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Aducem-la cunoștința 
celor interesați că inline, 
4 decembrie a.c., ziarul 
nostru publică integral 
HOTARÎREA GUVER
NULUI ROMÂNIEI pri
vind compensarea și in
dexarea salariilor pen
tru perioada 1 noiem
brie — 31 decembrie
1992.

• P.N.Ț.C.D. NU DO
REȘTE AMÎNAREA PRI
VATIZĂRII. în cadrul con
ferinței de presă săptămî- 
nale a P.N.Ț.CJD., senato
rul Radu Vasile, purtăto
rul de cuvînt, a justificat 
votul acordat de partid 
săptâmîna trecută pentru 
prelungirea termenului de 
distribuire a certificatelor 
de proprietate piuă la 31 
decembrie arătînd că 
1 800 000 de persoane n-au 
beneficiat de acest drept, 
fapt care poate să ducă la 
inechități în procesul de 
privatizare. „Amînarea a- 
cestui termen nu repre
zintă o amînare a privati
zării** — a declarat sena
torul P.N.Ț.C.D. Cornelia 
Coposu a comentat întîl- 
nirea lui de sîmbătă cu 
senatorul Tom Lantos spu- 
nmd că a rămas surprins 
de felul în care congres
manul american a expediat 
problema minorităților o- 
cupindu-se mai mult de 
lipsa de independență a 
Televiziunii: Române. Tom 
Lantos a acceptat faptal 
că se înregistrează o creș
tere a naționalismului mi
norităților și al populației 
majoritare și a spus că a 
recomandat tuturor gu
vernelor, inclusiv guvernu
lui Ungariei, să frineze 
tendințele grupurilor ultra- 
naționăliste.

• MILAN PANICI — 
CANDIDATUL STUDEN
ȚILOR. După cum infor
mează agenția REUTER. 
Uniunea Studenților din 
Serbia 1-ă propus pe pre
mierul Milan Panici drept 
candidat la funcția de pre
ședinte al Republicii Ser
bia pentru alegerile legis
lative din data de 20 de
cembrie a.c. în cursa pre
zidențială, el va concura 
cu actualul președinte Slo
bodan Miloșevici, a cărui 
candidatură a fost prezen
tată și susținută de Parti
dul Socialist (fost Comu
nist). Petiția, însoțită de 
cele 10000 de semnături 
necesare, a fost depusă CU 
o oră înainte de închiderea 
depunerii candidaturilor. 
Surse de pe lingă guver
nul federal afirmă că Mi
lan Panici privește ctt 
multă simpatie inițiativa 
studenților. Mijloacele de 
informare în masă îl 
creditează pe Milan Panici 
cu Un sprijin popular mai 
mare decît cel de care ar 
dispune Slobodan Miloșe
vici, dar observatorii po
litici susțin că acest lucru 
nu este absolut sigur, în- 
truciț în ultimele săptămini 
a avut loc o polarizare ac
centuată în sinul societății 
sîrbe, în contextul ultime
lor evoluții pe fronturile de 
luptă din Bosnia — Ilerțe- 
govina.

Fără doar și poate că 
Ia această oră, cea mai 
solicitată instituție este 
Notariatul de Stat. Feno
menul 'este firesc, ținînd 
seama de faptul că . acum, 
cei ce au drept, conform 
Legii 18, să primească pâ- 
mînt, au nevoie de acte, 
și tot în această perioadă 
se cere un număr mare de 
documente în vederea pri
vatizării, de legalizări de ac
te, succesiuni etc., etc. De a- 
ceea a intra Ia șeful aces
tei instituții este o acțiune 
temerară. Cu perseverență 
am reușit totuși să stăm 
de vorbă cu dra EMILIA 
DORINA CIASCAI, notar 
șef, cu care am purtat o 
discuție inte’resantă, spe
răm, și pentru cititorii 
„Cuvîntului liber".

— Cum ați'defini nota
riatul, dra notar șef ?

— Aș fi tentată să o nu
mesc cenușăreasă a ’ justi
ției, dar mă gîndesc la

«xUlHlil acela cînd cenușă
reasa a ajuns împărăteasă 
și ar fi o exagerare. în 
orice caz, este o instituție 
de care fiecare om are ne
voia, cel puțin o singură

fondului funciar, de cînd 
a încăput vînzarea aparta
mentelor construite de stat 
către populație șl distri
buirea carnetelor cu cer
tificatele de proprietate.

volumul de muncă al in
stituției ce o conduceți ?

— Da. In acest an am 
eliberat 16 000 acte de în- 
tabulare, față de 12 000 în 
întreg anul 1991, 11000 acte

NOTARIATUL DE STAT - o instituție 
spre care duc multe drumuri

dată in viață și care se 
străduiește să soluționeze 
toate solicitările cit mai 
repede și cît mai bine, 
evident în strictă confor
mitate cu legile țării.

— După evenimentele 
din decembrie 1989, și mai 
ales în 1991 și în acest 
an, instituția este foarte 
solicitată. De ce ?

— In special de cînd a 
intrat în aplicare Legea

— Deci, oamenii solicită 
extrase din cartea fun
ciară, întabulări.

— Da, dar și acte de 
succesiune, legalizări, acte 
de vînzare-cumpărare etc., 
etc.

— Cam cîți oameni vin 
zilnic la notariat ?

— în jur de o mie, cu 
variații de la o zi la alta.

— Ne-ați putea da și 
alte date cu privire la

autentificate față de 900d 
anul trecut ș.a.

— Cele mai mari soli
citări se înregistrează la 
cartea funciară. De ce ?

— Oamenii solicită ex
trase, deși cărțile funciare 
sînt învechite și nu s-au 
mai operat modificări în 
ele de după război. Unii 
fac drumul inutil, întrucît 
extrasele respective sînt 
numai unul dintre mijloa-

cele prin care își dovedeso 
dreptul asupra pămîntuluJ 
șl nu cel mai relevant. își 
pot argumenta acest drept 
șl prin cererile cu care au 
intrat în G.A.P., care s-au 
păstrat, cu martori ș.a. 
Inutil este și drumul ce
lor ce vin să legalizeze co
piile după acte, întrucît a- 
ceastă operație, ca și orice 
declarație pe propria răs
pundere, autentificarea 
actelor de vînzare-cumpă
rare a bunurilor imobile cu 
valoare mică le pot face 
consiliile locale.

— Oamenii poate' nu 
știu asta.

— în mod-.sigur și aici 
aș vrea să ridic o altă pro
blemă și anume aceea a 
informării. Mulți oameni 
vin la notariat să solicite

TRAIAN BON'DOR
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Copiii au dreptul la cintecj
De curînd șuau încheiat bătă, 28 noiembrie,

I
*

l*
! De curînd și^au incfaeiat bătă, 28 noiembrie, s-a * 
(șirul de spectacole sus- desfășurat preselecția. E- I 

timite în Orăștie si sate- fswtiirîto imnresionante â-

i
ținute în Orăștie și sate- forturile impresionante a- 
le apropiate (Geoagju, Ro- je profesorului Silvia Mun- 
mos, Beriu, Căstău) mem- .........

î brii Asociației „Speran- 
I țele Orăștiei". A meritat 

-J să învingi și inerția și 
E frigul din sălile de spec- 
« tacol, pentru a admira ex- 
I plozia de tinerețe și ta- 
J lent, uneori excepțional, 
Ial copiilor și adolescenți

lor prezenți pe scenă.
I Asociația a luat ființă 
I anul trecut, din dorința 
J de a oferi copiilor un ca- 
| dru organizat de manifes- 
• tare a dragostei pentru 
| muzică. Organizatoare de- 
I ja a două festivaluri zo- 
, nale — unul de muzică 
| ușoară în anul 1991, al- 
J tui de muzică populară 
I anul acesta, Asociația pre- 
I gătește acum Festivalul 
J de muzică ușoară — 1993, 
I în vederea căruia, sîm-

tean, inițiatoare» acestor 
activități, dovedesc dra
gostea pentru copii și 
profesionalitatoa omului 
do la catedră, care în-
cearcă să risipească vin- * 
tul amar și neprielnic ce | 
atinge și. activitatea ou « 
copiii. Tot ceea ce face | 
aici vrea pareă să amin- • 
tească faptul că talente I 
precum Nadia, Paula, Mi- « 
haela, Titus, Dana, Mir- I 
cea, Ani, Diana, Cătălin, J 
Veronica, Adriana și a- i 
tîtea încă, nenumite și J 
neștiute, merită dragostea | 
și dăruirea noastră, au « 
dreptul la cîntec ! i

Prof. SILVIA 
MARGINEANU.

Orăștie

Aspect de la depunerea

fie
— La ora asta se vine ? E

—> Și dacă stăteam acasă 
ora două ?!..,

O
Z/_

două noaptea.

nu era acum

ta cimitirul eroilor ro
mâni din Deva, cei pre 
zenți au trăit, marți, clipe 
de adîncă emoție. Cu pri
lejul Zilei Naționale a 
României, gîndurile tutu
ror s-au îndreptat cu ne
asemuită recunoștință spre 
cei mai bravi fii ai pa
triei, eăzuți pe cîmpul de 
luptă pentru libertate și 
demnitate. în ziua cea mai 
apropiată inimii noastre, 1 
Decembrie, Ziua Marii U- 

niri, aici a avut, loc o slujbă 
de pomenire. "C.uvîntul pă
rintelui protopop, Alexan
dru Hotăran, a invocat pe 
Dumnezeu întru apărarea 
fiirțțel noastre , naționale : 
„Păzește, Doamne, . patria 
și neamul, biserica și po
porul români Pe ostașii 
noștri fă-i puternici! U- 
nește-ne, Doamne, pe noi 
intr-un gînd și-n dreaptă 
ascultare față de condu
cătorii țârii l“..

în acordurile Imnului 
Eroilor, la monument au 
fost depuse coroane de 
flori din partea: Prefec 
turii și Consiliului Jude
țean, Primăriei Deva, Mi
nisterului Apărării Națio - 
nale. Poliției Județene și 
Municipale Deva, Serviciu
lui Român de Informații, 
Convenției Democratice, 
P.D.A.R., partidelor Ro
mânia Mare, Socialist al 
Muncii, Universității Eco 
logice Deva.

O companie de onoare, 
alcătuită din soldați și o- 
fițeri, a prezentat onorul. 
(M.B.)

Dedicat Zilei Naționale 
a României, luni, la Casa 
de Cultură din Deva, a 
avut loc un spectacol or
ganizat de Inspectoratul 
Județean de Cultură și 
Centrul Județean de Cer
cetare și Conservare a 
Creației Populare, cu parti
ciparea ansamblurilor fol ■ 
clorice „Getusa", „Miorița" 
(copii), „Silvana" din De-

de coroane
Foto PAVEL LAZA

va, „Cerna" al Casei de 
Cultură Hunedoara, a dan
surilor populare din Dă*- 
bîca — Hășdău și corului 
Liceului de Artă Deva. 
Soliști vocali: Mariana 
Angliei, Drăgan Muntean, 
Lenuța Evsei, Viorica Brîn- 
dușan, Ana Banciu ; in
strumentiști — Ionel Urs, 
Pera Bulz.

FOTBAL 
REZULTATELE DIN 

ETAPA INTERMEDIARA 
DE MIERCURI, (A XV-A) 
A DIVIZIEI NAȚIONALE 

Sportul Stud. — C.S.M. 
Reșița 2—0 ; Dacia Brăila
— F.C. Bacău 2—0 ; Poli. 

Timișoara — Progresul Buc.
2—1; Univ. Craiova — 
Rapid 2—1; F.C. Brașov
— Steaua 1—3 ; Gloria Bis
trița — Oțelul Galați 2— 
1; F.C. Farul — F.C. Plo
iești 2—1 j F.C. Inter — 
„U“ Cluj 3—0; Dinamo — 
Electroputere (se disputa ia 
ora închiderii ediției).

O In CUR/ND se va afla în 
librării romanul CREPUSCUL de 
Radu Ciobanu. Ediția I a apărut 
in 1971 și a fost distinsă cu Pre
miul pentru prozq, al Uniunii 
Scriitorilor. Ediția a 11-a apare 
acum revăzută și adăugită de 
autor cu pasajele eliminate de 
cenzură. Vom ține la curent ci
titorii cu dafa și ora lansării. 
(T.I.)

O CONFERINȚA FILIALEI 
JUDEȚENE A ALIANȚEI CI
VICE. Recent a avut loc, la Gasa

de Cultură din Deva, conferința 
filialei județene, a Alianței Ci
vice. Participanții au dezbătut 
probleme legate de activitatea 
desfășurată pînă acum și, mai 
ales, referitoare la perspectivele 
Alianței, subliniind în unanimi
tate necesitatea absolută a legă
turii permanente și indisolubile 
dintre, mișcarea Alianței Civice 
și Partidul Alianței Civice. In 
încheierea lucrărilor, au fost, a- 
leși delegații ce vor participa la 
Congresul Alianței Civice. (Tr.B.)

O NOU SEDIU DE BANCĂ. 
Filiala Băncii Române pentru 
Dezvoltare Orăștie s-a mutat re
cent în „casă nouă". Mai exact 
la etajul I, al blocului CI de pe' 
bulevardul Eroilor, în imediata

vecinătate a poștei din centrul 
orașului. (l.V.f

O INVITAȚIE. Organizația mu
nicipiului Deva a P.N.L. invită 
pe toți membrii săi la adunarea 
generală ce va avea loc în data 
de 12 decembrie 1992, ora 10, in 
sala de ședințe de pe bdul 1 
Decembrie, nr. 30, et. I. Aduna
rea va avea ea obiect: discuta
rea unor probleme de etică și 
deontologie partinică si realegeri. 
(Tr.B.)

O COMUNICAT. In data de 
29. 11. 1992 s-a constituit filiala 
Deva a Ligii Luptătorilor din Re
voluția Română din Decembrie 
1989, care s-a afiliat la Liga Ju
dețeană Hunedoara. în data de 
6 decembrie 1992, ora 10, va avea

loc o adunare de alegere a con
ducerii filialei, la care sînt invi
tați toți cei care au făcut parte 
din structurile revoluției la nive
lul județului Hunedoara și al 
municipiului Deva, în perioada 
21—25 decembrie 1989, și cei 
care au luptat cu arma în mină 
în aceeași perioadă. Adunarea va 
avea loc la Casa de Cultură din 

Deva. Pentru informații suplimen
tare ne puteți contacta la tele
foanele 611518 și 621655, întri’ 
orele 18—20. (COMITETUL PRO
VIZORIU DE CONDUCERE)
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Corala Liceului de Artă și Muzică Deva a încîntat duminică, 29 XI ax„ 
pe numeroși credincioși prezenți în Catedrala Ortodoxă „Sfîntul Nicolae" Deva 
cu colinde închinate apropiatelor sărbători. ' Foto PAVEL LAZA

Formația de teatru 
neprofesionist „Experi
ment" de la Clubul „Si- 
derurgistul" din Hune
doara este, la ora ac
tuală, una dintre cele 
mai apreciate din țară. 
Acest fapt este generat 
de valoarea profesională 
a membrilor săi, de 
calitatea repertoriului a- 
bordat și, nu în ultimul 
rînd, de cele șapte de
cenii de experiență a- 
cumulată de. la înfiin
țarea sa. Valoarea sa a 
fost confirmată și 
invitația, onorată 
altfel, ce i s-a făcut de 
a participa, la mijlocul 
lunii noiembrie, la Fes
tivalul internațional de 
teatru de la Lugoj, ma
nifestare purtînd 
prenta omagierii 
de ani de teatru 
nesc la Lugoj.

Ce trebuie sS știm despre SIDA (IV)

VIRUSUL HIV NU ALEGE

de 
de

am- 
a 150 
româ-

ATENȚIE LA TREN! 0
S-au scumpit biletele de călătorie și transpor- 

calității serviciilor — deziderat
tul de mărfuri

• îmbunătățirea 
de maximă importanță ;

• E greu să intri în 
de-acum.

Europa cu trenurile noastre

în baza Hotărîrii Gu
vernului României nr. 412, 
din 30 iulie 1992, începînd 
cu data de 21 octombrie 
a.c., s-au majorat tarifele 
la transportul de mărfuri 
pe calea ferată, iar din 18 
noiembrie s-au scumpit și 
biletele de călătorie.

Iată cîteva prețuri noi. 
pentru trenurile de persoa
ne — bilete cumpărate în 
gări, cele eliberate de că
tre agențiile de voia/ în- 
surntad și im comision (es-

cu trenul a crescut doar de 
12 ori, în timp ce prețuri
le la alte servicii și produ
se ău sporiț mult mai mult. 
Majorarea de acum este de 
60 la sută — la bilete și 
de 14—60 la sută la abo
namente- Pentru elevi și 
studenți, reducerea rămîne 
In continuare de 50 la su
tă față de actualele majo
rări.

Sigur, cifrele șochează. In 
fața lor n-ai replică. Nici 
grevă nu poți face, deși... 
se poartă, iar proliferarea 
prețurilor ne „ușurează*1 se
rios buzunarele. 0 întreba-

te adevărat, nu prea mare, 
doar de 4 la sută — n.n.). 
Deci: Deva — Simerta :
65 tei clasa I, 45 Iei.— cls. re, totuși, trebuie pusă și 
a Il-a ; Deva —- Orăștie ; anume ce raport există în- 
150 tei, 95 Iei ; Deva
Petroșani: 380 feî, $150 lei; 
Deva — irad : 680 lei, 440 
hă ; Deva — București: 
1480 tei, 090 lei. Un supli
ment de viteză, combinat 
cu tichet de rezervare a 
locului, pe distanța de 100 
—250 km, costă 140 lei, 
cis. I și 110 lei cls. a Il-a ; 
peste 250 km : 300 lei, 200 lei. 
Se eliberează bilete și 
ta tren, la următoarele pre
turi : pentru zona I (1—100 
km): 590tei — cls. 1,400 lei 
— cls. a Il-a ; zona a Ii-a 
(101—300 km) : 1180 lei, 
780 lei; zona a IIT-a (301 
—600 km): 1760 lei, 1180 
tei; zona a IV-a (peste 600 
km): 2400 lei, 1600 lei. La 
aceste sume se adaugă un 

tarif suplimentar (amendă)
de 390 lei — cls. I și 260 
tei — cls. a Il-a.

Di tag. Mihai Gojol, șe
ful Stației de cale ferată 
Deva — care ne-a furni
zat aceste cifre — le consi
deră normale, subliniind 
că, In ultimii 25 de ani, 
cestul biletelor de călătorie

tre prețurile serviciilor, a- 
le produselor și calitatea a- 
cestora. Am pu's-o și noi 
«Hui Mihai Gojol.

— întrebarea este Justi
ficată. iar răspunsul nu-i 
ușor de dat. Sau, cel pu
țin, . nu l-aș putea da eu, 
unitatea noastră fiind doar 
o verigă în angrenajul a- 
tît de complex și de im-
portant al economiei națio
nale. Vreau să spun, totuși, 
că oricine cunoaște pre
caritatea dotării actuale a 
căii ferate. Uzura pronun
țată a vagoanelor, instala
țiilor, aparaturii, datorită 
faptului că nu s-au adus 
decît puține înnoiri în ul-

tima vreme. Acum există 
preocupări pentru moder
nizarea magistralelor I 
(București — Timișoara) și 
a Il-a (București — Arad), 
pentru dotarea transpor
tului feroviar cu un mare 
număr de vagoane noi, mo
derne, ceea ce va asigura 
creșterea vitezei trenurilor, 
spoțirea siguranței circu
lației. crearea unui grad 
ridicat de confort pentru 
călători, aducerea Europei 
în România și intrarea Ro
mâniei în Europa. De bu
nă seamă, se cere ca în tre
nuri să fie mai multă Căl
dură, lumină, curățenie, ca 
solicitudinea să-i caracteri
zeze în mai mare măsură 
și pe ceferiști, ca ordinea 
și disciplina să troneze pes
te tot — așa eum este tra
diția la calea ferată. După 
n^T-erea mea, în aceste pri
vințe se constată o serie 
de ameliorări, deși loc de 
mai mult și mai bine exis
tă pretutindeni. în același 
tjmp, însă, și călătorii tre
buie să concure la aceste 
deziderate : să păstreze cu
rățenia. să nu distrugă bu
nurile din vagoane, să nu 
mai circule fără bilete de 
călătorie, să nu intre în 
discuții neprincipiale cu 
ceferiștii.
■ Da. așa ar trebui să fie. 
Și depinde de noi toți să 
fie așa. Pînă atunci. însă, 
atenție la tren 1 Și Ia bu
zunare ! S-au scumpit bile
tele de călătorie. Termome
trul sărăciei românilor a

invitație
onorata

mai urcat cu cîteva grade...
DUMITRU GHEONEA

I în gara Deva, chiar în stația de autobuz a |
* R.A.T.P., tronează de mult timp o groapă aprecia- • 
I bilă. Este urmarea unei intervenții — neterminate, |
* sau nereușite — la conducta de termoficar», din care, 
I se risipește în văzduh nor de abur cald. Dare avem | 
. atîta căldură Enctt s-o putem risipi ? E dureros cum • 
I mai. lucrează unii oameni. Sau poate are cineva ne- | 
’ voie de o groapă la poarta de intrare în oraș?! (D.G.) I
* • • MM a aa— a a ^aa aaaa a aaaa a ^aa a ^aa a aaaa a aaaa

Ce este SIDA sau Sin
dromul Imunodeficienței 
Dobîndite î'Este stadiul fi
nal al unei infecții pro
vocate de HIV (Virusul 
Imunodeficienței Umane). 
Acest virus afectează ta 
special capacitatea orga
nismului de a combate in
fecțiile și maladiile. Vi
rusul HIV poate trăi în 
organismul unei persoane 
infectate mulți ani și poate 
fi transmis altor persoane 
înainte să apară simptome 
de infecție sau boală

Cum poți să știi. cî.nd ci
neva este infectat cu HIV? 
Nu poți ști niciodată cine 
este infectat cu HIV după 
aspectul exterior, după cum 
arată sau după cum se 
simte. Mulți nu știu că se 
expun riscului îmbolnăvirii 
sau consideră că ei stat 
ta afara oricărui pericol 
pînă nu Ii se pune diag
nosticul de SIDA. Este 
important de înțeles că 
persoanele infectate cu 
HIV arată și se simt de 
obicei bine și pot să nu 
știe mult timp că sînt in
fectate. în toată această 
perioadă, însă, o persoană 
infectată poate transmite 
virusul și altora. Și cînd 
apar simptomele, în fazele 
inițiale ale infecției, acestea 
pot fi diaree, febră, gan
glioni inflamați, tuse etc.f 
simptome care caracteri
zează și multe alte boli, 
în fazele evoluate ale in
fecției apar simptomele 
propriu-zise de SIDA. Din 
momentul infectării și pî
nă la apariția simptomelor 
de SIDA pot trece de la

6 la 10 ani, în funcție de 
fiecare persoană.

Și, totuși, cum poți ști 
dacă ești infectat sau nu? 
Persoanele care se tem că 
sînt infectate sau că au 
SIDA trebuie să consulte 
un medic. Acesta este sin
gura persoană autorizată 
să pună diagnostic. Există 
un TEST- pe baza căruia se 
poate ști dacă virusul se 
află sau nu în organism. 
O persoană seropozitivă 
este o persoană în orga
nismul căreia s-a depistat 
infecția cu HIV. A fi sero- 
pozitiv nu este sinonim cu 
a avea SIDA. Persoanele 
seropozitive vor evolua mai 
devreme sau mai tîrziu 
spre SIDA.

Testul de depistare însă 
nu este nici mijloc de 
prevenire a îmbolnăvirii și 
nici nu oferă protecție îm
potriva infectării. Testul 
vă poate lămuri asupra 
trecutului, însă nu oferă 
nici o garanție pentru vii
tor.

A considera că numai 
anumite persoane se pot 
infecta cu- HIV și mai
tîrziu îmbolnăvi de SIDA
este fals. Cine nu cu
noaște riscurile Ia care
oricare dintre noi se poate 
expune, se poate îmbol
năvi. Greșiți dacă vă con
siderați în afara oricărui 
pericol de îmbolnăvire da
torită oeupației, stilului de 
viață, categoriei sociale din 
care faceți parte, virstei pe 
care o aveți. Virusul HIV 
nu ale Pe.

(Va urma) 
A consemnat 
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l fi amintite, în acest ? 
i sens, colectivele tea- > 
J trale din Satul Nou — ț

| în acest festival au _ 
; articipat 17 formații din ’ 
I Iugoslavia, Ungaria, j 
| Moldova, România. Pot 1 
L fi nmintîtn QnOct •

Voivodina (Iugoslavia), ' 
i Bekescsaba (Ungaria), ’ 
? Orhei și Beteni (Mol- ț 
1 dova), iar din țara noas- I 
1 tră — formații repre- ’ 

zentînd orașele Tulcea. ț 
Mangalia, Călărași, Bu-i 
eurești, Tîrgoviște, Sla- ’ 
tina, Craiova, Drobeta ț 
Tr. Severin, Tg. Jiu, l 
Cluj-Napoca, Timișoara, î 
Lugoj. Prin evoluția sa, > 
Teatrul „Experiment** 

' din Hunedoara a lăsat i 
! o deosebită impresie nu- • 
, merosului public prezent, ț

,___ i
unul [ 
frag- !

cu- ț 
tea- I 
vîn- >

precum și specialiștilor. 
Spectacolul a fost 
coupe, reunind 
mente din patru 
noscute piese de 
tru : „O vilă de

, zare" de Sacha Conigri, 
„Dușmanii" de Tudor 
Popescu, „Visătorii" de ,!

, Ion Băieșu, „Dragoste 1 
de lup” de Dumitru i

1 Solomon. Merite în con- t 
ceperea și realizarea a- î 
cestui spectacol revii} ț 

- regizorului Nicolae Bu- I 
ciuman, precum și in- 
terpreților : Corin Bă- î 
dărău, Mircea Bășcuț, ' 
Cristina Furdui, Violeta 
Bera, Lucia Constanda- 
che. Traian Urîeș. F 
drian Simeon,

i Roznai. Felicitări tutu- > 
ror 1 Și, pe curînd, în î 
luna februarie *93, Ia i 
aniversarea a 70 de ani f 
de teatru Ia Hunedoara! II

1
11I

A-ț
Ștefan i

Școala cu „jumătate" 
de acoperiș!

MINEL BODEA

(Urmare <fin pag. 1)

diferite informații, dar nu 
se duc la notarul de ser
viciu —. avem ta fiecare 
zi unul — ci se adresează 
personalului administrativ, 
într-o zi, chiar eu am 
auzit, trectad pe coridor, 
cum un om o întreba pe 
femeia de serviciu ce acte 
îi trebuie pentru o anu
mită operație. Femeia i-a 
spus cite ceva, dar nu tot.

— Aceștia aduc o parte 
din acte Șt, firesc, li se 
mai cer. Și atunci unii

Notariatul de stat
reclamă — inclusiv lă „Cu- 
vîntul liber" — că stat 
purtațî pe drumuri, de la 
mari distanțe...

— Așa e. Iată de ce îi 
sfătuiesc pe cei ce vin 
pentru prima dată ta noi 
să stea neapărat de vorbă 
cu un notar. Orășenii ■— 
unde secretarii consiliilor 
locale sînt juriști — pot 
să se adreseze acestora. 
Apropo de consiliile locale,

aș vrea să le reproșez un 
aspect: atunci cînd moș
tenitorii sînt minori, tri
mit actele de succesiune la 
notariat, fără să numească 
curatori ai acestora.

— Aveți exemple?
— în 99 la sută din ca

zuri așa se petrec lucru
rile.

— V-am mai pune o în
trebare, dra notar șef. 
Ultima: ce perspective ve

deți pentru activitatea de 
notariat ?

— Avem o lege a orga
nizării judecătorești, un 
ministru nou Ia Justiție — 
despre care știu că este un 
bun specialist. Sperăm deci 
— este o necesitate în con
dițiile unei democrații au
tentice — ca și activității 
noastre să i se acorde a- 
tenția ce I se cuvine, prin 
computerizarea muncii, ex
tinderea schemei ș.a.

— E , bine că sînteți 
optimistă. Vă dorim să 
rămîneți așa l ____ .

Clădirea Școlii Primare 
din Bîrsău datează din 
anul 1903. Și, după cum 
ne mărturisea dna învăță
toare Mariana Crișan, ca
re a cercetat eu amănun
tul arhiva instituției, a- 
ceasta n-a „suferit" nicio
dată o reparație capitală, 
absolut indispensabilă du
pă trecerea unui număr a- 
tît de mare de ani. Sigur, 
din cînd în cînd, sălile de 
clasă au fost zugrăvite, au 
foșt efectuate lucrări- de 
vapsitorie, s-au mai înlo
cuit geamuri sparte. De 
mai mulți ani, însă, aco
perișul a cedat și apa de 
ploaie sau provenită din to
pirea zăpezii a început să 
ciuruie tavanul. Elevii și 
învățătoarele s-au apărat 
cum au putut — cu Ii- 
ghene, cu oale așezate în 
calea șiroaielor. Alertat, 
Inspectoratul Școlar Ju
dețean a alocat, banii ne
cesari reparației capitale a 
acoperișului Mai de voie, 
mai ‘de nevoie, fostul Trust 
de construcții s-a angajat 
să execute lucrarea. A ve
nit anul 1989 și toate so
cotelile s-au dat peste cap ! 
In 1990, venită proaspăt pe 
postul de învățătoare și di
rector de școală, dna Ma
riana Crișan, un om de ac
țiune, văzînd că un lucru 
ea lumea nu se mai putea 
face, a procurat singură bi
tum și carton gudronat și 
din banii săi a plătit un 
meșter care a reparat pro
vizoriu jumătate de acope
riș. Cît au ajuns materia
lele ! Cealaltă jumătate a 
rămas cum a fost. „Păcat 
că n-ați venit cît au fost 
zile ploioase, ne spunea in
terlocutoarea noastră, pen

tru a vedea lighenele și 
gălețile înșirate în sala de 
clasă. Și de-ați ști cit am 
căutat să mai cumpăr bi
tum și carton pentru eă 
mi-am creat niște fonduri 
la școală — prin contri
buția părinților, din vtoza- 
rea finului din grădina 
școlii".

Da, Intr-adevăr, păcat că 
un om se zbate atît pentru 
a rezolva un lucru și nu 
poate. Șj e trist cînd alții, 
mai puternici, pot da o mi
nă de ajutor și n-o fac. I 
se recomandă, în schimb 
învățătoarei, să fie corectă 
din punct de vedere fi
nanciar. La primăria din 
Hărău, centrul de comtmă 
de care aparțin școala și 
satul, dl viceprimar Ion 
Bogdan ne-a asigurat că 
va interveni șf dînsul la 
PECO, la fostul BJ.A.T.M. 
pentru a obține sprijinul 
în procurarea materialelor 
necesare, dar că nu s-a 
știut pînă acum de neca
zurile școlii mai sus aminti
te. La aceleași societăți co
merciale a intervenit și 
dna învățătoare, dar n-a 
găsit materialele căutate. 
In economia noastră de 
piață, lucrurile de care ai 
nevoie se procură mai de
grabă la negru decît ofi
cial. Poate, o mtaă de aju
tor va acorda și Inspecto
ratul Școlar Județean și 
centrul său zonal de exe
cuție bugetară. Nu de alta, 
dar e păcat ea Școala din 
Bîrsău să mai apuce o iar
nă cu acoperișul ciuruit. Ar 
fi păcat pentru copii și 
pentru strădania inimoa
sei directoare care a făcut 
atît cît i-a fost în mutată!

MINEL BODEA
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ÎN NUMELE CENTRALIZĂRII

Brădenii vor mai tremura 
și în iarna care vine

încurajator titlu, nu 7 
Deocamdată asta-i situația. 
Ce rost ar avea să îndul
cesc un adevăr . amar. 
Concluzia am desprins-o, 
de fapt, în urma discuții
lor cu dnii ingineri Nico- 
lae Moga — primar, loan 
Marcel Socol — viceprimar 
și Fabian Oprinesc — di
rector la R.Ă.G.C.L. Brad. 
Și perspectiva este în di
rectă legătură cu finanțele 
care stau la dispoziția bu
getului local al orașului, a 
regiei -de gospodărie loca- 
tivă de aici. Sigur, această 
ultimă parte a constatări
lor de mai sus nu este 
proprie doar Bradului. Cu 
mai mici sau mai mari 
nuanțări, o întîlnim în 
toate orașele județului și 
chjar în comunele cu. ac
tivitate de gospodărie lo- 
cativă. Cum se nuanțează 
ea la Brad ? ,

Anul acesta — spune dl 
Fabian Oprinesc — s-a dat 
drumul la oăldură în toate 
zonele încălzite central. 
Zece blocuri au prezentat 
probleme tehnice de în
treținere curentă, care au 
fost rezolvate în cea mai 
mare parte. Cu reviziile și 
reparațiile curente și ca
pitale făcute în cadrul 
programului de pregătiri 
de. iarnă, am cheltuit 7,8 
milioane de lei, dar banii 
aceștia nu i-am avut de la 
buget la timpul respectiv. 
I-am folosit pe cei rezul
tați din alte activități și 
încă nu am reușit să ne 
îndeplinim întregul pro
gram. De curînd am primit 
de la buget 7 milioane da 
lei. Noi însă avem pro
bleme mari rămase în sus
pensie. O întreabă zonă a 
orașului — aproape jumă
tate din blocurile încălzite 
central. — cad în sarcina 
unui singur punct termic, 
mult subdimensionat pen
tru sar^nile ce ie are.' De 
unde căldură suficientă la 
toate apartamentele. la 
toate blocurile ? Avem pro
iect pentru cel de-al doilea 
PT. Cu ce să atacăm lu
crările la el. cînd ab’a în 

noiembrie am primit banii ?
Si iată că toate întrebă

rile dlui director se izbesc 
ca de un zid de pătura 
prea scurtă niirnftă bucet 
și rămîn fără ,t răspuns.

Este bugetul acesta un „Ce" 
fatidic în care se înfundă 
inevitabil toate întrebările 
legitime ale diriguitorilor 
locali ai treburilor ce pri
vesc viața populației unei 
localități 7 împărțitorii lui 
de la nivel' județean au/ 
sîntem siguri, răspunsul 
pregătit la întrebarea de 
ce se repartizează în . no
iembrie niște fonduri, care 
oricum nu vor mai putea 
fi folosite pentru investi
ții. „Noi — vor spune dom
niile lor — împărțim bani, 
fonduri concrete și nu ci
fre, iar dacă banii nu ali
mentează bugetul județean, 
nu ai ce împărți". Adevă
rat, dar tot cu uneia 
nuanțe. Iată ce ne spunea, 
în această privință, dl pri
mar Nicolae Moga, sus
ținut de dl viceprimar:

„Anul acesta, din surse 
locale, cu efort propriu, noi 
am adus venituri supli
mentare la buget în sumă 
de 3 milioane de lei. Și 
I-am adus la timpul potri
vit. Nu e mult, dar este 
ceva dacă-i ai la timpul 
necesar. Dar prevederile 
legilor financiare nu lasă 
această sumă în întregime 
la dispoziția noastră, cum 
ar fi normal. Diriguitorii 
bugetului județean au și 
domniile lor obiecții pro
prii. In cazul nostru, ele 
au sunat astfel: „Da, ați 
realizat trei milioane ve
nituri suplimentare Ia bu
get. dar n-atî realizat un 
milion venituri din taxe 
pe terenurile ocupate de 
I.M. Barza! (care se pare 
că nu a-e de unde nlăti 
n.n.), așa că... mai rămîn 
două m’lioane. Dună lege, 
jumătate din acești bani 
se cuvin bugetului jude
țean. Aveți la dispoziție 
un milion"

Blestemate principii de 
împărțeală, blestemată le
gislate prin care unul a- 
după si altul împarte, u- 
mil nu muncește si altul 
plătește. Poate că rindurile 
acestea vor cădea si sub 
och’i domnilor parlamen
tari de Hunedoara, si. nrin 

riacicg îrț 
lamentul Românie’, autono
mia locală va căpătă con
ținut.

ION CIOCLEI

S.C. ORĂȘTIATRANS S.A. ORĂ ȘTIE

Anunță onor clientela că în luna.decem- 
brie a.c.
• EXECUTA TRANSPORTURI DE MĂRFURI 

CU REDUCERE TARIFARA DE 20 %
Informații suplimentare la sediul socie

tății sau la telefoanele: 095y647055-
641495. (1374)
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COOPERATIVA „HAȚEGANA" HAȚEG 
cu sediul în strada Progresului, nr. 40 
închiriază prin licitație publică spațiile din 

clădirea situată în strada Uzinei, nr. 1, Hațeg, 
formată din 247 mp spații parter, 109 mp sub
sol și 284 mp curte, cu destinație pentru orice 
activitate în afară de alimentație publică.

Licitația va avea loc în ziua de 10. XII. 
1992, ora 9.

Înscrierile și taxa de participare se fac Ia 
sediul unității.

Informații suplimentare Ia telefoanele: 
770052 și 770702. (1371)

I fII
I
I

_______________.______________________ ___ ) 
R.A,G.C.L. SIMERIA____________ )

• Angajează instalator sanitarist, de pre- ’ 
ferință să posede autorizație de fochist; J

9 Scoate la licitație spatii comerciale ast- ț 
fel: ' ’ . ț

— str. Decebal, nr. 2, în suprafață de 180 ij
mp, cu destinația producere și desfacere pîine | 
și specialități de panificație ; ' i

— str. P, Unirii, bl. 5, sc. B, parter, în su- ’— str. Jr» unirii, di. □, sc. paner, in su- < 
prafață de 107,5 mp, cu destinația magazin aii- ) 
mentar. >

Licitația va avea loe la sediul R.A.G.C.L. V 
Simeria în data de 14 decembrie 1992, ora 12. ț 
înscrierile pentru licitație și depunerea garan- ț 
ției de participare se fac cu cel puțin trei zile ț 
înainte de data licitației, la casieria R.A.G.C.L. l 
Simeria. (1373) {

SOCIETATEA COMERCIALĂ „PECO“ {
HUNEDOARA — DEVA — S.A. ț

Oferă spre vînzare, în vrac, următoarele ț 
tipuri de uleiuri minerale : i

• Din Depozitul PECO Deva — M. 30 Su- i 
per 2 — Diesel; M 20 W 40 Super 1 — Dacia ;) 
M 15 W 40 Super 1 — Oltcit; T 75 EP 1; H 

ij 46 A. J
l 9 Din Depozitul PECO Hunedoara — M 30 ) 
l Super 3 |
’ • Din Depozitul PECO Brad — H 46 A l
/ • Din depozitul PECO Vulcan — DS 30 i
1 Diesel, C 265. ' i
) Doritorii se pot adresa la Serviciul desfa-1 
ț cere al societății din Deva, str. 22 Decembrie,) 
ț bloc. 11. (1370) )
I I

mentar.
Licitația va avea loe la sediul R.A.G.C.L.

1

Concursul din
6 decembrie

1. STEAUA (1) 
— RAPID (3) 
Rapidul ar putea

14 12 1 1 40— 0 25 (+11) 
14 7 4 3 21—11 18 (+ 4) 

pune probleme liderului.
Pronostic : 1, X

2. PROGRESUL (16) 14 2 5 .7 12—27 9 (— 5)
— DACIA UN. (13) 14 3 4 7 12—17 10 (— 4)
încă un „împrumut" al „bancarilor" i-ar „stabi

liza" în subsolul clasamentului.

7. MILAN (1) 10 8 2 0 29—12 18 (+ 8)
— UDlNESE (14) 11 4 16 15—17 9 (— 3)
In acest meci se pune doar problema diferenței 

de scor.
Pronostic: 1

8. PESCARA (18) 11 2 1 8 15—25 5 (— 5)
— LAZIO (10) 11 2 6 3 21—19 10 (— 2)
Dacă nu va obține victoria, Pescara iți va semna

sentința. Meciul e deschis oricărui rezultat.
Pronostic: L X

9. ROMA (13) 11 3 3 5 15—14 9 (— 1)
— PARMA (7) 11 6 0S 14—14 12 ( 0)
Nerealizînd încă nici un meci nul, Parma pare a

Pronostic : 1, X
3. ANCONA (17) 11 2 2 7 19—31 6 (— 4)

— INTER (2) 11 6 3 2 20—14 15 (+ 3)
Diferența de valoare, marcată (și) de pozițiile din

clasament. îți va spune, probabil, cuvîntul.
Pronostic: X, 2

4. BRESCIA (11) 11 3 4 4 11—15 10 ( 0)
— GENOA (12) 11 2 6 3 19—24 10 (— 2)
în „II Calcio" valorificarea avantajului terenului

propriu nu intră, de regulă, în calcul.
Pronostic : 1, X

5. CAGLIARI (8) 11 5 2 4 12—12 12 (+ 2)
— NAPOLI (16) 11 3 2 6 18—23 8 (— 4)
Egalul mulțumește, se pare, ambele echipe. 
Pronostic : X

6. FIORENTINA (6) 11 4 4 3 26—21 12 (+ 2)
— JUVENTUS (3) IL 5 4 2 23—13 14 (+ 2)
Mai nou, campionatul italian prilejuiește foarte

multe victorii ale gazdelor, victoriile oaspeților fiind 
din ce în ce mai puține Ia număr. .

Pronostic : 1. X

venF(și) la Roma ori-ori.
Pronostic : 1, 2

10. SAMPDORIA (5)
— ATALANTA (9) 
Probabil și deplasarea de la Genova, a 

va fi sortită eșecului.
Pronostic : 1

11. TORINO (4)
— FOGGIA (15) 
N-ar fi exclus ca 

și să aducă de la Torino un punct.
Pronostic : 1, X

10
11

13 (+ 5)
11 l— 1)
Atalantei,

11 4 5 2 16—10
11 4 16 IZ—20

Foggia să-și strîngă rindurile

13 (+ 3)
9 (— 3)

12. ASCOLI (4) 13 7 3 3 19— 8 17 (+ 5)
— LECCE (6) 13 5 6 2 15—16 16 (+ 4)
Ambele echipe —* implicate serios in lupta pentru

promovare — vin după două egaluri, „X"-uI nefiind 
exclus nici în partida de duminică.

Pronostic: X
13. VERONA (II) 13 4 5 4 14—14 13 (+ 1)

— BOLOGNA (12) 13 5 3 5 13—14 13 (— 1)
Partidă fără miză, in care se întâlnesc două for

mații care au dat multe bătăi de cap pronosportiș- 
tilor. Pronostic : 1, 2
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S.C. METALOTEX S.A.

cu sediul în Deva, bdul 22 Decembrie, bl. 4
Organizează licitație publică deschisă cui 

strigare, conform Legii 58/91, H.G. nr. 634/911 
și H.G. 758/91, pentru vînzarea următoarelor 
active:

9 BALASTIERĂ în comuna Vețel cu ac
tivitate de extracție de agregate de rîu, produc
ție de materiale de construcții, prefabricate și 
confecții metalice. Prețul de pornire 26 000 000 
lei.

• STAȚIE SPĂLARE AUTO Călan, cu|
activitate de întreținere auto. Prețul de pornire I 
2 100 000 lei. s

• AUTOSERVICE Deva, str. Plevnei, nr.| 
14, cu activitate de reparații auto, tinichigeriel 
și vopsitorie auto. Prețul de pornire 10 000 oooj 
lei.

LICITAȚIA va avea loc în data de 22. 12.1 
1992, ora 10, la sediul societății. In caz de ne-| 
adjudecare Ia prima etapă, se va organiza cea! 
de-a două etapă a licitației în data de 7. 1. 1993. | 
La această etapă pot participa și persoane fi-| 
zice sau juridice străine. A treia etapă a licita-" 
ției se va ține in caz de neadjudecare la a doua | 

| etapă, în data de 12. 1. 1993.
| Dosarele de prezentare a activelor și cri-l 
I terii specifice pentru preselecția participanților I 

la licitație pot fi consultate la sediul societății ■ 
| sau la telefoanele: 611854 sau 626009 — servi-1 
I* ciul tehnic. Pentru selecționarea ofertanților, I 

aceștia vor depune la sediul societății pină Ia! 
I 11. 12. 1992 documentele prevăzute de H.G. nr. | 
! 758/91. Lista cu ofertanții acceptați pentru a I 
I participa la licitație va fi afișată la sediul șo-! 
I cietății pină în data de 18. 12. 1992. Pârtiei-1 
■ panții la licitație vor depune pină cel tîrziu la | 
I 21. 12. 1992 la casieria societății taxa de parti- ■ 

I
I
I 
I

cipare de 40 000 lei și garanția de participare de | 
10 la sută din prețul de pornire al licitației. ■ 

în prețul de pornire al licitației nu este ■ 
inclusă valoarea terenului, urmînd ca acesta să I 
fie vîndut cumpărătorilor activelor conform ■ 
H.G. nr. 331/92. (1369)1

--------------------------

PUBLICITATE
DIVERSE

• CU autorizația 6826/ 
11. 5. 1992 emisă de Con
siliul Județean Hunedoara 
s-a deschis activitatea in
dependentă reprezentată 
prin Antal Silvia, din Să- 
lașu de Jos, nr. 21, ■ avînd 
ca obiect de activitate sa
crificare animale, pro
ducere și desfacere virșli, 
comercializare animale. (79)

• CU autorizația 2406^
22. 10. 1992 emisă de Pre
fectura județului Hune
doara s-a deschis activita
tea independentă reprezen
tată prin Ghcorghiță Gh. 
din Sălașu de Jos, nr. 
.97, avînd ca obiect de ac
tivitate achiziționarea, creș
terea și sacrificarea anima
telor, producerea și desfa
cerea preparatelor din 
came. (81)

• CU autorizația 7525/
30. 9. 1992 emisă de Con
siliul Județean Hunedoara 
s-a deschis activitatea in
dependentă reprezentată 
prin Risipitu Mircea din 
Hunedoara, bdul Corvin, 
nr. 12/109, avînd ca obiect 
de activitate comerciali
zare produse alimentare, 
industriale. (364)

• CU autorizația 7621/27. 
X. 1992 emisă de Consiliul 
Județean Hunedoara s-a 
deschis activitatea indepen
dentă reprezentată prin To- 
caci Moisesc Costel din Got-

hatea, nr. 10, avînd ca 
obiect de activitate alimen
tație publică, comerciali
zare băuturi alcoolice, ca
fea, dulciuri, țigări, băuturi, 
răcoritoare, produse ali
mentare, prăjituri, produse 
industriale, textile, con
fecții, încălțăminte, trico
taje, produse electrotehnice, 
electrice, cosmetice, parfu
merie, articole de menaj, 
corpuri da iluminat, pro
duse chimice. (371)

• CU autorizația 7624/ 
18. 11. 1992 emisă de Con
siliul Județean Hunedoara, 
s-a deschis activitatea in
dependentă reprezentată 
prin Cîndea Ioan, din O- 
răștie, str. Enescu, nr. 4, 
avînd ea obiect de activi
tate comercializare eu a- 
mănuntul și cu ridicata 
textile, confecții, tricotaje, 
încălțăminte, marochinărie, 
cereale, băuturi alcoolice, 
răcoritoare, țigări, . dul
ciuri, cafea,' produse elec
trice, electronice, ju
cării, materiale de con
strucții, mase plastice etc.

- (374)

• CU autorizația 7546/ 
27. X. 1992 emisă de Con
siliu] Județean Hunedoara 
s-a deschis activitatea in
dependentă reprezentată 
prin Burza Roger, din Hu
nedoara, str. Serei, nr. 84, 
avînd ca obiect de activi
tate coțnercializare produse 
alimentare, băuturi alcoo
lice și răcoritoare, țigări,

cafea, dulciuri, încălțăminte, 
cosmetice, electrice, elec
tronice, menaj, uz casnic 
etc. (380)
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PUBLICITATE
ANIVERSARI

• PENTRU Ccrnel Neag. 
la zi de aniversare, soția 
Rozica îi urează ani multi 
fericiți și viata mult visa
tă. (9965)

VÎNZÂRI — 
CUMPĂRĂRI

• VÎND video player Fu
rai, nou, sigilat. Deva, tel. 
618675, după 17. (532)

• VÎND vaccin polimi- 
crobian, Paspat,. import 
Germania, -preț convenabil. 
Hunedoara, tel. 721541.

(9431)
• VÎND apartament 4

camere,' bdul Mihai Vi
teazul. Tel. 713438. (9433)

• VÎND garaj și video 
player Funai, sigilat, tele
comandă. Tel. 729280.

(9434)
• VÎND dubită Nysa,

posibilitate transport
hiarfă și 8 locuri, preț 
informativ 700 000 lei, ne
gociabil. Informații’ ’ Hu
nedoara, tel. 713496. (9442)

• VÎND apartament 4 
camere, decomandate, ul
tracentral. Tel. 615087.

(436)
• SC Euromarket Brîri-

duș SNC, cu sediul în O- 
răștie, str. Gh. Barițiu, nr. 
i, vinde cu precomandă: 
cîntare electronice, con 

r gelatoare, frigidere. Se a- 
CDrdă garanție. Informații 
Ia tel. .0956/47361. între 
orele 8—15. (9631)^

• VÎND armă vînătoare’ 
calibrul 16 și Lada 1500 
(motor defect). Sat Valea 
Șîngiorgiului, nr .14. Că- 
lan, familia Potroacă. (420)

• • VÎND Dacia Sport
1410, stare excepțională, cu
tie cu 5 viteze, parte față 

3N 1, grilă umbră (pârasolar) 
pe geamul din spate, motor 
nou (acte doveditoare), an 

; de fabricație 1989, la un 
preț convenabil. Pot fi gă- 

- sit la domiciliu, Ia tel. 
624800, între orele 17—22.

(437)
• LICHIDEZ bibliotecă, 

circa 1000 volume și vând 
diverse obiecte. Deva, Goj- 
flu, bl. A. 5/2, ap. 18. (438)

• VÎND materiale de
construcție. Deva, telefon 
615072. (439)

• VÎND sau schimb a-
partament 2 camere, Că- 
lan, cu similar Deva. In
formații Deva, tel. 621798, 
orele 17—22. (443)

• VÎND vidjv player
Aivva. Tel. 611058. (445)

• CUMPĂR urgent bu
telie normală. Ofer 35 000 
lei. Asigufr transportul de la 
domiciliu. Orăștie telefon 
641133. (448)

• VÎND video Panasonic 
nou. Deva, tel. 622137, du 
jpă ora 16.

• VÎND rulotă comer
cială tip „Salonta", an fa
bricație 1991, autorizată 
pentru comerț sistem ali
mentație publică și cazan 
pentru fabricat țuică, ca
pacitate 200 litri. Soiraus. 
668125. (449)

• VÎND cabană 3 came
ta, completă, -lemn rotund. 
Onețu Nicolae, sat Prelu- 
ca, hr. 517, jud. Alba, corn. 
Horea. (454)

• VÎND televizor alb-
negru Diamant 210. Deva, 
tel. 615109, 617776. (452)

• CU ocazia sărbătorilor 
de iarnă, S.G. Impex-Leo 
SRL Deva primește co
menzi pentru pachețele cu 
dulciuri pentru copii. In
formații zilnic, tel. 621956.

(453)

IMPORT-EXPORT SRL, cu 
sediul în Sibiu, str. Băii, 
nr. 11, vinde autoturisme, 
microbuze, camioane, în
tocmește contracte de vîn- 
zare-cumpărare pentru au
tovehicule cu un comision 
foarte avantajos. Informa
ții tel. 092/413324. (451)

• VÎND Aro 244 pe ben
zină, fabricat în 1992, preț 
convenabil. Tel. 621161.

(458)

• VÎND video player Ai-
wa și Elekta. Tel. 611186, 
între orele 18—22. (459)

• VÎND fin în cantitate 
mare. Informații str. Ho- 
ria, nr. 62, Brad. (461)

• VÎND video player Ai- 
wa, telecomandă, multisis- 
tem. sigilat. Tel. 618738.

(464)

• VÎND televizor Olt și
antenă parabolică. Tel. 
618587, 626189. (521)

• yîND mobilă combi
nată, nouă. Deva telefoane 
618578 și 617143. (468)

• VÎND Aro 10 (Unga
ria), fabricație 1990, bi
cicletă Pegas-Comoda, nouă, 
semicursieră franceză. Re
lații Deva, tel. 612120.

(467)

• VÎND Dacia Lăstun
26 000 km, din tablă, fa-' 
bricație 1989. Gurasada, 
tel. 168. (525)

• VÎND mașină înghe
țată, fabricație germană'. 
Deva, tel. 616862. (523)

• VÎND urgent Mazda 
>323, avariată, eventual pie
se, garaj demontabîl tip 
„Bîfceă“. Deva, tel. 617502,

;■ (528)

• VÎND convenabil vi
deo player Aiwa, japonez, 
model 1992, sigilat, desigh, 
performanțe. Deva, tel. 
613045. (531)

• VÎND combină mu
zicală Crown Japan, cinci 
piese. Orăștie tel. 642113. -

(529)

• CUMPĂRĂM mărci
și dolari (ofertă serioasă). 
Informații Deva, 625493, 
614156. (9967)

• VÎND iapă cu .mînz. 
Familia Bontea Gruiță, Bo- 
sorod, nr. 16, tel. 137.

(9966)

• VÎND casă în Hațeg,
strada Mihai Eminescu 67, 
mobilă sufragerie, dormi
tor, garaj, curte, dependin
țe. Informații Hunedoara, 
telefon 713802. (9963)

• EUROFRIENDS orga
nizează excursii • în Un
garia, perioada 9—12 de 
cern brie preț — 4500 Iei • 
la Istanbul, perioada 16— 
20 decembrie — preț 9500 
lei. Informații tel. 718788. 
după ora 16. (9441)

• SG COLUX SRL or
.ganizează excursii în Po
lonia, Turcia, Germania și 
'intermediază obținerea de 
vauchera la cele mai a- 
vantajoase prețuri, Infor
mații tel. 627263, între o- 
rele 17—20. (530)

• SOCIETATE COMER
CIALA angajează munci
toare pentru secția car
mangerie. Informații Hu
nedoara, tel. 712339, du
pă ora 18. (9435)

• INCOTA ATLAS RE1-
SEN efectuează transport 
persoane și pachete pe ru
ta Sibiu — Deva — Pra- 
ga — Nurnberg — Heil
bronn — Stuttgart, 9, 16, 
decembrie. înscrieri, infor
mații la telefon 618882, o- 
rele 16 -21. (427)

MATRIMONIALE

• BĂRBAT singur, 56 
ani, gospodărie. mare, caut 
femei» în vederea căsăto
riei. Jurconi Nicolae, sat 
Clopotiva, nr. 26. (450)

• SCHIMB apartament
2 camere, proprietate Ba
ia Mare cu Deva. 'Informa
ții tel. 621127. (460)

• SCHIMB apartament 
2 camere, proprietate, cen
tral, cu garsonieră, nego
ciabil. Deva, str. Victoriei, 
bl. 10, ap. 19, după ora 20

(524)

Jonecn
S.C.To^Tcch s.r.l. DEVA

Tel.Tax 095/613984

OFERĂ
, *V..'

NOVELL
AUTHOHIZLO

PIERDERI

• PIERDUT filă cec Â 
01. 653699 și filă cec A 01. 
653700. Se declară nule.

(444)

• PIERDUT carnet șo
mer, pe numele Jurj Da
niela-Felicia. Se declară 
nul. (466)

• PIERDUT cartelă a-
limente, eliberată de Ali
mentara 25 Hunedoara, pe 
numele Pop;; Aron. Se de
clară nulă. (9436)

• PIERDUT legitimație
serviciu, eliberată de Me- 
ropa SA Hunedoara, pe 
numele Zaha Viorica. Se 
declară nulă. (9438)

COMEMORĂRI

* instalare si întreținere rSțele de cak'ulătoare 
ETHERNET, ARCnet si TOKEN RING, sub si-, 
sternul de operare-de rețea NOVELL NetWare 
.111, inclusiv pregătirea șt atestarea administrato
rilor de rețea, • . -

♦interfețe de conexiune pentru rețea 3CQM;
♦surse neintreruphbile pentru protecția rețele

lor in cazul căderilor de tensiune sau scurtcircuite. 
AMERICAN POWER CONVERSION;

♦calculatoare personale, stații de lucru și file 
server. COMPAQ si E VEREX;

♦imprimante matriciale normale și rapide, im
primante eu jet de cerneală si imprimante laser 
EPSON si HE WLET PACKARD;

♦scaner, plotter si digitizor SUM AGRAPHICS;
♦harddisk-uri WESTERN DIGITAL: -

camMa\
v Z • >. •■> 'Q.

OFERTE
DE SERVICII

• EUROFRIENDS or 
ganizeăză excursie în Un
garia 9—12 XII 1992, cost 
4500 lei -J 50 Frt, Turcia 
16 19 XII 1992, cost 9500 
lei. Informații și înscrieri 
la telefon 624033 sau Ia 
magazinul de piese auto 
din str. A. lancu, Dava.

(457)

• EXCURSIE în Polo
nia organizată de Transco - 
lect SRL Orăștie cu auto
car. Plecarea din Deva — 
Hotel Sarmis — în ziua de 
9 decembrie, preț 16 000 
Iei. înscrieri la tel. 620050 
Deva si 641869 Orăștie.

(527)

ÎNCHIRIERI

• SOCIETATE COMER
CIALA caută spațiu pen,- 
tru închiriat în Deva, cu 
văd comercial. Tel. 619526, 
după ora 16. (436)

• ÎNCHIRIEZ aparta
ment 2 camere, nemobilat, 
Eminescu, bl. 33, cu plata 
anticipat pe 12 luni. Deva 
tel. 612194. (446)

• OFER spațiu pentru
închiriere activități .comer
ciale în centrul Orăștiei, 
str. O. Goga, nr. 2. Vizi
tarea spațiului se face luni, 
7 decembrie 1992, între 
orele 11—12,30 iar licita
ția la ora 13. la adresa din 
Orăștie. (463;

• CEDEZ spațiu corner 
cial amenajat bar de zi în 
Gurabarză. Inforrrtații corn 
plexul vechi Gurabarză.

(455)

• DEȚIN spațiu comer
cial, caut persoană serioa
să pentru investiții sau 
pentru închiriat. Telefoane 
615386 sau 614789. (462)

• CAU1 garsonieră pen
tru închiriat, exclus Dacia. 
Micro 15, parter. Deva tel. 
616461, (449)

• OFER pentru închi
riat garsonieră. Tel. 711780.

(9432)

• AST AZI se îm
plinesc șase luni da 
lacrimi și dor de cînd 

.ne-a părăsit pentru 
totdeauna dragul nos
tru soț, tată, socru și 
bunic

IOAN MOROZ
Lacrimi și flori pe 
tristul tău riiormînt. 
Soția Eleonora și co- • 
piii. (9444)

• SOȚUL Partenie, eu 
durere în suflet, anunță că 
vineri, 4 decembrie, se îm
plinește un an de cînd l-a 
părăsit pentru veșnicie ne
uitata Iui soția

ADRIANA URSA
La mormîntul tău veghea
ză florile și lacrimile me
le. Nu te voi uita nicioda
tă, draga mea ! Dormi în 
pace ! (9437)

DECESE

• SOȚIA Elena și 
nepoții Sabin și Ma- 
rinela anunță cu pro
fundă durere înceta
rea din viață a dragu
lui lor

MOISE MODOLA 
în vîrstă de 65 ani. 
înhumarea astăzi, ora 
13, de la Casa Mor
tuară Deva. (534)

SCHIMBURI

DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament 
5 camere, scară interioară, 
zonă ultracentrală, cu a- 
partament 3 camere, simi
lar, cedez contract, dife
rență. Deva tel. 612798.

(430)

• SCHIMB (VÎND) Mer
cedes 300 D și Mercedes 
240 D cu apartament 2 ca
mere, sau garsonieră, e- 
ventual diferență. Deva 
tel. 624979, după ora 15.

(442)

• UN bun prieten de 
familie, dr.
CONSTANTIN DORU 

NICOLAIE, 
fost medic la Vălișoa- 
ra, a încetat din viață, 
îi aducem un pios o- 
magiu și neștearsă a- 
mintire, iar familiei 
sincere condoleanțe.

Familia Rucăreanu 
din Luncoiit ele Sus.

(447;

• MULȚUMIM tuturor 
cunoștințelor, vecinilor, ru
delor și celor care au fost 
alături de noi la greaua 
încercare pricinuită de dis
pariția pentru totdeauna a 
celui care a fost

LUKACS BELA 
(BELUS)

Familia îndurerată. (9964)

S.C. ROMAG-COM S.R.L. DEVA
Vă invită să petreceți momente plăcute, în- ! 

tre orele 12—02, la Restaurantul „TRANSIL-1 
VANIA", recent redeschis — aparținînd S.C. j 
Ardealul S.A. Deva —, unde zilnic veți găsi | 
un bogat sortiment de produse culinare, bău- ’ 
turi alese, muzică și dans.

De asemenea, organizează la cerere mese Z
festive, nunți, botezuri etc. J

Informații la telefon: 612518. (1368)ț
"................ h

IS.C. „SARMISMOB" S.A. DEVA
Cu sediul în Deva, str. C.A. Rosetti, nr, 8

Angajează sudori .inclusiv absolvenți de | 
școală profesională, promoția 1992, și timplari j 
bărbați. (1362) I

I
%S.C. G.B. PROD COM IMPEX SRL DEVA

stf. Mărăști, bl. 13, ap. 46, telefon 624979 |
Vinde cn gros ulei TEXACO la butoi și' 

baterii 1,5 volți Coreea. Adaos comercial zero. < 
" ’ (9161) j

I
k

I k 
I k 
I 
I •< 
I h 
I h 
I 
I * 
I % 
I • '

Iottiern i,o voip vuree 
Program după ora 15.

FARES S.A. ORĂȘTIE

oferă spre vînzare en gros :
• anhidridă ma- 

ieică
• acid fosforic
• alcooli grași
• aldehidă izobu- 

tilică
• aldehidă N—bu- 

tilică
• bicarbonat de' 

sodiu
• epiclorhidrină
• fenol
• roșu acid 6 A 

(colorant ali
mentar)

• acid benzoic

benzen tehnic

bidoane P.V.C. —
60 1
saci iută mari

saci iută mici 
lăzi lemn 1/10 
lăzi lemn 1/18 
sticle 1/1 
sticle 3/4 (givrate) 
sticle 1/2 
mașină de cusut saci

• amestec furajer I
Informații suplimentare la telefoanele.. 

095/641940, 095/64941, interior 55. (1372) j
AUTOMOBIL CLUBUL ROMÂN !

Anunță membrii săi că incepînd cu 27 XI | 
1992 eliberează „Cartea Verde" pentru 5, 10,» 
15, 20, 30 de zile sau o perioadă mai lungă, pî-J 
nă la un an, la birourile din DEVA, BRAD si « 
PETROȘANI. j

Prețuri avantajoase !
Informații Ia telefoanele: DEVA — 612822,î 

BRAD — 651234, PETROȘANI — 342345. J
(1363) j
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