical HBV 250—701) (dia
metrul min. și max. al pieselor de prelucrat : 
050—0250 mm, cursa maximă 700 mm) ;

1 I. mașină de honuit vertical tip HV 250 (diame
trul min. și max. al pieselor de prelucrat : 063— 
0250 mm. Iungime;1 max. 950 mm) ;

15. mașină de honuit vertical tip IIV 315x1250 (dia
metrul min. și max. al pieselor do prelucrat : 
030— 315 mm, lungimea max. 1000 mm) ;

16. mașină de honuit orizontal tip HO 100 (diame
trul min. și max. al pieselor de prelucrat : 
02 — f 100 mm. lungimea max. 100 mm);

17. mașină de honuit orizontal tip IIO 500 (diame
trul inin. și max. al pieselor de prelucrat : 
070— '500 mm. lungimea rnax. 2000 mm) ;

18. mașină de ascuțit ASI 280. ASII 280—2 (dia
metrul max. al piesei 7) 280 mm. lungimea max. 
a piesei 500 mm) ;

19. mașină de ascuțit lip \S(< luo (diametrul max. 
al sciilei <le ascuțit 0100 mm. lungimea max. a 
sculei 300 mm) ;

20. mașină de ascuțit ace și dornuri lip ASAD 32 
(diametrul acelor 01— '22 mm, diametrul tije
lor 03—0-32 mm) ;

21. mașină de ascuțit pin/e circulare armați' cu plă
cuțe ( MS tip VSl’l 6 10 (diametrul max. pmzâ 
0600, pasul max. 30 mm) ;

22. mașină de ascuțit pinze circulare lip \SI’( 800
(diametrul min./max. al pinzei 0250— 800 mm);

23. mașină de ascuțit pinze circulare lip ASI’C 900 
(diametrul min./max. al pinzei ; 0360—0900 mm, 
pas circular min./max. 6/55 mm) ;

21. mașină de ascuțit pinze ferăstrău circular lip 
ASI’l 1150 (diametrul min./max. al pinzei de 
prelucrat : 160/ l 150 mm, nr. de dinți ai pm-
zci 56—2 10) ;

25. mașină de ascuțit burghie tip M VII 2 (diametrul 
min./max. de prelucrare: 00,1—02,5 mm, lun
gimea min. de prelucrat a burghiului 1,5 mm) ;

26. mașină de ascuțit burghie tip MAB 32 (diame
trul min./max, de prelucrat : 02—032 mm, lun
gimea max./mii». a burghiului nelimitat 50 mm);

27. mașină de ascuțit freze melc lip ASI M 300 (dia
metrul max. al frezei de ascuțit: 0 300, modul 
min./max. 1/25 mm);

28. mașină de ascuțit freze mdc tip ASI M 500 (dia
metrul max. al frezei <lc ascuțit : 0500, modul 
min./max. 16/50 min);

29. mașină de b puii lip I I’ 630 (diamelrul discurilor 
de lepuit exterior 610 mm, diametrul max. al 
pii șei de prelucrat : 0200 mm) ;

30. mașină de lepuit tip II’ 900 S (diametrul cxt./ 
ini. al discurilor de lepuit 0*300 — 0100 mm);

31. mașină de lepuit tip I I’ 1200 (diametrul int.£ 
exl. al mesei de lepuit 0330—01200 mm) ;

32. mașină de broșat vertical interior (ip B\ I 10 x 
1250 (forța nominală de broșare 10000 daN, cursa 
de lucru 1250 mm) ;

33. mașină de broșat vertical interior tip B\ I 25x 
1600 (forța nominală ile broșare 25000 daN, cursa 
ile lucru 1600 mm) ;

31. mașină de broșat vertical exterior tip BVE lOx 
1000 (forța nominală de broșare 10000 daN, cursa 
di lucru 1000 mm) :

35. mașină de broșai vertical exterior tip BV E 25x 
1250 (forța nominală de broșare 25000 daN, cursa 
de lucru 1250 mm) ;

36. mașină de șlefuit probe metalograficc tip RI’X 
200—300 (diametrul intre axe 1—300 mm) ;

37. mașină de .șlefuit probe metalograficc tip RI’.X 
230 (diametrul intre axe 1—230 mm) ;

38. mașină de debitat cu disc abraziv ;
39. mașină de debitat piatră (marmură, bazalt, an- 

dezit, granit) ;
10. mașină de debitat ortogonal tip l)X 200—100— 

1000 ;
11. mașină de debitat multiplu tip DCX—5x—0600 

min ;
12. mașină de șlefuit piatră (marmură) ;
13. mașină de șlefuit și fasonat piatră tip ATS 300 ;
11. mașină de buceardat mozaic ;
15. mașină de tăiat cu pînze circulare PC 250 ;
16. mașină de mandrinat țevi ;
17. strung de masă tip S80X100M ;
18. ferăstrău circular tip DC — 0 150 mm;
19. freză cu ax vertical EV7 30 ;
50. strung pentru cozi mătură (turația capului de 

strunjire 1700 rol./min., puterea motorului P = 
1.5 KW);

51. mașină de planat și rindeluit tip PR 200 (lăți
mea max. a materialului lemnos 205 mm, înăl
țimea max. 55 mm) ;

52. mașină de ceaprăzuit piază panglică tip CPP—Ol 
(grosimea max. a pinzei 1,2 mm. pas minim 
5 mm, pas max. 11 mm, mărimea ceaprazului 
0,3—0,7 mm) ;

53. mașină de planat și profilat cu două capete dc 
lucru lip 1’1’2—180 (secțiune max. a materialului 
lemnos finit 180x120 mm, lungimea minimă a 
materialului 360 mm) ;

51. mașină de profilat bare pentru cepuri cu dia
metru cultrinse între 08—012;

55. mașină de realizat cepuri lip EC—Dl’ ;
56. mașină dc ascuțit scule pentru lemn tip \SU— 

250 M (diametrul max. al sculei pe suprafața d< 
așezare 370 mm, pe suprafața ile degajare 255 
mm) ;

57. mașină de teșit și retezat cepuri RC—1)1 ;
58. linie industrială pentru fabricarea parchetului 

(alimentator gravitațional AG 10—22, mașină de 
îndreptat și rindeluit pe trei file III—3—100, ma
șină dc îndreptat și rindeluit pe patru file III— 
I —100, mașina de retezat și frezat RE—X);

59. mașină de rașchctat parchet ;
69. strung dc copiat pentru lemn tip S( I.—02 (dia

metrul max. al materialului lemnos ( 1350 mm, 
lungimea max. 900 mm) ;

iii. sistem multifuncțional pentru (implăric tip 51MT— 
01 (diametrul rnax. al pinzei circularului 0200, 
diametrul axului dc rindeluit 0 72 mm) ;

62. ferăstrău panglică tip 1 I’ 250 (lățime max. de 
tăiere pe materialul lemnos 210 mm, înălțime 
max. de tăiere 160 mm) ;

61. mașină dc fasonat castroane ;
65. unelte pneumatice de : găurit, filetat, pilit, în

șurubat, tăiat tablă, șebăruit, dăltuit, creion dc 
gravat, polizat, șlefuit, curățat cu ace, nituit);

66. polizor vertical l’V 180 ;
67. polizor vertical l’V 230 ;
68. polizor pneumatic do turație înaltă lip turbină ;
69. compresor pneumatic ;
70. mașină dc înșurubat cu impact ;
71. mașină dc găurit cu motorul înglobat in corpul

pistol ;
72. mașină de înșurubat cu motorul înglobat in cor 

pul pistol ;
73. mașină dc găurit manuală ;
7 1. drujbă pneumatică pentru cxpl. miniere;
75. perforator rotopercutant pentru cxpl. mmierc ;
76. rotopercutor pentru cxpl. miniere ;
77. vagonct de mină I pentru expl. miniere ;
78 .linie pentru fabric, uleiului (presă, decojitor, a- 

mcstccălor ,valț) ;
79. moară de măcinat porumb (motor electric I’

1,8 kw, grapulațic făină max. 01.9 mm) ;
80. moară de despuiat și măcinat porumb ;
81. moară de măcinat porumb cu ferăstrău circul.■>
82. mașină dc pufuleți ;
83. tăvălugi pentru slicks ;
81. rășniță dc cafea ;
85. presou dc cafea ;
86. presă de struguri ;
87. presă dc mezeluri ;
88. mașină dc confecționat bolțari ;
89. presă dc cărămidă ;
90. presă pentru confecționat țigle ;
91. șlanță pentru caicle ;
92. amortizor zgomot la ușă ;
93. scaun ergonomie ;
91. suport masă ;
95. suport bancă ;
96. suport microfon ;
97. seif (820x170x120 mm) ;
98. dispozitiv ruletă ;
99. menghină ;

100. cheie reglabilă ;
101. echipament de comandă instalație dc iîmbinat 

tip E( IE :
102. tocător de struguri ;
103. tocător dc mere ;
101. tocător dc furaje ;
105. ghilotină manuală ;
106. mașină de gogoși ;
107. mașină de tăieței ;
108. mașină dc sărățelc ;
109. adăpător bovine ;
110. dispozitiv de demontat cauciucuri pentru auto

camioane ;
111. semnalizator dc stare a bateriei auto ;
112. set tobe evacuare gaze Dacia 1300 ;
113. bară dc tractarc auto ;
111. fulic arbore cotit ;
115. dispozitiv de montat set motor ;
116. dispozitiv de extracție pinioane ;
117. dispozitiv dc montat arcuri ;
118. dispozitiv extras tamburi și planetare ;
119. extractor rotulă ;
120. dispozitiv de frezat ;
121. dispozitiv de comprimai arc telescop ;
122. dispozitiv dc comprimat arcuri supape ;
123. dispozitiv dc comprimat etricr frică ;
124. extractor rulmenți față ;
125. extractor rulmenți spate ;
126. dispozitiv de extracție ;
127. dește montare-demontarc capac tambur :
128. cheie reglare saboți frică ;
129. placă menținere supape;
130. sculă menținere supape ;
131. dispozitiv montare transmisie ;
132. cheie reglare excentric casetă direcție ;
133. cheie reglare culbutori S - 10 ;
131. cheie pentru bușoanc (V și motor II 10 ;
135. extractor transmisie și butuc roată față ;
136. cheie canelată pentru reglare diferențial ;
137. mandrin centrare disc ambreiaj ;
138. mandrin montare semering spate arbore cotit 

080 ;
139. manometru control presiune ulei ;
140. mandrin montare seincring ;
111. cheie filtru ulei ;
1 12. bucșă montare semering arbore principal ;
113. dorn montare demontare ;
III. dorn montare demontare braț inferior;
I 15. dorn montare demontare corp crcmalieră ;
116. freză de pămint ;
117. mașină dc discuit 1 800 ;
118. cositoare ;
119. batoză de cereale ;
150. grapă cu colți — tracțiune animală.

Relații suplimentare la telefoanele : 991—15093— 
97, interioare 127 și 187 sau 16925, serviciul desface
re. telex: 33286, fax: 991—15717. (125)
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LICITAȚIE
PRIM ARI A OR AȘULUI BRAD 

Str. Republicii, nr. 16
Organizează licitație publică in vederea con

cesionării terenurilor pentru construcții situate 
in intravilanul orașului Brad, pentru realiza
rea dc garaje prevăzute în documentațiile dc 
urbanism aprobate in condițiile Legii nr. 50/ 
1991, art. 10-15, după cum urmează:

1. Teren situat pe str. Timișoarei, pentru 
21 garaje a 20 mp/garaj. Jaxa anuală mi
nimă dc concesionari’ este dc 31 » Ici/ 
mp.

2. Teren situat pe str. Spitalului, pentru 7 
garaje a 20 mp^garaj. Taxa anuală mi
nimă de concesionaro este dc. 300 lc< 
mp.

I. Teren sinat pe str. General Milca, pen
tru 16 garaje a 20 mp/garaj. Taxa a- 
ntială minimă «Ic concesionare este de 315 
lci/mp.

4. Teren situat pe str. Privighetorilor, pen
tru Îl garaje a 20 mp/garaj. Taxa 
nuală minimă dc concesionare este 
200 lei^mp.

Concesionarea terenurilor se face pentru 
de ani.

Documentele licitației se pot ridica contra- 
cost dc la biroul tehnic 
Brad, înccpînd cu data

Ofertele se depun la 
in data de 0 mai 1992,

Garanția dc participare 
egală cu valoarea redevenței anuale minime 
de concesionare.

Informații suplimentare și consultarea do
cumentațiilor sc poate face zilnic, între orele 
J2—10, la sediul Primăriei Orașului Brad, în- 
cepind cu data de 17 aprilie 1992.

Licitația va avea loc în ziua dc 7 mai 
1992, la ora 9,30, în sediul Primăriei Orașu
lui Brad. (134)

a- 
de

50

al Primăriei Orașului 
de 17 aprilie 1992. 
aceeași adresă, piuă 
ora 15.

la licitație va li
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SECȚI A UTILAI TRANSPORT PRODUCȚIE

INDUSTItl ALA ALB A-IUI.I A

str. Oborului, nr. 10, telefoane 968/26264, 26265, 
vinde prin licitație publică in ziua de 8 mai 

1992, ora 9, următoarele:
• Buldozere
• Excavatoare P 600 și I 200
• Stație sortare mobilă
• Cilindru compactor
• Convcrtizoare sudură
• Elect ropalan 8 tu
• Remorci tractor monoaxă
• Motoare tractor Dl 10
• Motoare buldozer D 105
• Motoare electrice 10 LAC la «5kW.
• Mașină îndreptat și fasonat oțel beton.

(412)



Pag. 4 CUVÎNTUL LIBER • NR. 600 • JOI, 16 APRILIE 1992

ANIVERSARI

• CU ocazia aniversării 
, 49 de primăveri, dragă 
mamă, iți adresăm cele mai 
calde urarj de bine și să
nătate și nn sincer „La 
mujți ani !". .Janeta, Mir
cea și Violet.i Florin. (2678)

• COLEGII și colegele
de muncă urează Corneliei 
S'.ăncscu, din l.eșnic, ca
re azi, 16 aprilie 1992, ini- 
plme.ște 43 de ani. ferici
re și un călduros „1.1 multi 
■mi! “. (2697)

ViNZARI - 
CUMPĂRĂRI

• VÎXD cadă baie ta-
l iă. lavoar, corp WC, uși 
interioare apartament, T\ 
Diamant 2_’<'. Deva, telefon 
'■■111 (1689)

• VI ND teren arabil 
in satul B.ma, comuna 
1 •.«, preț negociabil. To

fan 'I. Leșnic.
(1689)

• V INDEM frigidere și
congelate; ..Artic" Ia 
prețuri! . congelator (la
da frigorifică) 1G0 1 —
97 900 lei, frigider 210 1 
— 53 90? lei. Primim în
scrieri la telefonul 956/ 
l’>lr,l. după ora 11.

(1686)
• \1ND Skoda 150 I.,

p.-ț negociabil. Hunedoa
ra telefon 11837. (2665)

• VIND . .irosorie Wart-
I urg 112. Dei i, Ciojdil, bl. 
t 3, aP- ■ (2664)

• VÎXD Dacia 1300. Si- 
meria, Caragialc, nr. 1.

(26631

• VtND urgent, conve
nabil, camionetă Ford, ar. 
fabricație 1983, motor ben
zină. Deva, telefon 11271.

(2662)

• S.C MiROSERX SUI
fiaeia n/T-ră spre vânzare 
și onorează comenzi pen
tru gre.ie i faianță la 
prețuri avantajoase. R< ’ i- 
ț-i. telefon 72ilâ . (2659)

• C H' I. vinile con
1*9. 160 1, frigi- 

<li 1H , !• 1, fabricate
i . Cu ti. ; ni garanție. 
Diva, ) m ■ (2658)

• VÎXD VW Transpor
te. benzină, 1600 cmc, sta
re bună, convenabil. Hu
nedoara. t; fon 957/12339

(2655)

• Vi ND moară electrică,
capacitate mare pentru 
măcinat porumb știulete și 
boabe. Relații telefon 956/ 
55054. (2654)

• VIND mașină cusut
electrică Singer, televizor 
color diagonal:» 67, combi
nă muzicală. Deva, telefon 
18238. (2651)

• VÎND urgent ARO 10-
•1, nou. Hunedoara, tele
foane 22770, 22694. (2312)

o VÎND apartament 4 
camere, garaj, zona pieței. 
Diva, telefon 17180. (2603)

• VÎND apartament 2 
camere, central și loc de 
casă. Deva, telefon 11857.

(2646)

• VÎND Skeda 1000 MB. 
Relații Mintia, nr. 39.

(2645)

• VÎND convenabil ITA 
W 50 izotermă, fabricație 
1987, 4,5 tone, stare excep
țională. Deva, telefon 24618.

(2667)

• OFER recompensă
foarte avantajoasă pentru 
cedare contract apartament 
2—3 camere, exclus Micro 
15 și Dacia. Deva, telefon 
28050. (2671)

• CUMPĂR Audi 80 a- 
variat pentru piese de 
schimb. Deva, telefon 28050.

(2671)

• VÎND Skoda S 100,
preț convenabil. Informa
ții Romos, nr. 367, l.omo- 
nar. (2672)

• VIND colțar. piese
mobilă recondiționată. De
va, telefon 15217. (2674)

• VÎND urgent Țaga- 
met, original S.U.A., pen
tru ulcer. Deva, 11518.

(2676)

• VÎND combină audio
Tg. Mureș, casctofon cu 
sertar, egalizator, amplitu- 
ner Delia, pick-up NAD, 
boxe 75 W Unitra. Deva, 
telefon 26182. (2677)

• VIND Dacia 500, cu
rea italiană. Hunedoara, 
str. Barițiu. 18. (2319)

• Vi ND mobila bucătă
rie, sufragerie, mașinii de 
spălat. Hnnedi ara, telefon 
22047. (2318)

• VÎND plug de un cal
cu 3 operații și ferăstrău 
Bandzig. Hunedoara, tele
fon 16089. (2322;
• VÎND motocicletă nouă, 

175 cmc „Voshod". Deva, 
956/17665. (2689)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament 
2 camere, parter. Micro 15, 
cu apartament Simeria, e- 
taj. Informații telefon 
21825 (orele 9—17).

(1688)

OFERTE DE SERVICII

• EXECUTAM măsură
tori cadastrale cu elabora
rea planurilor de situa
ție : construcții — curți — 
4,00 lei/mp, terenuri ara
bile — pășuni — 0,40 lei/ 
mp, păduri — livezi — 
1,00 lei/mp. Petrila, str. 
Republicii, 10, telefon 935/ 
50554. (2644)

• T1NARA căsătorită
caut pentru îngrijire per- 
r.oană în vîrstă. Relații, 
Mintia, nr. 39. (2645)

• CAUT cioban pentru 
oi. Relații Săcămaș, nr. 
24, familia Caceu. (2647)

• BURSA de mărfuri și 
valori „Cornul Abundenței” 
preia cereri și oferte ce 
vor fi publicate in „Româ
nia liberă1. Asigură bancă 
de date centralizate pc 
țară. Deva, telefon 19490.

(2670)

DIVERSE.

• CU autorizația nr.
6542, din 11 martie 1992, 
eliberată de Prefectura 
județului Hunedoara, a 
luat ființă Asociația Fa
milială „Doi iepurași", cu 
sediul în Deva, avînd ca 
obiect de activitate im
port—export, comercializa
re produse alimentare, in
dustriale, electrice, elec
tronice, tricotaje, cosme
tice, intermedieri, comi- 
sionări. (26G1)

• CU autorizația nr. 
6229, din 4 februarie 1992, 
eliberată de Prefectura 
județului Hunedoara, a 
luat ființă Asociația Fa
milială „PREST-MARIA- 
NA", cu sediul în Deva, 
avînd ca obiect de activi
tate prestări servicii, croi
torie și tricotaje, produce
re și desfacere, dactilogra
fiere, multiplicări acte.

(2675)

PIERDERI

• PIERDUT legitimație 
d< serviciu, pc numele Hăn-
drache Marius, eliberata 
de I.M.C Bîrcca. O de
clar nulă. (2612)

COMEMORĂRI

• A trecut un an trist 
și greu de cînd m-am 
despărțit de bunul și iu
bitul nostru soț și tată.

OCTAVIAN M1RZA
Amintirea lui va dăinui 

mereu în inimile noastre 
îndurerate. Soția și fiul.

(2570)

• UN pios omagiu la 
împlinirea unui an de la 
dispariția celui care a fost 
un om de aleasă omenie,

VIOREL PARAU,
din partea colegelor Ana, 
Verginica, Neli și Garofi- 
ța. Dumnezeu să-l odih
nească ! (2660)

• SE împlinesc șase 
săptămîni de cînd ne-a 
părăsit pentru tot
deauna cel care a fost 
un minunat soț, tată 
și bunic,

Ec. V1CTOR-TIBERIU 
' BUCUR
Durerea și tristețea 

vor rămîne veșnic în 
inimile noastre. Pa
rastasul de pomenire 
va avea loc la Bise
rica Ortodoxă din Ve- 
țel, in data de 19 a- 
prilie 1992, ora 12. 
Familia. (2656)

DECESE

• COLEGII de mun
că de la S.C. Zarand 
Trans, coloana Crăciu- 
nești, dcplîng moartea 
fulgerătoare a celui 
care a fost un minu
nat coleg

ION MUNTEAN,

mecanic auto și sînt 
«alături de familia în- 
dolială. Inmormînta- 
rea joi, ora 14, la Bi
serica Ortodoxă din 
Vălișoara. (2652)

• MAMA, soția și 
copiii anunță cu du
rere trecerea in ne
ființă a celui care a 
fost

GIIEORGIIE
SAUI.ESCU,

din Hunedoara. In- 
mormintarca astăzi, 16 
aprilie 1992, ora 14, 
La cimitirul Gh. A- 
postol din Hunedoara.

(2320)

NOTĂ
ANTICAMERA 

LA „REALCOM"„.

Ședință prelungită la 
domn’director. Cei de-ai 
casei, adică salariați la 
S.C. „Realcom- Petroșani, 
intră pe rînd fiecare, fă
ră jenă. încercăm și noi, 
dar fără succes. Dna se
cretară ne spune că e o 
ședință „foarte importan
tă". înțelegem... Revenim 
peste 40 de minute. „Nu, 
încă nu s-a terminat...". 
Mai așteaptă și alte două 
„doamne", dintre cele care 
cunosc obiceiul casei.

își permit și o seamă 
de glume. Cam nesă
rate, e drept. Nu, n-aveam 
reportofonul. Și bine că 
nu-1 aveam. Am fi ro
șit să reascultăm „per
lele", însoțite de rîsete, 
ale zdrahoanelor ce lă
sau să se înțeleagă că 
toatîî lumea e a lor, că 
n-au nici un gînd...

...Noroc cu ușa dublă 
și capitonată a directo
rului. 11 apără de expre
sii deocheate, dar și de 
vreun ziarist prea insis
tent... (E. S.).

VWWVWVVVWVUVMWVWWVWVWVWWWWWVVWVWWVMAftN
f — ! a

lalți, respectând de fapt 
legea ? Cine tratează as
tăzi cu ușurința o regulă

situații deosebite.
în scara zilei de 6 apri

lie 1992, la intrarea în

După faptă și răsplată
Aruncând o privire asu

pra străzii și văzind efte 
se intimplă, deseori tre
buie să te întrebi : cit de 
mult ne respectăm pe noi 
înșine, respe tindu-i pe cei

elementarii de circulație, 
cu siguranța că mîine să- 
vîrșcște abateri șl mai gra
ve.

Adesea, in condițiile tra
ficului rutier, agenții de 
circulație se confruntă cu

municipiul Hunedoara, a- 
tenția agcnților de circu
lație a fost atrasă de mer
sul nesigur al tractorului 
11 III) 1961. Celui de la 
volan i se face semn re
gulamentar de oprire, dar 
acesta nu vede (sau nu 
vrea să vadă !) intenția 
polițiștilor de a-1 supune 
unui control de rutină. 
Tractorul este urmărit pe 
străzile municipiului unde 
i se mai face de cîtcva 
ori semnal de oprire.

Toate acestea „îl lasă 
rece" pe conducătorul uti
lajului. Cum tractorul 
mergea în zig-zag pe șo

sea, agenții de circulație 
și-au dat seama că prezin
tă un real pericol pentru 
ceilalți participanți l«a tra
fic și, după somație lega
lă, au folosit armamentul 
din dotare, trăgîndu se a- 
supra cauciucurilor. Trac
torul a rămas imobilizat 
iar de la volan «a coborît 
CRACIUNEAN SABIN, din 
Hunedoara, tractorist la 
Agromec-ui din localitate. 
Se afla, bineînțeles, în sta
re de ebrietate. Laborato
rul de medicină legală «a 
stabilit, In urma analizei, 
o alcoolemie de 1,30 gra
me la mie. Fapta este 
penală iar CRACIUNEAN 
SABIN va fi tras la răs
pundere pentru conduccre.a 
tractorului în aceste con
diții.

( p(. MIRCEA NEGRU, 
I..I.I*. Hunedoara, 

Serviciul circulație
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SERVICII DE „MICĂ PUBLICITATE" I
LA HUNEDOARA j

Ziarul „Cuvîntul Liber" prestează servicii J 
mică publicitate și în municipiul Hune- |de

doara. . .
Persoanele interesate, din municipiu și dirr j 

localitățile învecinate, se pot adresa la chioșcul . 
propriu de difuzare a presei, situat in Hune- | 
doara, bdul Dacia, nr. 1, lingă florărie și ofi- » 
ciul poștal. Chioșcul este dotat cu postul tele- | 
fonic 1G926, prefix 957.

Apclînd la serviciile chioșcului din munici
piul Hunedoara, economisiți timp și bani.

CETĂȚENII SATULUI MĂRTINEȘTI 
Angajează cioban, cu condiția să nu aibă 

mai mult de 100 de oi în proprietate. (136)

PATRONATUL NAȚIONAL ROMÂN 
UNIUNEA ECONOMICA ROMANĂ A 

ÎNTREPRINZĂTORILOR PARTICULARI 
FILIALĂ HUNEDOARA

Declară pierdut CEC valoare limitată scria 
A.E., nr. 54174300, posesor U.E.R.I.P. Deva. 

(135)

COMISIA DE LICHIDARE 
A FOSTULUI C.A.P, JELEDINȚI 

Vinde la licitație mijloace fixe, in
26 aprilie 1992. Lista este afișată ia fostul 

sediu C.A.P. și la Primăria Mărtinesti. Dori
torii vor achita avansul de 10 la sută, piuă la 
25 aprilie 1992. (431)

data
de

După cum se cunoaște <!<■ către orice conducător 
aulo, depășiria se >■(<■<( loază doar pe sensul d< 
mers. Alunei când „tai calea" celor ce circulă pe 
sensul opus, poți păți ca șoferul Dacici nr. 3-IID- 
6H37, din fotografie. Foto l’AV Iii, I.AZA

J/20/G18/1991
Con! : 307056601 U.G, Deva__

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA! 
2 700 Deva, str. I Decembrie, 05, 

Județul Hunedoara 
Telefoane: 11275, 12157, I12G9 

Telefon Tipografic ! 25901 
Fax : 180G1
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SOCIETATE.! COMERCI \LĂ 
„ROMCAMION" S.A. DEVA 

cu sediul în Deva, str. Depozitelor nr. 17 
Reamintește celor interesați că in fiecare 

vineri, la ora 10, organizează licitație publică 
pentru vînzarea mijloacelor de transport 
penibile, astfel :

11 autobasculante R 19215 DFK
2 autobasculante R 12215 DFK
2 autocamioane basculabile R8135
F—BD 7

autodubă R 8135 1 
autocisternă pentru combustibil 
12135
autotractor cu șa R 8135 I’S 
autotractoare cu șa R 10215 FS 
autotractor cu șa R 19256 DFS

• 5 remorci auto
• 5 semiremorci pentru transcontainere
• 1 semiremorcă SRP—10
Prețurile de începere a licitației sînt con

venabile. t |
Cei interesați not obține relații snnlimen- ’

i * I
I * I * I

dis-

1 
1
R
1
5
1

Cei interesați pot obține relații suplimen
tare la sediul unității, precum si la telefoanele 
956/13030, 13031. (437)

PRIMĂRII COMUNEI SÎNTĂMĂRIA-ORLEA
Anunță închirierea de spații comerciale, 

prin licitație, la data de l mai 1992, ora 11, 
în satele Sinpetru și Bucium. Licitația va a- 
vea loc la sediul primăriei. (131)

întreaga răspundere pentru conținutul J 

articolelor publicate o poartă 
, autorii acestora.

TIPARULt :
S.a „Polidava- S.A. •

Deva, str. 22 Decembrie 257 »


