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Tu, ce-ai venit pc-acest pămint, 
S-aduci ahta mîngîicre. 
Cobori acuma in mormăit. 
Ca să-l ridici pc cel ce piere ! 
Cu Nicodlm ne prezentăm 
I41 marele pontif, ai cerc 
Să lase Trupul, să-L luăm. 
Să-l îngropăm pentru -nvierc ! 
Cu Iosif din Arimateca 
Te înfășăm, în giulgi curat, 
Și Te sădim în groapa.ceea. 
Unde din morți a I înviat ! 
în scara patimilor, sfintă. 
Ciulind prohodul la morinint. 
Noi Te rugăm încă o dată 
Să mai revii pc-acest pămint !

Preot COItNEI,

intrucit, intre altele, în 
orașul nostru se discută și 
se fac Iei de fel de pre
zumții cu privire la perso
nalitatea ce s-ar cuveni să 
fie instalată pe soclul li
ber din Piața Unirii, în
drăznim să ne exprimam 
și noi epinia, deschizîncl 
astfel o posibilă dezbatere 
benefică privitoare la su
biectul in chestiune.

Țkiind seama de faptul 
că in perimetrul geografic 
huncdorcan se află vatra

genezei noastre 
mane, socotim 
cipiul Deva — 
județului Hunedoara — 
situat la distanțe aproxi
mativ egale față de Sarmi- 
zegetusa dacică din Mun
ții Orăștiei și Sarmizege- 
tusa romană din Țara Ha
țegului, s-ar cuveni să 
fie patronat de ștatuilc 
celor doi mari conducători 
ce ne străjuiesc obîrșia: 
Dccebal șl Traian, mai 
ales că jccsta din urmă nu
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Nr.
cri. sri-x IFIC \ȚIE l/M

Realizări 
trim. I 

1992

in »/0 față 
dc trim. I

1991

1. Producția marfă industrială mii. lei 31387.6 68.5
2. Stoc dc produse finite în industrie

la 31 in 1992 mii. lei 8110,8 X

1. Productivitatea muncii in industrie lei pers. 329886 85,8
1. Numărul mediu al personalului

din industrie pers. 101241 80.1
5. Export mii î 16181 72,5
V. Desfaceri dc mărfuri prin comerțul

de stat și cooperatist mii. lei 7191,1 255,4
î. Servicii prestate populației de către

unitățile dc stat și cooperatiste mii. lei 476,0 176,4
8. Producția principalelor produse

industriale ;
— energie electrică mil. k\Vh 1'171,1 120,6
— huilă netă mii to. 909,4 112,0
— fier în minereu mii to. 28.9 96.5
— cocs metalurgic mii to. 133,1 87,3
— fontă mii to. 168.8 88,9
— oțel mii to. 269,1 83,1
— laminate mii to. 177.8 71.6
— ciment mii to. 70,0 55,1
— bere mii hl. 89.0 98,9
— carne tăiată in abatoare to. 2850 71.2
— preparate din carne to. 1466 69.2
— lapte de consum mii Iii. 24.1 68,3
— unt (o. 57 316,7
— brinzeturi to. 36 72,0
— pîine to. 22668 118.6

9. Efectivele de animale la 31.111.1992 ;
— bovine cap. 115796 107,5
—• porcine cap. 1523-16 80,1
— ovine cap. 331632 109,5

10. Preluări la fondul de stat :
—* carne to. viu 2916 57.6
— lapte de vacă hl. 20132 71.6
— ouă mii hue. 11070 55.8

M I I I N (.
DE PROIESf

Dupu cum ne infintncn- 
zâ conducerea Sindicatu
lui liber independent al 
Filialei Electrocentra le De
va—Mintia. în perioada 27 
februarie — 14 aprilie 1992 
s-au derulat negocierile 
privind contractul colectiv’ 
de muncă pentru anul 
1992. între RENEI, și fc- 
detațiilc sindicale reunite 
din RENEL. De nrece ne
gocierile nu s-au f r.alizat. 
oi urmare a ne v>l ut lunuri! 
d’vergențelor apărute in
tre federațiile s.ndicale 
reunite șl RENEL a fost 
declanșată starea de con
flict de muncă.

în ziua de 21 aprilie, 
ora 12, la se fiul F liniei 
Eiectrocentralc D-jvli. din 
localitatea Mintia, va fi 
organizat un miting de 
protest.

FAX

IN ATENȚIA 
C I T IT O U 11,0 II

■ Ziarul de sîmbătă 
— duminică, 25— 
26 aprilie a.c„ va 
apare în 8 pagini, 
prc(ul — 10 lei.

știm să aibă vreo statuie 
pe pămîntul românesc.

Avind tn vedere struc
tura actuală a orașului 
nostru, credem că locul 
celor doi „bărbați cu bra
țe tari" este în cele două 
piețe centrale : Dccebal — 
în Piața Unirii și Traian 
— în Piața Victoriei.

în scopul îmbunătățirii 
aprovizionării populației

I’rintr-o adresă trimisă 
redacției ziarului nostru, 
purtind semnăturile dini 
primar Ovidiu Ilagea 
dnei Maria Prodan, 
s-a făcut cunoscut că. 
scopul îmbunătățirii 
provizionării populației 
in municipiul Deva. Con
siliul Municipal a luat o 
scrie de măsuri in vude- 
rca suplinii ntării canti
tăților de produse alimen
taro pentru lunile aprilie 
și mai.

în acest sens, va fi 
completat stocul cu zahăr 
din import, care se va 
comercializa prin unitățile 
Comtimalimentara, Ilor-

tina. Comfruct, Agroind 
și unitățile privatizate.

De asemenea, se supli
mentează cu 120 de to
ne cantitatea de făină 
albă, sc vor asigura 3 mi
lioane de ouă precum și 
cantități suplimentare de 
niargarină indigenă și 
<iiii import, de dulciuri 
și alte produse alimenta
re de bază, care vor fi 
puse la dispoziția consu
matorilor prin unitățile 
comerciali de profil.

Consemnăm cu plăcere 
asemenea preocupări și 
vești bune pentru locui
torii municipiului Deva. 
(N.

I*I
I*I
I*I

HASH!
O in a' (,/ i: 1/j . Spitalul

Municipal tliincdoar'i anunță
dr :rhidr~r(-a r, două m'< ții nai 
de rmiiolaqi,- si hcmodiulizil. . 1 
21 aprilie, in prezența dltii dr 
(Irtriohm Col- o. s, ful C'i , i< dc
II rnodhi' I 
lc;.f iritat, ., R, 
țiri o / -I 
re.tri a 'II 
dețul r-,. I ,, 
linii dr in 
Cornel /<u ,m 
rhipii de iau, 
cicril (V. I, )
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0 VllFM O PIAȚĂ CH’ltA- 
TĂI Ilupâ un semnal tras de 
„Flash ”, vedem zilnic o schim
bare la fală in piața din Deva. 
Șeful unității, ill Hanța, este pre
zent dis-de-dimincații printre lu
crători, ii îndeamnă la treabă, 
rlteodată ii mal ceartă. După 
caz și după rina fiecăruia. Dar 
dumneahil — cu sprijinul primă
verii și al nostru, al fiecăruia 
— dorește sa fa< a in Deva o pia
ța.. curata ((HI.I.N.I.

O I 1 PI \TI s< l'Mf. tu
ara II, ■ de II martie PJO'Z lui 

\uhviin Clawliu Șh om, de /<» 
a-ti, din Hriid, du pa ce a con- 
umit huituri alcoolice, ta ('ra

ma „Dam iu" S.ll.I,., piuă s-a în
fieri uniat. i-a renii năstrușnica 
idee di a-l tdhări pc Tunase Wa

nea. După ce l-a lovit In cap, 
i-a sustras prin violență suma de 
.? 000 da Ici. Vi ind să-și ștearpâ 
urma rapid, a șterpelit motoreta 
marca „Mobra” a iui Valentin 
Nifd. din mesteacăn, care se 
găsea parcată în holul loialului. 
Dar, după puțin timp, cursa l-a 
fost. întreruptă de către un echi
paj al poliției locale, care, l-a 
arestat și trimis in judecată pen
tru tilhârie. și furt calificat in 
dauna avutului particular, 
IAI li

O (I llNI'lll DI-: CAI lll- 
CAItK, I'OI.IC \l trie 1 I.a
Clubul „Siderurgist ul" din Hune
doara, sc organizează cursuri de 
calificare, specializare șl poli
calificare in profilurile : conta
bilitate dactilograf ic, croitorie,

stenodactilografie, cofetărie, ospă
tari,'. ((Ih. I. N.)

0 NI- PHIMIM STICLI:! Așa 
sună anunțul pc ti-a noului ma
gazin de achiziționare a sticlelor 
și borcanelor din localitatea Criș- 
eior, aparțlniml Cooperativei de 
Consum.

După o acțiune reușita de 
aproi imativ 10 zile, cind s-au 
putui debloca niște bani stocați 
in cămări, magazhuil sta acum 
închis, pe motiv cu I.C.Ii.A. De
ra nu mal asigura nici ambala
je și ulei ridicarea lor. (AI...I.)

■ I1AGA. — Construi
rea de centrale nucleare 
constituie ui» element vi
tal pentru a limita „efectul 
de seră" pc planeta noas
tră — apreciază, intr-un 
interviu, ministrul econo
miei al Olandei. Koos En- 
driessei». transmite agenția 
Reuter. Sursele alternati
ve de energie, afirmă mi
nistrul olandez, nu pot 
Compensa necesarul de 
energie pierdut prin re
nunțarea la centralele cla
sice ce emană mari can
tități de bioxid de carbon.

Declarația sa, noteaza 
Reuter, constituie un in
diciu clar că la Ilaga se 
are in vedere în mod se
rios aplicarea unui pro
gram nuclear care să în
lăture treptat folosirea 
intensivă a actualelor cen
trale electrice olandeze. In 
prezent. adaugă agenția. 
91 la sută din cei 15 0011 
MU de energic provine 
de la centralele pe bază 
de gaze naturale și căr
bune. 2 la sută este asi
gurat de centrala cu pe
trol și șapte la sută de 
cele atomice.

■ BARC ELON \. — I.a
Barcelona a început cel 
de-al 57-lea Congres anual 
al I’c n Clubului, la 
care participă peste 100 de 
scriitori de pe toate con
tinentele. I’c pari ursul a 
cinci zile de dezbateri și 
mese rotunde, participanții 
vor avea ca temă principa
lă „situația literaturii și 
a limbilor scrise în pra
gul celui de-al treilea mi
leniu", notează A IT.

I.a acest congres, deli 
gații d< scriitori cu statul 
de observator din Cuba și 
Albania vor primi staluL.I 
de membre cu drepturi de
pline in l’en Club.

■ N Vț'H'MI.E I MII 
— I.a sediul O.M.'. din 
New f ork a fost dat pu
blicității „Raportul mon
dial privind dezvoltare i 
umană — 1992" al Progra
mului Națiunilor Unite 
pentru Diwollarc (l’NUD), 
document care relevă. în
tre altele, că decalajul in
tre țările bogate și cele 
sărace nu incetează să se 
mărească, gencrind o și 
mai mare migrații- de la 
Sud spre Nordul care ri
dică bariere tot mai mari, 
transmite agenția France 
I’resse.
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se mai construiește la Orăștie?
Se construiește mult mai 

puțin decît acum 2—3 ani, 
cum se întîmplă în întrea
ga țară, din motivele bine
cunoscute și îndelung co
mentate. Dar să 
concret ce lucrări 
execută fosta brigadă 
5 din Orăștie (azi 1 
la nr. 3 din cadrul 
„Condor" S. A. Deva), 
dă relații ‘ 
Huieț, Inginerul șef 
lialei.

— Facem mal 
locuințe, care au 
prețuri exorbitante, 
lumea nu prea mal 
bani, insă executăm 
obiective și lucrări 
pentru unități dc stat, în
treprinzători particulari, 
persoane fizice. Din acest 
punct de vedere, avem a- 
sigurat portofoliul de co
menzi pentru întreg anul 
1992. ” - - . - .
efectivul de muncitori 
s-a diminuat, mai 
dear 110 de oameni, 
au rămas cei buni, 
lucrează cu hărnicie 
•■îștigă după realizări.

— De pildă, în 1991. 
obiective ați executat?

— Rlocul CI. cu opt 
apartamente și spații la 
parter pentru sediile unor

vedem 
mai 

i nr. 
Filia- 

S.C. 
Ne 

dl Gheorghc 
al fi-

puține 
atins 

iar 
are 
alte

Este adevărat că și 
ni

avem 
dar 

care
Ș'

instituții publice, blocu
rile 122 A Și 122 B, cu cîtc 
30 de apartamente, am ter
minat modernizarea Casei 
de Fete și a Casei de 
Copii Preșcolari din Orăș
tie, alte citeva lucrări 
inai mărunte. Volumul este 
mal marc în acest an.

— Să-1 consemnăm.
— împreună cu Regia 

Autonomă „Activitatea", 
din localitate, vom termi
na, în luna iunie, blocul 
122 E, cu 43 de aparta
mente, aflat în stadii a- 
vansate de execuție. Lu
crăm la blocul 124, aflîn- 
du-nc cu o scară la șar
pantă, cu una la etajul 
II și cu una la parter. 
Vom realiza și lucrurile a- 
ferente, respectiv căile de 
acces, instalațiile de apă, 
gaz, canalizare, insă, din 
lipsa banilor, blocul nu va 
fi terminat decît în 1993. 
în septembrie a.c. 
zăm 
bloc 
de
S. O 
tic.
termina lucrările cît 
repede — în funcție de 
banii beneficiarilor — 
coloana auto a R.A.T.P.

ce

transformarea 
dc garsoniere 

apartamente.
„Plastor- S.A. 
Am atacat și

finali- 
unui 

în 29 
pentru 
Orâș- 

vom 
mai

la

Orăștie și de asemenea la 
o coloană auto a „Con- 
sumcoop" Orăștie. Este po
sibil ca în trimestrul II 
a.c. să începem construc
ția hotelului din Orăștie, 
dacă vom obține noi lu
crarea, aflată pe planșeta 
proiectant ilor. Sigur, 
avem și mai primim 
menzi pentru o serie 
alte lucrări de mai 
dimensiuni și valori, 
cum, de lucru vom 
suficient.

Nc-am deplasat la 
teva obiective, am discu
tat cu oameni. La blocul 
122 E am stat de vorbă cu 
șefii de echipă Aurel Mar- 
dan și Vasile Doștețeanu, 
cu Ion Martin, 
teanu, 
alții care s-au 
jurul nostru, 
ror nume 
în general, 
tuația grea pe care o tra
versează țara, sînt con- 
știențj că trebuie să mun
cească mai intens și mai 
ordonat, pentru a cîștiga 
cit mai bine, însă îi ne
mulțumesc lipsa perspecti
vei și neritmicitatea în a- 
provizionarea tehnico-ma- 
terialâ, faptul că, in pre
țul total al obiectivelor pe

mai 
co
de 

mici 
Ori- 
avea

cî-

— apoi aprovizionarea cu 
unelte agricole și de 
gospodăresc se 
mult în afara cerințelor. 
Parcă am fi 
iernii, nu în plină campa
nie agricolă de primăvară! 
Rar pot fi găsite o sapă, 
un plug, o grapă etc. 
să mai vorbim de 
unelte necesare celui 
trudește pămîntul ?! Oare 
chiar nu știe nimeni a- 
cest lucru ? Puțin proba
bil, desigur. Cert este însă 
că, în ciuda prețurilor 
ridicate, cererea este mare, 
iar produsele nu se gă-

Luna martie nu a adus 
noutăți semnificative în 
comerțul hunedorean. A- 
ceasta este principala con
cluzie a celor 203 con
troale efectuate de Corpul 
de Control Comercial al 
Prefecturii. Să mai spu
nem că în perioada amin
tită au fost controlați 63 
de agenți economici pri
vați, iar 128 de acțiuni au 
fost în comun cu poliția 
și cu alte organe fiscale. 
Contravențional au fost 
sancționați 62 de lucrători, 
valoarea amenzilor apli
cate fiind de 689 500 de

uz 
situează

VIN

în miezulcare le realizează, costul 
manoperei este prea scă
zut, Iar salariile lor nu-s 
tocmai corespunzătoare.

Liderul sindicatului 
Halei, tînărul inginer 
colac Botaș, consideră 
oamenii au dreptate, 
relevă că, în baza 
tractului colectiv de mun
că pe acest an, constructo
rii se vor bucura de unele 
drepturi absolut meritate, 
în ceea ce privește salari
zarea lor, ni s-a spus că 
se aplică un sistem sim
plu, dar stimulativ, în 
sensul că salariul se ne
gociază pe fiecare lucrare 
in parte, înaintea 
perii ei. Așa că 
știu cit vor cî.știga 
minarea 
fac mai 
tate, cu 
tru ei. 
sînt limitate.

— Iar calitatea — a 
concluzionat dl Ghcorghe 
Huieț — s-a îmbunătățit 
mult in ultima vreme. Este 
una dintre condițiile de 
bază ale salarizării. Și va 
trebui să crească în con
tinuare.

fi- 
Ni- 
că 

dar 
con-

Ce 
alte 

ce
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di recti 
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19,00 Campt 
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Paști, 
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sfanții

21.30 TVE 1 
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• în al 12-1
• j’memhi
• Piața Un 

tății
• SOȚI — 

doscop
• Bloc-not< 

american
• Lumea I; 

acasă.
• Piiblicita
• l Itima o

ÎN CONTROL, PRIN COMERȚînce- 
oamcnii 

la ter- 
Dacă o 

de cali-

Ol- 
cu 
în 

că-

Vasilc 
Suciu, 
strins 

dar ale 
nu le-am notat, 

ei înțeleg si-

Corncl lucrării.
repede .și
atît mai bine pen- 
Cî.știgurile nu le

DUMITRU GHEONEA

lei. Valoarea mărfurilor 
cu termene de garanție de
pășite și, evident, scoase 
din vînzare, se ridică 
810 000 de lei. Iată 
citeva localități unde 
avut loc cu preponderență 
controale : Petroșani, Vul
can, Lupeni, ~ 
tie, Certej, 
Baia

la 

au

Deva, Orăș- 
Băița, Dobra, 

de C'riș, Romos.

CUM STz\M

Ce așteptați de la mass-media?
Din cele citeva zeci de 

persoane cărora le-am ce
rut răspuns întrebărilor 
de mai sus, 37 la sută au 
răspuns afirmativ primei, 
33 la sută întrebării ,.c“, 
11 la sută celei de a doua 
întrebări. 10 la sută au 
fost pentru toate cele trei 
moduri de manifestare a 
presei și 9 la sută pentru 
informație și atitudine.

Numeroși cititori de 
presă, radioascultătorl și 
telespectatori și-au motivat 
opțiunile. Am reținut pe 
cele care ni s-au părut 
mai interesante și pe cele 
care ne vizează direct, spre 
a le face cunoscute public. 

„Mai multă atitudine! 
Aștept să se muncească 
in adevăratul sens al cu- 
vîntului muncă” (Olga Dă- 
răban, contabil) ; „Aștept 
de la mass-media mal mul
tă Informație. O Informa
ție neutră Promptitudinea 
și obiectivitatea le dorim. 
Realitatea, Indiferent care 
ar fi ea, trebuie prezenta
tă nepărtinitor, cenzura 
fiind făcută doar de pro
pria conștiință- (D. M. — 
asistent medical). „Mai 
multă atitudine privind 
minciuna și corupția. Să 
se colaboreze mal mult 
cu organele de poliție, cu 
Garda Financiară" (Steluța 
Rădoni, profesor). „In
formația să se fără fără 
•endințe partinice ; opinie 
și atitudine împotriva cc-

lor ce se dedau la 
antisociale". (prof. 
Stanciu).

„In ziarele independente, 
proprietarii urmăresc une
ori scopuri politice, fac

acte 
loan

• •««*««« «*** ^ ***** *

Mai multă informa
ție ?

b) Mai multă opinie :
c) Mai multă atitudine?
• • •••«•••••♦•••*•***•*♦****

afirmații fără acoperire în 
realitate, pentru că nu 
avem încă o lege a presei 
care să amendeze orice 
abdicare de la adevăr. Ca 
telespectator, nu înțeleg de 
ce trebuie prezentate sec
vențe uneori penibile din 
disputele parlamentare. Se 
creează o imagine nefavo
rabilă asupra nivelului 
parlamentului, într-o vre
me In care intcrelc țării 
reclamă cu totul altceva", 
(prof. Marius Constanti- 
nescu). „Mai multă atitu
dine în scopul formării 
unui comportament civili
zat, în mod deosebit al 
tinerei generații” (ec. Pan- 
telimon Gurică); „Mai 
multă atitudine față de 
slabele rezultate economi
ce înregistrate în județul 
nostru în regii și societăți 
comerciale, cu capital de 
stat, cu preponderență fa
ță de conducerile acesto
ra" (Niciiliță Timar, con-

tabil șef). De la mass
media așteptăm informație 
mai multă, care să oglin
dească adevărul, atitudine 
împotriva aspectelor nega
tive politice și economice 
— pentru a ajuta popu
lația să înțeleagă toate 
fenomenele care au loc și 
să nu se dea naștere la 
dispute contradictorii. Con
sider că pentru aceasta 
este nevoie de mai multă 
documentare". (Doina Pâr- 
vu, referent). .Critică la a- 
dresa celor care ignoră 
normele de conviețuire so
cială- (Alisa Sălășan, 
trinier—decorator), 
multă atitudine față 
aspectele negative 
activitatea socio-politică ; 
mai multă Informație de
spre : diferențele dintre 
creșterea medie a salarii
lor, raportată la creșterea 
prețurilor bunurilor de 
strictă necesitate : cîți
„foști- mai sînt în funcții 
de conducere în județ ?". 
(Gheorghc Sabău, revizor 
contabil); „Informație, dar 
o selecție riguroasă a a- 
cesteia ; opinie în limitele 
bunului simț ; atitudine 
cu condiția păstrării o- 
biectivității" (prof. Felicia 
Scorobetc). „Mai multă 
preocupare în scopul edu
cației tineretului pentru 
muncă" (Horea Chircu. 
contabil).

Anchetă realizată dc
ESTERA SÎNA

„ Vrem 
emisiune 
locală"

C(J APROVIZIONAREA ?

sectorul alimentar, ni- 
il

>•*•*•*• • • •

(I rm.in di» pac, I)

In Piața Unirii ar putea 
li instalată autuala statuie 
a lui Di •cf bal din parcul 
orașului, unde acum, prin 
dezvoltare, i municipiului, 
parc m.irginalizată și es
tompată dc invazia vege- 
' ila .i parcului.

Piața \ i<’oriei. nouă și 
910(101119. ar li proprie înăl
țării statuii Ini Traian, a 
• ărui administrație a con
tribuit, I.i timpul sân, la 
modcrni/aroii Daciei.

Pnrerc.i noastnî — su- 
hiveIivfl (!• -sicur "',ie că 
3 I. ,| • bituio ecvestră a

vi- 
„Mai 

de 
din

în Hațeg sînt peste 
690 de pose.sori <lc di
fuzoare. In casele lor 
ori la locurile dc mun
că. Cu ani în urmă, 
puteam asculta diverse 
știri, note, opinii, cro
nici sportive, reportaje 
dc interes strict local, 
adică din Țara Hațegu
lui. Era o bună ți a- 
preciată emisiune ra
diofonică locală. De o 
vreme încoace, centrul 
local de radioficare se 
rezumă doar la retrans
miterea programului 
postului de radio bu- 
cureștean. Dc ce ? —
întreabă abonații diîu- 
zoarelor. (N. S.).

în
velul aprovizionării nu 
depășește pe cel din luni
le anterioare. Se mențin 
constant goluri la multe 
produse de bază pe care 
nici nu le mai amintim, 
pentru că le știți dv foar
te bine. Vom menționa 
doar faptul că aprovizio
narea populației cu pro
duse subvenționate — sa
lam de vară, parizer și 
pui congelați, nu satisface 
nici 40 la sută din 
cesarul de consum 
populației. Poate află 
cest lucru și cei ce 
trebui să se ocupe de 
provizionarea cu produsele

. amintite. Și încă 
demn de remarcat: 
apropie sărbătorile 
Paști, dar prea puțin 
simte aceasta in preocupă
rile celor din comerț, 
tru asigurarea unui 
dc marfă rezonabil.

Dacă în domeniu) 
inentar mai stăm 
stăm, iar dacă în 
produselor de îmbrăcămin
te se simte o îmbunătățire

ne- 
al 
a- 
ar 
a-

ceva 
se 
de 
se

pcn- 
fond

ali
cul» 

cel al

lui I)< ccbal nu este 
• uție fericită și nu 
un Decebnl așa cum 
făcut noi imaginea 
marele rege a) dacilor, 
după cele citite și învățate 
la istoric. Accentul domi
nant al grupului statuar 
cade asupra calului, nil al 
călărețului, lucru confir
mat de ins.-își opinia publi- 
' a a tlevenilor, care — a- 
tnnci cind își aleg ca 
punct de inlilnirc această 
statuie — spun scurt și 
tranșant : „Ne intilniin la 
cal", nu la statuia Iul Dc- 
cebal. Așa cum e-.'.e eve- 
<■iit.it. țlriind intr o inimi 
stc.igul specific dacilor,

o cxc- 
redă 

nc-am 
despre

Decebal pare mai mult 
stegarul, nu comandantul 
oștirii și al statului dac. 
Prin înlocuirea acestuia cu 
statuia lui Traian, s-ar 
elimina și faptul, cel pu
țin curios, de a avea in 
mijlocul orașului două 
statui ale lui Dcccbal, la 
o distantă destul dc mică 
una față de alta. Aceste 
păreri sint doar niște su
gestii re pot fi amendate 
dc altele mai competente 
și oricum, prefigurate pen
tru un viitor ceva mai în
depărtat, momentan muni
cipalitatea ncavind nici 
fondurile ncces.Tro șl nici 
răgazul cuvenit rom roti 
zării unor ilari obiective,

sesc nici la magazinele 
sătești, nici in cele din 
oraș. Rezultatul îl vom 
vedea la toamnă.

I.EGEA-I LEGE.

PENTRU TOȚI !

Acest lucru nu îl înțeleg 
sau nu vor să-l ințcleagă 
toți cei ce fac sau au pre
tenția cu fac comerț. Spu
nem aceasta întrucît con
troalele efectuate au scos 
in evidență o înmulțire a 
cazurilor de încălcare a 
normelor de ordine și 
igienă în unitățile comer
ciale. Una dintre cele 
mai frecvente nerespectări 
ale legislației în vigoare 
este neafișarca cotelor de 
adaos comercial, 
de ce, nu ? Să 
mirăm atunci că | 
la foarte multe 
sint inaccesibile ?

Aprovizionarea cu pro
duse care nu au mențio
nat termenul de garanție 
constituie apoi o altă me
teahnă a multor coiner- 
cianți. Faptul este vala
bil pentru un mare număr 
de produse. Dar, pentru 
că a venit primăvara, noi 
atragem atenția doar asu
pra a două produse : 
și răcoritoare. Deja 
foarte multe semnale 
atestă încălcarea legii 
această direcție. Ce va 
însă la vară ?
șl vom vedea. Pînă a- 
tunci să sperăm într-un 
reviriment în comerțul hu
nedorean.

Bănuiți 
ne mai 
preturile, 
produse,

bere 
sînt 
care 

în 
fi 

Vom trăi 
Pină

VALENTIN NEAGU

• ••*•••••*•*•* •*•*•»•»•*• *•*•*•*•*•*•

Cultul pentru muncă 
deviză de viață

două 
ca primar nou ales 

municipiului Huncdoa- 
vă întrebam, stimate 
ec. Remus Maris, cu 

ginduri, cu ce inton
ați pășit pragul pri

măriei. Răspunsurile pe 
care ni lc-ați dat atunci 
erau încurajatoare. Să ve
dem acum, deși intr-o pe
rioadă scurtă, cum încep 
să prindă viață in... via
ța de zi cu zi a liune- 
dorenilor ?

— Destinul oamenilor, 
deci și al luinedorenilor 
mei, este strins legat dc 
factorii economici. O via
ță economică sănătoasă, si
gură, eficientă, no asigură 
numai munca noastră bine 
făcută. Dc pe urma oi 
culegem roadele. Acest a- 
devăr va trebui să fie mai 
bine înțeles la toți agen
ții economici din Hune
doara.

—■ Ne aflăm in fi nmoa-

— Acum aproape 
luni, 
al
ra, 
die 
ce 
Iii

sa primăvară. Am fost îm
preună prin unele cartie
re, pe unele străzi. Sinteți 
mulțumit de felul in care 
au demarat acțiunile de 
bună gospodărire și în
frumusețare a Hunedoarei?

— fu bună parte, da. 
Dar așa cum ziceați dv, 
este vorba dc o demara
re. Piuă la o bună finali
zare este drum lung. Eu, 
ca primar. Consiliul Local 
avem în vedere schimba
rea aspectului edilitar- 
gospodăresc al municipiu
lui. Piuă la ora de față 
nu este cartier, stradă pe 
care să nu se fi făcut 
primele lucrări de priine- 
neli dc primăvară. In par
curi, 
spații verzi, chiar la plan
tarea florilor din prima 
epocă. Am și cifre la iu- 
diiniuă, dar 
este
spun
rean.

părculețc, zone și

socotesc eă 
mai important să 
că cu. ca hunedo- 
nn am văzut pTuă

• . •

O

acum oamenii ieșind, aș 
zice cu mic cu marc, Ia 
înfrumusețarea orașului 
lor. Le făgăduiesc că noi. 
Consiliul Local, ii vom 
sprijini in continuare. Am 
adus arbori și arbuști or
namentali, răsad dc 
trandafiri etc.

— Ce ne-ați spus 
adevărat, în marc | 
văzut la fața locului.

— Nu ați văzut decît o 
mică parte. Vă asigur eu 
că hunedorenii, după CC 
vin din secțiile combina
tului, do la șantierele de 
construcții ori dc la mi
nele din Tcliuc și Ghelari, 
sint și foarte harnici și 
buni gospodari în casele și 
pe lingă casele lor.

— Vom vedea o Hune
doara tot mai frumoasă?

— Răspund în numele 
huiiedorenilor mei ; bine
înțeles 1

flori,

este 
parte

Gil. I. NEGREA

%25e2%2596%25a0iit.it
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INVITAȚIE
„Locuim pc strada Ady Endre 

din Deva ți rugăm redacția ziaru
lui „Cuvîntul liber» să facă o in
vitație conducerii Primăriei Deva 
și chiar celei a Prefecturii județu
lui la o plimbare pe strada noastră.

De mai mult timp am solicitat 
ți prin audiențe ți prin cereri scri
se să ni se introducă ți nouă cana
lizarea ți gaz și sa fie asfaltată 
strada. Am ajuns cu cererea 
noastră și la nivelul Prefecturii, dar 
fără rezultat.

Canalul deschis ce \ ine din 
cartierul Bejan și trece pe strada 
noastră ne inundă grădinile și ne 
aduce prejudicii marj de cite ori 
plouă torențial în zonă. Pentru a- 
menajarea corespunzătoare a aces
tui canal ne-am adresat Prefecturii 
cu o sesizare înregistrată la nr. 
857/30. XI. 1990, dar nici Un răs
puns nu am primit la sesizare.

I/i blocurile de pe strada noastră 
există gaz și nu înțelegem de ce 
nu am putea beneficia de el și noi?

C'ind vin ploile, trebuie să luăm 
cizme de cauciuc, strada fiind mai 
rău ca un drum de tarla". (lon- 
chim Stoica, \lexe Indochirnov, 
Mircea Cornea și alți cetățeni de 
pe strada z\dy Endre).

CÎND SE VA COACE 
PÎINEA ȘI I A DEVA?
In 21 și 22 martie a c., dar și 

alte zile, piinea cumpărată de

I

in 
la

magazinul de prezentare al fabricii 
de piine din Deva nu s-a putut 
mînca deoarece era necoaptă. Am 
fost nevoit s-o arunc la contciner. 
Ne întrebăm pînă unde pcatc mer
ge indolența celor care fabrică a- 
semenea piine ? Oare la fabrica de 
piine nu există director, lideri 
sindicali, ingineri de specialitate ? 
Atit de puțin respect au ei pen
tru semeni ! Păcat. Dar păcat și 
pentru că cei care au responsabi
litatea urmăririi calității produse
lor ți protecția consumatorilor nu 
se interesează de hrana populației. 
(('. Grahu. Aleea Patriei, 5, Deva).

IN REPLICA
Nemulțumit de modul in care a 

fost prezentat opiniei publice in 
articolul „Adevăruri de care nu 
putem învinui pe nimeni", domnul 
llie Rus, din Simcria ne trimite, 
cu dorința de a-i fi publicat sub 
titlul „Un binevoitor reclamagiu ți 
un ex-secretar P.C.R. mincinos", un 
răspuns pc patru file ministeriale. 
Nu vom putea reproduce în între
gime răspunsul, prima parte a sa 
contestind o situație de fapt care 
nu poate fi contestată. Rezumăm, 
citind în original secvențe din par
tea a doua a răspunsului care se 
referă la afirmația făcută de dom
nul inginer Petru Popa, director 
economic la S. C. „Marmura" S..\. 
Simcria, cu privire la motivele care

au determinat restructurarea locu
lui de muncă al domnului Rus.

„Dacă tov. ing. Pop Petru afir
mă cam așa despre mine: „Da, 
era un meseriaș foarte bun", mă 
miră faptul că recunoaște dar mă 
miră mai mult ceea ce afirmă în 
continuare : dar nu o dată a prins 
schimbul următor dormind beat în 
atelier". Oare prin însăși conținu
tul ei, nu este aceasta o afirmație 
tendențioasă, o minciună josnică 
emisă dc un om obișnuit din trecut 
cu asemenea caracterizări ? Nu știu 
să fi avut vreodată ce să beau in 
întreprindere ca să mă imbăt la 
ieșirea din serviciu. Că avea tov. 
director cite ceva adus ca „mici 
atenții", asta e altă poveste. Eu 
nu aveam acces la așa ceva". Dom
nul. Rus afirmă in continuare că și 
înainte de revoluție a avut parte 
de persecuții din partea domnului 
inginer Pop, motivat de faptul că 
nu era membru ;1l P.G R. și că știa 
o scamă de nereguli săvârșite de li
nele cadre dc la „Marmura", prin 
care unitatea era păgubită cu su
me de milioane. Din aceleași mo
tive crede domnul Rus că a fost 
restructurat și locul de muncă al 
fiului său. Sint în continuare în 
răspuns afirmații care nu pot fi 
demonstrate și care, făcute publi
ce, l-ar pune în dificultate pc 
domnul Rus. Preferăm deci să nu 
le reproducem.
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REZULT A T E I, E
ETAPEI INTERMEDIARE, DE MIERCURI, | 

IN DIV IZIA BL1 FOTBAL
■ SERIA I: F.C. Olt ’90 — FAUR Buc. 0—1 ; J

Olimpia Rm. S. — Portul C-ța 0—1 ; Steaua Mizil — ț 
Petrolul Ianca 2—1 ; C. S. Tîrgoviște — Flacăra Mo- I 
reni 2—0; Autobuzul Buc. — Unirea Focșani 1—2|£ 
Unirea Slobozia — Gloria Buzău 1 — 1 ; F.E.P.A. Bir- H 
Iad — Progresul Buc. 0—1 ; Sportul Comaico — JJ 
Callatis Mang. 0—2 ; C.F.R. Galați — F.C Caracal || 
(nu s-a disputat). *

■ SERIA A II-A : Jiul Craiova — Jiul Pe- B 
troșani 2—1 ; Metalurg. Slatina — Gaz Metan 3—1 
U.M. Timișoara — Astra Arad 3—1 ; Met. Bocșa — ta 
Chimia Rm. V. 1—0; F.C. Bihor — C.S.M. Reșița J 
3—0 ; U.T. Arad — C.F.R. Timiș. 2—0 ; Gloria Re- 
șița — Drobeta Tr. Sev. 2—0; Aris Arad — Unirea 
Alba lulia 1—0; Șoimii Sibiu — Metalurgistul Cn- 
gir 3—1.

■ SERIA A III-A : Min.

„In competiția dură 
care s-a declanșai pentru 
existența, o anumită cate
gorie de oameni pornește 
in aceus ă luptă total ne
dreptățită". Așa începe 
materialul trimis de dl 
Liviu Epure, din Hune
doara. Problemele reținu
te de uumnealui din discu
ția cu dl Petru Sucilea, 
președintele Asociației 
llandicapaților Neuromo- 
tori din Hunedoara, sint 
triste realități ale acestor 
zile. Ca și cazurile aduse 
în discuție — al doamnei 
dr Tamara Tiu, medic, sau 
al pensionarei de 86 dc 
ani, ce are in îngrijire 
o fiică handicapată. Neca- 
zjrilc acestei categorii de 
oameni nu-și găsesc încă 
o soluție onorabilă ți dato
rită sărăciei, dar mai ales 
lipsei unei legislații care 
să le asigure o reală pro
tecție socială. Referitor la 
acest aspect dna Monica 
Antoci, președinta Asocia
ției llandicapaților Neuro- 
mc.tori din România, cu 
scaiul la Arad, spunea, 
intr-o discuție pe această 
temă, că la nivelul Parla
mentului -xistă două legi 
care -ă reglementeze pro
blemele handicapaților.

Dar pină la apariția a- 
mintite.'or legi, care trebuie 
să aducă o modificare în

bine a soartei handicnpați- 
lor, cred că merită luată 
In discuție o experiență 
maghiară în acest dome
niu. țn timpul unui schimb 
de experiență desfășurat 
recent la. Deva am reținut 
citeva idei ce pot fi apli
cate și la noi. în țara 
vecină, firma „Pireinon" 
are 19 unități de produc
ție. pe teritoriul a 3 ju

de 8 000 de forinți (sa
lariul minim în statul ma
ghiar), iar cei care-și de
pășesc norma primesc mai 
mult, proporțional cu rea
lizările.

Aceste activități sint spri
jinite de administrația lo
cală. Dna Teta Aronnă, 
prefect al județului Szol- 
nok. îmi spunea că uni
tățile respective sînt ajuta-

Să i ajutăm să fie utili
- • — ■ — • • — • — — « — »

dețe, deservite de 1 800 de 
oameni, dintre care 80 la 
sută handicapați. Totul a 
început în 1982, fără uju- 
tor de la stat, cu o acti- 
-vitatc de tipografie. Apoi 
activitatea s-a diversificat 
(textile, croitorie, tîmplu- 
rie, confecții măturj șa.), 
unitățile inființîndu-sc a- 
colo unde există mai nmlți 
handic ipați. Dl Fabian Im
re, director adjunct cu 
producția al firmei, mi-a 
mărturisit că veniturile pe 
1991 au fost de 100 mili
oane dc forinți, că fiecă
rui lucrator handicapat i 
se asigură lunar un venit

te prin perfectarea unor 
legături și încurajarea ini
țiativei, nu bănește. De 
altfel j>e lîngă prefecturi 
există servicii specializate 
prin caro se realizează de
pistarea săracilor ți ajuto
rarea lor. Anchetele sociale 
pentru stabilirea gradului 
de sărăcie sînt făcute cu 
ajutorul pensionarilor, care 
au in acest fel cu ce să-și 
ocupe timpul. Dl dr. Kollăr 
Jozscf, sociolog, relata că 
in funcție de fondurile dis
ponibile (ți Ja ei insuficien
te fața de ivvoî), se pro- 
cerlunz-â la ajutarea n'lor 
care au nevoie. De pildă

handicapaților ncuromotori 
care-și construiesc o casă 
li se asigură realizarea 
unei băi sau li se facilitea
ză instalarea unui post 
telefonie, sau benzină. Por
nind de la considerentul 
că un om handicapat și 
psihic e mai greu de recu
perat, se acționează în a- 
coastă direcție, a sprijinu
lui mor.il. D< aceea, su
me mari J" bani se alocă 
pentru punerea în mișcare 
a handicapaților. Dar ceea 
ce se faee pentru acești 
oameni se face împreună 
cu ci. Numai' astfel ei 
pot ava sentimentul că 
sînt utili lor .și a'to a. Pe 
dc altă parte, proccdîndu- 
sc la prevenirea agravării 
situației handicapaților, Ja 
activizarea lor ch’ltuieMle 
statului sînt mult mai 
reduse.

Am reținut acest/* date 
privând experiența ma
ghiară In Ideca că ele pol 
constitui sugestii pentru 
viața și activitatea har.di- 
capaților do la noi. Este 
de datoria celor cu caro 
soarta a lost îmi darnică 
să le întindă o mînă ce
lor năpăstuit i. C uci ei nu 
vor pomană, ci doar Jfl v 
simtă oameni utili, ca noi 
toți.

MORII \ ROMAN

ț

j

l.a demisolul unei vile 
'•oiliete de la poalele Ce
tății Devei stau de vorbă, 
la o oră de ■ ară eu doi 
sufletlști al unui port, 
mal puțin cunc < ut : în- 
grij i-a ți dr< ijul ■ lini
lor.

— De. unde șl dr- ciad 
această pasiune, die loan 

u !
— lubirta animalelor 

de agrement, îndeosebi
• linele ii pi di a, vine din 
■'opllâi., , dar s-a amplifi
cat reiată eu inceparea 
prad1' brii profesiei de 
medic veterinar și poate 
mal mult, după 1977, dnd 
a luat ființă, in Dci ti, a- 
.-•■iatia i■hinoloțilrfi jn- 
tv-i ai-ă, -'ll fiind Unul 
iiiiițrc fondalorl. Acum,
:v::! orele de erv'- iu la 

a 'digitală dc, C'on-
• i o’ al Alimtîidelor Deva, 

■a . oibul ,,l ' le-

Astra Arad 3—1 ; Met. Bocșa — ta- - - - - - - n
*
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disputa I 
a. c. * 
9.15, | 
ora «

_  Cavnic — Tractorul
Brașov 1—1 ; C.F.R. Cluj — Electromureș 1—0 ; Chi

mică Tirnăveni — Mctrom Bv. 2—1 ; Olimpia S. M. 
— Aerostar Bacău 2—1 ; Poli. Iași — Ceahlăul P. 
Neamț 2—0 ; I.C.I.M. Brașov — C.S.M. Borzești 3—1; 
Relonul Săv. — F.C. Maramureș 0—3 ; C.S.M. Su
ceava — „U“ Cluj 0—0 ; Foresta Fălticeni — Ar
mătura Zalău 2—0. 

După cum informează 
Asociația județeană dc 
fotbal, meciurile din cam
pionatul județean, pro
gramate inițial pentru

REI’ROGRAMARE
duminică, 
sînibătă, 
(juniorii
iar seniorii 
11,00). (S. C.).

SO
25 

<Iv

vor 
aprilie 
la ora 
de la

u «r^CCVQ
ROM-AGRICOLSEMI
Str. Bobilna, nr. 3 
ALESD, jud. Bihor 
Telefon 993/41061

Fax 993/40856

in sector agroalimcntar •> 
abile dc organizarea achi-1 

’2 
ciuperci comestibile și diferite semințe.

Pentru informații : *
— telefon 993/41061, între orele 8—15; J
— telefon 993/40589, între orele 17—20.

ACHIZIȚIONEAZĂ : 
I RUCTE CULTIVATE :

— căpșuni
— zmeură
— cireșe
— prune
— piersici
— pere 

FRUCTE DE I’ADURE ;
— mure
— afine
— frăguțe

C D TERCI COMESTIBILE:
— hribi
— gălbiori
— bureți de prun
—• ghebe
— crăițe
— zbîrciog

I SEMINȚE:
*
I

I

I

I
*I
I
I
%I
I
I
*I*I
LI
i
I
I
4

I

Firmă prioritară
lăută persoane capa 
zițici dc fructe cultivate, fructe dc pădure,

semințe de dovleac 
miez de nucă 
semințe de floarea-soarclui 
de culoare alb cu dungi 
semințe de in 
semințe de eînepă 
melci comestibili.

> — Z — t — f •

Prietenul nostru—cîinele
liux" al cărui act de mis
tere l-am .semnat în anul 
1085, impreună cu Tori
no llo-ăn/'iu — președin
tele clubului „l'ldcliu " 
Deva și preșe'lintelr Clu
bului Național de 'Uni 
utilitari —, șl eu alți în
drăgostiți de nc< it ani
mal tnt'dlqent care, este
• Unele.

— Si ce faceți dt> ‘on-
• ■•• t, in tovărășia l iini'or.-'

Ir. cre.ăm să-l ron- 
' iii'/cm pe oameni că 
tîii r le nici periculos, 
nli l n< dinătot, nici ne
plăcut ă creștem idlnl. 
I împotrivă, este frumr 

fnit si ulii, dacă
• lăsim 'alea comutibaiii 
ca ., u'i'ă reușim sii-i

dre am, .ă-i antrenam, 
să-i pi<m in in apărarea 
noastră, prin cunoaștere, 
ințclc'ieri'. atașament.

— .'și reuniți/
— Absolut. Du sint o 

fire rent 'mentala .și . ii- 
nele mă simte ca pe un 
companion. Am efectiv, 
revelația comunliarll ui 
cl, prin 'mțămintc, 11 
privesc ți nul price de în 
ochi. Iar nliinel cinci 
il operez, tl pansez, il 
inr/rl)esc, il mîrr</ii, il 
Imt rc.cunostinto. Poate 

parea curios dar pc mi
ne nu m-a mușcat nJui- 
odală un etin : Și fa' 
Oi" r«til '■stet'! e Io ' tini 
de l.î ani. I a -nini ava
il, cu in t umentariil

meu. conf: 'lona' dc m-' 
ne. < u m '.'o im' ntețe 
melc, cu loi'il p.vvunca 
mea st fă-a hani.

• Ca unul c.ire il cu
nosc atit. de bint^, pe d: 
loan l’a.au șl eu tare 
conlucrez minuna' in ca
drul clubului „l'idellus" 
Dvra — uniti'e autono
mă, indețten l' 'ții, cu per
sonalitate Juridică, afilia
tă la Uniunea I .oelațiilor 
Chlnidogii e Independente 
din llontânla - , pot spu
ne <ă este unul dintre 
marii noștri ■ipccialișt I 
in operații e,tetter la 
i tini. I In la dinsiil < u 
. tini pentru operații și 
inari jirc, pen ' i ii rezumau

ilari chino1 plice, oameni 
din /). t a, Petroșani, Arad, 
rim/șoara, din alte lo
ialități ale tării Și pune 
atita suflet in tot. ceea 
ce face... — ne spunea 
dZ Torino llocăniclu.

— V'-tlți iil'ors de cu- 
rirtd din America, die 
loan Paseu Cz-ațl făcut 
acolo ?

- zbn răspuns invita
ției unui prieten șl coleg, 
st'jitllit la Dos Anqclcs, 
in California, mi sta' 
Irci luni, timp în care 
am operat, uneori rl cile 
l'-lore pe zl, tntr-un 
■ pita! de eilni și pisici. 
.1 fost ertrem de Intere
sant au o dotare crtra- 
oi linan'i insei pracllca

(407)
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operatorie ede aceeași.
• Aș adăuga strădanii

le dlul loan Pascu — 
intervine Torino Docăni- 
ciu — pentru asigurarea 
alimentației dinilor mem
brilor clubului nostru, 
pentru dresajul și educa
ția lor patologică, pentru 
consultații, tratamente, 
profila ria .și reproducția 
dinilor de rasd, și mai 
recenta acțiune de orga
nizare a .secției de pisici 
— prima din tară — a- 
vind ca scap creșterea, 
allmcnlai' !, profila.ria, 
reproducția si formarea 
de f înmii de pisici de 
rasă, „l'ideliu.s" este un 
club eompetiliv, accep
tăm orice concurență, 
dar si... cv.-ntuall spon- 
sorl. tr li foarte bine- 
vi’n'ti.

DUMrtRl' GIIEONEA
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• DE ziua ta, dragă A- 
texandru Cuza, primește 
cele mai sincere ginduri 
•și un călduros „La mulți 
uni- din partea soției.

(2357)

VÎNZARI —
CUMPĂRĂRI

• Vi ND apartament 4 
camere, mobilat, aparta
ment 2 camere mobilat, 2 
irigidere, 2 căsuțe cam
ping. Deva, telefon 22433.

(2877)

• VlND apartament 4
camere, et 1, Hunedoara, 
Bonă ultracentrală. Infor
mații Deva, telefoane 15289 
S3H 25689. -(2847)

• VÎND circular Deck,
aparate fizioterapie, pat 
copiL Hațeg, telefon 957/ 
T0.W, (2845)

• S.C CSlK—TRADE 
6RIh cu ‘■ediul in Brad, 
str. Republicii. 14, tele
foane 81234, 51137, vinde 
.praf de ingltețatil ei gros.

■ f’reț convenabil. (2772)

• VÎND televizoare co
lor. Grftștie. teiefon 956/ 
41332. (2875)

• Vi ND Xerox Canon, 
nou, închiriez garsonieră, 
central, In valută. Relații 
Deva, Dcwoixinți, bl. 30/8, 
telefon 11350, ini. 126.

(2878)

> VI ND țiglă veche, 
preț negociabil. Deva, te
lefon 14107 (2874)

• SC. \X \ SRL Sibiu 
vinde en gros următoare
le : reactiv AGE, bicromat 
de pob siu, sulfat dc zinc, 
sulfit de sodiu, sulfura de 
sodiu, hipoclorit, sodă ca-

1 ustică, detergent veselă. 
Relații Sibiu, telefon 92/ 
435201. zitnit între orele 
6- 20. (2876)

• V1ND f’rabant Combi, 
3? 000 km. fabricație 1985 
și set reparație. Deva, tc-

. Jetoane 16’10. 21465. 14239. 
1 (2881)

• VÎND frigider Minsk, 
260 litri, ambalai original, 
informații D< va. telefon 
I&897. după ora 15.

• CEDEZ contract apar-
lament D ia. Dacia, bl. 
1 1. sc. 2. ap 27. (2931)

• v 1N 1> apartament 
camere proprietate perso
nală sau schimb cu garso
nieră. Deva, telefon 21008.

(2935)

• VÎND videorccordcr
Național Panasonic și 
Schneider, televizor Sam
sung cu teletext și mega- 
vision și magnetofon Kast- 
han. Deva, telefoane 18587, 
26189. (2936)

• \ (ND caroserie Dacia
1300. Deva, telefon 25226, 
după ora 18. (2938)

• VÎND motocicletă
Minsk, capacitate 1,25, nouă, 
preț convenabil. Deva, te
lefon 17757. (2939)

• VÎND mobilă de bu
cătărie cu 12 piese, în 
stare bună, „Iris". Deva, 
telefon 22405. (2952)

• VÎND ataș marca Vc-
lorcx, fabricație 1991. De- 
ta, telefon *14901. (2945)

• VÎND motor cu cutie
de viteze, diverse piese 
schimb pentru Mercedes, 
remorcă de 5 tone, bascu
lantă, o remorcă pentru 
autoturism. Cristur, nr. 
354, telefon 71533. (2944)

• VÎND casă gaze, de
pendințe. Deva. str. Băiata 
16 (peste calea ferată), preț 
3 milioane lei, negociabil.

(2941)

• VÎND apartament 2
camere central. Deva, te
lefon 21934. (2946,

• VÎND televizor color
Panasonic, sigilat. Simerla. 
telefon GO48O. (2948)

• VÎND televizor Sirin’ 
in garanție. Hunedoara 
telefoane 21613. 20131.

(2351)

SCHIMBURI

DE LOCUINȚE

• SC'IIIMB apartament 
2 camere decomandate 
proprietate din Galați 
pentru apartament 2—3 
camere Deva sau Brad. 
Relații Brad, telefon 51825.

(2950)

ÎNCHIRIERI

• SOCIETATEA Agri
colă Peștișu Mare (fost 
CAP) închiriază spații de 
depozitare provenite din 
grajduri. (2771)

DIVERSE

• GU autorizația nr. 5256. 
din 22 iulie 1991, elibera- 
til de Prefectura județului

Hunedoara, a luat ființă 
Asociația Familială „Ma
ria", cu sediul în Orăștie, 
reprezentată prin l.tipu 
Marla, avînd ca obiect dc 
activitate consignație, des
facere produse industriale, 
alimentare și nealimenta
re. electrice, țesături, con
fecții. tricotaje, Încălțămin
te. marochinărie, indigene 
și import. (2949)

PIERDERI

• PIERDUT legitimație 
dc serviciu, pe numele 
Molnar Ida, eliberată de 
E.G. Mintia. O declar nulă.

(2933)

• PIERDUT legitimație
de serviciu, pe numele 
Barbu Maria, eliberată de 
I.M. Hunedoara. O declar 
nulă. (2358)

• PIERDUT legitimație
de serviciu, pe num'le 
Roșea Aurelia, eliberată de 
„Favior» S.A. Hunedoara. 
O declar nulă. (2360)

• PIERDUT legitimație 
de serviciu, pe numele 
Szakacs Ștefan Iosif, eli
berată de „Macon" S.A. 
Deva. O declar nulă.

(2953)

COMEMORĂRI

DECESE I

• SOȚIA stuparului

IO.XN SELHȘ.XN

satul Rădulcștl, anun
ță împlinirea unui an 
de la trecerea in ne
ființă a soțului ei, la 
21 aprilie.

Doamne din al tău 
popor/ Din noapte și 
pînă-n zor/ în inimă 
m-au lovit/ Cu vrăș- 
mașu lucrind/ Doam
ne copiii tăi cei răi/ 
m-au lovit, m-au bă
gat în groapă la pu
trezit/ Iuîsînd o soție 
plinglnd.

Copiii Cîheorghe, Au 
rica, Monica, nepoate
le Aura, Angela, Iri
na. Domnul să te o- 
ilibncascii în pacea sa 

(2810)

• CU adîncă dure
re, anunțăm încetarea 
din viață a colegei 
noastre de la Policli
nica Stomatologica,

ADRIANA ILEANA

IENĂȘESCU 

de 35 de ani. înmor- 
mintarca are loc as
tăzi, 24 aprilie 1992, 
ora 14, de la Casa 
Mortuară Deva. li 
vom păstra o veșnică 
amintire. Dumnezeu 
s-o odihnească în pa
ce ! (2942)

• FAMILIA Negru 
Gheorghc și Sonia, ne- 
poțeii, profund îndu
rerați, anunță decesul 
fulgerător al dragei 
lor

ADRIANA

IENĂȘESCU.

în floarea vîrstei. La
crimi și flori vor îm
podobi mereu mormîn- 
tul tău ! (2943)

• FAMILIA, cu tris
tețe în suflet, aduce 
la cunoștința celor 
care au cunoscut-o, că 
a plecat pentru tot
deauna dintre noi, la 
numai 55 de ani,

MARIA NEGRU.A, 

din Boz. înmorminta- 
rea are loc astăzi, 24 
aprilie, ora 15, în Ci
mitirul Ortodox din 
Bq/.. Dumnezeu s-o 
odihnească în pace! 
Nu te vom uita nicio
dată. (2882)

CONVOCARE
Potrivit prevederilor art. 61 din Legea nr. 

69/1991, se convoacă Consiliul Județean Hune
doara în ședință, în data de 4 mai 1992, ora 
10, Ia sediul acestuia, cu următoarea ordine 
dc zi :

Alegerea comisiilor dc specialitate ; 
Aprobarea Regulamentului dc funcțio
nare a Consiliului județean.

Președinte. 
COSTEI. AUC

FELICITARE
Cu ocazia Sfintelor Paști, consiliul dc ad

ministrație, patronatul 
„CONDOR" S. A. Deva urează 
agenților economici parteneri de afaceri sărbă
tori fericite și prosperitate! (474)

și sindicatul S.C. 
angajaților și

SOCIETATEA COMERCIALA 
„COMFRUCT" S.A. DEX'A 

ANUNȚĂ
Licitația priv ind darea 

gestiune a sectorului uscător 
nului legume-fructe Ilia și a 
gume-fructe Dobra, anunțată 
24 aprilie 1992, se amină pe 
1992, ora 10.

Licitația se ține Ia sediul societății, 
str. A. Șaguna, nr. 1. 
13430.
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deîn locație 
Ilia, a magazi- 
magaziuului 1c- 
pentru data de 
data de 5 mai >

(475)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„MACON” — S.A. DEVA 

Execută lucrări în vederea realizării

Abonamente la ziarul 
„CUVlNTUL LIBER"
Pentru a avea certitudinea primirii ziarului, 

cea mai sigura modalitate dc a intra în posesia 
lui o reprezintă abonamci tul lunar, trimestrial 
sau anual.

COSTUL UNUI ABONAMENT ESTE DE 120 
LEI PE LUNA, LA CARE SE ADAUGĂ TAXELE 
POȘTALE.

Abonamentele pentru luna mai se fac la 
factorii ji oficiile poștale, pînâ la data de 28 
aprilie a.c., inclusiv.

R. E. M. E. R. O. — S. A.
I It I XIX GRIP ȘANTIERE

’ DEVA — MINTIA
’ str. .Șantierului, nr. .»
I ANUNȚĂ
l <â prin fabrici (le oxigen tie pe platforma 15a- 
ț raj — Mintia închiriază pentru agenții ccono- 
| mici cil capital de stat și privat tuburi de oxi- 
i gen lichid îmbuteliat.

I închirierea sc efectuează pe bază dc con- 
ir.ict, la tarife convenabile.

Pentru relații suplimentare rugăm a vă 
| adresa la telefoanele 18750, 25796, iuti rior 33, 
ț 13, 11 (176)

• CU adîncă durere în 
suflet, anunțăm încetarea 
din viață a iubitului nos
tru unchi,

ION MARIAN.

de 62 ani, din Certeju de 
Jos. Nepoții Trandafir, 
Mariana și Alin.

înmormîntarea în 24 a- 
prilie 1992, Certeju de Jos.

(2917)

dc 
construcții, din orice domeniu de activitate, 
asigurind baza tehnico-materială necesară 
lucrărilor respective.

Relații și oferte la sediul firmei din De- j
Sintuhalm. nr. 1, sau Ia telefoanele J 
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va, str. Sintuhalm, nr. 1, sau
956/13930, 13931, 12333, interioare 106, 131.

(471)

• PRIMĂRIA COMUNEI 
A AȚA DE JOS

Organizează concurs pentru postul de 
agent agricol, în data de 15 mai 1992, ora 10, 
la sediul primăriei.

Relații la telefon 105.

PRIMĂRIA COMUNEI 
VAȚA DE JOS

Organizează licitația parchetului forestier , 
din Ponor, în data de 11 mai 1992, ora 10, 
la sediul primăriei.

Relații la sediul primăriei, telefon 105. 
(473)
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S.C. SUINPROD S. A. ORĂSTIE

(fost I.S.C.I.P. ORĂȘTIE)
cu sediul în Orăștie, str. Luncii, nr. 1, 

județul Hunedoara |

VINDE LA LICITAȚIE |
• mijloace fixe. j

Licitația va avea loc la sediul societății * 
în data de 9 mai 1992, ora 9. Lista se a-1 
flă expusă la sediul societății. Pentru in- j 
formații suplimentare vâ puteți adresa la J 
telefoanele ; 42504 sau 41640.

(448) :

J/20/G18/1991
C«n( : 807050601 l’.f lb va

REDACȚIA și administrai I 4 ! 
2 700 Deva, sir. I Decembrie, 35, 

tudeful Hunedoara 
Telefoane: 11275, 12157, 11269 

Telefon Tipografie : 25n01 
Tax : 18061

B.T.T. HUNEDOARA — DEVA 
ANUNȚ \

Deschiderea bazelor turistice Geoagiu- * 
Băi și Valea de 'Pești, începînd cu data | 
de I mai 1992.

i Geoagiu-Băi organizăm sejururi de G | 
8 zile la baremul dc G00 lei/zi/pcrs. » 

In . clubul bazei B.T.T. Geoagiu-Băi sc 
proiecție simultană

B.T.T. 
deschide vidcodiscotecă cu 
pe ecran marc.

INFORMAȚII : Dcui, 
nedoara, 16153 ; Pel roșani.
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telefon 27586 ; Hu
li (l'.ix.

(472)

HUNEDOARA — ])EX A 
la : 

lei;
5 DM;

15. T. T.
Organizează excursii a\ antajoase
• Bl I)APESE X — preț 2 800
• IS TAN Bl I. — preț 8 000 lei
• UCRAINA — preț 3 500 lei.
Pune în vinzare bilete de odihnă in sta

țiunea tinerelului COSTINEȘTI.

întreaga răspundere pentru conținutul 
articolelor publicate o poartă 

nufori) acestora.

TIPARUL:
S.O. „Volidava" S.A.

Deva, str. 22 Decembrie 257
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