
Mariana Anghel acompaniată de taraful aosamWriui „Sil vana* dirijat de 
Voicu Stănescu. Foto PAVEL LAZA
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DIPLOMATUL 
LIVJU. RADU 

A FOST ELIBERAT !

: Ştirea Agenţiei Reuter a 
fost primită, ieri, cu bucu
rie, de căti^e'opinia: publi
că din ţâra. noăstră — 
diplomatul român Li vin 
Radu a fost eliberat, nevă
tămat, de răpitorii săi, o 
grupare a militanţilor sikh 
din India, Prin. intermediul 

' postului naţional român de 
radio,- el s-a adresat com
patrioţilor, mulţumind pen
tru efortul colectiv pe ca
re 'ţara l-a făcut ' p en tru - 
eliberarea sa. Şi-a făcut 

5 cunosctttăpin acelaşi timp, 
bucuria de a se afla din  

■ nou in sinul prdprieî fa -  
miliis

LA 9 FEBRUARIE 
— ALEGERI LOCALE !

ANUL IH 
NR. 505

MIERCURI,
27 NOIEMBRIE 

1 991

4 PAGINI •  5 IEI

m

Si ştim cine sintem si ce forte avem
Este email să recunoaş

tem că democraţia în ţara 
noastră în loc sfr se instau- 

-reae după nişte reguli uti- 
le societăţii ‘ a bîntuit şi 
bîntuie ca p stafie comu
nistă. p oem e anipări; ai 
colectivităţi ale societăţii 
au forţat m at democraţia 
sau mai puţin democratic 
tezaurul avuţiei naţionale, 
au apărut elemente şi „e- 
lemenfi" ai economiei de 
piaţă care au defavorizat 
firav pe ©mul cinstit, omul 
care si-a făcut corect da
toria.

In multe unităţi econo
mice, să le zicem cum este 
la modă societăţi comer
ciale — „S.A;* sau regii 
autonome şl chiar la une
le instituţii, s-au schimbat 
numai firmele, iar condu
cerile şi în special menta
lităţile au rămas aceleaşi. 
Legat de aceste aspecte,

. considerăm că „ cetăţenii 
cinstiţi, angajaţii harnici 
şl corecţi, sindicatele din 
unităţi Împreună cu admi
nistraţia de stat, trebuie 
să adoptăm proceduri de 
promovare a valorilor pro
fesionale autentice, compe
tente. fără eacenţ£;â*măieU 
cu calităţi de sprijinire a 
progresului şi emancipării 
ţării.

Convingerea unanimă este 
c i  forţele ş l  grupările din

INTRE 7-14 IANUARIE
» W

R ecensăm întul .
populaţiei 

, şi locuinţelor

societate care doresc sin
cer progresul şi prosperi
tatea economîco-Spcială a 
ţării deţin o pondere ma
joritară. şi sintem tot mai 
mulţi cei care avem un 
optimism latent. fticS-

La: Întrebarea — .Va fi 
oare mal bine 7" cei mai 
mulţi răspund: .Da; va 
trebui să fie mai bine*. 
Dar mai trebuie...' şi mai 
trebuie... Dar cînd va fi 
acel .mai bine ? *. - Peste 
cit timp ?

Dacă am răspuns afir- 
mativ la Întrebare şi dacă 
ştim ce mai trebuie în
seamnă că este rozul să 
facem pasul următor. A- 
cele condiţionări, ce .mai 
trebuie..." se concretizează 
în ultima instanţă în se
riozitate, în corectitudine, 
ta muncă cinstită., şi .asi
duă, în parajjel ţ i i  perfec
ţionarea măsurării şi re
munerării muncii. Trebuie 
să ajungem la acea moti
vaţie a muncii care stimu
lează |n mod cinstit, pro

gresiv şi eficient toate for
ţele umane ale societăţii. 
Optimismul latent trebuie 
să se transforme în opti. 
mism dinamic; activ.

Pe lingă reglementările 
Juridice realizate ptnă hi 
prezent de către Parlamen
tul ţării, în frunte cu Con
stituţia. este necesar să 
funcţioneze legea bunului 
simţ, măsura echilibrului 
convieţuirii colective, res
pectul reciproc, onestita
tea, ş i de ce nu. dragostea 
faţă de aproapele fiecăruia, 
înainte de a pom i pe un 
drum msd, optimist este 
momentul să ştim cine shp. 
tem Şi ce hirte aveih.

!n scopul evaluării co. 
recte â  potenţialului uman 
al României se va desfă
şura, între 7—14 ianuarie 
1992, RECENSAMlNTUL 
POPULAŢIEI şi LOCUIN
ŢELOR, acţiune reglemen
tată prin Hotărî rea Guver
nului nr. 1079/1990. coor
donată şi organizată de ad
ministraţia de stat prin 
comisia centrală de recen- 
sămînt.

Acest recensămînt are

Dn ihg. AlJeXANDBUPOP. 
■■ preşedintele - ’

comisiei Judeţene , 
de recensămint

(Continuare In pag. a 2-a)

De cele mai multe ori 
un necaz nu vine singur, 
de unde şi zicala din pd- 
por. Pentru o familie de 
tineri, cu trei copii, unul 

, mai drăgălaş dec» cela
lalt-, sfîrţitu! tuni» idbuârie 
1986 a deschis un drum al du
rerii. Un episod dramatic, 
urmat de altele nu mai 
puţin zguduitoare.

O ZI FATAU

Firul faptelor ce urmea
ză a fi prezentate se de
rulează - din 22 ianuarie 
1986, prima zi înscrisă cu 
tăciune în sufletele imacu
late a trei copii : Manuela, 
Alina şi Ion uf. .Tatăl Iar, 
loan Fucs, lucra la Mina 
Veţel, într-o înaintare. în 
jurul orei 10 un bloc ma
siv din piatră s-a desprins 
din tavanul şi peretele ga- 

• leriei. Uh accident cu ur
mări grave. Este' internat

I
la secţia ortopedie din î  
Deva,; iar după patru ore I 
transferat la Spitalul Jude- J 
feari din Timişoara, secţia' ţ  
neuro-chirurgie. Investigaţii, * 
•nolize.: Rezultatul : Jrraa- |  
tură-de cdlodnă cu sectr-* 
une medulară". Consecin- I  
|e  • paralizie totală a mem- J 
btelor - inferioare. După-1 
două săp+ămîni revine la * 
Deva. O noapte petrecută '  
în staţionar. Cu greu este 
acceptată internarea îp-î
Spital. Medicii du reţineri. |  
In aprilie este transferat la <• 
Baia Sărată pentru... recu- I 
perare l.! I Un .oro paroli- J 
zat total de membrele infe- * 
rioare la Baia Sărată. Că- , 
zul este puţin straniu— fără t 
comentarii. De la Spitalul I 
Jud. Timişoara s-a eliberat J 
o recomandare pentru Spi- |

. . •.
CORNEL POENAR |

- r . . —mi irMia /’i.iiviiijiiiii-rinis'̂ , ;>s
(Continuare ta  pag- a 2-a) |

a .Un fachir intră la jFero-Metal* :
—1*■ Zece lăzi de cuie. Vă rog !
— Dar pentru ce'vă trebuie aşa m ulte?!
— Vreau să-(ni schimb aşternutul...

FLASH !

■  r e f e r e n d u m  a s u p r a  
CONSTITUŢIEI ROMÂNIEI. In 
organizarea Prefecturii Judeţene, 
ieri a avut loc la Deva instruirea 
primarilor ţ i  a notarilor din 
municipii, oraşe şi comurie, cu 
prevederile legale referitoare la 
organizarea Referendumului a- 
supra Constituţiei României, ce 
va avea loo in ziua de 8 de
cembrie a.c. (T. B.).

; ■  ,A V  FOST DEŢINUŢI"!
Un spectacol cu adevărat al

„Cascadorilor visului* organizea
ză, in data de 29 noiembrie a.c., 
orele 17,30, Filarmonica de Stat 
Ploieşti, la Sala Spărturilor din 
Deva, sub genericul „Au fost 
deţinuţi*. fşl dau concursul cei 
mai buni comici ai momentului 
şi apreciaţi splişti de muzică u- 
şoară : Mae Lăzărescu, VasUe Mu- 
raru, Cristina Stamate, Gabriel 
DOrobanţu, Daniel Iordăchioale, 
Radu Dulgan (Basarabia), alături 
de cunoscutul gtup vocal—instru
mental „Savoy", condus de com
pozitorul şi solistul Marian Nis- 
tor. CM, B.).

■  TRANSPORT. De cîteva 
zile, consiliul de conducere al 
cooperativei meşteşugăreşti „Bu

cura", din Haţeg, a luat iniţiati
va înfiinţării unei noi activităţi 
prestatoare • dţe servicii pentru 
populaţia din. zonă şi chiar din: 
afara ei : transport. Astfel, un 
tractor cu remorcă asigură, la 
cerere, orice transport, in ori- , 
care zi şi la orice oră. (N.S.).

■  LANSARE DE CARTE. Bi
bliotecile judeţeană şi comunale 
Beriu şi Orăştioara de Sus au or
ganizat două lansări interesante 
de carte. Este. vorba despre vo
lum ul „Pe urmele lu t Aurel 
Vlaicu", scris de profesorii Au
relia şl Petru Batiu; doi oameni 
ai locului, animatori ai vieţii spi
rituale hunedarene. Acţiunile s-au 
bucurat de o caldă primire din ’ 
partea publicului. (M. B.).

■  EXPOZIŢII OMAGIALE DE 
CARTE. La toate secţiile Biblio
tecii Judeţene , precum şi la bi
bliotecile din oraşele şi comunele 
judeţului, se deschid în această 
săptămînă expoziţii omagiale de 
carte, dedicate Mării Uniri de 
la 1 Decembrie 1918. Vor fi 
expuse volume aflate în patrimo
niul acestor instituţii, cărţi ra
re, creaţii literare dedicata eve- 
Ttimenţului înfăptuit la Alba 
lulia, acum 73 de ani. (M. B.).

FLASH!
I U B I

La ■întilnired dă  la Co- 
troceni, a preşedintelui 
României cu reprezentanţii 
partidelor politicej s-a sta
bilit ca dată a' desfăşură
rii alegerilor locale in 
ţara noastră' ziua de 9 /e- 
bruarie 1992. Aşadar, o da
tă certă pentru alegeri li
bere şi corecte, care vor 
duce, fără îndoială, la de
molarea structurilor vechi 
anacronice, pentru cerin
ţele statului de drept, pen
tru cerinţele democraţiei.

|  UN NOU PORT LA 
DUNĂRE — SCHEVPŢA. 
Ca uVmare a deschiderii 
•carierei de granit de la 
Schevîţ», de către Socie
tatea Comercială „Hidro, 
construcţia* S-A. Bucureşti* 
începind din această tună. 
comuna Scheviţa a devenit 
port la DUriăte. f i  Va ser
vi, în principal, pentru în
cărcarea şi transportul: pe 
Dunăre al produselor de 
f» cariera de granit. 
prevede, ca t e  ce! mai scurt 
timp, aerau poţi s i  fie «Ti. 
Uzat- şi cj punct de acos
tare Pentru navete i »  #*a 
sstferi,

■  RECORD; Alocaţiile 
de stat pentru copii Vâr fi 
indexate (din raţiuni de 
simplificare a activităţii) 
co- o - sumă fixă. Adică -Ni 
de tei pe luni. chte a »  
doi copH va pute» investi 
suma într-o ciocolată!

■  INC A O ŞANSA - A  
VIEŢII. In perimetrul spi- 
talălul MCoientina" ş i  in- 
cepat construcţiile unei noi 
secţii (parter ş i  două eta
je) pentru tratarea, eepiHof 
bolnavi de SMM. Gtedită 
după; o concepţie modernă, 
care să-i confere o  maximă 
funcţionalitate şt confort, 
construcţia noîiunităţi spi
taliceşti este finanţata de 
societatea suede/ă JSai» 
vaţl copiii*.

■  DIN CEI TREI. UNUL 
EStE ROMAN. Cu prile
jul recitatului Congres al 
Asociaţiei Franceze de 
Chirurgie, s-au acordat trei 
diplome de onoare şi tot 
atîtea titluri de membri de 
onoare pi prestigioasei aso
ciaţii : unui american, unu! 
italian şi unui român, ro
mânul fiind profesorul Ai; 
Prişcu. Să mai notăm că 
la congres a participat şi o  
delegaţie de chirurgi ro
mâni, eare a avut o pre- 
zenţă activă, marcată prin 
expuneri şi prezentare de 
rezultate ale cercetărilor 
proprii.
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Si ştim cine 
si ce forte

(Urmare dlo mg. 1}

loc la 15 ani de la ultimul 
recensămînt efectuat în 
România, cel din ianuarie 
1977, interval în care în 
structura populaţiei ţării 
s-au produs unele modifi
cări considerabile privind 
evoluţia numerică, distri
buţia teritorială, nivelul de 
instruire şi în componenţa 
socio-profesională. De ase
menea, în aceeaşi perioadă 
s-au produs schimbări în 
condiţiile de locuit ale 
populaţiei şi în structura 
fondului locativ.

Orice recensămînt este o 
sursă unică de informaţii, 
cel din ianuarie 1992 avînd 
cîteva elemente ri trăsături 
net distincte în raport cu 
toate recensămintele efec
tuate în  România în peri
oada postbelică. ■»

Pentru prima dată, or
ga ni za rea recensământului 
şi, mai ales, întreaga con
cepţie ă acţiunii sînt re. 
zultatul exclusiv al viziu
nii şl muncii specialiştilor, 
fără nici un fel de inge
rinţe de natură ideologică, 
politică sau de altă natură. 
Cei care au pregătit re- 
censămîntul s-au călăuzit 
exclusiv după deviza ; pro-* 
fesionalism şi responsabi
litate, De asemenea, pen
tru  prima dată.' ş-au adop
tat unele standarde şi c]a- ■ 
sificări recomandate de or
ganismele specializate ale 
Naţiunilor. Unite, menite a  
asigujra datelor o . bună 
comparasbilitşte internaţio
nală, ia  spfciai îa,, p jiyipta 
situaţiei economice a. Deriv,

soanei, a statutului profe
sional, g clasificării ocu- 
paţiilor, a clasificării ro
murilor economiei naţio- 
na le.

Pe tot parcursul pregăti
rilor acţiunii de recensă
mînt s-mi sistematisst şi 
s-au clarificat toate Pro
blemele legate de sectori- 
zarea localităţilor. denu
miri de străzi, numerotări 
de unităţi de locuit şi al
tele. Un aport şi un efort 
de t mare anvergură în a. 
ceâstă acţiune le depun Di
recţia naţională şi cea fci- 
deţeană de statistică, cu 
specialişti competenţi.

Recensăminte! din ianu
arie -1992 va constitui una 
dir* cele mai bogate, mai 
complexe şi mai autorizate 
surse de informaţii pentru 
cundaştere şi acţiune. în- 
tr-p perioadă în care în 
ţara noastră se produc 
şchimbări "radicale în via
ţa politică, economică şi 
socială.

Orieft de bine ar fi eoni 
oeput şi organizat acest 
recensămînt, reuşita lui 
depinde în cele din urmă. 
de doi factori .aflaţi doar 
parţial sub ■controlul «dor 
care l-au conceput şi-l co
ordonează şi anum e: coo
perarea deplină a populaţiei 
şi modul în care recenză
rii îşi îndeplinesc misiu- 

, nea.
Facem iap^ pe această

cate la înţelegerea şi spri- 
•iinşd din partea. populaţiei 
pentru desfăşurarea acţiu
nii’ recensămîntului în cele 
mai buhe condiţii' astfel' 
c a ' şă ştim cine. şintem şi 

r,eeţ potenţial -uman avein.>
rn n  i - im  ni « ■ i n i .....
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opoF firul vlefii tinerel mo-

9  d ia ' BucurejH» 
nu era benzmă.., 

-ort. Dopa UN AN

toiul ar.
Dor c«m 
nu transport.
de spîlUMzcure a  revenit o- 
ţosă. Imobilizarea la pat 
a  dus ia apariţia onor răni 
deschise. 25-30 de iei pe 
zi pentru pansamente, an- 
tiseptice, la o pensie de 
930 de tei lunar» pe atunci 
tetr-un cărucior „are. arijă 
de copii.

ro* s-o întrerupt» Trei copii 
........t j Atma• {Manueia -  9 Onij 

* 6 ani şi femif -  4 aa& 
făipţn tn grija Unui foto 
invalid, cu pensie de 930 
de tei. .

şcoolâ, are grijă de Aiino 
}i kmut ....... . “şi lonut. îşi ajută tatăl du- 
pS-» oară priceperea ei.

*MAMĂ" FENTRU FRAft

in ziua cînd at» trecut 
pragul apartamentului 44

Anul 1989 a fost din nou 
flreu. Manuela a fost de 
două ori bolnavă de he-

Sită. Viaţa este din ce 
«e mai grea. Costul c- 

ctdeia creşte de la p  zi 
ip  pita. Taxe comunei chi
rie, curent, îmbrăcăminte, 
mîncare pentru patru oa-

fragedâ rămaşi fără ma
mă şi un tată imobilizat 
într-un cărucior de .şase 
ani izbeşte. Suferinţa a- 
cestuia, moartea mamei 
copiilor, problemele fi
nanciare şi nu în ultimă 
Instanţă grija zifeî de mîi- 
ne sînt doar a parte din
greutăţile cu care se con- 
fri

TUB COPII FĂRĂ MAMA D R A M E  tN  L A N Ţ
Gă un necaz nu vine 

singur aminteam încă din 
prunele rînduri. Iertă aşa
dar că ia numai o zi după- 
ce Manuela (fetiţa cea 
mare) împlinise nouă ani- 
şori (13 decembrie 1988), 
Mariana, mama o două fe
tiţe şî un băieţel, a închis 
ochii pentru totdeauna» 
Pentru a doua oară o altă 
zi este înscrisă cu tăciune 
în sufletul copiilor. Ante
rior decesului mamei, o: 
hepptttâ violentă pune sub 
semnul tnţrebării viate uofij 
om. patru zile de spitali
zare, alte patru de comă,

m-a cuprins , un sentiment 
de tristeţe. Un tablou, cu 
o bentiţă neagră,_ mi-a a- 

• mintif chipul ae licean ai 
mamei copiilor. Imaginea 
din ramă „veghează'* cu 
căldură interiorul locuinţei. 
Sub privirea acesteia soţul 
stătea în pat, aîungîndu-şî 
tristeţea cu o carte. , O  re
vedere nesperat de tristă. 
Am stat mult de vorbă. 
Intenţionam şă o întîlneşc 
pe  Manuela. ..per, era te 
şcoala. Avearq să aflu că 
ea este omul de bază al

meni. Şi toate acestea din- 
tr-o, pensie derizorie.

De trei luni apa ; curge 
la  baie şi de tot atîtea la 
bucătărie s-a spart o ţea- 
vă. Firma cu pricina ră- 
mîne indiferentă la solici
tudinea „apartamentului" 
44. La poştă, o cerere pen-

runtă. Să nu uităm că pe 
lingă grija şi căldura cu 
cate îi înconjoară tatăl, 
capiii au nevoie de ajutor.

nu uităm că în pragul 
sărbătorilor mulţi copii se 
bucură de dulciuri, ae ca
douri, însă cei de fa apar
tamentul 44...

Să nu uităm că poate, şi 
cu siguranţă printre noi, se 
regăsesc semeni care se 
vor gîndi la cei trei copii: 
Manuela, Alina şi lonut.

De aceea* o eventuală 
adresă- ar putea fi de fo- 
los.- Fucs loan, strada Mitra telefon îşi a ş te p tă  rin- j9s,,: /  ucs loan, strada tvn- 

dul de trei a n i!!!  hai Emmescu, bloc C 80,
Dar să revenim la... ap, 44, Deva sau... un e- 

DB4Q-I cont la Asociaţia 
"  ictoaţiloT' -Meu

Pont 45.11 J
|  spec

IV

faftşiliei; Face cumpărteuri*, Şţestjnpl tragic al tfami- ţ  pşmbtu adteia rtiai Şuia., 
spală, găteşte.

Un regulament aşteptat privind activitatea elevilor
Regulamentul privind 

activitatea elevilor din în- 
văţămîntul preuniversitar 
este un act normativ eo- 
res^unzător perioadei • de 
trecere de la actualul sis
tem de învăţămînt la sis- 
temui proiectat în noua 
Lege, a  .învăţămintului, ’A- 
şa este domnule profesor 
Vazfje hiureşan, inspector; 

„general pi Inspectoratului 
Şcolar Judeţean ?

T«tr»adevăr; Prin e l  
se reglementează structura 
anului şeolar, modalităţile 
de realizare a procesului ; 
instructiv-educativ.

In legătură cu proce-

ţionează în regulament, 
cursurile şcolare încep la 
15 septenibri^ se btcheie 
lă 15 iunie, şl se desfăşoa
ră pe trei trimestre, u r
mate de tot atîtea vacan
ţe. Participarea elevilor la 
activităţile şcolare cuprin
se în orar este obligatorie. 
SŞnt deeiafâţi promovaţi 
elevii care au obţinut la

S te 
pe anul şcolar respectiv, 
li se va. încheia medip a- 

■■ nuată Ja purtare sub sase:
7 -ceeglce va:ăfragă-.ddpă ă -  ■ 

ne repetenţia. felevii din 
licee, şcoli profesionale, 
complementare sau de uce
nici ţâ re  absentează hetrto- 
tivat 20 ore la diferite o- 
biecte de studiu, sau şase 
ore la un obiect, vor fi a-

„■v.ro.::,: C iti to r ii  în tre a b ă , --

Inspectoratul Şcolar .Judeţean răspunde

fiecare obiect de studiu 
ijied ia anuală : minimum

sul de învăţămînt. se meni. cjnci, 
(îuţir

99Comori folclorice 66

(Urmase dl» oas. I)

■ ’KV
Sibi-aufentlciîate -  Aurel 

şan (ţâstău); Premiul tl «  
Rpdu Barbyro (Bihor), Qa- 
vrifă Danag (Clyi); Premiul

; . dje . Tltus Burducea, Elis Ur- 
sfclşi Voii lliftş. A'fost o 

» Mcîntere aceostă reintîirS-. 
r l  eu un onsomblt* de pres
tigiu. Taraful, dirijat de 
Vojcu Stonescu, solista !i-  
efia B enea. dat., mai ales

dansuri

^ ra ) . , ,

.«e  gală
ajm vevăz^ ^  Lup*'» ta‘ 
rafuf djn Vqte,.avîndu-I in 
fructe pe îârogaţîstul Pera 
Buîz, taraful din Oră ştie, 
dar şî grupurile instrumen
tale.. din Botoşani, Timişoa
ra ş.a. V

A urmat apoi eyolufi^ 
ansamblului de» dntece si

folclorul hunedorean are 
rşzerve nebănuite-'' -«*re, 
dteocamdată, stau retrase V 
^ risipite pînă cind* Pinel’' 
vb ! va redeschide competi
ţia valorilor, singura ' în

t ură să-l menţină viu şi - 
mtic. .'gfl

In recital -  patru solişti 
cte marcă Moriana Anghel

-  ue oşan cuceritor, aflat ţ 
io deplina sa maturitate i 
ortwttcâ,S' loan Bocşa, un ) 
interpret a i  o volte - pînă ţ 
la cte şi doinitor pe mă- ' 
sură O  frumoată surpriză 
o oferit Drăgan Muntean 
care a avut curajul să a- 
bordeze un repertoriu mai i 
puţin* cunoscut, spre' deose- 
bifis d» alţii core bat door 
calea succe'sului cunoscut. 
Toată rtiŢia, ctemAule Mun- 
fe^n ĵ .-i tetpreună' cu loan 
Bocşa au fost interpreţii 
serii prin colind şi cjnte- 
bele lor înflăcărate despft 
Ardeal. Spectacolul s-cf în
cheiat cu o  mare de oa
meni cînfînd „A sosit ziua 
dreptăţii/ Mîndra zi a li-

iar Ui purtare : cel 
ţin media: anuală şase, 

fjînt declaraţi repetenţi e- 
tevii pare obţin medii aT 
nualp sub cinci la mai mult 
<ţe două obiecte de studiu, 
său la purtare media anu
ală sub şâşe. ,

— Ce se întîmplă cu e-
l^vii caro. în registrează ab- ; 
« n ţe  riierfiotlvate ?

— Elevii din învăţămîb-
tel prim ar şi gimnazial 
care absentează pemotîVat , 
$i cursul anului şcolar Di
nă la 30 de ore. vor fJ a- 
vertizaţî, ei şt famjtijle lor. 
că vor primi nota B Ta pur
tare şl dacă deofisess 60 
4c ore absenţe nemotivate

verUzaţi, ei şi părinţii, că 
la 40 absenţe nemottvate 

.. te  difente obiecte sau 10 
Ja un sm gur obitet. pe 
parcursul »• anului şcolar. 
Vor fi exmatriculaţi.

— Fără- îndoială, dreptu
rile şi îndatoririle ce le  pu 
trebuie să ': fie ;cunoscute 
foarte bine de elevi.

— Drepturile privesc u- 
tilizarea bazei didactico- 
tnateriale pentru însuşirea 
cunoştinţelor, dezvoltarea 
înclinaţiilor şi aptitudini
lor ; să beneficieze de bur
s e : să participe la cercuri 
tehnice şi cenacluri de 
c rea ţie ; să primească pre
mii şi recompense ceritru 
rezultate bună Ia învăţă
tură şi purtare exemplară.

Li se cere în schimb să 
frecventeze cu regularitate 
cursurile, să partfeme ia 1 
le M f ||ţ , l la  celelalte acti
vităţi obligatorii organizat.’ 
de şcoală, să-şi însuşea.-, i 
cunoştinţele prevăzute cte»: 
programă ; să aibă o  corn. 
portare' civilizată ş i  o  ţi
nută decentă; să fie Polt 
tţcoşi. disciplinaţi în  şcoa
lă. familie, pe stradă, să 
respecte personalul didac
tic, să cunoască şi să re s 
pecte cu stricteţe legii’ 
ţării, regulamentul şcolar.;

— In  privinţa tescrier i 
şi transferului elevilor?

— La învăţămîntui p ri
mar şi gimnazial.; înscrie
rea elevilor se va face o

obligatoriu la şcoală 'fetea: 
Căţei circumscripţie domi
ciliază părinţii. Copiii ca
re nu au împlinit yîrsla- 
de 7 a m . pot fi înscrişi- în 
clasa I numai la  cererea 
părinţilor şi cu avizul me-, 
dicului. Transferul de la n 
instituţie la alta de îr*va- 
ţămînt se- poate face doar - 
cu aprobarea directorilor, 
celor două şcoli, sau in ca- 
iu l liceelor cu ştistînerea 
unor examene de diferen
ţă si numai Ia sflrsîtul a. 
nului-şcolar. ; . .

Inte-vpt consemnat, dc - 
M»NEL BODEA te ;.-

de mîncars din Hunedoara
— Domnule Co&Wcă Fu- dăm cifre pentru că ele... 

teche. în calitate-de. dteec- cresc In continuare. Avem 
«tor »I AdmioJstraţiei ean- 4a ora de faţă asigurate, 
tinelor de la Societatea Co- cantităţile de cartofi, var-

— Preţurile, doamna. 
Ghete.:?;, . - .ste;:: :te ,■ •-

— Mai .  mici Ga în orice.

Hunedoara. Vă rugăm să 
ne răspundeţi la întreb*- 
re a ; ee. cum şi la ce preţ 
mănîncă oţelaril. fumaliş- 
tii, cocsaril. laminatorii ?

— La cantina mare — 
să o numim aşa — ca şi 
la microcantinele din com
binat, la bufetele de incin
tă  amplasate în  principa
lele secţii de producţie ser
vesc zilnic o mîncare bu
nă, îşi cumpără produse 
şi pentru acasă citeva mii 
de siderqrgiştl. Buna ser
vire şl aprovizionare fac 
ea  numărul lor să er-ească 
tenarea. - '- 

' >'*** $! o  facem şi fe eon- 
tjnuare. fe sezonul de iar
nă  — a intervenit d ^ m u !

clă roşie, pătrunjel, ţelină, 
gulii, fasole, castraveţi, ro
şii în bulion, fasole la bor
can. conserve, tocană de 
legume, salată oltenească... 
Ce să vă mai spun ? Două 
inii cutii de varză» apoi 
vinete. spanac, ' mazăre ■ 
boabe, fasole în conserve— 

Astăzi, de pildă» ce 
aţi servit la masă siderur- 
gîştiîor ? te' V- ': :- 

— Abonaţilor noştri — ; 
peste două mii — altor Oa
meni care iau masa oca
zional în. unităţile, din re
ţeaua noastră, le-am asi
gurat trei feluri de ciorbe, 
două sortimente %  mîneă- 
ruri la felul al doilea, me
re, prăjituri. ' la  plăcerea 
fiecărui» — ne spunea

altă unitate economică ţjin
f r n ? :  •• W t î f i t r a : r M  Dote - 3 f

mai bine de o mie

•feagn
tulul can nu va al cantineL

om-:,

pi 
sig 
diri 
ve 
cifi 
cesta
de porci. Asigurăm si<Je- 
rurgiştilor şl produse la 
pachgt. pe bază de tabel 
făcut din vreme, bineînţe
les. î-te ;te f : - te te ::;:'-. ;

W- In „uzina" noastră de 
mîncare se fac eforturi 
mari. zi şi noapte, pentru 
că toţi abonaţii, oamenii 
care, servesc masa. la noî. 
să se simtă mulţumiţi, a - 
dică să mftiînee bine, îa 
preturi cit mal scăzute, jr- 
încheia domnul Cosfică 
Fotache.
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S. a  „REM AT“ S. A. HTJNEDOARA-

D E V A — O F IR M A  U TILA  

SI N E C E SA R Ă  P E N T R U  NOI TOŢI

Binecunoscuta reclamă care■ se 
face Ta posturile naţionale radio 
şi TV se adresează în egală mă
sură firmei de profil — Societa
tea comercială „Remat" SIA. din 
judeţul nostruagenţilor eeongpţici 
şi persoanelor particulare din me
diul urban şi rural, beneficiul par
tenerilor dă afocări fiind reciproc. 
Dar nu este suficient doâr ţ&i re
cunoaştem că avem mari resurse 
dă materiale recuperabile şi reci- 
clabile. Important este să fim  cu 
toţii conştienţi de necesitatea a- 
cşstor efofturi , .ptofU gbi^ pentru  
fiecare pdri'eher şi pentru econo
mia iu ansamblul-său, să ajungem  
la acţiuni p ta c tic e m e n H e s i de- 
termine, o nouă optică în legătură 
cu atitudinea faţă de această mare 
bogăţie naţională reprezentată de 
materialele: refolosibile, A n ‘ţările 
dezvoltate • edstind  o adevărată 
industrie, de profil ce valorifică în  
cil mn înalt ?'«<., pti "it t ad  - 
sele deşeuri care, din păcate, la 
noi constituie * vsertoasOhUrSe de s 
poluare' a mediului înconjurător,

SINTEM OARE PREA BOGAŢI ?

imense cantităţi de metale, hîrtie, 
sticlă, mase plastice şi altele, lu- 

.- înd drumul haldelor de gunoaie.
Ce să-t facem, la români ca la 
nimeni.mu ?

Poate economia dc piaţă na va 
da o lecţie aspră şi în această pri
vinţă, şomajul şi inflaţia obligîn- 
du-ne să vedem cu a lţibch i că de 
recuperarea ş& revalorificarea ma
terialelor^ care este o ţ sursă de 
lansare în afaceri. aşa cum s-a în
tâmplat şi în alte ţări { care erau 
şi sînt totuşi bogate; dar. nu şi-au 
îngăduit, să . tolereze riswa şi indi
ferenţa faţă de propriile resursă.

Datele . statistice evidenţiază 
faptul că, deşt - sm tcm : destul de 
săraci la această oră, no permitem  
să risipim mari valpri faţă de ţă
rile din Occident, unde gradai-de. -: 
recuperare şi refolosire a materia- 

, JeZpr atinge de procente, la
metal?, hârtie,.textile etc, N u este 
deci lipsit cîtuşi de puţin de in
teres să' medităm cu seriozitate şi 
răspundere acum eind problema 
resurselor energetici necesare fa-

fricării fiecărui produs se pune cu 
deosebită achitate, la tot ceea ce 
trebuie să întreprindem în scopul 
strîngcrii şi valorificării materiale
lor refolosibile care, la urma ur
mei, nu este numai o activitate 

: - ce-i priveşte pe salariaţii -firpiţet, 
şi centrelor şale din judeţ cu acest 
profil, ci neţ. vizează: pe fiecare şi . 

■ pe toţi laolaltă dacă vrem să scă
păm cumva , mai repede de sără
cie şi necazuri. Apare, ca urmare, 
justificat îndemnul ca să nu mai 
întoarcem spatele şi să : dăm cu 
'pictorul' deşeurilor ce înglobează 
în ele multă muncă şi energie, ci 
să ne aplecăm cu tot respectul şi 
atenţia cuvenite asupra reintrodu
cerii lor în circuitul productiv, 
pentru că nşu sîntem aâit 'de  bo
gaţi incit ~să mai putem tolera ri
sipa sub price formă s-ar manifes
ta ea. Să nu uităm un lucru de: 
acum bine cunoscut şi anume ca 
„Remat" oferă fiecăruia şansa lan
sării-în afaceri profitabile. Să m e 
dităm si să n-o ratăm.

STIMAŢI AGENJI ECONOMICI Şl 

LOCUITORI Al JUDEŢULUI HUNEDOARA !

D O R IŢ I SĂ C O LA B O R A Ţ I PRO FITABIL C U  
S .C . „R E M A T " S. A . D IN  JUDEŢUL N O S TR U  ?

STRTNGETI CU GRIJA S| VALORIFICAU 
LA CENTRELE DE COLECTARE TOATE CAN
TITĂŢILE DE MATERIALE REFOLOSIBILE CARE 
PRISOSESC ÎN SOCIETATEA COMERCIALĂ 
SAU TN GOSPODĂRIA DUMNEAVOASTRĂ, 
DOVEDIND ASTFEL TN PRACTICĂ FAPTUL 
CA STNTETI OAMENI CU SPIRIT DE AFACERI, 
CARE ŞTIU SA READUCĂ ÎN CIRCUITUL PRO
DUCTIV TOT CEEA CE NE POATE FACE 
VIAŢA MAI UŞOARĂ Şl PLĂCUTA.

NU UITAT! CA, LA PRETURILE ACTUALE, 
PENTRU O TONA DE HÎRTIE PUTETf ÎNCASA 
SUMA DE 4 000 LEI, IAR PENTRU O TONA 
DE CUPRU SE CUVIN 50 000 LEI. SA NU 
ARUNCAM ASEMENEA PRODUSE; CARE SÎNT 
ADEVĂRATE BOGAŢII, LA HALDELE DE 
GUNOI.

CINE CUNOAŞTE CÎŞTIGĂ

:ţ Discuţia purtată împreună cu dl loan Va- 
sile, director, -preşedinte al ConsiiiHÎai de ad
ministraţie al Societăţii comerciale „Remat'* 
S.A. Hunedoara—Devii şi eu'dl Sebastian Ior- 
dachc,, director comercial al. aceleiaşi socie
tăţi, a reliefat o serie de aspecte ce^rnerită să 
fie cunoscute de către toţi agenţii economici 
cu capital de stat, precum şi de persoanele 
particulare interesate în colaborări /legate de 
recuperarea şi rcfolosirea piaterialelor ce fa© 
obiectul acestui profil de activitate. Pofpvit. 
reglementărilor în ‘ vigoare, s-au stabilit unele 
facilităţi de care;beneficiară cei 1 e© apelează ?la 
serviciile prestate de către 
dp-se de lâ unele afaceri mai puţin ortodoxe, 
realizate mai ales de persoane particulare (în 
special de ţigani, în diverse judeţe), care au 
rrjanipulat apreciabile cantităţi de metal, în
deosebi cupru, ̂  ; căutat modalităţi. de-ai
face mai interesaţi pe- întreprinzătorii .cp deţin 
resurse de* neferoase — plumb, cifpriî, alu
miniu, bronz şi altei©, să >le valorifice cu cel 
mai mare folos.

f In acest scop, cei ce predau îa „Remat“ -&■ 
fip că sînt agenţi economici sau persoane par
ticulare — astfel"' ae.: rfefefe,''' '.pb  ̂pfbîii -m : 
sghifaib, pria intermediul „Comat“ ' .(fost» 
0LJ.A.T.M. — n.n.)s sîrmă, tablă, ;fegpQQţevi 
s |u  altele, lâ profile şi dimensiunile solicitate 
de fiecare beneficiar, în compoziţia dorită. D*e 
asemenea, pot solicita şi primi chiar şi aci£- 
nţulatori. Măsura este menită să stimuleze 
preocuparea pentru înlăturarea risipei* de- or¥* 
ce fel, să asigure ca unitatea ce prelucrează 
şi recuperează astfel de materiale, respectiv 
„NeferaT1 Bţjeureşti.să producă din materia*- 
lelereeâiperate ceea ca solicită clientul.  ̂

În eâztri că unele soeietăţinu dispun de 
materiale neferoase recuperabile, dar «doresc 
să-şi proaste unele cantităţTde cupru, plumb,' 
bronz şi altele, acestea pot să-şi realizeze un 
asemenea cfeziâePât. Cum ? Depunînd Ia „Co
mat" sumele necesare pentru ca, prin licita
ţiile bancare, să-şi asigure valuta de care este 
nevoie în vederea aducerii din import a ma
terialelor solicitate^ lhdecaebi a aliajeltpş/Şpeî 
ciale de lipit. Aceste tranzacţii sînt patronate; 
şifse reaHzeaaă prin iutermediul Comisief Na
ţionale de împieiină
ci| Ministerul Industrial. :

‘ &-i U. . ,,:i. ':"r i _ .• , - ....
Emblema unei Mrnie de renume, Ta care pufeffl şi trebuie să apelăm fiecare.

r;§
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CUI VĂ PUTEŢI ADRESA %

•  Societatea comerciala „REMAT" S. A. Hunedoara — Deva vine 
în spwjmul agenţilor-econemicr cu zopifcd do jtat şi fHjvat, aI instilg- 
ţiilor şi gospodăriilor populaţiei, achiziţionînd în condiţii avantajoase, 
la preţuri rezonabile, (m teriall^ tătuperdbileji refolosibile Iftţlţritra 
sesc. în scopul de a  economisi timpul deqvţefşreţiştrcţ preţios, dm- 
du-vă totodată posibilitatea $â obţineţi însemnate venituri în bugetul 
personal sau în folosul societăţilor comerciale al cărei salariat sînfeţi, 
vă facem cunoscute o serie de adrese utile al% centrelor de colectare 
din judeţul nostru, numerele de telefoane la care puteţi apela cu toată 
încrederea, precum fi numele ftfifor de centre care vă stau la dispo
ziţie cu bunăvoinţă şi vă aşteaptă cu seRcifudine i

•  Deva, s#r. Grîviţei, nr. O f, telefon 956/14408, şef centru domnul 
Aurel Bâgâcescu;

•  Hunedoara, str. Carpafi, telefon 957/î l 048, şef centru domnul 
Adrian Mihuţ;

•  Petroşani, str. Livezeni, telefon 935/41964, şef centru domnul 
Vasile Diaconu;

•  Haţeg, str. Progresului, telefon 957/70353, şef centru domnul 
Cornel Diconl;

•  Orăştie, str. Gării, telefon 956/42005, şef depozit " domnul 
Mibai Boian ţ

•  Brad, str. Avram lancu, nr. 52, telefon 956/51304, şef centru 
demnul Troian Gagd. 1

•  Dpcă doriţi şi v-aţi propus să vă rotunjiţi bugetul familiei, este 
bine să folosiţi aceste adreşe şi telefoane utile, să oateţi ori de cîte 
Ori sbnfiţl ntcesâr bf w ă  şi. să treceţi <dt mai des pragul acestei so-

'Opief are ca Ooieţt de activitate recuperarea şt volortfkarea 
refolosibile.

DESPRE PREŢURILE 

DE ACHIZIŢIE

Este foarte util şi.intpor- 
r tant ca . toate persoanele, 

particulare interesate • să ■. 
cunoască în orice laaincut : 
preţurile în vigoare ec - se.,, 
practică pentru achiziţio
narea materialelor refolo. 
sibile de la populaţie, la  , 
prezent» acestea sînt urmă
toarele, în lei pe un kg de 
material:
•  obiecte şi bunuri meta-
. lice feroase — 1 leu ; ' ,
•  materiale refolesiblle de . 

cupru — 50- lei
•  materiale refolosibile de 

de alamă — 30 l e i ;
•  materiale refoloslbile.din> f 

bronz — 40 l e i ; ’vi'.l. ’
•  materiale refolosibile din ‘ 

aluminiu — 6 le»;
•  materiale refolesibile din .
' aliaje de aluminiu — 7

lei;

zinc — 10 le i ;
•  materiale refolosildle din.ţ 

plumb şi aliaje do plumb , 
— « ; ie i ;

•  acumulatoare auto. uza
te 5 l e i ;

•  materiale refolosibile din ' 
ziare, reviste, cărţi ţS

- altele —— 4 le i ;
0  camere auto uzate *—

3 le i;
-» anvelope uzate  

Iei ; ]
9  mase plastice —A 3 0  ie i  ;
•  textile Vechi curate şi 

spălate — 2 le i ;
•  spărturi din sticlă — 

0.30 lei.
Pentru a fi bine infor

maţi asupra afacerilor ţo  
doriţi să le întreprindeţi, 
este bine să ţineţi, perma
nent legătura cu eentreîe 
de colectare ale societăţii, 
să urmăriţi şi oresa, caro ' 
/ î  iJ-ifr-n-a-ă periisdle de
spre evoluţia preţurilor, in
clusiv în domeniul mate
rialelor recuperabile.

M m M U M



SOCIETATEA COMERCIALĂ

MUREŞUL S. A. ŞOIMUŞ 

Stf. Principală, nr. 43

Angajează urgent următorul personal i . 

•  1 (tm) mecanic frigotehni s t -  electri-

Saîarlu negocfoW. Retafii 4a sediu! vni- 

din Şoitnyş sau la telefoanele 25886,

CUVÎNTUl LIBER NR. m »  MIERCURI, 27 NOIEMBRIE 1991

f  ' erVt^p--fţ|s<p,letîe pacte ., 
j '- l$ 8 ţ f e v a .J te lu r i  0§21.{  

(7182) '

aniversari

'4 AZI, 27 noiembrie 1991, 
dlnd în buchetul vieţii tale 
prinzi cel de-al 28-lea tran 
dafir, IIoria P.. din Deva

e  VÎND Dacia 1100, con
venabil, îşi CEC ‘înscriere 
Dâcia. 1981.; Hunedoara, 
telefon ‘ 13002; între ’orele 
16—19. -■ > « - — 15977)

•  VÎND înscriere Dacia, 
posibilitate ridicare Oltcit

tjinul ■Hunedoara,- O declar 
ttulă. , . )  (6979) -

- PIERDUT .  ii) trenul 
Chjşcădaga—Simeria plasă 
cii o legătură, d jei 47) , -şî, 
ljc ft. ‘ Recompensă. |Fabri- 
Ca -de Ciment Chişcădaga. 
poartă. (7181)

•  PIERDUT în Gojdu 
căţeliiş negru, lăţos. Re-

. telefon 18738. (5975)
en. prietena ta cea mai dra- Drcţ 108000 lei. Deva. compensăm Deva. telefon
fă . îţi doresc multă-lerici. -'»-<»« « • » * -
re. sănătate şi tot ce-ţ.i. do
reşti în y iâ ţă ' ‘ să ţi se îm
plinească, .alături de tradi
ţionalul „La m ulţi' a n i i" . :- 

- ■ • * (7169)

; •  PENTRU Ion Săracu 
f in  Sirtieria ani;muRi-,■fe
liciţi. cu ocazia aniversării, 
din partea celor dragi. Cu 
multă dragoste — Ancuţa, 
Călin şi Mariana Trif.

(597i)

VÎNZAI1-
CUMPARARI

•  VÎND Skoda 100 MB. 
pentru piese schimb? Deva., 
Libertăţii, bl. C/30. .

(7176) / '

•  CUMPĂR dolari S.U.A. 
s .̂ 269 lei, mărci — 150 lei. 
Deva, telefon 23926.

; ■> (5910)■ y .. •

•  VîND porc gras şl 
aragaz cu butelie. Deva. te
lefon 22305.

: (7180)

•  VÎND înscriere; ARO
0 1981 şi garaj demontabil, 
str. Mărăşeşti. Devai telefon 
22023. (7177)

.* ..VlND. „Ford- Tsunus, 
culoare roşie, fabricaţie 
1980. D ensţiv sat Hăjăgel, 
rir. 50. (5974)

- O .COOPERATIVA Agri- 
tppiă, de .Pjrodncţte .Şimeria 
scoate ia licitaţie în zilele 
de 1- decembrie şi 5 de
cembrie .1991, .orele 9, mij
loace fixe din dotare 
grajduri, tocătoare grosie
re, aripi de~ploaie, APT, 
motoare electrice şi altele. 
Lista se găseşte afişată 
la sediul unităţii. •*

(5972)

; •  VÎND Dacia 1 300. De
va, telefon 19509, după o- 
reie 15. • . (5937)

•  VÎND apărat auditiv, 
discret (acumulatpr Sie
mens). Deva. telefon 15932.

‘ (5958)

•  C.A.P. Valea Sîngior- 
giului organizează licitaţie 
în 1 decembrie, orele 10. 
la următoarele b u n u ri: clă- -

- diri, tfactor eu remorcă, 
selector moară cu ciocane.

(7185)

•  VÎND , Citroen , VSA. 
motor Olteit, stare perfec
tă, - staţie amplificară 120 
W, cu. difuzor Celestion, 
maşină tricotat nouă. Hu
nedoara. ţiăef<ăa 16841.

- (6975)

21212.- , ; (7186)

.SCHIMBURI .

: OE LOCUINŢE

•  SCHIMB apartament 
două camere contra trei 
camer.e, •Hunedoara. In
formaţii 21280, după ora 
16. ; : K ; :• (7125)

ÎNCHIRIERI

•  TÎNÂRA necăsătorită
caut gazdă, exclus Dacia. 
Micro 15. Deva, ' telefon 
13264. (5973)

DIVERSE

. •  FIRMA „Euro—Tours“ 
Deva .organizează în ■'fie
care sîmbătă cursă în Ger-' 
mania. Informaţii la tele
fon rir. 12749,'după Orele 
17. - ! (7183)

COMEMORĂRI

•  FIUL, nora si nepoţica 
Alexandra anunţă împlini
rea a 6 luni de cînd.ne-a 
părăsit pentru . totdeauna 
scumpa noastră mamă şi 
bunică.

IRINABUAN.
Nu te jm n  uita nici

odată ! (7179)

• - •-C U  admcă dure- - 
re în suflet, părinţii 
anunţă încetarea -fjlt-î 
gerătoare din viată * â! 
iubitului fiu .. ”

LUCIAN" VICTOR î 
URSU.
16 ani.

Nu te vom , uita cit 
" vom' trăi. înmormîri- 

tarea astăzi; 27 noieiri- 
brie 1991, orele 15. de 

' l a ‘ Căsa Mortuară din 
str. M ., Eminescu, De. 
v a ___  ; • (7173)

; •  COLECTIVUL so
cietăţii comerciale „A; 
liinentăra" Deva este 
alături de colega Ur- 
su Elena la pierderea 
fiului său.

LUCIAN.
16 ani.

(7170)

•  SÎNTEM alături 
de familia Ursu. greu 
încercată prin pierde
rea fiului drag.

' LUCIAN VICTOR, 
şi transmitem .sincere 
condoleanţe. Familii
le Muntean şi Huh.

(7178)

CETĂŢENI Âl MUNlCIPIULUf

HUNEDOARA ! •' v.. w;

Nu trebuie să vă deplasaţi pînă la Deva J 
, »■ pentru un anunţ la serviciul de „mică publici-«
| tate1’ al ziarului „Cuvîntul Liber" P ; >
; >>
I PRIMIM ANUNŢURI SI ÎN MUNICI^UL \  

’ DV ! j

!. Ziarul „Cuvîntul. Liber" prestează servicii'
| de mică publicitate şi în municipiul Hunedoara. 1

» . Persoanele interesate, din municipiu şi Io- |
•calităţile învecinate, se pot adresa la chioşcul ' 
|  proprhî d« difuzare a presei, situat în Huile-1 
' doara, bdul Dacia, nr. 1, Ungă fierărie şi ofi- j 
| ciul poştal. Cbioşcul este dotat cu postul t e -*
! lefonic 16926, prefix 957.

- _ Apelînd la serviciile chioşcului din munici- ■ 
( piui Hunedoara, economisiţi timp şi bani p n ! 
I condiţiile tn care un drum dus—întors cu auto-1 
I buzul, la Deva, costă 108 lei). * !

•  COLECTIVUL Maga
zinului 9 Alimentara De
va este alături de colega 
lor Ursu -Elena în  greaua 
durere pricinuită prin 
dispariţia prematură, la 
numai 16 ani. a fiului său 
drag. .

LUCIAN,
Dumnezeu să-l odih

nească în  p ace !
(7120)

•  S.MA. Baia de Criş
Organizează licitaţie în ziua 
de 4 decembrie 1991, orele 
« .  pentru ylnzarea de trac- 
ţ m e  ş t ntaşini agricole. '■ i *■ ; *
flMaRl suplimentare Ia se- ' •  VÎND convenabil în-
l ( u l  'gdM.A. diri Saiâ ‘ de scriere; Dacia 1,300 (decem- 
Oriş. stri Călea Moţilor, fir. brie 1987). Hunedoara, fe
ti. telefon 107. leton 15425. (6077)
* • : -  {7174)

• *-•*;» - ' - - • '  ■ 0  VÎND  Qasă-.HunedoaîŞs
♦  VÎND urgent; eorive- Primăverii 7 5 . (6978)

nabii. Dacia 1310. Sihâeria. ' *'

i “ !
j PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCif j 

j COMITETUL JUDEŢEAN HUNEDOARA—DEVA j

j A N  U N  Ţ A v j

' ' Cei care doresc să devină membri sau sim- ’ 
■ patizartţi ai acestei formaţiuni politice so pot| 
! adresa la următoarele telefoane i Deva, str. |  
i 1 Decembrie (fosta clădire a OJ.T., etaj I) — I 
> organizaţia judeţeană, telefon 16138 } Petro- î 
| ?ani — 43929, 42790,- Hunedoara ^  11132, ! 
; 16014 ; Brad — 55401 ; Munkipiut Deva —  I 
I 16138, 13979; Haţeg — 70464, 70030; Orăştîe ! 
|  — 41803 ; Ohelari — 35132 ; Colan — 30181. |
î> ' " ■ i- •- Ai ' *

— i—  ------------------------------------- 1

telefon 60082. orele 17—19.
, ’J  («72);

•  VINO Dacia 1300. preţ 
convenabil; Deva, telefon' 
84991. după Orele' Mi ;

• ' ‘ . (5980) -

•  VÎND Dacia 1300- De
va, telefon 17868. după ore
le 13. , ' ,  (5979)

. n a o M i
’.j 'm r;>

• •  PIERDUT legitimaţie 
de serviciu şi "tichet de in
trare îni uzină.1 cu Wei- 
cleta; ’ pe- M a d Ş ' '4 M »  
Florin, eliberate de ©rina 
nr. 7. Hunedoara. Le de
clar nule. (6976)

•  PIERDUT legitimaţie 
- memj>ru susţinător ‘ F.C.

O VÎND Skoda 110 — Coevtnul, pe numele Marta
iSport. 'Deva. telefon 21585. Laurenţiu Alpxandru. -eîi- 

> - - : (5978) berată de Agenţia F.C. Cor-;

UNIVERSITATEA ECOLOGICA 

D E V A

j Anunţă argahizairea 
|  universitar în domeniul

I 
I

... ... .. ... . v_;ţ:-c ■ . «

unui noii «urs post-1

! M ANAGEM ENT —  MARKETING ~  :
I INFORMATICĂ I

I s« eliberează diplome recunoscut* de Mi- I 
5 ni*er«4 fnvăţămîntului şl al Ştiinţei. î

S" - ■— ,:!-® ' |
« 1 Informaţii suplimentare la telefoane 956/ *

®  Camera de Comerţ 
şl Iridustrie Braşov, îm
preună cu «Tractor Pro
iec t' S^t. Braşov, organi
zează expoziţia de Maşini 
şi utilaje destinate gospo- . 
dăriilor individuale mici,

în perioada 16 
brie 1991. . ,
• Informaţii şi înscrieri la 
sediul C am crerde Comerţ

C A M P IO N A T U L  
JU D E ŢE A N  

A L  C O P IILO R  
‘  Ş! JU N IO R IL O R

în perioada 29 noiembrie 
—. 1-decembrie 1991, se va 
disputa campionatul jude
ţean de juniori şi junioa
re, pe următoarele, catego
rii de v lrs te : *10. 12, 14. 
16 şl 20 de ani. carp vor f i , 
hnpilniţi în „anul viitor. 
{Tragerea la sorţi şi stabi
lirea rundelor vor avea loc 
vineri, 29 noiembrie a.c.. 
Orele 15,39. la Sala Sportu- 
ciloc din Deva. Şahiştii 
!»Or avea pu ei un joc de 
şah cu tablă, iar ultimele 
'două categorii de vîrstă — 
şt erbriometru (ceas dd joc);

AFLAM DC IA CAMERA DE COMERŢ 
Şt INDUSTRIE

■18 decern- şl IndustriC a judeţului Hu; 
", nedoara. -

t i  în  perioada 28 maţ — 
f-  iunie 1992, va avea loc 
a IX-a ediţie a Tîrgului 
Internaţional de bunuri de 
larg consum. TI0CO’ 92, 

înscrieri pînă la data de 
29 noiembrie 1991, la sediul 
Cămeivi de Comerţ şl In
dustrie a judeţului Hune
doara- .. . ■

#  Uzină producătoare do 
u tila j, agricol oferă com-^ 
bine autopropulsate pen-' 
tru  recoltat cereale, floa- 
rea-soareîui, porumb, cu

Pot fi înscrişi şi jucători 
nelegi,timaţi, fără categorii 
de dasificare. îndeosebi cei 
de la şcolile din- mediul ru 
ral. . Concursul va fi un 

■prilej de selecţionare, a 
celor merituoşi, în cadrul 
asociaţiilor şi âl cluburilor 
sportive, iar primii clasaţi 
vor participa la finalele 
naţional^ din ianuarie. 1992. 
In lipsa  ̂carnetului de le
gitimare, sp.ortivîi vor pre
zenta buletinul - de identi
tate sau certificatul de naş
tere. (Cornellu Ilot&ran, co
laborator).

lăţimea de lucru de 2.5 m ,, 
cpsiţori purtate, mori cu 
ciocănele, izdrobltoare ’ de

• frudM şi struguri, set uti* 
laje cu tracţiune animală, 
diverse utilaje . gospodă
reşti.

, #  Firmă asecializată din
Ungaria oferă linii de pre- 
luctarc a laptelui, fâbijca-' 
re de brînzeturi, abatoare 
porcine şi carmangerii, toa
te de capacităţi mici şt mij
locit , ,, -
s Informaţii suplimentare 
la sediul Camerei de Co
merţ şi Industrie a  jude
ţului Hunedoara. Deva. str. 
1 Decembrie, nr. 35, zil
nic între orele 9—12.

SOCfETATEA COMERCIALA ; 
„FLORA TUR VENUS" S.R.L. DEVA

V I N D f

► autoturisme import p« benzină ; 

ţ autoturisme Dacia 1 ^ 0 ;

A S IG U R ÎN D

•  piese de schimb ;

•  motoare noi ;

•  service-ul aferent.

I Pentru informaţii suplimentare, rugam să vă j 
i adresaţi direct la complezul de automobile din ! 
|  Sîntuhalm (şoseaua naţională —• intersecţia cu j 
1 şoseaua spre Hunedoara) sau la telefon 956/ -
[  24213. (844» 1
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