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P arşiv de insinuantă ! 

Fatalmente nocivă! 
Şi, totuşi, poluarea 

radioactivă râmine doar 
parte a întregului - rela
tiv întunecat - în care ne 
mişcăm cotidian. Intenfii 
benefice, materializate în 
f*<pte, din partea ecologi şti- 
lor?! După aproape doi ani 
de viefuire ca formaţiune 
politică ?! Pufine ! Argumen
tăm afirmaţia oferind par
tea a doua a discuţiei pur
tate eu dl S. DUMA, mem

bră al delê  
participantă la.“io
teme de poluare f rad 
tiv#» -  GcjtmahiaK §

lîeî V^nâie'J
jrinţa pe 
radioac-

’ă discrepanta există ! Şi 
ţ j  evidentă, poate mai preg- 
iant decît oriunde, în actuala 
[Germanie, fostă... două

cela care-a nenorocit, ca
re-a aruncat în groapa mi
zeriei. Discrepanţa se con
stată începînd cu starea

•  Dihotomia Esf-Vest se 
traduce, îndeobşte, prin 
lad-Rai. După 2000 de km 
pe ambele „tărîmuri", ce 
gînde şte un ccologist ? / •

Germanii. Concluzia: nu 
popoarele -  român, ma
ghiar, german ş.a. -  sînf 
mai puţin dotate decît al
tele. Ci sistemul a fost a

generală de curăţenie a 
sistemului natural şi a ce
lui antropic, şi încheind cu 
fizionomia şi preocupările 
individului. Cei din Vest

îşi trăiesc viaţa, nu luptă 
pentru existenţă ! •  Con
cretizaţi, vă rog ! •  Am în
tâlnit mari combinate, pe 
profile diverse -  siderurgic, 
chimic... Totul vopsit în alb, 
înconjurat de parcuri şi 
fîntîni arteziene. Fum ? I 
Nici măcar aburi ! La Vie- 
na, apa este adusă pe un

Convorbire realizată de 
NATAUA VASIU

(Continuare fn pag. a 2-a)
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Ce m a i c o n s tru im  ? 

C um  m a i c o n s tru im ?

Interviu cu dl ing. GHEORGHE CARÂBAŞ, 
directorul S.C. „Condor" S.A. Deva

— înainte de a ne re
feri concret Ia subiect — 
„Ce mai construim ? Cum 
mai construim ?“ —> vă
rugăm dle director, să ne 
spuneţi Ce anume din fos
tul Trust de Antrepriză 
Generală pentru Construc- 
ţiâ-Montaj Hunedoara—De
va a trecut în componenţa 
Societăţii Comerciale „Con
dor" — societate pe acţiuni 
Deva ?

— întreaga activitate pe 
care o desfăşuram înainte 
de revoluţie, mai puţin cea 
localizată în Valea Jiului.
. Mai concret: filialele nr.
1 Deva (la care se adaugă 
obiectivele iin Brad), nr.
2 Deva( cu iele d n Ha
ţeg), nr. 3 Orăştie nr. 4 
instalaţii-montaj, S U.T. şi 
bază-dspozite De aseme
nea, avem c'ţeva iocaţr do 
gestiune, respectiv cantina, 
atelierul de proiectare, o- 
ficiul de calcul, comparti
mentul administrativ.

— Este mai bine, este 
mai rău ? Este mai uşor, 
este mai greu ?

— Este, desigur, mai bi
ne, dar şi destul de greu, 
deocamdată. Oricum, înce
pem să ne aşezăm solid pe 
propriile picioare — în noi
le condiţii —, să ne cău
tăm pilonii de rezistenţă, 
care să susţină apoi întrea
ga structură a unităţii. Tre
buie spus, totuşi, că aceas
tă forţă există în colectiv, 
că avem oameni care au 
preluat din mers, cu com

petenţă şi curaj, noile a- 
tribuţii ce le revin, că în
ţeleg la întreaga dimensiu
ne răspunderile majore pe 
care le au.

— Din cîte ştim, aţi dis- 
ponibilizat nişte oameni. 
Nu a slăbit forţa.colectivu
lui ?

— Dimpotrivă, a crescut. 
Fiecare compartiment şi-a 
reţinut cadrele cele mai 
bune, le-a aşezat atent şi 
exigent pe poziţii şi Ie-a 
pus la lucru, le stimulează 
iniţiativa, spiritul de an
gajare.

— Şi munceşte lumea, dle 
director, munceşte ?

— Din moment ce am 
reuşit să le asigurăm tu
turor, lună de lună, sala
rii corespunzătoare, nego
ciate, înesamnă că avem 
de unde, adică din reali
zările obţinute. Sigur, a- 
cestea pot fi mai bune. Să 
vedem cum ne vom des
curca cu aceste creşteri 
considerabile ale preţuri
lor anumitor materiale, e- 
chipamente, piese de 
schimb etc. De asemenea, 
mai sînt necesare unele 
perfecţionări ale legilor şi 
hotăririlor în atribuirea te
renurilor pentru construc
ţii, ca şi ale conlucrării 
noastre cu beneficiarii.

DUMITRU GHEONEA

(Continuare în pag. a 2-a)

— Pasiunea mea este 

acvariul. Sînt în stare 

să privesc ore întregi 

jocul peştişorilor.

— Şi ce zice soţia ?

— Ce să spună, crezi 

c?i o interesează ce fac 

eu Ia serviciu ?..,

m :m  m m m w m m m m m m m

„Criza nu ne ocoleşte
nici pe noii n

Stagiunea ce se va des
chide în toamna acestui 
an, la Teatrul de Estradă 
din Deva, găseşte instituţia 
tot fără sală proprie de 
spectacole, datorită lucră
rilor de reparaţii capitale, 
şi extindere ce se execută 
aici. Deşi executantul lu
crării — „Metal Expres" 
Deva — fosta Industrie Mi
că, se dovedeşte 6 firmă 
serioasă, după cum ne 
mărturisea directorul tea
trului, dl profesor Pe
tru Mărilă, lipsa banilor 
îngreunează hotărîtor si
tuaţia.

— Ce se întâmplă, de 
fapt, dle director ?

— Criza nu ne ocoleşte

nici pe noi. Dacă sînt bani 
pentru investiţii, treaba 
merge. Dacă nu, stăm ca şi 
anul trecut, mai bine de 
şase luni, fără să facem 
nimic. Nu se poate spune 
că stăm chiar cu mîinile 
in sin, nici noi, nici In
spectoratul Judeţean pentru 
Cultură. Astfel, am profi
tat de curînd de o hotărî- 
re a Ministerului Culturii 
prin care clădirile declara
te monument istoric vor fi 
avute în atenţie cu priori
tate. Şi clădirea teatrului, 
cu peste 100 de ani vechi-

MINEL BODEA

(Continuare in pag. a 2-ai

Noua şi frumoasa clădire a pompierilor din Băiţa, realizată în exclusivitate cu 
forţe focale. Foto PAVEL CAZA© AJUTOARELE PENTRU 

SINISTRAŢII DIN MOLDOVA 
CONTINUĂ. Crucea Roşie din 
Petroşani, cu sprijin pe plan local, 
a colectat şi trimis in Moldova wn 
nou transport de ajutoare, con- 
ţinînd importante cantităţi de 
costume bărbăteşti, confecţii şi 
încălţăminte. Totodată, membrii 
sindicatului liber de la Staţia 
C.F.U. Petrila au depus in contul 
sinistraţilor 30 000 lei_ Gesturi o- 
meneşti, de solidaritate.© STARE DEPLORABILA. 
Magazinul ,,Unelte agricole" din 
comuna Băiţa se află intr-o sta

re deplorabilă. Acoperişul este 
spart şi plouă înăuntru, podeaua 
s-a lăsat în unele locuri. Ar fi bine 
dacă Uniunea Judeţeană a Coo
perativelor de Consum ar aloca 
nişte fonduri pentru renovarea 
clădirii. Sau se gîndeşte la altă 
soluţie ? Oricare dintre cele două 
căi merită urmată /© VOM AVEA CREIOANE. 
Zilele acestea, de la Sectorul Fo
restier de Exploatare Dobra, a 
fost expediat un lot de 17 tone 
lemn de tei, la Întreprinderea 
„FLARO“ Sibiu, care fabrică, în
tre altele şi creioane şcolare. Pînă 
la sfirşitul acestei luni, vor mai 
fi expediate 83 tone lemn de 
tei la sus-numita unitate. Şcola
rii vor avea creioane!© GENŢI ANA. în Piaţa Vni-

rii.din Haţeg s-a deschis o unita
te de desfacere a răcoritoarelor, 
atît de căutate pe vreme de ca
niculă. Bine aprovizionată, noua 
unitate oferă omului însetat mul. 
te sortimente de răcoritoare, după 
••reţeta „Genţiana", adică pe bază 
de plante...© MODELE DE SEZON. Crea
torii de modele de la Societatea 
Comercială „Corvin"  — S.A. Hu
nedoara se afirmă pentru sezo
nul toamnă — iarnă 1991 cu 
noutăţi. Au intrat în fabricaţie 
12 modele noi de încălţăminte 
pentru femei, 10 pentru copii şi 
5 pentru bărbaţi. Se vede că băr
baţii sînt mai puţin pretenţioşi 
cînd este vorba de ţinuta vesti
mentară.© SOCLU VACANT. în cen

trul oraşului Orăştie, un soclu 
a devenit... vacant, prin „coborî- 
rea" bustului lui Petru Groza. A 
fost şters şi numele celui amin- 
tit, dovadă că lumea nu mai do
reşte să audă de el. Nici nu era 
firesc ca alături de marele Dece- 
bal, de inventatorul inginer, pi
lot şi constructor de avioane Au
rel Vlaicu, de monumentala lu
crare a „Paliei" de la Orăştie, să 
stea acest personaj !© COMENZI DE MANUALE, 
în şcoli se lucrează la estimarea 
comenzilor de manuale ce vor 
fi înaintate Inspectoratului Şco
lar Judeţean şi ulterior Centrului 
de Librării şi Cooperaţiei. Aşa
dar, noul an de învăţămînt se 
apropie cu paşi repezi!

REPORTER

lovitura de
stat a eşuat

Orice minune ţine trei 
zile — spune p vorbă de 
duh românească. Tată că şi 
lovitură de stat din U.R.S.S., 
care a lovit - 3  un trăsnet 
întregul Mapamond, a avut 
o soartă scurtă şi ,un; dezno
dământ previzibil : căderea 
conspiratorilor. Spun un 
deznodămînt previzibil, 
pentru că înlăturarea de 
la putere a lui Mihaît 
Gorbaciov întrunea toate 
condiţiile Unui act retro

grad, situat împotriva cursu
lui normal al istoriei, 
constituind o încercare dis
perată a forţelor reacţio
nare, a aparatului de con- 
strîngere, de a bloca mer
sul firesc al societăţii spre 
democraţie şi reformă.
Au fost trei zile de teamă 
şi pentru noi, românii 
(aflaţi noi înşine ia începu
tul drumului spre democra
ţie), dar mai ales pentru 
fraţii noştri din Basarabia, 
Bucovina, din celelalte te
ritorii ocupate, a căror 
soartă depindea în mare 
măsură de cele ce se 
întîmplau la Moscova.

Numai că a apărut acest 
minunat mare rus, pe nu
mele său Boris Klţîn. care 
s-a ridicat maiestuos şi e- 
roic în apărarea libertăţii 
şi a democraţiei, chemînd 
poporul Federaţiei Ruse. în 
calitatea sa de preşedinte 
ales ai acestei republici, la 
revoltă împotriva conspi
ratorilor. în faţa poporu
lui răsculat, deşi au fost 
şi victime, armele s-au 
dovedit a fi neputincioase 
şi lovitura de stat a eşuat-

Alături de statura impu
nătoare a acestui om po
litic, care a infrînt o lovi
tură de stat şi i-â creat po
sibilitatea unui mare egal 
al său. Mihail Gorbaciov. 
de a se întoarce Ia cîrma 
destinelor popoarelor sovie
tice. se profilează Ia fel de 
demnă ş i . măreaţă silueta 
politică a dlui Mircea Sne- 
gur, preşedintele români
lor de dincolo de Prut, care 
a făcut din Chişinău şi din 
întreaga Moldovă o verita
bilă redută în apărarea 
democraţiei.

Acum. cînd lucrurile s-au 
decantat, cînd Mihail Gor
baciov s-a reîntors la Mos
cova, în deplină sănătate şi 
formă, pentru a duce mai 
departe perestroika şi glas- 
nosti-ul, încep să se tra
gă concluzii din acest caz 
aproape unic în istorie, cînd 
o lovitură de stat, reuşită 
iniţial, a fost desfiinţată, 
în numai trei zile, prin 
voinţa poporului.

Dl Francois Mitterrand, 
preşedintele Republicii 
Franceze, a mărturisit că 
nici un moment nu a cre
zut în succesul loviturii de 
stat, că priveşte căderea 
conspiratorilor ca un feno
men firesc, întrucît acţiu
nea acestora se situa împo
triva cursului firesc al 
istoriei.

Dl Ion Iliescu, pre
şedintele României, a salu
tat cu căldură revenirea lui 
Mihail Gorbaciov în frun
tea statului sovietic, garan
ţie a continuării proceselor 
de democratizare şi refor
mă. Totodată, preşedintele 
român a elogiat pe Boris 
Elţîn pentru actul de mare 
curaj de a chema poporul 
împotriva dictaturii mili
tare şi de a o înfrînge, a-

TIBERIU ISTRATE

(Continuare in pag. a 4-a)
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1 II. A trăi sau doar a supravieţui?!
(Urmare din pag. I)

parcurs de 120 km, de la 
cota 2200. In Germania 
(fostă Federală), autostrăzile 
sînt şamponate, iarba 
tunsă ; fiecare palmă de 
pămînt -  lucrată ; totul me
canizat în agricultură ; dru
murile de cîmp - asfalta
te. •  Soluţii pentru ca jj 
realitatea românească să 
se prezinte eîndva la fel ? 
•  Un echilibru politic. Deo
camdată; (ara apare celor 
din Vest ca o pată roz. Şi

produselor agroalimentare, 
la nivel competitiv, cu de- 
sign atrăgător, care să le 
ajute a avea desfacere şi 
în alte părţi. Şi, tot ca 
deziderat, menţinerea în 
funcţie numai a domeniilor 
rentabile sau a celor nea
părat necesare economiei 
naţionale. Cu excluderea, 
deci, a celor ce incumbă
import de materii prime, a 

Io

apoi, redresarea economi
că 1 Prin muncă ! Cinstită
şi corectă 1 Nimeni nu ne 
va ajuta dacă vom conti
nua a visa la un cîştig ca
pitalist, de pe urma unei 
munci în manieră... comu
nistă. •  Mai exact? •  Dă- 
rîmarea unor instituţii pe
rimate. Abandonarea do
meniilor neeconomicoase -  
energofage şi poluante -  
şi punerea imediat în loc a
altceva. Spre exemplu. Mo

dicdernizarea drumurilor, care 
ar absorbi o masă considera
bilă de forţă de muncă. A- 
poi, dotarea turismului la 
nivel de vîrf. Investirea de 
fonduri substanţiale în a- 
griculfură, în gospodăria 
ţăranului, ineluzînd dotarea 
cu utilaje specifice fiecărei 
zone, cu material semincer 
şl eu animale de rasă. Toa
te la preţ minimal I Pentru 
că ţăranul nu mănîncă nici 
el cu două linguri, iar pro
dusul muncii îi este perisa
bil. Va fi, deci, obligat să 
iasă cu el pe piaţă, la con
curenţă. Şi preţul va scă
dea J O cerinţă, decurgînd 
din cea expusă mai-sus, o 
reprezintă dezvoltarea unei 
industrii de prelucrare a

celor energofage sau a ce
lor pentru care nu se pot 
găsi tehnologii imediate şi 
nepoluante. •  Aţi avut con
tacte cu diaspora. Cum aţi 
găsit-o ? •  Dezbinată. Mă
cinată de meschine interese 
personale. Poate cea mai 
dezbinată diaspară, depă- 
şindO-le pe cea a arabilor 
şi ţie cea o  ţiganilor l 
•  Situaţia se regăseşte, 
mărită la scară, între gra
niţele noastre ! Să fie şi 
aceasta o motivaţie pentru 
semnarea Cartei ? e  Din 
punctul nostru de vedere, 
Carta reprezintă singura 
alternativă pentru a ne im
plica direct. Atît în dome
niile care ne privesc strict 
pe noi, eît şi în cele cu 
caracter general. Sfînd a- 
fară, refuzînd să intri tn 
casă, nu-î poţi cunoaşte 
interiorul. Aderarea nu ne 
modifică însă, eu nimic, 
statutul de formaţiune de 
opoziţie. Şi nici rolul de 
a milita pentru sănătatea 
-  biologică şi spirituală -  
a neamului. Cu atît mai 
mult cu cît omul nu are 
încă siguranţa zilei de mîi- 
ne. Regretăm că nu au a- 
derat la Cartă şi alte for
maţiuni de opoziţie. Am fi 
fost mai puternici I Şi am 
fi rezolvat mai muite pro
bleme pentru neam I

„Criza nu ne ocoleşte nici pe noiU f

(Urmare din pag. 1)

me, a fost declarată un ast
fel de monument. Aşa ne-au 
fost aprobate încă 8 mi
lioane de lei. S-ar putea 
ca spre sfîrşitul anului să 
ne suplimenteze fondurile 
şi Prefectura. Cu toate 
greutăţile pe care Ie întâm
pinăm, sperăm ca pînă la 
sfîrşitul anului să termi
năm instalaţiile de încălzi
re şi cea electrică, trecînd 
peste volumul mare de lu
crări pe care le necesită.

— Unde repetă trupa ar
tistică în lipsa unei săli 
proprii ?

— La Casa de Cultură 
din Deva. Dar oricît de 
bine primiţi am fi, rămî- 
nem totuşi în situaţia de 
toleraţi. Vine o trupă de 
baptişti să organizeze o în
trunire, trebuie să le ce
dăm locu l; se organizează 
un spectacol contractat — 
la feL Greutăţile sînt du
blate de faptul că sîrrtem 
pe autofinanţare sută la 
sută, în loc de 51 la sută. 
Aveam pînă acum benefi
cii de 2 milioane lei, ce 
n-a avut teatrul niciodată, 
dar cu salariile actuale, 
schimbarea categoriei de 
încadrare a instituţiei, ele 
s-au dus repede.

— Multe teatre din ţa ră  
şi-au deschis stagiunea, al
tele sînt în curs. La dv. 
care e situaţia ?

— Pentru deschiderea 
stagiunii de toamnă lucrăm 
la sjpectacolul pentru copii 
şi tineret — „Bimbo şi.;.”, 
un spectacol modem (li
bretul George Mihalache, 
muzica Gheorghe David, 
regia — probabil Eugen A- 
ron). Orchestra este con
dusă de George Moţăţăia-

m

DEVA. Strada Libertăţii.
">'■' ■3i£.:Y:'?d-Vb 4e . "

Ce mai construim ? Cum mai construim ?
(Urmare din pag. t)

— Aţi predat ceva apar
tamente de la începutul a- 
nultti ?

— Sigur. Numai în De
va am pus la dispoziţia 
populaţiei 191 de locuinţe, 
pînă la 31 august mai fi
nalizăm 43, iar în septem
brie — alte 86. Ne-ar mai 
rămîne pentru trimestrul 
al IV-lea 206. Din progra
mul nostru pe 1991, nu stăm 
rău cu predările nici la 
Brad. Haţeg, Orăştie, unde 
majoritatea blocurilor la 
care lucrăm se află în sta
dii avansate de execuţie. 
Dar am efectuat şi o se
rie de alte lucrări, de va
lori mai mici, îndeosebi în 
privinţa privatizării unor
unităţi şi persoane. Tre

buie să ne adaptăm lă ac
tualele condiţii economice 
şi sociale.

— Dar mai există, la 
unele obiective predate, şi 
o serie de lucrări restan
te : canalizări, hidrotzolaţii, 
diferite racorduri, altele. 
Se află în atenţia societă
ţii ?

— Asemenea lucrări sînt 
puţine şi fac parte din- 
tr-un program prioritar al 
activităţii noastre.

— Cît de curînd s« va 
pune problema privatizării 
şi în construcţii. Cum ii 
vedeţi rezolvarea, dle di
rector ?

— Ne-am gîndit şi ne 
gîndim şi la acest lucru, 
iar răspunsul ar putea fi 
mai lung, complex. Deo
camdată. însă. noi trebuie 
să consolidăm tot mai mult

colectivul, să conferim for
ţă şl prestigiu societăţii 
„Condor", s-o facem cu
noscută şi apreciată de be
neficiari, să asigurăm oa
menilor noştri condiţii 
dintre cele mai bune de 
muncă şi sociale şi, fireş
te, salarii corespunzătoare.

— Cum credeţi că veţi 
realiza aceste lucruri ?

— Prin respectarea seve
ră a termenelor de execu
ţie şi prin calitatea irepro
şabilă a lucrărilor. Poate 
nu vom reuşi aceasta azi- 
mxine, dar poimîine -precis. 
Stă numai în puterea noas
tră.

— Vă dorim mult suc
ces, dle d irector! Să-l a- 
jutăm pe „Condor'* să ia 
înălţime, în interesul con
fortului nostru social şi al 
frumosului cotidian !

nu. Pentru montare mai 
lucrează cei şase balerini 
rămaşi, proziştii Ileana 
Zanke ş.a., soliştii vocali 
Ovidiu Comornic, Laura 
Nicorovici, Carmen Flori- 
cel, Puiu Faur. Restul tru 
pei : baletul de bază pre
zintă în momentul de faţă 
spectacole la Ankara, după 
un turneu foarte reuşit în 
Cipru. La întoarcerea aces
tuia, vom pregăti un con- 
cert-spectacol cu o monta

re de anvergură „occiden
tală" cu invitaţii din afa
ră. Trupa de balet este 
pregătită de Irina Grosu 
şi Tică Hanea, de care ne 
bucurăm că s-a întors de 
la „pensie".

— Prognozaţi o dată, cît 
de cît exactă, de deschide
re a stagiunii ?

— 1 octombrie a.c. Spe
răm să păşim cu dreptul.

— Noi vă dorim din toa
tă inima !

NICI BISCUIŢI N-AM MTNCAT, 
NICI SETE NU NE-A FOST

Biscuiţii „Petit beurrc", 
fabricaţi de I.M.P. Ti
miş, au termen de garan
ţie trei luni. Nu ştim da
că celor cumpăraţi deu
năzi din Zam le-a trecut 
ori nu termenul de ga
ranţie. Ştim insă că la 
chioşcul din incinta Spi
talului de Neuropsihiatrie 
din localitate — „sursa" 
noastră, produsul se vin
de garnisit cu puf de 
mucegai, ori roş de şori

cei. „I-am primit doar a- 
cum de la alimentara din 
sat — preciza Maria Zau, 
vânzătoare. Dar aici este 
igrasie...". Şi rozătoare, a- 
dăugăm noi. Ce dacă s-au 
dus pe apa sîmbetei, a- 
colo, 12 lei ? Doar nu-i 
o avere. Dă, numai că ntk 
ne-am potolit foamea. Dar i 
orice rău e şi spre bine... j 
că tot n-am găsit in co- | 
mună o apă minerală ori 1 
o citronadă. I

n o t ă

în lumina adevărului, 

a dreptăţii
De curînd. a  fost la re

dacţia noastră în audien
ţă dna Elena Trifa, din 
Deva, str. Mureşului nr, 
1. Ne-a spus: „Sîntem oa
meni în vîrstă, bolnavi. 

* Soţul a lucrat miner la 
Barza. Este veteran de 
război. în  anul 1970 am 
cumpărat un hectar de 
pămînt de la Carolina 
Jurca. Cu toate actele în
tocmite în regulă. Am plă
tit 4500 de lei. De a- 
tunci, de peste 21 de ani, 
am folosit terenul. în  
primăvara acestui an au 
venit nişte oameni, au 
spus că sint moştenitori 
după Carolina Jurca şi 
pământul este al lor. Dar 
de mai bine de 20 de ani 
n-au daţ pe aici. Ne-au 
ameninţat în tot felul. Dar 
noi avem contract de 
vînzare-cumpărare în re
gulă: Ce să ne facem 

Iată ce spun martorii : 
„Declar că am semnat în 
calitate de martor con
tractul de vînzare-cumpă
rare încheiat la data de 
27 septembrie 1970 între 
Jurca Carolina şi Trifa 
Elena, pentru suprafaţa

de 1 hectar, teren situat 
în locul numit .Mal", 
pentru care Trifa Elena 
a plătit suma de 4 500 
lei", Semnează Silvia Ma- 
rincescu, Deva, str. Salcî- 
milor nr. 5.

„La data de 27 septem
brie 1970 am fost prezent 
în calitate de martor şi 
am semnat contractul de 
vinzare-cumpărare înche
iat între ju rca Carolina, 
în calitate de vînzător şi 
Trifa Elena, cumpărătoa
re a suprafeţei de un hec
tar, teren pentru care 
Trifa Elena a achitat su
ma de 4 500 lei”. Semnea
ză Ioan Marinccscu.

Deci, contract de vîn
zare-cumpărare există, 
martori asemenea. Atunci, 
ne întrebăm, de ce mai 
sînt purtaţi pe drumuri 
doi oameni bătrîni şi bol
navi ? Pentru dreptul 
lo r ! în  lumina dreptăţii 
şi a adevărului. Primă
ria, Comisia municipală 
pentru aplicarea Legii 
fondului funciar trebuie 
să rezolve cazul prezen
tat.

GH. I. NEGREA
l

F a r a e u c o z ă
Adresindu-se redacţiei 

noastre, dna Emilia Sir- 
bn din Deva sc întrea
bă şi ne întreabă dacă 
mi cumva şi laptele li
vrat de către S.C. „De
vii» S.A. Deva consuma
torilor din judeţul nos
tru  este infectat de teu- 
coză.

Eăspunzîndu-ne la a-

ceastă întrebare, condu
cerea societăţii amintite 
ne-a făcut precizarea că 
laptele se poate consu
ma fără nici o teamă 
sau restricţie, întrucît 
analizele efectuate per
manent de către Direc
ţia Sanitară Veterinară 
nu indică nici un fel de 
infectare.

Aplicarea Legii fondului 
funciar îi va întoarce, fără 
doar şi poate, pe mulţi oa
meni la pămîntul pe care 
au fost nevoiţi să-l pără
sească odinioară. Din ă- 
ceastă pricină, cererea de 
unelte agricole este tot măi 
mare, iar comerţul din 
mediul rural — cum veţi 
vedea din rîndurile ce ur
mează — nu este în stare 
să-i facă faţă. Dna Adria
na Stega, gestionara maga
zinului specializat în des
facerea acestui fel de ar
ticole, din comuna Bălţa,

,ne spunea :
— Aprovizionarea cu li

nei te agricole a fost şi este 
total necorespunzătoare, fn 
depozitele din Deva nu -e 
găseşte mai nimic.

— Ce lipseşte din unita
te, la ora actuală ?

— Coase, furci, gresiile 
pentru coasă şi o mulţime 
altele. Cuie n-avem de nici 
un fel. Chiar astăzi a ple
cat soţul meu la Cîmp ia 
Turzii, să aducă. *

de unelte
e

in

\

La Baia de Criş, unel
tele agricole se vînd în u- 
nitatea ce desface mobilă. 
Nu sînt coase, cuie, caiele 
de potcoave. în  vreme ce 
constatam acest fapt, în 
unitate a intrat un om ca
re a întrebat de o ţesală,

— Ooo, de mult n-am vă
zut aşa ceva ! — i s-a răs
puns.

Dna Valeria Lucaciu, ges
tionara unităţii, ne spunea 
că face periodic comenzi 
pentru toată gama de u- 
nelte agricole, pa care în
să nu Ie onorează depozitele. 
La Uniunea Judeţeană a 
Cooperaţiei de Consum, dnii 
de la serviciul aprovizio
nare ridică din umeri şi 
dau vina — în mare mă
sură justificat — pe pro
ducătorii de astfel de arti
cole. Nu-i mai puţin ade
vărat însă că şi dînşil tre
buie să se zbată mai mult. 
întrucît penuria de unelte 
agricole din comerţul să 
ţese e acută şi, în acelaşi 
timp, îndelungată. în fi 
naiul discuţiei, interlocu
toarea ne-a spus :

— Avem mari cantităţi 
de fier — fier beton, cor- 
nier ş.a. — iar cererea 
este mare. Din păcate, nu-1 
putem vinde.

— De ce ?
— Fiindcă nu i s-a sta

bilit preţul.
lată, domnilor de la U- 

niunea Judeţeană a Coo
peraţiei, încă o problemă 
ce trebuie urgent rezolva
tă, ţinînd seama de cere
rea mare de materiale de 
construcţie.

TRAIAN BONOOR
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PROBLEME

în  căutare de aer curat m-am 
dus în Bretea Română, unde, îm
preună cu fiul meu, avem o mică 
gospodărie pe marginea unui pîrîu 
care nu figurează pe hărţi. Dar el 
există şi duce pe apele sale tot ce 
oamenii fără responsabilitate arun
că aici. Din noaptea de 31 iulie, a- 
pele n-au mai fost limpezi, căci s-âu 
scurs în el dejecţii de la complexul 
de îngrăşare a viţeilor. Domnii care 
conduc această unitate nu se gîn- 
desc că poluînd apa afectează să
nătatea oamenilor (sînt în pericol 
fîntînile) şi a animalelor ? S-au mai 
făcut sesizări şi o vreme totul a 
fost în ordine.

Vreau să vă mai relatez un fapt 
din care reiese unde duce lipsa de 
competenţă profesională. Pentru că, 
dacă cei ce s-au ocupat de recolta 
anului 1931 lucrau ca nişte profe
sionişti, se puteau alege şi ţăranii 
cu niscaiva boabe de grîu. Aşa, au 
semănat în toamnă grîu. Iar acum 
culeg buruieni. Nu s-a făcut erbi- 
cidare, dar nici măsuri de recoltare 
nu s-au luat, încît ce-a mai rămas 
se scutură.

Mă întreb : de ce are o primărie 
oameni plătiţi, dacă aceste probleme 
nu se rezolvă ? Iar în privinţa co
misiei de împroprietărire, cred că 
aceasta lucrează în primul rlnd în 
folosul ei şi al celor apropiaţi Mai 
cred însă în puterea presei de a în
drepta unele rele şi nereguli. (Ioan 
Lazăr, Hunedoara).

AJUTAfl-NE, VĂ RUGĂM !

Subsemnatul, Toader Ilie, din 
Hunedoara, str. Mureşului nr. 16,

T r a B U U A
O U Y Î N J T  U L U I  U Q B I ^

bloc G 47, ap. 67, scara D, vă re
dau o situaţie :

La .sfîrşitul lunii iunie 1991, ve
cinul meu, Tenţer Alexandru, a se
sizat dispeceratul R.A.G.C.L. Hune
doara că ii curge apa în baie pe pe
reţi. Au venit două femei, s-au uitat, 
au constatat că e spartă conducta de 
apă caldă de la etajul I, unde lo
cuiesc eu. Menţionez că Tenţer A- 
lexandru locuieşte la parter, apar
tament 63. A mers familia Tenţer 
în fiecare zi la dispecerat, a fost 
şi la dnul director, dar în zadar. 
Au venit, totuşi, după multe insis
tenţe, nişte meseriaşi şi au adus o 
pompă să scoată apa de la subsol, 
că este subsolul inundat şi nu pu
teau lucra. Au scos cu pompa două 
zile şi după aceea au luat şi pompa 
şi nu au mai venit. Menţionez că 
dneie pare 'au  venit prima dată, de 
au constatat că este spartă conduc
ta de apă caldă de la baie, au în
chis coloana de apă caldă şi apă 
rece pînă la etajul 4. De atunci sîta- 
tem 10 familii fără apă caldă şi re
ce. Am fost la dl director şi la pre
şedintele de bloc, dl Lazăr Ghcor- 
ghe, dar în zadar. Vă rugăm din tot 
sufletul să ne ajutaţi în problema 
aceasta. Sînt familii cu copii mici 
şi trebuie să ducem apă cu oale 
ca să putem fa ce baie. Noi ne achi
tăm lună de lună taxele comune. 
De ce nu se achită şi R.A.G.C.L. 
Hunedoara de îndatoririle ce îi re
vin ?

Sperăm că ne veţi ajuta în a- 
ceastă problemă, deoarece am mai 
apelat la ziarul „Cuvîntul Liber" şi 
ne-aţi ajutat.

POŞTA RUBRICII
•  Elisabcta Blentca, Hăţăgel (Den- 

suş). In perioada 3—12 septembrie

a.c., vi se vor achita toate sumele 
restante ce constituie drepturi de 
pensie şi care vă privesc, fapt ce 
se află în concordanţă cu cele afla
te de către dv. la Oficiul de Pensii 
din Deva. (I. L.).

•  Avram Baba, Bătrîna. In con
formitate cu prevederile art. 8, ali
niatul 1, din Legea nr. 3/1977, fără 
a fi realizat o vechime în muncă, 
valabilă la pensie, de cel puţin 30 
de ani, nu vă puteţi pensiona îna
inte de împlinirea vîrstei de 62 de 
ani. (I. L.).

•  Elena Drăgan, Bretea Mure- 
şană. în  urma comunicărilor făcute 
de Oficiul de Pensii Deva, la Ofi
ciul Central de Plată a Pensiilor Bu
cureşti, în prima parte a lunii au
gust a.c., puteţi încasa toate drep
turile de pensie restante. (I. L.>.

•  Virgil Moisc, Haţeg. Dacă ve
niţi la redacţie, vom putea lămuri 
aspectele care vă interesează. Ori
cum. orice afirmaţie făcută în ziar 
(măi ales cînd este vorba de acuza
ţii la adresa unor persoane) trebuie 
întâi verificată. „Flerul" este bun, 
dar nu şi suficient.

•  Grigore Dcfta, Simeria. Urma
re discuţiei avute Ia conducerea se
relor din Sîntandrei, îneepînd cu 
data de. 10 august 1991, vi s-a a- 
probat transferul la o altă unitate 
din Deva. In consecinţă, contrac
tul dv. de m u n c ă  nu a fost 
desfăcut aşa cum afirm aţi în scri
soare şi deci nu aveţi temei legal 
să solicitaţi ajutor de şomaj. (I. L,).

•  „Povestea" se repe
tă. Am mai semnalat a* 
nul acesta de cîteva ori 
că ziarul „Cuvîntul Li
ber" soseşte la abonaţii şi 
cititorii Iui din Haţeg cu 
mare intîrziere : una, două 
şi chiar trei zile. O vre
me lucrurile au mers bi
ne, primeam ziarul la  
timp, adică în dimineaţa 
zilei de apariţie. Dar în 
25, 27 şi 30 iulie a.c., zia
rul a întârziat. Ne între
băm pe bună dreptate :

montare de bună calita
te, într-o gamă diversă, 
produse zaharoase, con- ( 
serve, băuturi etc.

i
•  Parfumcric — model, i

în  Piaţa Unirii, unitatea ; 
„Parfumerie", condusă de 
dna Viorica Agache, este i 
considerată pe drept cu- | 
vînt o unitate model în 
comerţul haţegan. Etalind 1 
în permanenţă o gamă i 
Variată de produse — des- | 
tinate cu precădere doam-

Veşti din Haţeg
cine se joacă mereu cu 
difuzarea cotidianului in
dependent „Cuvîntul Li
ber" ?

•  Un nou magazin pri
vatizat. La n r 1, pe bu
levardul Tudor Vladimi- 
rescu, întreprinzătoarea 
Carmen Bora a deschis 
un magazin privatizat, 
denumit.. „Carmen". Aici, 
cumpărătorii găsesc con
fecţii, textile, ţigări, bău
turi, diverse alte articole 
de strictă necesitate.

•  fşi extinde reţeaua.
Cooperativa de Consum a 
inaugurat zilele acestea o 
unitate de vînzare cu a- 
mănuntul, situată la par
terul blocului. 2—-Bucura. 
Aici Se puri la dispoziţia 
doritorilor produse ali

nelor şi domnişoarelor, 
firesc — promovînd o 
servire ireproşabilă, ca 
şi estetica interioară şi 
cea a vitrinelor au făcut 
un bun renume magazi
nului.

•  Cînd îi caldă, nu-i 
rece... O nemulţumire jus- ' 
tificată a locatarilor din 
cartierul Aurel V laicu: 
cînd se furnizează apă* 
caldă, nu curge nici un 
strop de apă rece. Nu | 
am măsurat cîte grade a- 
re, dar apa este fierbinte \ 

din cale-afară. In unele I 
apartamente au plesnit 
ţevile din plastic. Să mai ! 
reducem din grade... ( 

GH. I. NEGREA i 
(După informaţii primite 
de la NICU SBUCfiEA, 1 

colaborator) I
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CORVINUL GATA PENTRU START

NICOLAE JIU -  preşedinte de onoare al 
Clubului „Corvinul" ; IOAN SOCOL, preşedin
te salariat; CONSTANTIN SCURTU si IOAN 
PASCU, vicepreşedinţi; VIRGIL STOICA, an
trenor principal ; IONIŢĂ MARIAN şi ION 
STAN, antrenori secunzi; OCTAVIAN COJO- 
CARU, antrenor la tineret-sperante ; dr. IOAN 
VAIDA, medicul echipei; IOAN BONE, masor.

După cum se cunoaşte, 
Corvinul a încheiat cam
pionatul trecut pe locul 14, 
aflat în subsolul clasamen
tului, echipa fiind penali
zată cu două puncte, după 
meciul de acasă cu Univer
sitatea Craiova, după care 
şi Hanganu — golgeterul 
campionatului diviziei na
ţionale A 1990—1991,- cel 
mai bun jucător al hune- 
dorenilor, a fost suspendat 
pe 4 etape. în plus, antre
norul Ion V. Ionescu şi-a 
dat demisia, la cîrma e- 
ehipei rămînînd secundul 
său, Virgil Stoica.

Fără nici o modificare 
— pînă la ora redactării 
acestui articol — conduce
rea clubului, după o în
cercare nereuşită de a a- 
duce ca antrenor principal 
pe Em. Dembrovski, a în
credinţat prepararea lotu
lui lui Virgil Stoica, aju
ta t de portarul loniţă şi

fostul jucător al Corvinu- 
lui, Ion Stan. In prima fa
ză a pregătirilor s-a apelat 
la serviciile singurului ju 
cător din afara Hunedoa
rei, Ohîi, fundaş central, 
de la Metalurgistul Cugir. 
Tratativele au eşuat pînă 
la urmă, jucătorul în cau
ză neobţinînd transferul de 
la clubul său. In această 
situaţie, Corvinul şi-a în
ceput pregătirile în vede
rea noului campionat di
vizionar A, ediţia 1991— 
1992, cu vechiul lot, din 
care lipsesc experimentaţii 
Gabor şi Nicşa — primul 
plecat să contacteze o e- 
ehipă din Israel, iar al doi
lea s-a retras din activita
tea competitivă. Nicşa, ju 
cător de marcă !n echipa 
de renume a lui M. Luees- 
cu, a fost devotat Corvinu- 
lui şi suporterilor săi şi 
merită organizată o parti
dă de fotbal în care sâ-şi 
ia rămas buri de la ini
moşii lui susţinători.

Deci, la pregătiri au fost 
prezenţi loniţă, Pîrva, Că- 
prescu (portar de la tine
ret), Bardac, Stroia, Beje- 
naru, Tîrnoveanu, Bulgaru, 
Heidiner, Cocan, Bozga, 
Bordean, Chezan, Dobre, 
Mitrică, Marian, Uleşan, 
Hanganu, Nicoară, Tetilean, 
Crăciun, Andone II. S-au 
pregătit şi rămîn în con
tinuare în atenţie tinerii 
Macuc, Boldor, Sterian şi 
Drăghici. Deci, conducerea 
clubului nu a efectuat nici

un transfer, merge cu con
secvenţă pe drumul pro
movării valorilor din pro
pria pepinieră — una din
tre cele mai bune din ţară. 
Deci, lotul, fără nici o în
tărire din afară, a pornit 
la  pregătiri cu o conducere 
tehnică ataşată Hunedoa
rei, cei trei antrenori ser
vind cu fidelitate pe Cor
vinul. Pregătirile s-au des
făşurat o perioadă la Buş
teni, unde au avut loc 
şi primele jocuri amicale

şi apoi acasă şi în deplasare, 
in timpul cărora loniţă, a- 
flat între buturi, sprijină 
direct aplicarea tacticii de 
joc învăţată destul de bine 
de pe timpul profesorului 
Ion V. Ionescu.

Acum, în pragul începe
rii noului .campionat, su
porterii echipei hunedore- 
ne îşi manifestă curiozita
tea cum va putea echipa 
hunedoreană să ţină piept 
unor cunoscute echipe din 
fruntea clasamentului, chiar 
pe teren propriu ? Lipsa 
încă a trei etape a lui Han
ganu (suspendat) şi a lui 
Gabor creează unele greu
tăţi în alcătuirea atacului 
dar să sperăm că Uleşan, 
Marian, Bordean, Dobre şi 
mai tinerii lor coechipieri 
îşi vor face datoria. Refa
cerea din mers a echipei 
hunedorene, numai cu for
ţe proprii, este justificată 
şi de experienţa mai ve
che a oamenilor de fotbal 
hunedoreni care, să nu ui

tăm, î-a scos ia rampă pe 
Klein, Rednic, Mateuţ, An
done, Gabor, I. Petcu şi 
Nicşa. Să sperăm că afir
marea a noi tineri fotba
lişti hunedoreni este foar
te aproape, subliniind că 
de cîţiva ani s-a schimbat 
aproape complet optica a- 
ducerii cu orice preţ ia u- 
nor jucători de Ia echipe 
din Bucureşti pentru „în
tărirea" formaţiei de pe 
malurile C'ernei. Acum. al
te echipe sondează mereu 
pe Corvinul, dorin du-1
foarte mult pe Hanganu, 
Oricum, singura nădejde 
este în echipa care va -lua 
duminică startul, în Capa
citatea noii conduceri teh
nice de a mobiliza şi ţi
ne „în mină" formaţia hu
nedoreană. Se pare că în
ceputul e greu. Vine Glo
ria Bistriţa, cu ex-hunedo- 
reanul Vlad la cîrmă, an
trenor bun, care cunoaşte 
bine şi echipa gazdă. Dar 
şi hunedorenii ştiu asta şi 
se vor mobiliza corespun
zător. Aşa să f ie !

SABIN CERBU

Preşedinte al Clubului Jiul : PETRE DRAGO- 
ESCU ; Preşedinte al Secţiei Fotbal: CAROL 
SCHRETER ; Vicepreşedinte al secţiei : PETRE 
TUDOR ; Antrenor principal : DUMITRU MARCU, 
secund : PUIU BENEA ; Medic : dr. MIRCEA 
URECHE; Masor: RADU DRĂGUŞAN.

Din nou Jiul a  ajuns în 
Divizia B şi este nevoită 
ca, în cea mai puternică se
rie a diviziei, să reia lupta 
pentru promovarea în Di
vizia naţională A. De data 
aceasta însă, Jiul are. In
tr-adevăr, o echipă compe
titivă, cu jucători care şi-au 
arătat calităţile şi mai a- 
les disponibilităţile de a 
face o formaţie omogenă, 
tehnică, care să reprezinte 
ciim se cuvine Valea Jiu
lui în campionatul naţional.

Un prim fapt pozitiv : 
conducerea clubului, antre
norii nu s-au schimbat.

Din echipă au plecat 
doar Sburlea la Steaua şi 
Bîcu probabil la o echipă 
în Israel. Au fost aduşi, la 
Jiul, Stancu (atacant), O- 
prea (mijlocaş), Cristescu 
(fundaş la marcaj) — toţi 
de la Unirea Alexandria, 
precum şi Ciobanu (portar, 
18 ani), de la Dinamo. Şi 
ceilalţi trei jucători sînt 
tineri, între 20—22 a n i Pe
rioada de pregătire a fost din 
plin folosită de către con

ducere şi cuplul de antre
nori pentru cristalizarea 
formaţiei de bază din ca

re nu lipsesc Dumitru, Că- 
mărăşan, Călugărita, Dodu, 
Stoica, Stăncic, Cristea, Ra

du, Popovici, Militaru, Ră- 
ducu, P. Benone, Cristescu. 
S-a lucrat pentru mai bu
na sincronizare a apărării 
(suplinirea lui Sburlea), 
creşterea ritmului de joc 
şi a  eficienţei atacului.

Nu va fi uşor pentru Jiul 
să ocupe locul I, în seria 
a IX-a, unde trebuie să în
frunte printre altele pe 
F.C. Bihor, U.T.A., Chimia 
Rm. Vîlcea, C.S.M. Reşiţa, 
C.F.R. Timişoara. Clubul,

echipa au însă mare ne
voie de sprijinul unor 
sponsori, al suporterilor şi, 
nu în ultimul rînd, al pri
măriei I Numai printr-un 
ajutor substanţial materi
al, financiar şi moral e- 
chipa poate redeveni o di
vizionară A ! Să sperăm 
că prin rezultatele ce le 
va obţine. Jiul va atrage 
din nou spectatori mai 
mulţi şi mai entuziaşti în 
susţinerea acestei formaţii 
cu vechi state în fotbalul 
românesc.

C. SANDU
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U.R.S.S.

Lovitura de stat a eşuat
i

(Urmare din pag. t)
preciind că remarcabilul 
cuplu Gorbaciov — Elţîn 
constituie o garanţie a de
mocratizării societăţii so
vietice.

Secretarul de stat ameri
can James Baker, a fost 
de părere că o asemenea 
lovitură de stat, dacă ar 
fi avut loc cu vreo 5 ani 
tn urmă. probabil ar fi 
fost încununată de succes.

Autorii loviturii de stat 
au neglijat faptul că în 
U.R.S.S. au apărut noi fac
tori de putere, care sînt 
guvernele şi preşedinţii re
publicilor, aleşi în mod de
mocratic de popor.

Iată, deci, că am trăit s-o 
vedem şi pe asta : 6 lovitură 
de stat spulberată prin vo
inţa poporului ! Este un pri
lej de învăţăminte pentru 
oricine are ochi de văzut 
şi urechi de auzit.

ECHIPA NOUĂ LA KREMLIN ?

Conducătorii ruşi sosiţi în Crimeea pentru a-1 
readuce pe Mihail Gorbaciov la Moscova i-au cerut 
acestuia „să-şi schimbe echipa", a făcut cunoscut pri
mul ministru rus, Ivan Silaev, citat de AFP. Mihail 
Gorbaciov a fost de acord cu noi, a spus Silaev, care 
s-a întreţinut în avion cu preşedintele.

RAISA PARALIZATA

Ultimele evenimente şi emoţiile provocate de a- 
cestea au zdruncinat starea sănătăţii Raisei Maximova, 
soţia lui Mihail Gorbaciov — anunţă agenţia France 
Presse, citind un post de radio, care transmite din 
clădirea parlamentului rus. Potrivit acestuia, _ Raisa 
are probleme de ordin nervos, manifestate prin pa
ralizia mîinii stingi.

ŞCOALA NORMaLA „SABIN DRAGOI"

D E V A

Face înscrieri, în perioada 2—1 septembrie 1991, 
PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE IN INVA- 
TAMINTUL POSTLICEAL COMASAT, 30 locuri, pen
tru INSTITUTORI (învăţători — educatoare), cu du
rata de şcolarizare de 3 ani. pentru absolvenţi de 
liceu, CARE AU FUNCŢIONAT ÎN ÎNVAţ AMÎNT 
IN ANUL ŞCOLAR 1990—1991.

Informaţiile privind CONDIŢIILE de înscriere şi 
PROBELE de concurs sînt afişate la sediul Şcolii 
Normale „Sabin Drăgoi*. Deva, str. Gh. Bariţiu, n rr 
2, telefon 956/15146. (529)

I

C O M O — S.R.L.
, T I M I Ş O A R A  I
I FILIALA DEVA
j ŞCOALA DE ŞOFERI AMATORI |

•  Face înscrieri pentru pregătirea teore- j 
|  ticâ şi practică în vederea obţinerii permisului J 
j de conducere, categoria B. ,
* NOU : Tn perioada 12—30 septembrie a.c„ J 
j se organizează SERIE SCURTA, INTENSIVĂ, j 
' •  Angajăm instructori atestaţi, cu sau *

I

|  fără autoturism propriu.
« Informaţii la telefoanele 
|  orele 8—14 şi 2 J837 — între

I
18899 — între j 
orele 16—21. |

(515) :

MICA PUBLICI! A re

ANIVERSARI

•  CÎND în buchetul 
vieţii prinzi cea de a 
20-a floare, dragă Pe- 
trişor Manea, din Deva, 
părinţii, fratele şi sora 
îţi urează „La mulţi 
a n i !" şi armată uşoa
ră. (4526)

•  UN buchet de flori 
şi toată dragostea noas
tră pentru Dana Laza 
Cristina, la împlinirea 
vîrstei de 10 ani. Pă
rinţii. (4515)

VINZARI—

CUMPĂRĂRI
•  VÎND piese Skoda 1000 

MB. Deva, telefon 25176.
(4485)

•  CUMPĂR dolari ame
ricani (220 lei) şi mărci (120 
lei). Deva, telefon 23926, 
după ora 16.

(4475)
•  VÎND înscriere Dacia 

— martie 1989, preţ nego
ciabil. Deva, telefon 17988.

(4513)
m  VÎND cherestea de 

brad. Deva, telefon 14953.
(4514)

•  VÎND segmenţi cuzi
neţi motor Mercedes sau 
repar. Deva, telefon 22958.

(4458)
•  VÎND Dacia 1 300. De

va, telefon 17607, după ora 
17. (4517)

•  VÎND parchet ca
litatea I. Simeria, te
lefon 61699.

(4516)
•  S. C. „M.I.P.A." 

S.A. Orăştie livrează 
en-gros, en detaille. suc 
cola la cutie în condi
ţii avantajoase, între 
orele 8—20. Orăştie, 
telefon 41574.

_______________ (4519)

•  VÎND înscriere Dacia
1 300 (noiembrie 1987). De
va, telefon 16833, după 
ora 16. (4520)

•  C.A.P, Burjuc, strada
Principală, nr. 68, comuna 
Burjuc, vinde la licitaţie 
construcţii zootehnice şl 
alte bunuri, în ziua de 29 
august 1991, ora 10, con
form listei afişate la sediul 
unităţii. (4521)

•  VÎND Mitsubischi Lan
cia, 70 000 km, fabricaţie 
1984. Deva, telefon 12311, 
între orele 9—21.

(4522)
•  VÎND înscriere Dacia

1 300 (1988). Simeria, tele
fon 61580. (4523)

•  VÎND rochie mireasă, 
deosebită, mărimea 44—46. 
Deva, telefon 13432.

(4524)
•  VÎND 7 familii albine

şi femelă Saint Bernardt, 
vlrsta 2 ani. Crişcior, str. 
Zarandului, nr. 73. tele
fon 56018. (4528)

•  VÎND apartament trei
camere decomandate. Deva, 
zona pieţei, b-dul Decebal, 
bloc 111, apartament 10. te
lefon 14271, între orele 
19—22. (4529)

•  VÎND înscriere Dacia
1300 (1988). Simeria. te
lefon 60644. , (4530)

•  VÎND Trabant 601, sta
re bună. Deva, telefon 
16096. . (4531)- ;

•  VÎND înscriere Dacia
(iulie 1987) şi video Naţio
nal G 12. Deva, telefon 
18234. (4532)

•  VÎND televizoare co
lor Grundig şi Metz cu 
telecomandă. Informaţii 
Hunedoara, telefon 13524, 
după ora 16.

(159958)

SCHIMB DE 

LOCUINŢĂ

•  SCHIMB apartament 2 
camere Galaţi cu similar 
Deva (exclus Micro 15). In
formaţii Deva, telefon 
19465. (4527)

MACON S. A. DEVA
Anunţă persoanele care au depus opţiuni 

| pentru construirea de case particulare cu ocazia 
J expoziţiei „Căsuţa.noastră", să se prezinte luni, 
| 26 august a.c., ora 17, în sala mică de la Casa 
| de Cultură Deva, pentru lămurirea unor detalii 
I privind contractarea locuinţelor, 
î ' (527)

j C.A.P. BANPOTOC
J Vinde la licitaţie în ziua de 1 septembrie 
| 1991, TRACTOR U 650 nou, cu plug, 1 800 bu- 
j câţi cozi de mătură, incubator — capacitate 
J 10 000 ouă. (142047)

Cooperativa de Consum
BRAD

O F E R Ă

celor interesaţi, operativ şi de calitate ireproşa
bilă :

•  Costume de protecţie 
0 Salopete antigrizutoase
•  Prosoape, lavete
0 Scurte pentru bărbaţi, femei şi copii 
0 Mobilă de bucătărie 
0  Diferite obiecte din lemn 
0 Vopsele

(524)

OFERTE DE 

SERVICII

•  CAUT femeie îngrijire 
copil. Hunedoara, telefon 
22732. (4421)

•  „COMPUTIX" S.R.L. 
DEVA, bulevardul De
cebal, bloc R, telefon 
17167, organizează ur
mătoarele serii de 
cursuri de pregătire în 
Informatică as tfe l: •  
„INIŢIERE IN PC“ în
tre 2—14 septembrie. 
Se studiază ; MS-DOS, 
WORDSTAR, NOR- 

TONCOMMANDER ; •  
„BAZE ŞI STRUCTURI 
DE DATE", între 26 
august — 14 septem
brie. Se studiază: MS- 
DOS, FOXBASE + ,  
LOTUS 1-2-3 (QUA- 

TROPRO); •  „TEHNO
REDACTARE PUBLI
CISTICA ŞI SECRETA
RIAT". î n t r e  26 
august — 14 sep
tembrie. Se studia
ză : WORDPERFECT, 
WORDSTAR, VENTU- 
RA PUBLISHERS; •  
„PROIECTARE ASIS
TATĂ". între 26 au
gust — 7 septembrie. 
Se studiază : AUTO
CAD, ORCAD (PRO- 
CAD); •  „LIMBAJE 
ŞTIINŢIFICE", între 26 
august — 14 septem
brie. Se studiază: TUR- 
BOPASCAL, TURBOC. 
Se eliberează diplome 
care oferă posibilitatea 
practicării activităţilor 
specifice domeniului 
(programatori, progra
matori asistenţi, tehno
redactori). Pentru elevi 
şi studenţi se fac redu
ceri de preţ.

(4533)

DIVERSE

•  OFER recompensă
bună (150 000 — 200 000 lei) 
pentru cedare contract a- 
partament chirie, cu 2—3 
camere Deva, exclus Dacia, 
Micro. Aştept oferte se
rioase. Telefon 22254, De
va. (4534)

•  OFER recompensă
250 000 lei, pentru cedare 
contract apartament trei 
camere. Deva, telefon 22321, 
după ora 16. (4511)

•  COZI, din Valea 
Rea — Retezat, roagă 
pe dl Ion, din Deva, 
să-i scrie înainte de 

excursia 'din septembrie 
1991 din Munţii Apu
seni (sau chiar după) 
pe adresa : Ghelase 
Ileana, str. M. Emi- 
nescu, nr. 17, aparta
ment 5, sector 1, Bu
cureşti, cod 71147. Să
nătoşi să fim !

(159936)

PIERDERE

•  PIERDUT carnet vete
ran de război, eliberat de 
Asociaţia . Veteranilor de 
Război Haţeg, pe numele 
Medrea Ioan. în declar nul.

(4525)

COMEMORARE

•  PIOS omagiu, la- j 
crimi şi regrete pen
tru cel care a fost 

dr. MIRCEA 
GIURGIU.

acum la împlinirea a 
6 ani de cîrid ne-a pă
răsit, după o nemeri
tată suferinţă. Slujba 
de pomenire sîmbătă, 
ora 17,30, la cimitirul 
din Deva, str. Emines- 
cu. li vom păstra o vie 
amintire. Familia, 
______________(4512)

LICEUL CU PROGRAM 

DE EDUCAŢIE FIZICĂ Şl SPORT 

D E V A

slr. N. lorga, nr. 3

Organizează în data de 1 septembrie 1991, 
ora 9, concurs de selecţie la GIMNASTICA 
SPORTIVĂ FETE, pentru clasa I.

Relaţii suplimentare la telefon 17015.

(525)
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