
Că economia de piață 
constituie încă un feno
men greu de înțeles pen
tru multă vreme ți pen
tru lume este clar. Tot 
la fel de limpede este ți 
faptul că fiecare face ce 
vrea. clnd vrea, unde 
vrea și mai ales cum 
vrea. Din aceste unghiuri, 
ne-am îngădui să vă re
ținem atenția asupra u- 
nor întimplări petrecute 
acum cîteva zile in zona 
Gării din Deva. z\țadar, 
joi. 30 aprilie, la ora 
16,03, un „Oltcit", tescuit 
cu țigări .Buccgi" ți .Sna- 
tin“. s-a cocoțat pe tro
tuar (colț cu" patiseria 
„Mucul Ro,-u") și — nici 
una nici două —, după 
afi arca unei „etichete11 
cu prețul produselor, a 
început comerțul. I.a doi 
pași, un alt ambulant al

Un Oltcit
sparge... 

piața

străzii, indignat de prețul 
practicat de noul venit, 
și-a strîns „șatra", răbuf
nind : „Mi-a spart piața, 
nu pot să mai vinci nici 
o țigară".

După cîteva minute, 
rîndul stufos ți cuminte 
a fost „provocat" la ți
gări „Carpați", probabil, 
de către bișnițarul-șef al 
zonei, la numai 10 lei pa
chetul. Adevărat chilipir. 
Dar, dincolo de aspectul

clandestin al acestei zone '
„folclorice" — unde zii- I
nlc persoane „născute la '
zece luni'1 (luna a zecea |
fiind cea de acumulare J
a... bronzului) — se pune >
întrebarea : de ce accep- I
tăia cu atîta ușurință sfi- J
darea ? Sfidarea ? Dar... |
cine nu sfidează 7 «

Disputa „comercială" |
dintre expozanții străzii *
a fost benefică pentru no- I
rocoșii momentului, deși „
„Oltcitul11 a adus tristețe ■
pentru cei ce „muncesc", *
mai ales că ziua era în î
ajunul Iul... 1 Mai ! De I
atunci, respectivul „Olt- '
cit" este aici o permanen- |
l> ♦

Oare cine ar mai trebui |
să-1 vadă... ca el să dis- •
pară ? |

(«URNEI. POEN'XR i

Culoarea iese la
S-au supărat șl au 

plecat. Este șl aceasta o 
soluție, poate mal bună 
decît oricare alta, deoa
rece, așa cum se știe, 
nu se poate multă vre
me una să vorbești și 
alta să... fumezi.

Foștii noștri „colegi" de 
partid, la semnalul dat 
de la „centru", au pără
sit Frontul Salvării Na
ționale, trccînd cu arme 
și bagaje în nou creatul 
I’artid Democrat al Sal
vării Naționale. Că au 
făcut-o, acestea sint în 
fond, treaba și dreptul 
lor. Dar fan'll că schim
barea de culoare nu au 

putut s-o facă fără să dea 
cu pietre, asta nu mai 
este numai treaba lor. 
Considerăm că se Impun 
anumite precizări.

Acuzele lansate prin 
comunicatul difuzat la 
Televiziunea Deva vădesc 
cel puțin două aspecte : 
unul îi incriminează pe 
noii opozanți, tocmai pen
tru situațiile citate, dîn.șii 
deținînd funcții de con
ducere în F.S.N., iar al 
doilea arată, ciudat lu
cru, radicalizarea domnii- 
lor-lor, tocmai în mo
mentul în care, în urma 
limpezirilor intervenite 
în partid, votul conven

țiilor municipală și jude
țeană le-a încins orizon
tul promovării. Apoi, a- 
firmareă apartenenței la 
noua fracțiune a unor 
persoane fără „un trecut 
infamant", ni se pare cel 
puțin hazlie. Senzația că 
cel care sînt cel mai pu
țin îndreptățiți să dea 
lecții dc morală, vor cu 
tot dinadinsul s-o facă, 
nu este de natură să dea 1 
asigurări asupra corecti
tudinii demersului.

Biroul Municipal
dc Coordonare Deva .' 

al F.S.N. )
I
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In urmă cu șapte ani 
lua ființă, în Deva, o sub
unitate a I.C'.E. „Fclix" 
(întreprinderea de calcu
latoare electronice) Bucu- 
rl-ști. Apariția ei a stir- 
nit entuziasm și interes. 
In timp, și-a format un 
colectiv, tînăr dar capa
bil și angajat, și-a ajustat 
un sistem dc producție 
apr iat — dui a regulile

virstă a colectivului este 
dc 25 dc ani — n.n.), 
buni profesioniști, con
știincioși la locurile lor 
de muncă, oameni care 
.știu bine ceea cc au dc 
făcut ți fac bine ceea ce 
știu.

— Deci calculatorul 
IIC ‘JO" arc căutare...
— Da. el este destinat 

îndeosebi inițierii copii-

lix — Computer" S.A. 
București are o activita
te pozitivă și de perspec
tivă.

— Noi așa credem. De 
fapt, ne bucurăm de un 
sprijin permanent, sub
stanțial, din partea con
ducerii societății — cu 
regret pentru dezinteresul 
aproape total manifestat 
de organele puterii loca-

Pentru prichindei

EXERSAȚI CU „ HC 90 “ !
i |X'sibilitâți!c de atunci.
După instaurarea liber

tății ți democrației în 
România, la 22 decembrie 
r.'H'i, și această unitate a 
intrat intr-un proces de 
reorganizare. dc adaptare 
la noile realități ale ță
rii. Pentru a risipi zvo
nuri ți a spune lumii a- 
devarul în legătură cu 
producția electronică din 
Deva. ne-am adresat dlui 
inginer Otivian Goțiii, 
șeful Filialei Deva a S.C. 
„LC.E. Iclix — Compu
ter" S.A. București.

— fum se poate vedea, 
existăm — ne spune ti- 
narul interlocutor. Mun- 

< im. producem calculato
rul „HC 90", îl vindem 
prin unitatea proprie din 
Deva. deci trăim. Și nu 
ehiar rău. Este adevărat 
că efectivul s-a mai di
minuat -- avem vreo 60 
dc angajați —, dar sînt 
lucrători tineri (media dc

lor în utilizarea tehnicii 
de calcul, este vîndut la 
prețuri accesibile, toate 
componentele sale fiind 
produse în țară. Insă, la 
cererea beneficiarilor, le 
putem asigura și alte ti
puri de calculatoare ori 
diferite ap.arate electroni
co executate dc societatea 
din București, care au o 
tehnicitate ți o fiabilita
te ridicate. Mai mult de
cît atît, efectuăm presta
ții — reparații, „service" 
în garanție ți in postga- 
ranție — pentru toate 
produsele societății, cola
borăm pe plan local cu 
agenți economici și cu în
treprinzători particulari, 
pentru care realizăm, în 
baza unor comenzi ferme, 
diferite aparate, echipa
mente electronice sau nu
mai componente ale a- 
cestora.

— De înțeles că Filia
la Deva a S.C. „I C E. Fe

le. Este adevărat că în 
1990 am înregistrat un 
puternic recul in activita
te, în l°91 a fost greu, 
ne-am redresat cu dificul
tate, iar acum, aproape 
toate sînt spre bine. Spe
ranța noastră ține de mo
dul în care socictatea-ma- 
mă va reuși In conlucra
rea sa cu partenerii stră
ini cu care se află în re
lații de asociere. Altfel, 
singuri, cu atît.i tehnică 
dc calcul modernă care 
ne inundă țara, ne-ar fi 
greu, dacă nu chiar im
posibil să existăm. Dar 
tinerețea, pregătirea .și 
optimismul nostru ne în
dreptățesc orice speranță. 
La care trebuie să adău
găm un plus de interes, 
de angajament, de inteli
gență creatoare.

— Vă dorim mult suc
ces !

Dl MURI GHIONT \

li invidiem pc copii pen
tru că n-au griji. Dar azi 
e greu să fii și copil. Pină 
mai ieri nu erau nici dul
ciuri, nici jucării. Astăzi 
sint. Dar cîți copii se pot 
bucura de ele, la prețurile 
la care ni le oferă maga
zinele '! Ce-o fi in suflete
le micuților nevoiți să le 
admire doar, fără să poată 
măcar să le atingă ?

Din dorința dc a face o 
bucurie prichindeilor și in 
același timp părinților lor, 
citeva doamne și o domni
șoară din Hunedoara au 
luat o inițiativă. Este vor
ba despre inființarca unui 
miniatelier in care se con
fecționează stampe și pă
puși înfățlșind eroi din 
basme și desene animate, 
îndrăgite dc copii. Atelie
rul ființează in cadru! sub
filialei dc Cruce Roșie Hu
nedoara. grație educatoarei 
K.ajcsa Margit și dnelor 
Voichița Pop și Marilena 
Lungu, care lucrează în 
sectorul dc creație al fa
bricii de tricotaje din o- 
raș.

Cu multă fantezie, folo
sind materialele textile și 
mașina de cusut donate de 
Crucea Roșie germană ce
le trei creatoare desprind 
eroii din basme spre bucu
ria prichindeilor. Imagini
le din cărți sau dc pc mi
cul ecran astfel transfor
mate le pot deveni parte
neri dc joacă. Deocamdată 
stampele și păpușile se pre
gătesc pentru a face obiec
tul unor expoziții dedicate 
Zilei Mondiale a Crucii 
Roșii din 8 Mai sau săptă- 
minii Crucii Roșii române, 
din septembrie, mi-a măr
turisit dna prof. Ileana Al- 
bu, președinta subfilialei 
huncdorcnc. De la dumnea
ei și de la dna Marcela 
Hc.rban, care acționează 
aici voluntar ca toate ce
lelalte doamne deja prezen
tate, am reținut că prețu
rile vor fi accesibile și ce
lor cu bani puțini. Ce bine 
ar fi dacă si alții s-ar mul 
gîndi și la bucuria copiilor, 
nu numai la punga proprie.

V. ROMAN

■ IB CIREȘII. I.a Tri
bunalul Municipiului Bucu
rești a fost înregistrată for
mațiunea politică „SOLI
DARITATEA Național-De- 
mocrată". Obiectivul stra
tegic fundamental al nou
lui partid este realizarea 
linei societăți solidare de
mocratice și prospere, in 
România, avind ca funda
mente împroprietărirea ce
tățenilor cu păniinhil ți 
capitalii' național privati- 
zabil acumulat in proprie
tate de stat si cooperatis
tă în perioada dictaturii 
comuniști- și reîntregirea 
patriei in granițele ei is
torice.

— (îi id eram tinără, cr.nin tare urită.
— Și cum ai reușit să te conservi așa 

<le bine '!

i FLASH!
• O UNITATE Dlt DHVZARE
9 • PRESEI. La Deva, pc bdul 1

Decembrie, :,-a redeschis unlta- 
_ tea de difuzare a presei „Preș- 
_ com Diver." S.R.L., situată Intre 
_ magazinul alimentar șl foto-cc- ț ramica. Cititorii găsesc aici co- 
B tidianul „Curîntul liber", pre- 
B rum și alte ziare șl reviste. (N.T.)

* O „'ZILELE SCRIITORILOR
• Z.ArANDENI" . Azi deljutează la
• Brad a V-a ediția a „Zilelor
* scriitorilor zurăndeni", 'manffes-
* tare dedicată împlinirii a 120 de.

ani dc la moartea lui Avram 
lane.u Actuala ediție cuprinde 
e.xi^ziții, momente literare, pre
zentarea unor edituri, întllnirl 
cu scriitorii Mircea Sintlmbrca- 
nu Marcel Pctrlșor, Radu Scle- 
jan, loan Lungu, George Timcu, 
Mircea Valda, loan Șerb. (M.B.)

0 REZERVOARE PENTRU 
APĂ POTABILA, tn vederea îm
bunătățirii alimentării cu apă în 
orașul Calc-1, e-a întocmit pro
iectul necesar pentru 2 rezervoa
re cu o capacitate de cile 1000 mc 
fiecare. fină aium, din lipsa 
fondurtlor bănești, punerea în 
operă a acestei importante lu
crări stcgse.Msf. (S.C.)

0 SORTIMENTE NOI de. dul
ceață, gem și sirop din fructe se■******««*•«••••••

află in plină fabricație Ui Socie
tatea Comercială „Hațegana" S.A. 
Printr-o bună colaborare cu fir
ma ELKNl export-import Bucu
rești, aici se produc 10 sortimen
te dc conserve sub marca „L 10" 
de foarte buna calitate. (S.O.)

0 SPECTACOL DE VARIE
TĂȚI In sulta dc manifestări 
artistice organizate de Clubul 
„Siderurglstut" din Hune loara, 
ieri a avut loc un spectacol de 
varietăți. La realizarea sa și-au 
dat concursul formațiile proprii 
de muzică ușoară, dans modern, 
break dance, dans de societate, 
umor. Același spectacol va fi pre
zentat fn data de 15 mai, la Gltc.- 
lari. (M.D.)••••••••••••••••••

o MULȚUMIRI. Periodic, 
reprezentanți ai unității dc jan
darmi din Orăștlc se deplasează 
în mijlocul copiilor de la casa de 
fete-școlart cu mici cadouri. Jan
darmii au efectuat,, de asemenea, 
numeroase lucrări de gospodări
re în incinta școlii. Pentru toate 
acestea, conducerea casei dc co
pii le adresează tinerilor din u- 
nitatca de jandarmi calde mul
țumiri, în numele școlărițelor 
ocrotite. (E.S.)

FLASH!

• CHIȘINAU. La 12 mai. 
un grup <le elevi ai Liceu
lui de Muzică „Ciprian Po- 
riimbescu" din Chișinău nil 
plecat la Brașov pentru a 
participa la cea <le-a doua 
ediție a concursului națio
nal ;tl liceelor de artă, ce 
se vor desfășura în acest 
oraș, intre 13 și 17 mai — 
informează Agenția Moldo
va-Preș.

■ STRASBOURG. Regi
na Elisabeta a Il-a a Ma
rii Britanii rostit o cu- 
vintare la sesiunea Consi
liului Europei de la Stras
bourg. Cu acest prilej, su
verana britanică a reco
mandat cu căldură Consi
liului Europei „să întindă 
mina țărilor nou liberate 
ale Europei centrale și 
răsăritene", considcrînd că 
„nu există o misiune mai 
importantă" in acest sens, 
în intervenția sa, secreta
rul general al Consiliului 
Europei, dna Catherine l.a- 
luniiere, a amintit că de
ja Consiliul „a început să 
unească națiunile Europei 
centrale și răsăritene"

■ WASHINGTON. Pre
ședintele S.l'.A.. George 
Bush, a anunțat marți un 
plan in șase puncte vizind 
„să redea speranțe” pătu
rilor defavorizate din ma
rile orașe americane Po
trivii agenției France 
Presse, care transmite ști
rea, planul respectiv regru
pează diferite programe 
deja avansate <le Casa Al
bă, dar care nu au fost 
încă pe deplin acceptate 
de către Congres, cil ma
joritate democrată.

FAX
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O dovadă de atașament 
fată de instituție* k
Cum gindcsc directorii dc cămine 

activitatea culturală ?
Căminul Cultural din 

Vulisoara, prin directorul 
său, dna Mariana Hub, 
desfășoară o susținută ac
tivitate. In ziua vizitei 
noastre, omul din fruntea 
instituției dovedea, in vă
zul tuturor sătenilor, că 
este ți un bun gospodar, 
măturind spațiul din fața 
căminului. O dovadă dc a- 
tașament pentru așezămin- 
tul de cultură pe care nu 
am întilnit-o în multe lo
curi din județ. Cu aceeași 
grijă, dna Mariana Iluh 
se ocupă și de pregătirea 
ansamblului folcloric „Iz- 
vorașul- (taraf, soliști, dan
suri dc pe Valea Mureșu
lui), Zarand, Bihor, Ti
miș, unde este ajutată de 
dl loan Popa. Cu această 
formație au fost prezenta
te spectacole in mai mul
te localități din zonă. 
Greutățile financiare pe 
care le intîmpină institu
ția sînt însă mari, mai 
ales cînd e vorba de în
treținerea ei. de asigura
rea transportului în ca
zul spectacolelor artistice, 
plata salariului directoru
lui de cămin cultural etc.

Și totuși, chiar in ase
menea condiții, dna Ma
riana Buh ține la meseria 
sa, acumulează temeinice 
cunoștințe profesionale, gîn- 
d:'ște in perspectivă asu
pra muncii sale. Dovadă

este încercarea dc cerce
tare a folclorului local, 
valorificarea acestuia. S-au 
efectuat înregistrări dc 
cinteze. descîntecc, cunu
na griului, cununa mire 
sei. Această activitate va 
fi continuată, creațiile ur- 
mînd a fi valorificate sce
nic de către ansamblul fol
cloric.

Se intenționează, dc a- 
semenea, organizarea unui 
muzeu al satului. Spațiul 
există, dar nu poate fi 
achiziționat în momentul 
de față de către Primărie. 
Probabil, cu timpul, vor fi 
închiriate 2-3 camere pen
tru deschiderea unei pri
me secțiuni a muzeului 
care să cuprindă cele mai 
reprezentative obiecte de 
artă populară din comu
nă ți să vorbească despre 
creația locală, dovadă a 
unei bogate spiritualități.

Sint aspecte pe care ar 
trebui să se axeze .și alți 
oameni dc cultură, în 
instituțiile din mediu] ru
ral pe care aceștia le con
duc. E o obligație de 
suflet și conștiință care, 
odată declanșată, va da 
roade extraordinare, ce vor 
contribui la întărirea spe
cificității noastre naționa
le, a spiritualității româ
nești.

MINEI, BODE \

BIBLIOTECA ȘI C ITITORII EI
In .i de la prima oră de 

program. Biblioteca din 
comuna G<?oagiu este vizi
tată de cititorii -ăi tradi
ționali — elevii. Am re
ținut citeva nume : Vasi- 
lică Vcreș, Mihai Chere- 
cht ț, Ovidiu Ștefăme, Ni- 
colac Ru*u, elevi in clase
le 1—III ale școlii din lo
calitate. Inapoiau cărțile ci
tite, specifice virstei lor 
— ..Lumea basmelor", 
„Veinicin. Voinicel și Azo- 
rel", ..Din lumea celor ca
re nu uvintă" etc. Tot a- 
tunci. bibliotecara Monica 
Popescu le recomanda alte 
cărți, pe măsură. ținind 
scama și rle programa șco
lară. „Cititorii noștri — ne 
spunea dinsa, nu sint nu
mai elevi, ci și maturi, nu
mărul ■ dor înregistrați rle 
la începutul anului ridi- 
cindu-sc la 290. Cartea 
preferată aparține, in ge
neral. domeniului literatu
rii beletristice. Fondul bi
bliotecii se ridică la 11 267 
de volume, carte de cali
tate - arc tocmai din aceas
tă cauză este căutată dc- 
localnici. Biblioteca este 
căutată ți datorită prețu
rilor mari ale tipăriturilor, 
pe ■ are oamenii cu greu 
ți le pot permite"

— Ce acțiuni ci cartea 
întreprinde biblioteca ?

— Acestea sint diverse. 
Sigur, mai interesante -int 
întllnirile cu scriitorii, or

ganizate cu sprijinul Bi
bliotecii Județene. .Astfel, 
in ultima perioadă ne-au 
vizitat poeții Paulina Po
pa, autoarea volumului de 
poezie „Rugă Mintuitoru- 
lui" și George Mărcanu, 
prezent in placheta „Carte 
dc Paști". Mai au loc ani
versari ale unor scriitori 
ca Delavr.incea, Calistrat 
Hogaș, Gala Galaction. Vic
tor Eftimiu dar și prezen
tări de cărți cu tematică 
diversă.

— Ce cărți sint prefe
rate de către publicul ci
titor, cu precădere 7

— Am primit un roman 
deo-a-bit — „Strălucita mea 
carieră" de Franklin Millcs, 
pe care ;,m și prezentat-o 
cititorilor, cinci volume 
semnate de Romulus Vul- 
cănescu, precum și cărțile 
din colecția ..Globus» care 
rni-au plăcut și mie foarte 
mult și pe care le-am re
comandat cu plăcere.

— Aveți și cititori care 
nu înapoiază cărțile 7

— In general, nu. Doar 
unii elevi de liceu care 
pleacă din localitate, ul
tim), Intenționat sau nu, 
să înapoieze cartea citită, 
ori de care au avut nevoie 
expresă la școală. $1. sin
cer vorbind, mă doare 
pentru fiecare carte care 
nu se înapoiază In fondul 
bibliotecii sau parc vine 
distrusă.

MINEI. BODEA

„Dintotdeauna românul și-a iubit pâmintul"
Acum cîteva zile, cînd 

am fost prin satele comu
nei Rapoltu Marc, era o 
vreme frumoasă. Sătenii 
erau în mare număr la 
lucru. Fiecare pe ogorul 
lui, bineînțeles.

— Da, pentru că la noi 
pămîntul este împărțit în 
proporție de peste 70 la 
sută — ne spunea dl 
l’etrișor Tanc, viceprimar 
la Consiliul Local.

— Și oamenii ii lucrea
ză ?

— Sfecla, cartofii, alte 
semănături de primăvară 
sînt gata, puse în brazdă, 
cum spun țăranii noștri. 
Continuăm cu semănatul 
porumbului, lucrare pe 
care o vom încheia în 
cîteva zile în toate hota
rele comunei. Oamenii, 
proprietarii pămîritului, sînt 
interesați să-l lucreze ca 
lumea...

— Cum? Cu animale la

plug, la jug, ori mecani
zat 7

— Ținem cu dinții de 
modernizarea și mecaniza
rea lucrărilor în agricul
tură. Nu ne putem întoarce 
la plugul cu două vaci 
costelive la jug. La Ra- 
polt șî Rapolțel am con
stituit o asociație agrico
lă cu mai bine de 200 
de membri. Sînt cumpă
rate și peste 15 tractoare 
particulare.

— Adică, oamenii sînt 
porniți pe treabă...

— Ața cum ziceți — 
intervine dl ing. Kajtar 
Arpad, de la Oficiul de 
Cadastru Deva. Noi lu
crăm și sîmbăta și dumi
nica, numai pentru a pu
tea mulțumi pe toți cei 
care au dreptul la pămînt. 
Și nu vă spun un secret: 
nu va rămîne pămîntul 
nelucrat...

— Ceea ce înseamnă și

producții ceva mai bune, 
iile viceprimar Peîrișor 
Ianc ?

— Bineînțeles ! Sătenii 
din Rapoltu Mare, mă 
refer la toate satele, au 
fost dintotdeauna gospo
dari harnici, prlcepuți, 
buni. Acuma, că au pă
mîntul lor, o fac cu atlt 
mai bine, cu mai mult 
folos. Nu există gospo
dărie în satele comunei 
Rapoltu Mare în care să 
nu se crească animale. 
Bovine, oi, porci, capre... 
Pe lîngă grîu și porumb, 
animalele sînt baza la 
noi...

— Cu ce noutăți plecăm 
de la Rapoltu Marc 7

— După mulți ani, în 
care ni se stabileau „sole
le". anul acesta nu am mal 
respectat regula : am semă
nat și 12 ha cu floarea 
soarelui...

GII. I. NEGREA

Privatizare ? Nu !
î> Despre piața din orașul 
;! Brad s-a mai scris. Mai
■ I puțin insă despre ce in
i’ seamnă privatizarea aici. 
;! Dc fapt, este prea mult
■ [ spus privatizare, pentru

că ceea ce s-a petrecut 
;! nu prea poate fi numit 
<J așa. Poate termenul de 
!• dughenizare ar fi mai 
Ș aproape dc adevăr, deși
■ J este cam mult uzitat in 
Ji ultima vreme. Acesta este

însă adevărul ! Am nu- 
!j mărat recent, aici, nu 
> mai puțin de 44 dc du-

ghenc ! Foarte puține din
tre cle ar putea emite 
pretenții Ia o aItă denu
mire. Dughene de toate 
culorile, in toate stilu
rile — fapt ce asigură un 
peisaj inconfundabll pie
ței din Brad.

Pe unele scrie cîte ce
va, pe altele nimic, pe 
unele una scrie, dar alt
ceva se vinde, altele sînt 
goale de-a binelca, pără
site. Mai mult de jumă
tate dintre ele vînd bău
turi alcoolice.

Era într-o zi de mier
curi, iar 23 dintre aceste 
dughene erau închise la 
ora prînzului.

înseamnă aceasta priva
tizare 7 Categoric, nu 1

Am înțeles că Primă
ria are în vedere o pri
menire a pieței orașului, 
în care aceste dughene 
nu-și mai au locul. Idcca 
"este, mai mult decît salu
tară.

V. NEAGU

ii

JB

• * • • • • • • • •
NOTA Izlaz în „centrul

Iertată ne fie compa
rația intre parcul din zo
na Gării Deva și un iz
laz comunal, dar ultime
le priveliști pe care le 
oferă trecătorului tră
dează imaginea unui loc 
părăsit du gospodarii o- 
rașului, de mai multă 
vreme.

Starea actuală a zonei 
este departe de ceea ce 
numim parc : aleile sint 
lăsate de izbeliște, gardul 
viu — dc asemenea, că
rări — după placul fie
căruia și, nu in ultimă 
instanță, — „liotei” pentru 
bețivi. Pentru un tacîin 
complet, imaginea parcu-

• • • • • • • • •

Devei “ ?
lui este întărită de pre
zența patrupedelor — 
ciini, capre, oi, iar 
nou și vaci.

O carte de vizită 
pentru un oraș cu
tenții, dar mai ales pen
tru gospodarii săi.

mai

acidă 
pre-

CORNEL POENAR

• • • • • •

Nu ! Imaginea din fotografie n-arc nici o legătură cu nota publicată 
mai sus. Groapa cu nP& imortalizată pe pelicula fotoreporterului s-a „aciu
it" în centrul nou al Orăș tiei, la cîțiva pași de noua piață și la cam tot atîția 
dc.., primărie. Se „moderni 2ează« ți Orățtia, nu nu mai... Deva.

Foto PAVEL I.AZA

MULȚUMIRILE 

UNUI ȘOMER, 

TATĂ A 9 COPII

„Am lucrat ca strungar 
la firma „Condor” S. A. — 
Filiala S.U.T. Deva, pînă 
în aprilie 1992. Atunci cei 
mari au decis s? fiu în
locuit cu un strungar mai 
tinăr și mai frumos și 
care mai are o calitate: 
este rudă apropiată a u- 
nei doamne sus-puse din 
personalul TESA. Eu nu 
am astfel de calități : cu 
am 9 copii, dintre care 8 
sînt în întreținerea mea, 
iar soția este casnică. Toa
te acestea le cunoșteau cu 
lux de amănunte șefii nici, 
dar sătulul nu crede flă- 
mîndului ; așa n fost întot
deauna, așa este și acum.

Am cerut sprijinul nou
lui primar al Devei, ca 
să aflu adevăratul motiv 
al trecerii numelui meu 
pe lista șomerilor, solici- 
tînd, totodată, sprijin pen
tru copiii mei, dar fără 
rezultat. Cind scriu aceste 
rînduri nu am bani pentru 
a cumpăra ceva de min- 
care copiilor.

In disperarea mea, am 
apelat la Crucea Roșie. Am 
fost înțeles. Este singurul 
loc unde am găsit înțele
gere omenească pentru si
tuația mea disperată. Mi 
s-a dat un pachet cu ali
mente și unul cu haine ,.i 
astfel am avut și eu bu
curia de a da copiilor mei 
cîteva dulciuri, pe care 
altfel nu aveam cu ce le 
cumpăra.

Cei 9 copii ai mei, im 
preună cu noi, părinți: 
aducem mii de mulțumiri 
ceior care ne-au făcut a 
ceastă bucurie"

Am redat in esență scri
soarea dlui Dorel Nistor, 
dm Deva, str Bcjan, blo 
66, ap. 22. Nu ne-a scris 
pentru a ne cere sprijin.i1 
spre a se corecta o inechi
tate. Ne-a scris pentru .i 
aduce mulțumiri unor o.i 
meni, unei instituții, ci 
misiune prin excelență u 
mamtară .Ne-am făcut da 
toria. îndeplinindu-i ,, 
coastă dorință. Adevărul 
insă trebuie spus plnă 1 ■ 
capăt.

in iarna trecută, c6n nrii 
mare parte a salariaților 
din filialele „Condor” S. \ 
s-au aflat în șomaj tch 
nic. De serviciile unor 
insă era neapărată nevoie, 
respectiv in cazul S.U.T 
de cei care trebuiau sa 
facă reparațiile necesare | i 
utilaje tehnologice sau d 
transport, astfel incit, la 
reluarea activității, acest i 
să nu pună probleme. Dl 
Dorel Nistor, cu toate in
sistențele maistrului său 
și ale altor conducători dc 
producție, a refuzat să lu 
crezc in timpul șomajului 
tehnic, afirmînd că arc 
treburi mai importante de 
făcut. Cu toate ace< a, 
disponibilizarea domniei 
sale nu a venit ca un răs
puns represiv la refuzul 
din iarnă, ci ca un cou 
al crudelor realități eco
nomice prin care trecem 
în tranziția spre economia 
de piață.
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PROGRAî
7,00 I’rograr 

Televizi 
Naționa 
din Ref 
Moldov, 

10,00 Actualii
10.30 Super 

Channe
12.10 Ora de 

muzică
13J10 Oameni 

dc lingi
13.30 Jazz-m: 
14,00 Actualii

* Meteo
11.20 Convieț
15.30 Teleșco;
16,00 Muzică 

pentru l
16.30 Forum 
17,00 Actualii

I 17,05 Repere 
moldavi

17.35 P-umur
nem

18,00 Telc-dis 
muzicii 
popular

18.20 Vîrstelc 
pelicule

19,00 Studiou 
econom

I 19,30 Desene 
animate

, 20.00 Actualii

20.35 Sport

20.15 Film se 
„DALL 
Ep. 127

21.15 fn fața
* Partidei 

politice

22.10 IE ‘lecți 
» .ere

j 22,2.,N’c<l<"tr 

in reciti

22.15 în obie<
Silviu f

23.15 Cronica 
i*arlam<

* Actualii

2.3.15 Stadion.

(iod um intrat in Ofi
ciul poștal din fiaia dc 
Criș, la ghișeu se afla in 
plină activitate chiar diri
gintele unității, dna Elena 
Truția, care dc peste .10 
de ani slujește CU Credință 
și devotament cetățenii co
munei. E mult de lucru 
aici. Se deservesc dc către 
lucrătorii oficiului trei co
mune ; Raia de Criș, Bul- 
zrști și Kiblța. lată de 
ce, oficiantele Ileana Ro
tița și Adriana Farcaș sau 
casiera Hozalla Farcaș n-au 
O Clipă dc răgaz., fn fie
care dimineață se ofecfdca- 
aă carturca presei ți a

VESTITORII SATELOR
prestațiilor poștale. Piuă 
la ora 7,15 mașina condu
să dc dl Avram lanou a 
sosit dc la Brad cu ziare
le. I'rmează o cartare ra
pidă și, in zece minute, o 
parte a presei, cea a abo- 
naților din comuna Vata 
dc Jos, H și pornit la druip. 
Insă aici, la Baia dc Criș, 
sint prezenți șl factorii 
poștali locali — Margareta 
Banciu, Borina Tisu, Oli
via Lnpța, F.lina Manațe, 
Letiția Martira, Ionel Loiiș

(dc peste 15 ani pe acest 
post), care își preiau zia
rele (suta «Ic exemplare 
„Cuvintul liber") șl por
nesc spre Țebca, Lunca. 
Caraciu, Rișca. La liișculi- 
ța șl Baldovin difuzează 
pres0 și corespondența Ma
rinară Oprișn, In Itiblța și 
Crișnn — Ioan Popa cu 
Viorica Ștefan.

— în raza dumneavoas
tră dc activitate aveți că
tune foarte îndepărtate. 
Am constatat Că și aici

•int ubonațl la presă. Cfnd 
ajunge ziarul la cititorii dc 
acolo 7

Ne răspunde dirlgintela 
oficiului, dna Elena Tru
ția : In . ..... ași zi, piuă la
orele amiezii. Șj în zile
le de onorare ii mandate
lor poștale, mai concis a 
Celor peste 2 000 de pen
sionari care iți primesc 
cuvenitele drepturi absolut 
fn ziua fixată.

— Cum c posibilă a- 
ceastă operativitate, fiind

că, după cite știm, unele 
sate sini sus la munte, 
unde nu ajung mijloace 
auto 7

— Acolo unde nu ajung 
autobuzele și nici chiar 
bicicleta, se ajunge foarte 
bint*, cXInre I fn satul Dum
brava, unul dintre cele 
mai îndepărtate, presa ®- 
junge piuă la amiază. Dar 
șl la Bulzcști, Tomnatee 
sau Grohol, ohonnții își 
primesc ziarul, cel mai lîr- 
aln pînă după-amiază. în

acest scop, Traian Stănilă, 
Aurica Giurgiu, Ioan Asian 
folosesc cu succes și mul
tă eficiență caii. Urcă ra
pid. sigur, pe toate cără
rile. Șl să vedeți mulțu
mirea celor de sus, c.îrnl 
văd „vestitorii" — nșa le 
zic ci celor care Ic aduc 
în pragul casei veștile ! Sînt 
Qiiificnt Căre nu prea au 
timp să stea lîngă radio 
și contactul lor cu lumea 
e prin zinr. Merită să 
scrieți despre ci I

Ceea ce și facem.

SABIN CERBII

PROGRAM

16,00 Actualii

16,10 Desena 
animate 
STAN ș

16.35 Motor!
17,05 Emisiui 
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simfonii 
Filarmo 
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Enescu"

20,15 O viață 
pentru <

20,15 Progran 
■pilevizi 
Naționa 
din iwp 
Moldovi

21,30 TVE
Internai

22.00 TV5 Fui
22.35 BBC W<

Service.
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Cit de ușor ajunge moar
tea între noi o dovedește 
ți cazul pe care vl-1 pre
zentăm in rîndurile de fa
ță. Este adevărat, uneori o 
ajutăm cu tot ce ne stă 
la indemină, pentru a re
greta apoi. Tardiv, evi
dent. Cam în acest fel 
s-au petrecut lucrurile și 
în familia Cîrlig, din Ani- 
noasa. Și numai de ața 
ceva nu ern nevoie in a- 
ceastă familie. Spunem a- 
cest lucru, întrucît, trei 
copii minori aveau dreptul 
la căldura unui cămin și 
la sprijinul ambilor pă
rinți. Acum nu mai au 
tată, iar mama lor a a- 
juns criminal, cu toate 
„drepturile" ce revin unui 
asemenea individ.

Să vedem mai exact în
să cum s-a ajuns aici.
* Era început de săptămî- 
nă și nimic nu prevestea 
tragedia ce avea să vină. 
Soții Murioara și Dionisie 
Cîrlig hotărăsc să-i facă o 
vizită vecinei lor, I. E. 
Scopul aceștci vizite este 
ușor de ghicit, din mo
ment ce aici se pun pe 
băute. Nu are importan
ță cit au băut. Suficient 
insă pentru ca, întorși a- 
casă, să se ia la ceartă. 
Lucrurile au rămas ln a- 
acest stadiu, pînă cînd 
Nîărioara îj reproșează so
țului că are legături extra- 
conjugale cu vecina. „A- 
tunci soțul meu m-a luat 
la bătaie- — avea să de
clare mai târziu inculpata. 
Ei bine, dacă împreună au 
băut, și bătaia a fost re
ciprocă. Se ajunge chiar 
la rostogoliri. Pentru a 
aplana conflictul, intervin

••••••••••••••

pe rînd ginerele, apoi fii
ca mai mare. Ginerele 
este bătut de soacră, dar 
fiica reușește să-și ducă 
mama la bucătărie. Aici 
vine și Dionisie, pune 
mîna pe un cuțit și-și a- 
menință nevasta. întors 
de la baie unde s-a spă
lat de sîngelc care-i cur
gea din nas. ginerele ia 
cuțitul din mina socrului 
și-1 pune pe masă, după 
care merge din nou la 
baie.

In timp ce soțul stătea 
pe un scaun, ,am luat cu
țitul și i-am aplicat o lo
vitură in spate. Nu re
țin dacă l-am lovit de 
maj multe ori". Fiica s-a 
opus cît a putut acestei 
lovituri fatale. Nu a reu
șit insă mare lucru. în
trucît avea în brațe un co
pil de șapte luni.

„Cînd am ieșit din baie 
— spune ginerel“ — am 
văzut pe socrul meu stînd 
pe scaun și curgîndu-i sîn- 
ge din gură. Soția mea a 
strigat : l-a omorît ! Am 
fugit și am anunțat poli
ția. Cind am revenit, omu
lui îi curgea sînge din 
nas. din gură și din spa
te"

La 3G de ani. Dionisie 
Cirlig moare de mîna pro
priei soții, de mina ace
leia cu care era căsăto
rit de 17 ani și împreună 
cu care a dat viață la 
patru copii 1

Pentru omor calificat, 
Nîărioara este pasibilă de 
15—20 de ani pușcărie Tot 
atitia ani. trei copii mi
nori nu vor avea mamă, 
nu vor avea tată...

VAI1 XTIN NEAGU

•••••«••••••••«

DIRECȚIA REGIONALĂ DRUMURI 
SI PODI RI TIMIȘOARA 

SECȚI \ DRUMURI NAȚIONALE 
D E V \

Scoate la licitație publică terenuri proprie
tate a drumurilor naționale, pentru desfășu
rarea unor activități comerciale.

Licitația va avea loc in data de 21 mai 
1992, ora 12, la sediul Secției Deva, strada 
Rindunic ii, nr. 3/ \.

Lista terenurilor și condițiile de participă
ri? sint afișate la sediul Secției.

Informații suplimentare la telefon 135.38. 
(553)

«•••••«•••«•««««««••««••••«a

Concursul 
din 17 mai

\S( OLI (18) 
— I’tltM \ (7)
Un bun prilej pentru oaspeți de a-și îmbunătăți 
zestrea necesară participării în C 3.
Pronostic : X. 2
ATAI.ANT4 (10) 32 10 13 9 30—30 ll I 1)
— TORINO (1) 32 12 15 5 31—17 .39 ( • 7)
Acasă, gazdele se mulțumesc și cu un punct. 
Pronostic : X
IIARI (15) .32 6 10 16 26—13 22 (—10)
— INTER (8) 32 9 16 7 26—28 34 (-• 2)
Milanezii vor putea recupera cc-au dat dumini
că pe teren propriu celor din... Cremona.
Pronostic : 2

4 < REMONESE (17) 32 5 9 18 21—15 19 (—1.3)
— roma (5) .32 10 15 7 31—28 35 ( | 4)
Ajunși în plutonul pentru cupe, romanii par hol 
tărîțl să nu scape această ocazie.
Pronostic : X. 2

5. FIORENTINA (12) 32 9 11 12 39—38 29 (—3)
— NAPOLI (3) 32 II 12 6 53—36 40 ( | 8)
Oaspeții nu mai au nimio de pierdut (sau de 
cîștigat). Deci, vor miza pe un meci nu). 
Pronostic : X

ti. GENOA (13) 32 9 11 12 3;i— li 29 (—3)
— FOGGIA (9) 32 11 11 10 51—50 .33 ( I i)
Din moment ce insuccesele se țin lanț la ge- 
novezi...
Pronostic : 'X, 2
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SOCIETATEA COMERCIALA 
ELIS S. A. HUNEDOARA 
str. Ecaterina Varga, nr. 3, 

Execută, pe bază de comandă fermă 
cerere pentru populație, următoarelela 

crări :

O
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gărdulețc metalice pentru morminte 
moipimente funerare din beton ; 
garduri metalice pentru particulari ; 
porți metalice ;
diverse produse de construcții metalice; 
diverse produse din fontă turnată ; 
tuburi din beton pentru canalizare ; 
plăci de gard ;
stilpi pentru gard ; 
bolțari din zgură pentru zidărie ;
produse ornamentale pentru parcuri 

(bănci, mese, jardiniere ș.a.);
mobilier din lemn pentru bucătării ; 
praf de curățat ;
molitox ; 
săpun de rufe ;
covoare țesute manual tip „Dorna“ 
tip „București**;
lucrări de hidroizolații Ia terase, 
blocuri ;
alte lucrări la cererea beneficiarilor,

si

Relații suplimentare sc obțin la telefoa
nele : 129 33, 1.3(557 interior 116.

(557)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
HUNEDOARA

Aduce la cunoștința deținătorilor de ani
male din municipiul Hunedoara că este strict 
interzis pășunatul în parcurile și pe zonele 
verzi din oraș. Contraienienților li sc vor aplica 
prevederile legale in vigoare. (559-1)

CONVOC A R E 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

HUNEDOARA
Convoacă pe toți deținătorii de garaje din 

zona str. Lătureni, str. Mureșului — stația dc 
mortare I.C'.S.IL — S.A., să sc prezinte la 
sediul Primăriei, camera 23, în data de 21 mai 
1992, ora 1(1, pentru clarificarea situației exis
tente. (559-2)

A.T.C.O.M. ALBA — ALBA IULIA 
str. Deccbal, nr. 2

Primește oferte de colaborare în producție 
comerț pentru spațiul situat in blocul A 9, 
ud, str. Transilvaniei, nr. ,31 (234 mp - 295

si
li

mp de depozitare).
Ofertele se primesc la sediul A.T.C.O.M. 

pînă la data de 18 mai a.c., ora 15.
Informații suplimentare la telefoanele 968' 

I318G și 13(1(15. (MO)
__ ■ — • t ' ~~~ • ~~~ • ~~~~ ' ' ~~~ * ~~~

praviețulre oaspeților.

7. ( VSERTANA (18) 
— BRESCIA (1)
Greu <lc presupus
Pronostic : X

33 6 17
33 12 18 

că liderul

10
3
va

26—37
15—27 
ceda la

29
12
C:

(-3) 
( 1-8) 

iscrta.

8. LUX E (17) 33 9 11 13 30—37 29 (-3)
— BOLOGNA(8) 33 12 10 11 36—37 31 (0)
Gazdele nu-și pot 
îngreuna șansa dc
Pronostic : 1, X

permite vreun eșec, 
rămîncre în ,.B .

care ar

9. l,U(T HESE (9) 33 7 18 8 29—30 32 (•»)
— AV ELL1NO (20) 33 7 13 13 28—42 27 (—7)
Numai o victorie ar mai aduce speranțe de su-

Pronostic : 1, 2

10. PALERMO (16)
— PADOVA (12)

33 8 13
33 7 17

12
9

36—38
26—27

29 (—3)
31 (—3)

Ambele echipe au mare nevoie de puncte. In 
acest caz, le vor... împărți.
Pronostic : X'

11. PISA (7) 33 11 13 9 39—32 35 ( 3)
— UDINESE (6) 33 10 16 7 33—31 36 ( ' 2)
Meciul arc o marc însemnătate în palpitanta 
luptă a promovării.
Pronostic : 1, X, 2

12. REGGIANA (4) 33 11 15 7 32—27 37 ( | 6)
— PIACENZA (15) 33 9 12 12 31—36 30 (—4) 
Echipele privesc meciul cu obiective opuse. 
Pronostic : 1, X

13. VENEZIA (19) 33 5 18 10 27—33 28 (—4)
— MODENA (13) 33 10 11 12 29—35 31 (—3)
Venețienii, campioni în... egalurl, nu prea se 
arată dispuși să-și satisfacă proprii suporteri. 
Pronostic : X

DowElanco
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Pentru combaterea buruienilor 
anuale și perene la o gamă 

largă de culturi dicotile
• Deosebit de efectiv pentru corn

baterea costreiuiui (sorghum hale- 
pense) din culturile d0 soia, sfeclă, 
floarea soarelui etc. • Combaterea 
pirului (Agropyron r. Cynodon d), \ 
în plantațiile de vii și pomi. • Este v 
compatibil cu celelalte erbicide. In
secticide și fungicide • Ploaia nu 
afectează acțiunea după o oră de 

.aplicare.
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI l
ILIA

Organizează în a treia duminică din lună ț
■, ANIMALE ȘI AUTO-ț

4
1
*
t

T1RG DE MĂRFURI, 
TURISME, în localitatea Ilia.

Pentru animale și autoturisme, la ieșire 
din Ilia „între poduri", iar pentru mărfuri — 
în piață, pe str. Prundului. (558)

A.C.R. DEVA

ANUNȚA
EXCURSII
1. GRECIA — 9 zile transport autocar.
Itinerar: BUCUREȘTI — SOFIA — SALONIC 

ATENA — KALAMBANKA — retur;
•

I

ț

V
*
4 
1 
iF

*1

1
A 
I

1

perioada : 28 mai — 5 iunie i 18—2G Iunie; 
9—17 iulie 1992 ;
preț : 66 150 lei (inclusiv taxă viză).
SOCI — odihnă — 16 zile, transport tren)

— cazare hotel dcmipcnsiunc ;
— perioadă : 22 iunie — 7 iulie; 12— 

27 iulie ; 2—7 iulie 1992 ;
— preț : 30 205 lei. 

YALTA — odihnă — 16
— cazare hotel
— perioada : 14
— preț: 31 863

GERMANIA — transport 
MUNCHEN — NURNBERG 
— STUTTGART; 
grafic dc deplasare și prețuri diferențiate 
avantajoase.

CONDUCERE AUTO
a) închirierea poligonului auto pentru învățarea l

conducerii automobilului ; '
b) facem înscrieri pentru școala dc șoferi, ca- > 

tegoria B, pentru seriile mai, iunie, iulie, la ț 
prețuri deosebit do avantajoase.

VÎNZARI CAUCIUCURI
• La atelier A.C.R. Deva, produse made în 

ITALIA, puțin uzate. (539)

2,

3.

4.

zile, transport tren; 
-J- pensiune ;
— 29 iunie 1992 J 
lei.
cu autocar :

HEU BRONN

SOCIETATEA COMERCIALA
PRODSERCOM S.R.L. DEVA

str. A. Șagupa, nr. 2

OFERĂ SPRE VÎNZARE :

ț

Ia! 
020’ 

l 
calitate, \ 

numai

• cafea boabe în ambalaj de 40 kg, 
1 050 lei/kg pentru alimentație publică șî 1 
IcUkg pentru unitățile alimentara ;

• faianță Ia comandă, culoare, 
cantitate cu un adaos comercial de 
la sută.

Comenzile sc primesc la telefon 11548, 
zilele de luni—vineri, între orele 10—13.

014)

S.C. „HAȚEGTRANS** S. A. 
HAȚEG

l

Hț 
. * 
ii^

Anunță scoaterea la licitație a următoarelor 
autovehicule :

• 14 buc. autobasculante R 19 215 DFK
• 1 buc. remorcă auto
• 1 buc. autocisternă produse petroliere 

R 8 135 FCC
• 1 buc. autotractor cu șa R 19 256 DES 

turbo
• 1 buc. semiremorcă ASTM 22
Licitația sc va ține la sediul S.C. „Hațeg- 

trans" S. A. Hațeg, în data dc 21 mai 1992.
Relații Ia telefon 70570 — director tehnic. 

(556)
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PUBUUTRTE
V'NZARl -
CUMPĂRĂRI

• \1ND Dacia 1 300.
convenabil. Informații hia, 
județul Hunedoara, tele
fon 223. (2809)

• \ 1ND Opel Kadett 
1.8.1., model deosebit, 
A.B.S. 1987, vișiniu metali
zat, 11500 DM. Informații 
Deva, telefon 23193.

(2803)
• SOCIETATEA Comer

cială „PRODIMFEX-COM" 
SRL Deva vinde en gros : 
țigări Viceroy, țigări Win
chester, casc de bani T 85, 
becuri GO W, 75 W, 100 W, 
televizoare color Beko, dia
gonala 5G cm, pantofi da
ma Siria. De asemenea, 
vinde cu amănuntul : fri
gidere Arctic, congelatoare 
Arctic și drujbe electrice.

• VÎND apartament trei
camere decomandate, cen
trul civic Hunedoara, și 
Dacia 1 310, stare excep
țională. Informații la te
lefon 957/15516, după ora 
18. (3394)

• CUMPĂR sau preiau 
contract garsonieră. Deva, 
telefon 19530.

(3300)
• CUMPĂR teren, casă

in Deva. Deva, telefon 
15199. (3375)

• VÎND convenabil trac
tor U G50, R. K„ remorcă 5 
tone, multiple piese schimb. 
Telefon 967/581G8.

(3408)

• VlND sau schimb a- 
partament 3 camere, etaj 
1, bl. 21, sc. B, ap. 13. Si- 
meria. Piața Unirii.

(3104)

• VlND casă, dependin
țe, grădină. Simeria, str 
Ciocîrliei. nr. 16.

(3410)

• VLND apartament 2
camere, confort I, Deva, 
bdul N. Rălcescu, bl. 22. sc. 
A. ap. 18. Relații sîmbă- 
ta și duminica, după ora 
10. (3405)

• VlND casă ultracen
tral, gaz, apă, cu posibili
tate de construcție, sau 
schimb cu apartament trei 
camere, exclus Micro 15. 
Deva, telefon 20295. orele 
16—2". (3403)

• \ ÎND difuzoare 250 W 
și alte instrumente muzi
cale. Telefon 956/41607.

(3401)

• VÎND casă, comuna 
Băița, satul Lunca, nr. 14.

(3399)

• VlND Dacia 1 300 a-
variată Călan, telefon 957/ 
30339. (3398)

• VÎND Dacia 1 300, sta
re de funcționare, cazan 
țuică 120 litri, aparat su
dură monofazic. Romos, 
437, telefon 49131, Laos.

(3397)

• VÎND livadă, satul 
Plopi, comuna Bretea Ro
mână. Deva, telefon 21198.

(3396)

• VÎND motocicletă cu 
ataș MT 10, 650 cmc, 36 
CP, stare perfectă. Deva, 
20966, orele 18—21.

(3395)

• VlND casă, dependin-
țe, curte. Țărățel, 
Informații Brad,

nr. 223, 
telefon

50836. (3389)

• VlND frigider Fram
70, stare perfectă. Deva,
telefon 25159. (3392)

• VlND televizor alb-
negru. Diamant 227 . Cris-
tur, telefon 71G80.

(3393)

• SOCIETATE comer
cială ..vindem cuptor elec
tric pentru patiserie. De
va, telefon 27558.

(3350)

• VÎND roiuri și fami
lii albine. Relații satul 
■Hondol, comuna Certej, 
Cazan Viorel. (3380)

• VÎND mașină de scris,
25 000 lei. Deva, telefon 
18942. (3387)

• VÎND urgent casă
(gaze, grădină). Hunedoa
ra, telefon 13490, între 
9—13. (2909)

• VÎND ladă frigorifică
Bosch, 300 litri, frigider 
Privileg, 170 litri, televi
zor color Corting, piese 
autoturism Talbot Simca. 
Hunedoara, telefoane 16556, 
18367, 18039, (2911)

• VÎND sintetizator di
gital K 1 și stație cu boxe

SEMAF ‘R
DE PE

k

I
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• intr-un tragic acci
dent de circulație comis 
pe strada Hunedoarei din 
Hațeg, și-a pierdut viața 
minora Lazăroni Doinița, 
în vîrstă de 5 ani, iar 
Tomiță Rul de 3 ani a 
fost grav accidentat. Au
torul accidentului, I.elcșan 
Corin-Costel, de 22 ani, 
din Hațeg, fără ocupație. 
Este cercetat în stare dc 
arest. Autorul moral al 
accidentului este și Babi 
Tit>eriu din Hațeg, pro
prietarul autoturismului, 
precum și Prejban Dănuț 
— șofer profesionist.

• Viteza excesivă, ne
adaptată la condițiile de 
drum, este cauza acci
dentului în care învăță
torul Brăila Victorian, 
din Riu de Mori, și-a 
pierdut viața pe DN 68, 
între localitățile Totești 
și Hațeg. Alături de el, 
șoferul profesionist Cioro- 
gatu Ioan, de 25 ani, a 
rămas infirm pentru toa
tă viața.
• Părinții l-au lăsat 

nesupraveglicat pe mino
rul Istrate Vasile din Pe
troșani, iar acesta a fost 
accidentat grav de auto
turismul 3-HD-9870.
• Adormit la volanul 

autoturismului 3-AB-48I6, 
Stoica Petru, de 36 ani, 
a părăsit partea carosa-

. w . MM • «MM • — • — • —* MMM • •“• * • *

COOPERATIVA „MOȚUL”
B R A D

Închiriază, în colaborare cu cei interesați, 
conform Hotâririi U.C.E.C.O.M. nr. 4/24.09. 
1991, spațiile ele la parterul complexului vechi 
din Gtirabarza, rămase disponibile.

Relații la sediul cooperativei, din str. 
Cuza Vodă, nr. 3, telefon 50688. (543)
• • MBM * « MM» 9 9 9 9*^ 9 “
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pentru ciutară solo. Hune
doara, telefon 24620.

(2913)

• VÎND mașină de scris 
electrică. Informații Timi
șoara, telefon 96/156670. '

(2914)

• VÎND convenabil ca
să, grădină, garaj. Infor
mații satul Răcăștie, nr. 
136, (2915)

• VÎND apartament 2 
camere (Dacia 10/6-1). Hu
nedoara, telefon 14613.

(2916)

• VÎND videocamcră Hi
tachi cu casetă mare. Hu
nedoara, telefon 24077.

(2917)

O F E R1 E
DE SERVICII

• „IMPEXCOM L & E 
SRL" Deva, str. Mărăști, 
Gojdu, oferă servicii de 
consignație, vînzare de 
mărfuri alimentare și nea
limentare ia preț conve
nabil.

• OFER servicii de con
tabilitate pentru firmă 
particulară. Deva, telefon 
17944, orele 17—20.

(3406)

• COOPERATIVA „Pres
tarea" Simeria angajea
ză de urgență contabil șef. 
Informații la telefon 60281, 
zilnic, între orele 8—15.

(3411)

• PRIMARIA Ilărău a- 
nunță concurs pentru pos
tul de director de cămin 
cultural, în 22 mai 1992. 
Condiții înscriere : studii 
medii sau superioare; să 
nu fi fost salariat în func
ție de activist-propagan
dist al ideologiei comuniste; 
vechime în muncă 3 ani. 
Informații suplimentare la 
Primăria Ilărău, telefon 
68104.

ÎNCHIRIERI
• CAUT garsonieră sau 

apartament de închiriat, 
nemobilat, în Hunedoara. 
Telefoane 957/24215, 18377.

(2910)

• CEDEZ contract gar
sonieră în Deva. Informa
ții Deva, 29098. (2810)

• ÎNCHIRIEZ aparta
ment 2 camere, confort I, 
parter, telefon, în Hune
doara, zona gării, pentru 
birouri sau cabinet medi
cal. Relații Deva, tele
fon 956/11879, după ora 16.

(3391)

PIERDERI
• PIERDUT tichet de 

alimente, pe numele Milian 
Vasile, eliberat de Ali
mentara nr. 38 Hunedoa
ra. Îl declar nul.

(2912)

DECESE

• CU adincă și nemăr
ginită durere, fiii Mircea 
și Radu, nepoții Rodica, A- 
drian și Sebastian deplîng 
trecerea in neființă a ce
lui care a fost un bon 
soț, părinte, bunic și e- 
xemplu de familie,

(3402)

EUGEN SINESCU
înhumarea v’a avea loc

azi. 14 mai 1992. ora 14.
în cimitirul ortodox clin
str. Eminescu, Deva.

• COLEGII de ser
viciu sînt ai’ături de 
Radu Sinescu la grea
ua încercare pricinui
tă de decesul tatălui 
său,

EUGEN SINESCU. 
și transmit sincere 
condoleanțe.

(3109)
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ADMINISTRAȚI A FINANCIARA 
A MUNICIPIULUI DEVA 

cu sediul în Piața Unirii nr. 2

ORGANIZEAZĂ CONCURS
în data de 5 iunie 1992, ora 40, la sediul 

unității, pentru ocuparea următoarelor posturi:
• 2 economiști — pentru b n iia de 

inspectori ;
• un analist-programator
Actele necesare și relații privind condițiile 

încadrare și participau* Ia concurs se potde 
obține la sediul ui ilății.

Dosarele cu actele se primesc piuă la data 
de 1 iunie 1992. (565)

BANCA COMERCIALA ROMANĂ 
SUCURSALA JlOLTEANA 

HUNEDOARA—DEVA 
Piața Unirii nr. 3

rasa de schimb 
Sannis Deva.

I
I

f

l

i•

DIVERSE
• CU autorizația nr. 

5250/91, eliberată de Pre
fectura Deva, s-a deschis 
Asociația Familială „Măgu
rele", cu sediul în Bucti- 
reșei, nr. 33, avînd ca o- 
blcct de activitate vînzare 
de mărfuri alimentare și 
nealimentarc, indigene și 
din import. (3360)

• FAMILIA îndure
rată anunță trecerea 
în neființă, după o 
lungă și grea sufer'n- 
ță, a dragului lor tată

ȚÂRUȘ sergiiei
Înmormîntarca va a- 

vea loc vineri, 15 mai, 
ora 14, la capela cimi
tirului catolic din De
va, str. Eminescu.

(2807)

I 
I 
I 
I
I

ȘOSELE ADUNATE
în 
un

bilă a drumului, 
urma impactului 
pom și-a pierdut
• în aceleași condiții 

au fost grav accidentați 3 
pasageri din autoturismul 
l-HD-9423, la volanul că
ruia, în stare dc obosea
lă, a adormit Enachc loan, 
de 38 ani, inginer din 
municipiul Petroșani.
• C'hivu Iulia-Cosmin, 

din Orăștie, dc 18 ani, 
elev Ia Liceul dc Mate
riale de Construcții De
va, fără a poseda permis 
dc conducere, profitînd și 
dc neatenția unchiului 
său care a lăsat clicile 
în contactul autoturismu
lui, s-a urcat la volan și, 
în compania unor colege 
dc vîrsta lui, a pornit pe

iar 
cu 
viata.

străzilc orașului Călan. 
A fost stopat Ia timp de 
organele de poliție.

Mai sînt și irespon
sabili care, după ce au 
consumat alcool, s-au ur
cat Ia volanul autovehi
culelor. Printre aceștia : 
Bota Luigi din Deva, vop
sitor la Dacia Service, 
Iurean Ovidili din Oi ăș
tia, patron la firma ABC 
S.C. și Niculcscu Adrian, 
din Orăștie, șofer profe
sionist.

1,1. maj. PETRU IIOSU, 
clin cadrul 

Inspc eteratului Poliției 
Județului IIuncdoarn

— serviciul circulație —

.1/20/618/1991
Cont : 307050601 l).C. Deva

REDAI (IV Șl ADMINISTRAȚIA:
2 701) Deva. str. I Decembrie, 35, 

iudcțul Hunedoara 
Telefoane • 11275. 12157. 11269 

Iciclon Tipografic: 25904 
Fax 16061
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Vinde Ia sediul său și Ia 
valutar din incinta Hotelului 
precum și prin filialele din Petroșani, 
doara, Brad și Simeria

CERTIFICATE DE DEPOZIT 
valoare de :

25 000 lei
50 000 lei

100 000 lei 
dobîndă de 55 la sută pe an.

Relații suplimentare la sediul băncii
telefoanele 19559, 11745, 18360, interim 
17 sau 21. (

in

cu

R.A.M.G.C.L. HUNEDOARA

ANUNȚA

Marți, 19 mai 1992, se sistează furnizarea 
apei reci în municipiul Hunedoara, între orele 
7—20, pentru racordarea magistralei de 0 500 
la rețeaua oraș. (561)

SOCIETATEA COMERCIALA 
TURIMPEX S.R.L. BRAȘOV

str. Constantin Brîncoveanti, nr. 38, 
telefon 921/51810, telex 61393, fax 51531

Vă oferă posibilitatea de a vă spori venitu
rile proprii prin participarea la sistemul co
lectiv de întrajutorare. Participanții se pot 
înscrie cu un număr maxim de 10 jocuri, va
loarea unui joc fiind de 1 500 lei. Cîștigul va 
fi de 5 ori mai mare, rămînind in continuare 
înscris în joc, in vederea obținerii unui nou 
cîștig, fără ca participantul să expedieze o 
nouă sumă.

Primul termen de obținere a cîșligului este 
de circa trei săptămîni de la data intrării in 
contul nr. 40 72 2 05 112, deschis la Banca 
Comercială Română, Sucursala județeană Bra
șov, a sumei expediata de participant prin 
poștă. (51 l)

SOCIETATEA COMERCI M.A 
..ROBES” S. A. BAIA MARI’.

str. Ă . Lucaciu, nr. 162, 
telefoane 99/117229, 413853, telex 33219 

fax 99-113853
EXECUTA ȘI LIVREAZĂ :

• linii tehnologice pentru obținerea uleiu
lui de floarea-soarehii ;

• mori complete cu valțuri pentru grin 
(10, 15, 20, 25, 30, 40 t/2 1 h) și porumb (5, 
10, 15 t/2 1 li). Intermediază proiectarea liniei 
tehnologice și a clădirii, precum și montajul ;

• batoză pentru mac, rapiță, grîu, seca
ră, orz, ovăz, mazăre, fasole, soia și batoză 
pentru porumb (capacitate 300—800 kg/h);

• gatere pentru bușteni 0 500 și 0 800
mm, complet echipate (motor, cărucioare, căi 
de rulare). (513)
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întreaga răspundere pentru conținutul 
articolelor publicate o poarta 

autorii acestora.

osvvrTi
IIPARULl

S.a „Polldava" S.A.
Deva, str. 22 Decembrie 257
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