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• NICU CEAUȘESCU A 
FOST ELIBERAT. După

j- ie a petrecut trei ani în 
închisoare, Nicu Ceaușescu, 
fostul prim-secretar p.c.r. 
al județului Sibiu, a fost e- 
liberat ia 24 noiembrie, din 
închisoarea Jilava, pe mo
tive de sănătate.

• F.S.N. SE RESTRUC
TUREAZĂ. în data de 16 
decembrie a.c. va avea loc 

' ședința Colegiului Director 
al Frontului Salvării Na
ționale. Se va face o ana
liză a situației politice post- 
electorale din România, cu 
referire la perspectivele 
FSN și ia impactul „mesa
jului către națiune" al a- 
cestui partid. De asemenea, 
se va pune problema re
structurării partidului, ma
terializată atît în desfiin
țarea unor departamente 
și crearea altor noi, cit și 
în schimbarea unor per
soane de la diferite nive
luri ale structurii organi
zatorice.

• NOUL PARTID LI
BERAL A LANSAT PRI
MUL: NUMĂR AL „CU

RIERULUI INFORMATIV". 
Noul Partid Liberal' a lan
sat in' 24 noiembrie, in 
cadrul unei conferințe de 
presă,' ptimul numai* al 
.Curierului informativ", pu
blicație editată de Comite
tul Director al acestei for
mațiuni politice. După 
cum se afirmă in editoria
lul semnat de dl Viorel 
Cataramă,. președintele 
NPL, afțeQșță publicație „se 
adresează întregii mișcări 
liberale", in dorința de „a 
găsi împreună" răspunsuri 
la „marile și realele pro
bleme cu tare se confrun
tă societatea românească 
actuală".

• CONTROL STRICT A- 
SUPRA NAVELOR DIN 
MAREA ADRIATICA, Cru
cișătoare occidentale aflate 
în Marea Adriatică au 
declanșat acțiunea de con
trol a navelor aflate în 
regiune, in conformitate cu 
deciziile adoptate sățdămî- 
na trecută de instituire a 
unei blocade navale îm
potriva Iugoslaviei, trans
mite REUTER. La mal pu
țin de 24 de ore după ce 
NATO și UEO au anunțat 
instituirea unui embargou 
naval asupra Serbiei și 
Muntcnegrului, un vapor 
sirian și unul ecuadorian 
au fost oprite in vederea 
inspectării lor. In urma 
controlului, celor două na
ve Ie-a fost permisă con
tinuarea călătoriei.
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„De cîte ori ați fost în sălile 
de sus, die director ?“ „De cîte 
ori a fost nevoie ! Și n-am să vă 
dau vouă socoteală de asta 1“ 
„N-ați fost niciodată! Recu
noașteți !“ Au fost aceste re
plici dintr-un dialog purtat sub 
imperiul nervilor. Protagoniști: 
elevi ai Liceului Teoretic din 
Hunedoara și conducere, respec
tiv dl director, praf. N. Iovă- 
nescu.

Conflietul a izbucnit luni, deși 
ziua de marți este cea care spe
rie cu trei ceasuri rele. Moti
vul stării conflictuale, Din lip
să de spațiu, fiecare clasă a cu
noscutului liceu urmează să se 
deplaseze, pentru o lună, în clă
direa Clubului Copiilor, aflată 
la aproximativ 700 de metri de 
liceu. Principiul este cel al ro
tației. Cel puțin așa s-a. inten
ționat. Iată, însă, .că. trei clase 
a XI-a (A, B, C), după trei săp- 
tămîni de cursuri în localul în
chiriat, refuză luni, 23 noiembrie 
curent, să mai rămînă acolo. E- 
levii cer să se respecte principitil 
rotației invocat la începutul a- 
nului școlar, conform căruia, 
punînd la socoteală și săptămî-

na de cursuri efectuate după- 
amiaza, ei au dreptul să revină 
în localul liceului ai cărui 
leyi sînt.

„Ceilalți sînt favorizați ! 
rid în nas, £ăcîndu-ne 
Sînt 
unor 
care

e-

Ne 
fraieri ! 

aici-interese personale ale 
domni profesori... (printre 

și directorul școlii — pre

pusă la compromisuri mininude. 
Constat starea de lucruri 'din 
sălile încriminate. Sticle lipsesc. 
Unele poartă încă urma gloanțe
lor din decembrie '89. Pentru 
c-au fost, cîndva duble, geamu
rile oferă încă protecție. E mult 
de cînd n-au fost spălate... Ca
loriferele par dispuse să dea

Beligeranții
elevii). De ce șe evită săli- 
împrumutate ? 1 Din. lipsă

tind 
le 
de condiții", motivează reclaman- 
ții. „N-avem geamuri și n-avem 
căldură. Ne-am îmbolnăvit pe 
capete. Și e departe!" — cîntă co
rul de copii. „Sînt condiții rezo
nabile, suportabile — vine re
frenul conducerii.

Fără cască albastră, încerc a 
restabili relațiile amiabile între 
taberele beligerante, nici una dis-

înainle" — semnalează unul din
tre dirigiriții aflați pe baricada 
elevilor. „Școala e a statului 1 
Deciziile s-au Llțat In consiliul 
de administrație! Liceul nu-i 
obligatoriu !“ — conchide dl di
rector.

De ce, dintr-odată, sălile au 
devenit prea puține ? ! Simplu I 
Prin schimbarea profilului (fost 
matematică, fizică și industrial), 
perioada de practică efectuată 
altundeva decît în sala de curs 
— și care disponibiliza, deci, în
căperile — a dispărut. Se sim
te nevoia extinderii, liceul trăind 
în această formulă de spațiu de 
vreo 50 de ani. Extindere im
posibilă din lipsă de bani. Exis
tă promisiuni. Se așteaptă vre
muri mai... dăruite de la bugetcăldură. Intenția se materiali

zează doar pentru trei-patru e- 
lemenți. „Din lipsă de presiu
ne" — motivează conducerea. 
„Pentru că n-au fost aerisite" — 
reclamă copiii. „Și căldură, așa 
puțină cîtă e, s-a dat doar azi 1“

Unii domni diriginți stnt de 
partea clasei. Alții evită să se
implice. „Nu-i moșia nimănui, tămîni de cursuri (ultima, pro
asta n-ar trebui să uite dl... fost tru ei) in clădirea Clubului Co-
inspector, care a făcut multe și piilor.

NATALIA VASIU

cunoștin-N.A. Ni se aduce la 
ță, înaintea intrării Ia tipar, dez
amorsarea conflictului izbucnit 
luni, prin acceptarea, de către 
elevii î» cauză, a incă unei săp-

* r

Conflictul dintre Consiliul Județean Hunedoara și
Consiliul Local Deva privind cine este stăpînul R.A.G.C.L.. 
ului Deva cămine or filă de- istorie tensionată în „analele 
administrației publice".

REPUNERE ÎN TEMĂ

în temeiul Legii nr. 15/1990, Prefectura județului Hu
nedoara a înființat, în 18. 2. 1991, R.A.G.C.L. Deva, prin 
reorganizarea fostului G.I.G.C.L. Ulterior, în baza Legii

ÎN SCANDALUL
„R.A.G.C.l. DEVA"

nr. 69/1991, Delegația Permanentă a Consiliului Jude
țean Hunedoara a emis Decizia nr. 2/11 mai 1992, modi
ficată prin Decizia nr. 60 din 1992, prin care s.a dispus 
desprinderea din cadrul R.A.G.G.L. Deva a unor sub. 
unități — Filialele Brad, Călan, Hațeg, Simeria —, pe 
care le.a organizat ca regii proprii, cu personalitate ju. 
ridică. în baza acestor documente, consiliul de adminis
trație al R.A.G.CL. Deva a adoptat hot&rîrea nr. 1, din 
13. 5. 1993, prin care a decis desprinderea filialelor din 
localitățile anterior menționate.

La 18 mai a.c.. Delegația Permanentă a emis o nouă 
decizie (nr. 18/1992), prin care, cu referire la decizia an.

CORNEL POENAR
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Mincat de șobolani (III)
Speranțele puse în Ru- 

salin Munteanu și Re
mus Groza, cei doi cu 
care Guia băuse în ziua 
și noaptea care au trecut, 
încep, încet-încet, șă se 
destrame. Primul lucru pe 
care II află însă Guia 
este că Groza a dormit 
împreună cu el în acea 
noapte de pomină la mă- 

. tușa sa din colonie. Mua- 
teanu îi spune apoi că el, 
Guia, a luat copilul pe la 
miezul nopții, la plecarea 
din bar. După alte și alte 
discuții, Rusaljn încearcă 
să-1 lămurească pe Guia 

< că micuțul a rămas în 
1 fața barului, uitat de toți, 
ț De aici se nasc alte în- 
i trebări, dintre care una 
J este obsedantă : dacă, l-a 
ț luat cu el, unde este? De 
i unde să mai știe, dacă 
I el nu-și mai amintește că

a dormit împreună cu 
Groza ? Iar dacă a ră
mas... Pînă la urmă Mun
teanu £1 convinge pe Gu
ia să meargă să caute 
copilul la o distanță a- 
preciabilâ de drumurile 
lor din acea noapte. In 
clusiv în zone unde și oa
menii maturi puteau a- 
junge cu dificultate, dară
mite un copil de doi 
ani 1 Era destul de evi
dent că Munteanu oco
lea o anumită zonă. Tot 
a doua zi, văzînd că 
Octavian nu apare de 
nicăieri, Rozalia Olteanu, 
mama copilului, anunță 
poliția. înc?p adevăratele 
cercetări. Se vor dovedi 
extrem de dificile.

Cu toate acestea; Octa
vian nu este de găsit 
nicăieri. Nici în oraș sau

împrejurimi, nici la rude 
sau cunoștințe.

La cîteva zile după cele 
întîmplate., din localitate 
dispar atît Munteanu, cît 
și Groza. Acest lucru, 
după ce, în prealabil, 
primul îi sugerase lui 
Guia să dțspară și el 
un timp. De acum poli
ția și procuratura își ex
tind aria investigațiilor. 
La dispariția copilului se 
adaugă și aceea a celor 
doi.

Da puțină vreme însăf 
Munteanu Rusalin este 
prins. Spre stupefacția 
tuturor, acesta declară cu 
dezinvoltură că pe Octa
vian l-a vîndut unor 
cunoștințe din Brașov! 
Parcă ar vinde un pachet 
de țigări și nu o ființă 
omenească neajutorată!

De acum, firesc, cer
cetările so mută in ju
dețul Brașov.

TIBERIU MEDEA NU, 
procuror criminalist, 
VALENTIN NEAGU

(Continuare tn pag. a 2-a)

0 CONSTITUIREA ASOCIA
ȚIEI „FRADEV". Vineri, 27 no
iembrie a.c., ora 15,30, Ia sediul 
Bibliotecii Județene va avea loc 
adunarea generală a Asociației 
pentru schimburi culturale în
tre județul Hunedoara și țările 
frăncofone, prilej cu care vor 
fi abordate aspecte ale activită
ții acestei importante asociații 
cu roșturi bine definite în do
me niiie învațămîntului, științei și 
culturii. Cu acest prilej, au po
sibilitatea să devină membri ai 
asociației și aiți francofili pe 
lingă membrii fondatori. (M.B.)

0 FOTBAL. După cum ne-a 
relatat conducerea Clubului Mu
reșul Deva, meciul de azi, din 
sferturile Cupei României la 
fotbal, faza județeană, dintre 
Mureșul și Constructorul Hune
doara, va fi dedicat neuitatului 
orn de fotbal, susținător de su
flet al fotbalului devean, mare 
iubitor de sport, regretatul ing. 
Ion Ștefănescu, trecut în ne
ființă. (S.C.)

0 ȘANTAJUL CU... STICLE ! 
Un fenomen mai nou cu. care ne 
întâlnim în magazinele alimenta
re este șantajul cu.;, sticle; Nu 
se primesc la schimb decît sti
cle de 1 litru, pentru apă mine
rală, sau de jumătate (tip sticle 
de bere). în schimb, dacă do

rești să cumperi anumite produse 
îmbuteliate in alte tipuri de sti
cle, ești obligat să plătești, am
balajul fără să-țl fie primită sti
cla (de același tip) adusă de 
acasă; Cu alte cuvinte, sîntem 
șantajați să cumpărăm eeea ce 
ni se refuză cînd oferim. Curat 
intrare în Europa ! (T.I.)

0 „DIN SECRETELE INFOR
MĂRII". Acesta este genericul ac
țiunii organizate ieri de Biblio
teca Județeană cu elevii clasei 
a Vl-a de la Liceul cu Program 
de Educație Fizică și Sport De- 
va. Au fost prezentate lucrări de 
informare din domeniul tehnicii 
— de la. serii și colecții aeceși- 
blle copiilor pînă Ia dicționare și 
enciclopedii. O acțiune tradițio

nală care se bucură de interes 
din partea celor aflați pe bănci
le școlii. (M.B.)

0 ULCIORUL S-A SPÂRT. Zi
cala românească că ulciorul nu 
merge de multe ori la apă s-a 
adeverit. Vasile Ioan Dud, de 
31 de ani, din Brad, cu antece
dente penale, a săvîrșit- prin 
«fracție, pe timp de noapte, un 
număr de li furturi din locuin
țe personale, din incinta Spita
lului Orășănesc Brad, a comunei 
Baia de Griș, precum și din 
autoturisme particulare. Bunu
rile. sustrase se ridică la valoa
rea totală de 125600 de lei. Po
liția din Brad l-a arestat pre
ventiv, urmînd să fie trimis în T 
judecată. (AI. j.)
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UNA PE ZI
• — Ce, vrei să spui 

că sînt prost?
— Nu. Daț mă pot 

înșela...

IN ZIARUL DE

ASTĂZI:

• Bunul gospodar tre
buie să alerge cu fo
los

• La „Brutăria Neamț" 
—- deocamdată, fir
ma».

• PRONO
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Bunul gospodar trebuie să alerge cu folos Responsabilitatea combaterii nu este doar a medicilor
în ziua documentării 

noastre la Certeju de Sus, 
mercurul termametrului co
borâse sub zero grade. 
Bălțile înghețaseră ți , . a- 
semenea lor, rufele spăla
te și atîrnate în balcoane. 
Tocmai în acea zi, centra
la termică scotea pentru 
prima dată, în pragul noii 
ierni, fum pe coșurile sa
le, încercînd să trimită a- 
pa caldă înspre calorifere
le apartamentelor din cen
trul localității și ale șco
lii generale. în orice caz, 
pînă la prînz, acestea nici 
măcar nu se dezmorțiseră. 
Se pare că și localnicii do
reau să se amîne livrarea 
agentului termic, întrucît 
se speriaseră de prețurile 
mari de eare se vorbea că 
vor fi aplicate. Da, prețu
rile, acum, nu mai sînt 
un lucru ușor de suportat!

La școala generală, căci 
această instituție ne-a in
teresat mai mult cum s-a 
pregătit pentru anotimpul 
friguros, cu toate că era 
dotată și cu încălzire cen
trală, căldura, atît de ne
cesară desfășurării în bune 
condițiuni a orelor la 
clasă, tot de la sobele în
călzite cu lemne venea.

„Avem o cantitate de 
lemne care să ne ajungă 
pînă la vacanța de iarnă, 
ne spunea dna Olivia Vin- 
țan, directorul instituției. 
Ve-gm pregătit pentru a- 
cesf lucru, întrucît clădirea 
pentru clasei» I—IV și 
cea veche cu sala de sport, 
tot cu lemne sînt încălzite, 
fiindcă aici nu a existat 
posibilitatea introducerii... 
încălzirii centrale. Iar pen
tru a nu avea surprize, am 
păstrat sobele și în clădi
rea pentru clasele V—VIII. 
Așa că, acum, ne prind bi
ne. Pe comanda Centrului 
de execuție bugetară De
va al Inspectoratului Șco
lar Județean a fost asigu
rat combustibilul și pentru

Detaliu din clădirea 
Parlamentului Re
publicii Moldova.

Foto PAVEL LAZA

(Urmare din pag î)

școlile celelalte de pe ra
za comunei — de la Hon- 
dol, Măgura, Nojag, Să- 
cărîmb, precum și pentru 
Vărmaga, aici, însă, lemne
le nu erau aduse pînă la 
aceâ dată. Vreau să pre
cizez Că lemnele, potrivit 
comenzii, au fost asigurate 
de pe raza comunei, cu 
sprijinul Primăriei. Și așa 
sperăm să rezolvăm în 
continuare necesarul de 
lemne de foc pentru ieși
rea din iarnă"*.

în anul școlar trecut, du
pă cum am fost informați 
de primarul comunei, dl 
loan Vințan, centrala ter
mică a reușit să asigure o 
încălzire normală a loca
lității .inclusiv a școlii. A- 
nul acesta e puțin mai 
greu, pentru că trebuie să 
se ajungă la înțelegere cu 
cetățenii de la blocuri, să 
plătească o sumă de bani 
înainte pentru procurarea 
combustibilului la centrala 

«tonii

termică, așa cum a solici
tat R.A.G.C.L.

în privința școlii de cen
tru, menționăm că este 
temeinic gospodărită, con
ducerea instituției preo- 
cupîndu-se din timp de 
zugrăvirea sălilor de cla
să eare necesitau acest lu
cru. La celelalte școli nu 
a fost necesară zugrăvirea, 
întrucît s-a efectuat cu un 
an înainte. Anul acesta s-a 
reușit să se asigure sticla 

necesară pentru completarea 
geamurilor sparte. Adevă
rul este că în situația ac
tuală, condtieerea școlii 
trebuie să alerge mult pen
tru procurarea materialelor 
necesare, să găsească sur
se de finanțare în condiții
le în care totul este foarte 
scump. Oricum, la școlile 
de pe raza comunei Cer
teju de Sus, iarna poate 
veni I

MINEL BODEA

In b»za delegării competenței de eătre cele două 
foruri județene^ Consiliul Local Deva a efectuat, in pe
rioada 31 august — 3 septembrie 1992. un control, la 
R.A.G.CL. Deva, finalizat printr.un referat semnat de 
comisia de verificare ți supus dezbaterii consiliului loca] 
de către primarul municipiului. După o analiză a situa, 
țlfc în urma controlului efectuat. Consiliul Local Deva 
a emis hotărîrea nr. 56. din 8 septembrie a.c., prin care

In scandalul 
„R.A.G.C.L. DEVA"

a numit un nota consiliu de administrație la R.A.G.C.L. 
și un nou director — măsură care a declanșat un eon. 
flict deosebit de violent între R.A.G.C.L. Deva și Primăria 
Deva.

APEL LA INSTANȚĂ

Divergențele create în urma acestor măsuri între
prinse de către Consiliul Local Deva — desemnarea unt» 
nou consiliu de administrație, inclusiv a altui director 
— au determinat Prefectura Județului să soMcjte. prin 
cererea 1399, instanței de contencios administrativ, anu
larea hotărîriler 11*7 și 56. fapt realiaat. de altfel, prin 
sentința civilă^nr. 117, din 3 noiembrie ax., apreciindu.se 
că actele au fost emise cu încălcarea legislației în vi.
<uwre. ____- —

în România s-a vorbit 
prea puțin despre SIDA. 
Dacă înainte de 1989 SIDA 
era oficial „non-existen- 
tă“ Ia noi în țară, după 
această dată s-a mai pre
luat cînd și cînd cîte o in
formație despre această 
maladie, mai mult însă cu 
titlu informativ decît din 
conștiința că SIDA repre
zintă o problemă cu eel 
puțin același grad de im
portanță ca celelalte pro
bleme cu care se. confrun
tă România. La aceasta a 
contribuit și faptul că, 
fiind vorba despre o ma
ladie, se considera că res
ponsabilitatea combaterii ei 
revine exclusiv profesiei 
medicale. Din nefericire, 
însă, sistemul medical și 
sanitar are în principal o- 
blfeația de a bloca trans
miterea infecției cu HIV 
prin sînge și prin instru
mentar medical nesterilizat 
și impropriu folosit, pre
cum și de a asigura îngri
jirile medicale pentru per-

GII1C3 CTWR BATE LA 
URA?

Sistemul de Gospodărire 
a Apelor Deva încunoștin- 
ța opinia publică, Drin 
numărul din 10 noiembrie 
1992, al cotidianului jude
țean, angajarea, prin con
curs, a turui inginer chi
mist. Salariații unității, cu
rioși să-și cunoască noul 
coleg, pentru că — tre
buie spus — se pîndise un 
concurs la care să fie ad
miși doar bărbații, nu a- 
veau să aștepte prea mult, 
fiindcă în aceeași zi, la 
doar cîteva minute după 
începerea programului de 
lucru, își făcea apariția eîș- 

ti^ătoarea proiectatului con
curs. N-a venit oricum, ci 
cu contractul de muncă în 
buzunar, pentru că nedo
rita ingineră (Cranciova 
Vasilica) a știut la ce ușă 
să bată. Directorul unită
ții ar fi, credem, dator să 
arate ușa. (T.V. — Brad).

N.A. Contactat pentru a- 
flarea numelui cactaîmis- 
tei de la S.G.A. Deva, 
compartimentul personal al 
unității a refuzat relația, 
oferindu-ne doar un post 
telefonic la Tirgu Mureș: 
954-21862.

soanele infectate sau bol-
nave.

Mai există însă o cale 
de transmitere a infecției 
cu HIV, care nu depinde 
de personalul medical, ei 
de comportamentul cel 
mai intim și mai sensibil 
ăl fiecăruia dintre noi: com
portamentul sexual. Pre
venirea transmiterii se
xuale a infecției cu HIV 
se ■ realizează prin adopta-

Ce trebuie să știm 
despre SIDA (II)

rea unor mijloace de pro
tecție care presupun mo
dificări ale comportamentu
lui sexual și ale atitudini
lor fiecăruia dintre noi. 
Fără aceste modificări, pu
blicul va accepta greu me
todele de protecție care 
sînt: abstinența, fidelita
tea și folosirea prezervati
vului.

Modificări ale unui com
portament atît de intim, 
cum este cel sexual, nu 

’pot surveni’ decît Ia uft 
public informat, educat, a- 
K să. înțeleagă șl să in-

Hzeze pericolul, con
știent de necesitatea mo 
dificărilor în propriul com-
• *•••*••»*»♦

CÎINI LA
Prin natura îndeletnici

rilor, sînt nevoită să trec 
adeseori pe la Școala Nor
mală în curtea căreia se 
află și Inspectoratul Șco
lar Județean.

De aproximativ un an de 
zile, am constatat, la în
ceput cu frică, apoi doar 
cu o grijă sporită, că la 
poartă sau în preajma a- 
cesteia se află doi cîini 
(unul alb șî unul sur). Nu 
pot spune că au fost agre- 

, sivi cu mine, că m-au lă
trat sau că m-au mușcat. 
Mi-au fost chiar dragi, 
fiindcă îmi sînt dragi toa
te animalele, dar nu-mi 
puteam explica prezența 
lor permanentă la poartă. 
Fără să iscodesc pe cine
va, fiindcă nu-mi place să 
intru în tainele nimănui, 
mi-am zis că, probabil, pre
zența lor la poartă e me
nită să dubleze paza șco
lii sau că sînt niște cîini 
Ce trebuie otîți**. 

HOTĂRlRE LA... „SEMAFOR"

Litigiile Create în legătură cu subordonarea R.A.G.CL. 
Deva — și n u numai a acesteia, la nivel de țară — a 
determinat „intervenția1* Guvernului, care a emis Hotă, 
rirea nr. 597/28 septembrie 1992. prin care se dispune ca 
R.A.&C.L. Deva să treacă stb autoritfte* Gons£lutui Ju
dețean Hunedoara — H.G. care nu b fost publicată fe 
Monitorul Oficial și, ca' atare, nu produce efecte pînă în 
momentul publicării sale, putînd surveni între timp mo. 
d&ficări.

CONFLICTE PARALELE
Concomitent cu acest litigiu, la R.A.G.CL. Deva s_a 

mai declanșat un conflict de muncă, soldat tu redfctri. 
buirea a 32 de angajați la Brad. Călan etc. Dintre aceștia, 
cinci au înaintat contestații ‘împotriva dispoziției de 
transfer la unitățile „nou înființate1*. După o analiză a 
situației, instanța a admis contestațiile, dispunînd reto. 
cadrarea în muncă in posturile inițiale.

EPILOG

Situația de față nu este singura „enigmă" în mns de 
finalizare, ci un segment dintr.un întreg eare va fi lă
murit în perioadă următoare: cazurile arestării ăfrvcta*. 
rului general ai R A.G C L, Deva, ec. Gheerțhe Para și 
a mg. Francisc Feri Ungur, de la E.G.CX, Hațeg; con. 
atracțiile din Cuza-Vedă (Deva), alte lucruri asnpra eă. 
rara planează numeroase semne de întrebare.

Dincolo de multitudinea de fapte care oscilează. între 
legalitate fi ilegalitate, au de suferit locuitorii orașului 
Oricum, mai devreme sa” mai tîrziu, barierele puse în 
cafea adevărului vor fi eliminate.

portament pentru a su
praviețui. De aici reiese și 
modul în care ne putem 
Implica, fiecare dintre noi, 
în stăvilirea răspîndirii t- 
pidemiei de SIDA : par- 
ticipînd te efortul de pre
venire prin informare și 
educare. Fiecare dintre noi, 
indiferent de profesie sau 
ocupație, se poate ajuta 
pe sine și îi. poate ajuta 
pe alții să nu se infecte
ze. Unui om nu îi sînt ne
cesare informații de spe
cialitate pentru a se putea 
proteja. Mesajele de bază 
pot fi făcute accesibile ori
cui, indiferent de pregăti
rea pe care d are. Chiar 
și dv poate, citind aceste 
rînduri. gîndiți că nu veți 
putea'niciodată accepta să 
vorbiți deschis despre se
xualitate sau că acestui do
meniu nu i se cuvine atîta 
atenție Ținem să vă a- 
mintim însă că, în contex
tul epidemiei de SIDA, de
gradant pentru noi ca oa
meni nu este de a vorbi 
despre sexualitate, ci de a 
ne juca cu viețile a mi
lioane de oameni din re
ticențe personale.

(Va urmai
A consemnat. 

ESTERA SÎNA

ȘCOALĂ
De obicei acești cîini stau 

liniștiți, în picioare, cul
cați, tolăniți pe caldarîm 
sau încovrigați undeva Un
gă ușa gheretei portarului. 
N-aș putea însă spune că 
stau tot timpul. Se mai 
mișcă, se mai Scarpină de 
purici, cască, își arată col
ții, mai ridică piciorul din
dărăt să stropească stu
pul porții, latră la unii 
trecători, iar cînd îi Cer
cetează semenii, dezlăn
țuie cite un duet de lă
trături de „răsună valea", 
ori încing cîte-o încăiera
re. Ce mai, un spectacol 
pe cinste.

Cui folosește acest spec
tacol ? Nu se știe, dar e 
ceva nou în peisajul vizual 
și sonor al Preparandiei și- 
conducerea s-a dovedit re
ceptivă la noutate.

T. PUȘA, 
Deva

terioară (nr. 2 și hotărîrea nr. 1), a concretizat măsura 
reorganizării R A.G.C.L. Deva ca regie de interes jude, 
țean, cu personalitate juridică, gestiune economică și 
autonomie financiară — reorganizare motivată prin ci. 
teva elemente — magistrala de apă Sîntămâria Orlea — 
Deva, activitatea de la Certe] etc

Cazul impune eiteva întrebări: Prima ar fi dacă ac
tul administrativ respectiv a fost emis de organul corn, 
pefent și in limita criteriilor stabilita- prin lege? Prin 
sentința civilă nr. 117. din 3 noiembrie 1992, a Tribuna
lului Județean Hunedoara, cele trei acte administrativa, 
emise de Delegația Permanentă și consiliul de adminis. 
trație al R.AG.C.L- Deva, au fost anulate, deoarece, pa. 
trteit Legii hr. 09/1991, articolul 115. nivelul staborAonkrB 
unităților d>n această ?ategorie - R A.G.C.L. etc. — se 
stabilesc numai prin hotirîri afe Guvernului României. 
A uoua întrebare: Dacă prin Decizia nr 2 a Delegației 
Permanente s_a făcut și • subordonare la consiliile tecale 
ori a fost numai un act de desprindere ? Instanța a apre
ciat că s.a făcut o subordonare Ta consiliile locale, de
oarece aceste consilii au primit < competenta necesară șl 
au numit consiliile de administrație.

ADRESA 1107 ȘI NOTA 128 DESCHID 
DRUMUL CONFLICTULUI

Prin actele de mai sus, adresate Consiliului Local 
Deva — adresa 1107. a Consiliului Județean Hunedoara, 
din 7. 8. 1992, și nota 128. din 22 Iunie 1992. a Prgfec. 
turii județului Hunedoara — s.a dispus (s.a stabilit) ca, 
pînă te apariția HG privind trecerea R.A.G.C.L. Deva șub 
autoritatea consiliului local, acesta s'ă ia toate măsurile 
legale și să-și exercite întreaga autoritate asupra 
R.A G C.L., pentru a apăra interesele comunității muni
cipiului.

apreciindu.se
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societății 
comandită

-5M

Președintele 
comerciale în 
simplă „Brutăria Neamț11 
dir* Deva, este puțin supă
rat,

— Care-s motivele, die 
Ionel Neamț ?
— Am luat credite mari 

de la stat pentru a face 
un lucru important și ne
cesar în Deva, însă nu mă 
pot îhscrie în termenele 
stabilite, în datele . pro
puse de mine și anunțate 
chiar în „Cuvîntul liber11. 
La această oră trebuia să 
produc pîine, să funcționez 
și cu alte unități din com
plex. Dar mi-au creat greu
tăți băncile, mi-au întîr- 
ziat lucrările constructorii, 
iar în acest timp dobinzile 
cresc. Eu m-am zbătut, 
Dumnezeu m-a ajutat și 
mă ajută, așa că trebuie 
să reușesc.

Acum obiectivul a in
trat în linie dreaptă, cum 
se spune. Coșul de fum 
de Ia brutărie (este vorba 
de clădirea de pe DN 7, 
în .vecinătatea Autogăriî

La „Brutăria Neamț"
deocamdată, firma

Deva — n.n.) este finisat și 
poartă deja emblema „Bru
tăria Neamț11 De asemenea, 
o serie de spații ce vor a- 
dăposti magazinul de pîine 
și de - produse lactate, res-

- taurantul, barul, berăria, sl- 
foneria, birourile, depozi
tele, moara de grîu, alte 
utilități se află în stadii î- 
naintate de execuție, unele 
chiar finale, așa că nu 
peste mult timp unitatea 
va intra în producție și 
în sfera serviciilor. Sînt 
de admirat curajul și spi
ritul de inițiativă, neodih- 
na și puterea de muncă a- 
le acestui om, care, cu o 
nestrămutată credință în 
Dumnezeu și în forțele pro
prii („Dumnezeu nu-ți ba
gă și-n straiță11 — după 
cum spune și el), vrea să du
reze ceva pentru oameni.

Acum, gîndurile-i stau 
deopotrivă la finalizarea 
lucrărilor, angajarea perso- 
sonalului, organizarea ac
tivităților — în complex 
și la ferma zootehnică pro
prie, unde intenționează 
să-și realizeze în cea mai 
mare parte carnea și pro
dusele lactate —, la rela-

țiile cu furnizorii și clien- 
ții, pe care te dorește cît 
mal strînse, mai fructuoa
se reciproc.

— Mai riscați un termen 
de dare în funcțiune, .ce! 
puțin a brutăriei ? — l-am 
întrebat pe dl Ionel Neamț, 
în finalul unei recente dis
cuții.

— în mod cert, după 
Anul Nou 1993, cei ce do
resc să cumpere o pîine 
bună în Deva se pot con
sidera clienții noștri. îi 
așteptăm.

— Să v-audă Cel de Sus ! 
DUMITRU GHEONEA

t

Un om vă poftește
n

a

Dreptul la replică

Vînătorii și pescarii 
independenți ripostează
ziarul „Cuvîntul li- 
hr. 741, din 3 noiem- 
1992, a apărut un a-

care

Omul din fața noastră 
este dl Octavîan-Florin 
Deac. Umblă cu două cîrje 
la subsuori. Handicapat. 
Paralizie de cînd era copil. 
Necaz, nenorocire, pe care 
Tăvi a reușit și reușește să 
le învingă.

— Ce vă face familia, die 
Tăvi ?

— Bine. Băiatul și fetița 
la grădiniță, soția la lu
cru. Aici, cu mine.

— De ce ați pus numele 
„Intim" unității pe 
o conduceți ?

— Pentru că era nevoie 
de ceva... intim în cartierul 
Gojdu...

— Și ce aduce „Inti
mul” ?

... — Folosind tarife foarte 
moderate, la „Intim" clien
tela are la dispoziția dul
ciuri — jeleuri, bomboane, 
băuturi asortate, sucuri na
turale, pepsi-cola, 
indigene și din 
băuturi alcoolice, 
țeles.

— La bucătărie?
— Aici abia ne 

pe picioare, să zic 
Servim langoși cu brînză, 
cu dulceață, simpli. Frip
turi, frigărui, mititei, apoi 
mîncare preparată — cior
be, tocăniță, sarmale, cu 
toate garniturile aferente, 
bineînțeles. Programul este 
de la 9 la 24. Lunea de la 
12 la 24, iar sîmbăta și 
duminica de la 14 la 24.

țigări 
import, 
bineîn-

punem 
așa.

— O asemenea' unitate 
este bine primită in* Car
tierul Gojdu al Devei ?

— Eu zic că da. Vînzările 
cresc de la o zi la alta. 
Lunar, peste un milion de 
lei. Deși doar cu lucrătoa
rele Lenuța și ' Anișoara 
Ieremie, cu dna bucătă
reasă Lenuța Petric, 
cern vînzări bune în 
care zi, oamenii vin 
noi...

— Oare de ce?
— Cred că se simt bine. 

Eu cu puterile mele mă zbat 
să aduc marfă de la Hăl- 
magiu, Arad, Timișoara. 
Ambianța o vedeți: tele
vizor color, sală lambri- 
sată în lemn de frasin, mu
zică, ordine, curățenie, bu
nă servire.

— Vă rog să nu vă su
parăți, umblați in cîrje. 
Die Tăvi, ce părere aveți 
despre cei în plenitudinea 
forțelor, dar care nu fac 
nimic, ba mai mult, unii 
fură, tîlhăresc...

— Ascult întrebarea dv 
și îmi este rușine. Ca om. 
Eu n-am picioare. Sînt lo
vite de paralizie de cînd 
eram copil. Dar nu am ce
dat, nu am fost un învins 
în fața greutăților vieți». 
Cine luptă învinge'în viață. • 
Eu am luptat și- lupt 
Și am în casa mea, cu co
piii, cu soția, numai bucu
rii...

fa- 
fie- 

la

In 
ber“ 
brie , 
nunț intitulat „în atenția 
membrilor vînători și pes
cari din municipiul Hune
doara și județ", taxat 
publicitate și achitat 
A.J.V.P.S. Hunedoara 
Deva.

Întrucît informațiile 
duse la cunoștință opiniei 
publice prin respectivul a- 
nunț reprezintă, o mistifi
care- a adevărului, vă >u- 
gâm ca, în virtutea drep
tului la replică, să publi
cați punctul de vedere al 
Asociației Independente a 
Vînătorilor și Pescarilor 
Sportivi din municipiul Hu
nedoara.

— Hotărîrea hr. 20/14 oc
tombrie 1992 a Biroului 
Executiv al A.G.V.P.S. din 
România ,1a care se face 
referire atunci cînd se in
formează opinia publică 
cum că respectivul for a 
respins cererea de organi
zare într-o asociație in
dependentă a vînătorilor și 
pescarilor sportivi din mu
nicipiul Hunedoara, 'a fost 
luată în necunoștință de 
cauză, pe baza unor misti
ficări făcute de către 
A.J.VJ'.S. Deva. A.G.V.P.S. 
din România i s-au pre
zentat acte și documente 
false, adoptate cu ocazia 
unei ața-zise ședințe la ni
velul filialei județene la

ea 
de

a-

care — se afirmă — „ma
joritatea vînătorilor și 
pescarilor sportivi din Hu
nedoara nu au optat pen
tru reorganizarea în alt 
sistem11.

Precizăm 
dință nu a 
un pescar, ci doar 5 vî
nători din municipiul Hu
nedoara. Ca urmare, era 
normal ca majoritatea vo
turilor exprimate în acea 
ședință să fie în defavoa
rea reorganizării noastre 
într-0 asociație independen
tă.
Diferendul între A.J.V.P.S. 

Deva și vînătorii și pes
carii din municipiul Hu
nedoara, constituiți pe ba
ză de consimțământ într-o 
asociație independentă, du
rează de 3 anî. Adevărul 
este că asociația județea
nă încearcă pe toate căite 
să împiedice desprinderea 
din componența sa a vî
nătorilor și pescarilor din 
municipiul Hunedoara, de
oarece aceștia reprezintă 
49,3 la sută din totalul 
membrilor A.J.V.PJS., des
prinderea înșcmnînd pier
derea a aproape 50 la su
tă din susținerea financia
ră prin cotizații.

că Ia acea șe- 
participat nici

Marca Deiu, Zold Gavril, 
loan Borza, Petru Domo- 
coș, Florin Poantă și alți 
membri ai Asociației Inde
pendente Hunedoara.

Gh. I. NEGREA

TĂINUITORII
într-o zi, la Sebastian 

Breicu, brutar particular în 
Petroșani ,s-a prezentat un 
Ins care i-a șoptit la 
rețhe :

— Am niște făină 
vînzare. Vrei ?

— Cum o dai ?-
Necunoscutul s-a aplecat 

din nou la urechea patro
nului și a rostit o cifră.

«- Adu-o încoace.
Mai tînâu, Ungă brută

ria lui SJ3. a poposit o 
mașină din care s-au des
cărcat niște saci dodoloți. 
Patronul fii freca palmele 
de bucurie că a. făcut o 
afacere crozavă, care îi 
va aduce profit mai 
mare decît dacă lua may- 
fa pe căi legale.

In tnnprd aceste, apro
ximativ aceeași scenă s-a 
petrecut și ta brutăria Pui 
Gheorehe Morar. Patro
nul celei de-a doua uni-

li

de

tăți s-a dovedit însă mai 
curios și l-a întrebat pe 
ofertant:

— De unde ai făina 7
— Din Oltenia, de la pă

rinți.
Din păcate; curiozitatea 

dînsului s-a oprit aici — 
primul, cum am văzut, n-a 
manifestat așa ceva — și 
n-a întrebat dacă vizitato
rul său avea acte de pro
veniență pentru ceea ce 
vindea — cum pretinde 
legea. Așa că amîndoi bru
tarii privați au devenit tăi- 
nuitorl ai furtului săvîrștt 
de Gicu Golgotă, Alexan
dru Mîrza, Marin Trufaș, 
Viorel Pap și Ștefan Dra
gan în dauna SC. „Spi
cul11 S-A. Petroșani, Aviz 
amatorilor de afaceri de 
acest gen.

TRAIAN BONDOR
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Concursul din
29 noiembrie

10 2 2 C 19—30 4
10 4 2 4 11—12 10 

să-și apropie victoria,

1. ANCONA (17)
— C AGLIARI (8)
Ancona va încerca 

greu de realizat împotriva sardinienilor, foarte in
comozi în deplasare.

Pronostic: % X
2. ATALANTA (12)

— EDINESE (11) 
Tinînd seamă că

I— 2J 
< 9) 
lucru

10 4 1 5 10—17 9 (— 1)
10 4 1 5 15—15 9 (— 3) 

Atalanfa joacă foarte bine „a- 
casă“, iar cei dm Udine sînt foarte „blmzi* 
sările tar...

Pronostic: 1
3. FOGGIA (15) 

— PESCARA (18) 
Bună șansă pentru 

două puncte.
Pronostic: 1

10 3 1 6
10 2 I 7 

gazde de-a

4. 10
10

GENOA (14)
— TORINO (3)
Egalul, ținînd seama și de 

n-a pierdut „afară", este cel mai
Pronostic: X

5. INTER (5) 
— BRESCIA (9) 
Brescia, în deplasările 

la echipele cu pretenții.
Pronostic: 1, X

6. JUVENTUS (2)
— MILAN (1) 
JFVB are. șansa de-a 

MRai» este greu.
Pronostic: 1, X, 2

in

7
5

depla-

(— 3) 
(- Si

11—20
15—24 

acumula încă

17—23 8 (— 2)
15— 8 13 (4- 3)

16 3
4 5 1
faptul că Torino încă 

previzibil.

2 18—13 13 (+ 3)
3 10—13 19 ( 0)

10 5 3
10 3 4

ei, pare a juca mai bine

10 5 4 1 23—12 14 (-(- 41
9 7 2 0 28—12 16 (-F- 6) 

trece pe locirt 1, însă eu

, PAPA II ÎNCURAJEAZĂ PE EPISCOPII 
SCOȚIENI CE SÎNT ÎMPOTRIVA 

AVORTURILOR
Papa IOAN PAUL ăl II-lea i-a lăadat pe episco

pii romano-catolici scoțieni pentru ardoarea lor fii 
apărarea drepturilor nenăscuților. 13 a declarat Unei 
delegații de episcopi scoțieni că au avut dreptate sâ 
se implice în dezbaterile politice pe tema avortulto 
în timpul alegerilor de anul acesta, cînd au condam
nat un manifest al Partidului Laburist de opoziție 
care milita pentru facilitarea avorturilor in Marea 
Britanie. „Mulțumesc Iui Dumnezeu atotputernic pen
tru sîrgul vostru în apărarea dreptului stint Ia viață. 
Așa cum ați demonstrat cu prisosință, responsabilii 
tățile unui episcop nu se opresc în altar, în amvon 
sau in cancelarie".

CIUDĂȚENII DE... TRAFICANT
Trei vietnamezi așa ziși „speculanți de valută" au 

fost arestați pe cînd încercau să între în Lituania, 
eu buzunarele suspect umflate, a anunțat agenția 
ITAR-TASS. Ofițerii vamali ai statului baltic au gă
sit asupra lor 5000 de .bancnote, în valoare de a- 
proape cinci milioane de ruble. Aceasta înseamnă 
12 500 de dolari, adică salariul mediu al unui rus pe 
circa 80 de ani* A fost necesară o oră și jumătate 
pentru numărarea banilor, dar chiar în cazul in care 
traficanții nu ar fi fost descoperiți, orice speranțe de 
profit erau zadarnice. Lituania a introdus o monedă. 
alternativă la rubla rusească încă din iulie. După' 
cum declara agenția TASS, „răunne un mister de. cel 
vietnamezii voiau să treacă ruble în Lituania". .

PARLAMENTARII BELGIEI — 
PREVENITORI

Politicieni de frunte ai Belgiei au lansat joi o 
campanie pentru crearea unui fond de ajutorare a 
persoanelor contaminate de . SIDA prin transfuzii. 
Conform postului de radio belgian citat de REUTER, 
o propunere în acest sens va fi înaintată Partametp* 
tulul, urmînd ca în decurs de 7 luni victimele SIDA 
să primească indemnizația, a cărei mărime ntt a fost 
precizată. Crearea fondului belgian Urmează tnmi 
scandal din Franța, unde 1200 de hemofili au coif» 
tractat SIDA prin transfuzii ett singe infestat.

/UN NOU SUCCES AL ALPINIȘTILOR 
DIN TIBET

O expediție chino.niponă a atins vîrful Namcha 
Barka din Tibet, cel mai înalt- masiv necucerit ai 
lumii (7 782 m). Echipa — 18 japonezi și 1 chinez — 
care și-a stabilit tabăra de bază cu 50 zile Înainte^ 
a fost formată in cursul festivităților eo au marcat 
a 20-a aniversare a normalizării relațiilor diploma
tice dintre cele două țări, a anunțat clubul alpb ja
ponez citat de REUTER. Japonezii au tnai încercat 
să atingă vîrful în 1990 și 1991, abandonînd doar la 
cîteva sute de metri de țintă. In prezent, cel mat î- 
nalt vîrf de cucerit, de aproximativ 7 500 m, este 
Urtan Doi, în Pakistan, unde Un alpinist nipon a mă
rit anul trecut într-o avalanșă, ce l-a surprins fit 

l tentativei.
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| timpul

7. LAZIO (10)
— ROMA (13)
Conform tradiției 

partida converge spre
Pronostic: X

8. NAPOLI (16)
— FIORENTINA (6)
Vrind probabil să scape de locul 16 (l), Naj vă 

încerca să cfștîge, însă n-ar mai mira pe nimeni dacă 
(dw M»U) ar-, încurca-o.

Pronostic: 1, 2
9. PARMA (7)

— SAMPDORIA (4) . . .
N-ar fi exclus ca Parma să obțină, în sfirșit, un 

egal, care, probabil, ar fi reciproc satisfăcător.
Pronostic: X

10 2 5 3 20—18 
' 10 3 2 5 14—13 

și actualului raport 
un „X" solist.

9 (•- »
8 (— 2) 
de forțe,

10 2 2 6 14—22 6 (— 4)
10. 4 4 2 25—17 12 (+ $

10 5 0 5 13—14 10 ( 0)
9 5 3 1 19—14 13 (4- 5)

10. BARI (9) 12 5 3 4 16—14 13 (4- 3)
— CESENA (7) 12 5 4 3 15—10 14. (4r 2J
Victoria este extrem de necesară ambelor formații 

și ar putea renaște speranțele Ia promovarea echipei 
care a va obține.

Pronostic: 1, 2

la promovarea echipei

r

r

r

f

u. i

11. LLCCHESE (16)
— ASCOLI (4) 
Puțin probabil Că 

echipă cu a situație nu
Pronostic: X, 2

12. MODENA (14) 
— VERONA (12) 
Un meri fără »

12
12

1 5 6 4—13 7 (— 51 
7 2 3 19— 8 16 (4-4) 

Aaeoli va capota la Lucea, o 
tocmai satisfăcătoare.

prea 
poate încheia cu un egal. 

Pronostic: X

12 3 5 4 9—14 11
12 4 4 4 13—13 12 

mare importanță care

<— H 
C

se

12 4 5 3 II— 8 13 
12 8 2 2 26—13 1* 

încetinit motoarele
13. PIACENZA (8J

— CREMONESE (1) 
Cremonesa pare să ii 

puțin scontat im succes al ei la Piacenza.
Pronostic: 1, X

<4- 
(+ 

și este
«1

I
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COMEMORĂRI
Vă oferă :

(68)

✓

In sprijinul producătorilor agricoli :

• VÎND Dacia 
stare foarte bună, 
tel. 655270.

• VÎND video player 
Funai telecomandă, com
bină muzicală telecomandă, 
sigilate. Deva, tel. 615313- 

(74)

• VÎND combină, muzi
cală, nouă. Tel. 615697, o- 
rele 16—21. (72)

Lăstun,
Brad, 

(75)

• VÎND Dacia 1300, Ger
mania, fabricație 1986, 
video recorder Toshiba și 
instalație satelit originală. 
Tel. 618613.

-

PUBLICITATE
ANIVERSARI

i ; , ”
j» PENTRU Vasile Is

las. Ea împlinirea vîrstei 
țB 28 ani, primește blne- 
Mivintarea frumuseții și 
tinereții veșnice, pe care 

Or aduce cu sine clipa fu- 
Bară a timpului. „La mulți 
ani“. Soția. (9412)

' t VtNZARI —

CUMPĂRĂRI

• VÎND butelie normală.
Diformați! Simeria, ' tel. 
861439, orale 9—19. (43)

• VÎND apartament 2
Camere, "zona Gojdu’ și un 
dormitor în stare bună, 
preț negociabil. Relații tel. 
616506. (30)

• VÎND foi. sticlă „120.x 
91 x 0,6 cin, porc gras. De
va, tel. 621540, după ora 
17. (78)

• VîND Dacia 1310, mo
tor Diesel, fabricație 1988. 
Ohaba de sub Piatră, nr. 
71. (77)

i

•* CUMPĂR mărci 
ți dolari, . ofertă se
rioasă. Deva, telefoane: 
625493, 614156. (9952)

• VÎND apartament 2 
camere, ultracentral șî 
cumpăr garsonieră. Tel, 
618117, între orele 16—23,

(84)

• VÎND Dacia Liberta, 
an fabricație 1992.: Hațeg,' 
tel. 770315. (31)

•r SC Agrement Tu
rism.. SRL (la Jacky), 
eu' sediul în Deva, bdul 

, l Decembrie, nr. 18, 
tel. 619320, fax 619320, o- 
feră doritorilor pachete pen
tru pomul de' iarnă, într-o 
gamă diversificată, la pre
țuri avantajoase. Așteptăm 
Comenzile Dvs. ! (67)

• SC Studiou SRL 
cu sediul în Deva, 

bdul* Decebal, bl. 5, par
ter, tel. 614246, vinde 
la. prețuri avantajoase 
en gros și en detaille 
următoarele produse : 
margarina Wiesana 500 
g . import Germania, 
pateuri 80 g, 120 g. 
conserve carne import 
Ungaria. Marfa pre
zintă certificate de ca
litate și buletine de 
analiză. (2)

*★*»

• SC Euromarket' Brîn- 
duș SNC cu sediul în O- 
răștie, str. Gh. Barițiu, nr. 
1, vinde cu precomandă 
eîntare electronice, conge
latoare, -frigidere. Se a- 
cordă garanție. Informații 
la tel. 95/647361, între orele 
8—15. (9631)

. • VÎND Dacia 
stare bună. Relații 
piața agroalimentară 
jra (stand de ziare), 
nlc.

H00. 
în

De- 
zil- 
(61)

• VÎND motoretă 
nar“. Relații Deva, 
Horea, bl. 4, ap. 40 
tel. 620065.

„Hoi- 
str. 
sau 
(62)

stare• VÎND Lada 1200, 
bună. Relații la tel. 617587, 
după ora 16. (71)

• VÎND video 
„Orion“, japonez, 
Hunedoara, tel. 715818.

player 
sigilat.

• VÎND dormitor nou. 
Deva, tel. 623514, orele 
18—20. ■- (70)

• VÎND chitară electrică 
șl efecte noi. Deva, tel. 
625559. (57)

• VÎND Trabant 
50 000 km. Orăștie, 
Pricazului, nr. 38/13, 
amiaza.

601, 
str. 

după
(85)

• VÎND 300 mp
construcții și etajul 
supra cafe- barului, 
Gloșca, nr. 1, Hunedoara. 
Informații Oradea, tel. 
0991/22695. (9410)

• VÎND casă cu 1200 mp
grădină, Sîntuhalm — De
va, nr. 28. Informații tel. 
621363. (9411)

teren 
deâ- 

str.

• VÎND pian vienez, 
coada scurtă, placă bronz 

Friedrechenban. Tel. 724270.
(9413)

PIERDERI

• PIE15DUT chei și tele
comandă autoturism Re
nault-'Eagle Chicago — In
diana. Tel. 621776 sau 0921/ 
50458, recompensă.

SCHIMBURI

DE LOCUINȚE

(7)

a-• SCHIMB (VÎND) 
partament proprietate, con
fort I, 3 camere-, parter, 
cu apartament 2 camere. 
Tel. 6242G7. (63)

• SCHIMB apartament 
nou, 2 camere, Eminescu, 
cu garsonieră, confort I. 
zonă centrală. Relații tel. 
618439, după ora 17. (17)

• SCHIMB apartament 2 
camere, cu două garso
niere. Tel. 619375. (80)

ÎNCHIRIERI

• ÎNCHIRIEZ aparta
ment 2 camere, str. Emî- 
nescu, nemobilat, 
mâții Deva, 629571.

Infor-
(9953)

(VÎND) 
spațiu în Șoimuș (depozit, 
producție, comercial, grajd). 
Informații tei. 614674. (82)

ÎNCHIRIEZ

fără 
lății

TÎNAR, necăsătorit, 
vicii, caut gazdă. Ra
tei. 626680. •

OFERTE

DE SERVICII
SG Mondoturism

(83)

cu
De-sediul în Deva, str. 1 

cembrie, nr 9, tel. 612162,

organizează în fiecare du
minică excursie în Polo
nia, cu autocarul, eu trecere 
prin Ceho-Slovacia, cu o 
cazare la Varșovia. Prețul 
excursiei este de 14 000 lei 
și 20'‘ DM. Asigurăm vau- 
chere pentru persoane in
dividuale. (34)

.« INCOTA. Atlas SRL 
Sibiu efectuează - transport 
da- persoane șî pachete pe 
ruta: Sibiu — Deva — A- 
rad — Praga — Nurhberg 
— Heilbronn — Stuttgart, 
în datele de 2, .9, 16 dar 
cembrie. Informații și "în
scrieri la tel, 618882. orele 
1G—21. (9814)

DIVERSE

• ÎNCEPÎND cu data de 
28 noiembrie 1992 va lua 
ființă în localitatea Ilia, 
str. Ștefan cel Mare, nr. 
31, un cabinet medical pri
vat de obstetrică-ginecolo- 
gie. Consultul de speciali-

4
4
I

tate va fi asigurat de dr. 
Demater Rodica, medic 
specialist obstetrică-gineca 
logie, în fiecare sîmbătă. 
între orele 9— 12. Informații 
suplimentare la telefca ■ 
nele : Deva — 613402 (du
pă ora 15) și Ilia 403. (55)

• FAMILIILE Boca 
ți Lugojan, eu tristețe, 
anunță împlinirea a 
șase săptămîni de la 
decesul celei care a 
fost o bună fiică, so
ție și mamă

EUGENIA BOCA (ICA)

Parastasul de pome
nire sîmbătă, 28 . no
iembrie 1992, ora 12. 
la cimitirul Bejân din 

, Deva. Dormi în pace 
suflet blind. (70)

1

4 4 
cu sediu! in Deva, str. Ion Creangă, nr. 60 ț 

ORGANIZEAZĂ j
la sediul administrației, în ziua de 7 decembrie ț 
1992. ora 10, (

LICITAȚIE PUBLICĂ 4
potrivit HG nr. 1228/1990, pentru închirierea | 
următoarelor spații: i

• Piață agroalimentară cartier Dacia Deva. ’ 
Preț începere licitație chirie/lună/30 000 )

lei; )
• 20 parcele teren pe platoul pieței cen- 1

trale Deva pentru amplasarea de rulote-maga- 4 
zin — 10 000 lei/parcelă. ț

Relații suplimentare se pot obține la tcle- î 
fonul 95/615836. (CEC) ț

------------------------------------------------------------------ ț 

SC-APRO-TERA-SA SIMERIA------------ j
Scoate la licitație în data de 15 decembrie 4 

1992 un autoturism ARO la prețul de pornire 4 
de 476 556 lei.

Informații suplimentare la sediul firmei : SI
MERIA, str. Depozitelor, nr. 1, tel. 660424; 
660966 ; 661090. (1348)

ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR DEVA

REGIONALA DE CĂI FERATE TIMIȘOARA 
SECȚIA L5 CFR DEVA

4
4 i 
i
4 t i i
4
4 tANUNȚA

închiderea pasajului la nivel km 49b + 055 \ 
linia 200, (la ieșirea din Brănișca spre Ilia), în j 
ziua de 26 noiembrie a.c. I

Pentru acces Ia Bretea și Sirbi circulația 
se poate face pe DN 7 prin Ilia (de la Can
ton CFR 490 Termocentrală — Ia Ilia).

S.C. SUINPROD S.A. ORĂȘTIE

(fost ISCIP Orăștie)
Vinde la licitație mijloace fixe disponibile. 

Lista va fi afișată Ia sediul societății in Orăștie, 
str. Luncii, nr. 1, județ Hunedoara, începînd 
cu data de 19. XI. 1992. Licitația va avea loc 
în data de 7, XII. 1992, ora 10.

Informații suplimentare la tel. 641640 sau 
642504. (1323-2)

S.C. SUINPROD S.A. ORĂȘTIE

(fost ISCIP Orăștie)
Vinde către agenți economici (de stat sau 

privați) carne și preparate din carne la prețuri 
avantajoase.

Informații la tel. 641640 sau 641863. (1323-1)

4
i

S.C. EUROVENUS SRL DEVA, 
str. Sîntuhalm. nr. I

• Tractoare HEBEI — 150 China, 
de 597 400 lei.

— motor Diesel 15 cai putere
— 6-i 1 trepte de viteza
— consum 2,1 litri motorină/oră in sarcină I
— piese schimb pentru transmisie și motor, 

incluse în prețul tractorului.
— alte accesorii agricole :
— plug
— freză
— sămănătoare
— pompă de apă
Se asigură un an garanție și service gra- ’ 

tuit pe toată perioada dc garanție.
Relații suplimentare la telefoanele 

626294 sau 095/621386.

I
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SOCIETATEA COMERCIALĂ „FAVIOR'S.A. I

i
♦ 

are plăcerea să vă invite să vizitați magazinul. 
de prezentare și desfacere deschis în incinta sec 1 
ției noastre din Hunedoara. Gama largă a pro- > 
duselor prezentate și- contactul permanent cu ’ 
producătorul satisfac toate gusturile dumnea-| 
voastră.

Vă așteptăm cu plăcere.

ORĂȘTIE

, I 
(1352), 

I
— I

S.C. COMSER S.R.L.

Distribuitor autorizat ALCATEl

Vinele din stoc

I
1

I
I

• Centrale telefonice 3 linii externe și 8 - 
linii interne la prețul dc 139 500 lei. Relații la I 
tel. 0 95/711919, 717148 sau la sediul firmei din j 
Hunedoara, str Revoluției, nr. 5. (CEC) ’

i ----------- -------------------- j
iS.C. I’ROCOMSERV RV- M.B.M

Vinde en gros î
— Ness granulat 100 g Nestle

— Alcool dublu rafinat

— Margarină

— Bere Dreher (Ungaria)

De asemenea, preluăm comenzi pentru 
vrare en gros de portocale import Grecia.

I
i

- «n

I
"i

Informații la telefon 615053, Deva, str, M. I 
iogălniceanu, nr. 14, lingă magazinul Uipia (in- 2 
trarea prin gang)

(9145)j
I*Iw
X

I
I

S.C ..DECLȚIAL" S.A. DEVA

intenționează să majoreze cota de adaos comer
cial practicată în magazinele societății începînd 
cu data de 1 ianuarie 1993, de la 11% la 20%.

Această majorare este impusă de aplicarea > 
«revederilor hotărârilor Guvernului nr. 26, 412 ’ 
și 557/1992. j

(1351);
*’ >

I

Ziar editat de S.G. „GUVÎNTUL LIBER1* S.A. J/2Q/618/1991 Cont 30 70 50 601 B.G. Deva. Deva, 2700, str. 1 Decembrie, 39, jud. Hunedoara 
Telefoane: 611275, 612157, 611269, 625904, fax 618061. întreaga răspundere pentru conținutul articolelor publicate o poartă autorii acestora.
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