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LINIȘTEA SĂLILOR DE CLASĂ
Sfîrșit de an școlar. 

După nouă luni de... 
muncă, clopoțelul se va 
„odihni* șl cl, iar peste 
sălile de dană sc t>a aș- 
terne liniștea O liniște 
stingheră, pentru că nu 
nc putem închipui o școa
lă fără copii. O liniște 
nefirească, pentru că 
nc-am obișnuit cu pre
zenta lor încărcată de 
viață, de zbenguială. Dar, 
a sosit și vacanța, cu 
clipele ei dc odihnă, pri
lej de depărtare a „amin
tirilor", care de care mai 
năstrușnice din zilele de 
școală. Vacanța ! Copiii 
au simllt-o cu mult timp 

în urmă /Itenfta, sporul 
la învățat, disciplina nu 
se mai legau de ore, de 
ființa elevilor, tn schimb, 
nerăbdarea curgea în va
luri — „să vină odată 
vacanța'*. Și a venit! 
Pentru unii, cu adevărat. 
Pentru alții, ne gindim 
la absolvenții de clasa a 
Vili-a, sau la cei de li
ceu — mai puțin. Pe a- 
ceștla ii așteaptă exame
nele de treaptă, bacalau
reatul, admiterea tn in
stitutele de fnvățămînt 
superior. Va fi greu, foar
te greu. Timpul, fiecare 
minut trebuie drămuit cu 
arijă. Mai ales de cei 

care se pregătesc pentru 
„bac".

Un examen foarte greu 
va fi, în vacanța mare, 
pentru inspectoratul Șco
lar Județean, conducerile 
de școli și pentru execu
tivul local, care vor tre
bui să găsească, din pă- 
mlnt — de sub pămlnt, 
resursele bănești pentru 
reparații. Și, cite nu sînt 
de făcut ? 1 Mai puțini, 
tot mai puțini sînt doar 
banii. Dar să sperăm că 
adevărații gospodari vor 
găsi izvoarele lor mira
culoase. Pentru ca in 
toamnă viața să revină 
năvalnic in sălile de cla
să 1

MINEL BODEA

„RĂMAS BUN, DOMNULE ÎNVĂȚĂTOR !"

Așa și-au întitulat una 
dintre compunerile lor 
elevii clasei a IV-a de 
la Școala Primară Stăni- 
ja, comuna Buceș, care 
in luna iunie a.c. își iau 
rămas bun de la învăță
torul loan Tomodan, a- 
juns în pragul pensionă
rii după o activitate la 
clasă de dl de ani.

învățătorul loan Tomo
dan s-a născut în 1930, 

■în satul Zdrapțl, comuna 
Crlșcior. tn 1951 a ab
solvit Școala Normală de 
învățători de la Abrud. 
După absolvire, lucrează 

un an la Mihăilenl (Bu
ceș), își satisface stagiul 
militar,- iar din 1955 și 
pînă în prezent a lucrat 
la Școala Primară Stă- 
nija. S-a legat de satul 
Stănlja nu numai pe ca
lea învățămîntului, cl și 
prin căsătorie, soția filn- 
du-l stănijancă.

Pe linia învățâmintu- 
lui a avut mari preocu
pări. Și-a gospodărit bi
ne școala, a pregătit e- 
levli conform cerințelor 
programei școlare, a pre
gătit și prezentat progra
me artistice atit cu ele

vii cit șl cu tinerii satu
lui. La toate repetițiile 
și la prezentarea progra
melor artistice nu i-a 
lipsit acordeonul, pe ca
re Ioan Tomodan l-a fo
losit cu pricepere în a- 
companierca artiștilor a- 
matori din Stănifa.

Învățătorul Ioan Tomo
dan s-a bucurat de mult 
respect din partea cetă
țenilor din sat, iar foștii 
elevi nu-l vor uita nicio
dată. Dc aceea și-au in
titulat compunerea: „ftă- 
mas bun, domnule învă
țător

SIMION V IRTI I.
corespondent
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găgăuzi din parlamentul 
Moldovei au cerut condu
cerii de la ( țiișinău să-i 
pedepsească pe cei v ino
vați de „provocarea" de 
la Ciadir-I.unga „săvirșită 
de ut> grup de teroriști 
condus de ofițeri ai Mi
nisterului Securității Na
ționale", transmite agenția 
ITAR-TASS, intr-o scri
soare difuzată in parla
ment de grupul deputați- 
lor găgăuzi „bugeac" se 
spune că acest eveniment 
nu a fost reflectat de pre
sa de la Chișinău și se ce
re demisia membrilor Pre
zidiului parlamentului Mol
dovei ți a ministrului se
curității naționale.

Scrisoarea subliniază ci 
populația găgăuză susține 
dorința majorității moldo
venilor de a întări suve
ranitatea țării, integritatea 
ei teritorială dar „respin
ge politica de unire cu Ro
mânia, și cere organizarea 
unui reiereodum in pro
blema independenței", men
ționează ITAR-TASS. De
putății grupului „bugeac" 
au cerut analizarea proble
mei gâgăuze la următoarea 
sesiune a parlamentului.

■ SVRAIEVO. O coloa
na in care se atlă colone
lul John VVilso, comandan
tul grupului de observatori 
militari de la Sarajevo al 
forței de protecție a Nați
unilor • nit<- (I ORI’RDN<’>, 
a fost supusa tirlirilor, 
miercuri seara, intr-o sub
urbie a capitalei bosniace, 
un militar fiind, cu acest 
prilej, ușor rănit.

■ BRI XELI.ES. SJ.\. 
intenționează „să iircurajc- 
z- Națiunile Vriile să îm
piedice Serbia și Munfe- 
negru să devină succesoa
re ale fostei Iugoslavii in 
organizațiile internaționale 
— a anunțat un purtător 
dc cuvint american dc la 
N VI 0

CUVINTUL LIBER

Oaspeți francezi la Deva
O delegație a districtu

lui z\rras din Franța a so
sit, miercuri seara, în mu
nicipiul Deva, într-o vizi
tă de amiciție. Delegația 
este condusă de dl Leon 
Fatous, primarul districtu
lui Arras, ți este alcătuită 
din dra Catherine Genis- 
son, adjunct de primar, dr. 
Robert Siauve și I.uc Dar- 
ras. consilieri, ing. Thieray 
Le Bot, ziaristul Pascal 
Butstraen, precum și dnii 
Peyronie Jean. Hermier 
Pascal, Dupont Christian, 
Lefevre Patrick ți Roland 
Pige.

Delegația a fost primită 
de dnii Ovidiu Ilagea, pri
marul municipiului, Virgil 
Boca, vicepnimar, de con
silierii consiliului local, 
conducători de societăți 
comerciale ș.a.

Tn cursul zilei de ieri, 
oaspeții francezi au avut 
convorbiri, la sediul consi
liului local, cu conducerea 
municipiului și cu factori 
dc decizie din viața eco- 
nomico-socială, pe terne 
referitoare la dezvoltarea 
urbanistică a reședinței de 
județ, prezentîndu-li-se

principalele proiecte ale 
acestui domeniu. Apoi s-au 
vizitat municipiul Deva șl 
principalele obiective eco- 
nomico-sociaie.

în cadrul discuțiilor, au 
fost abordate probleme 
privind gospodărirea mu
nicipiului, realizîndu-se o 
seamă de înțelegeri pen
tru colaborarea în cele mai 
importante domenii ale 
vieții economico-sociale. 
Discuțiile s-au purtat în- 
tr-un climat de deplin 
interes, dc cordialitate și 
prietenie.
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CONTRAPUNCT

Agresiuni neconvenționale

■ HELSINKI. {SC t a 
creat un grup de lucru în
sărcinat cu examinarea si
tuației din fosta Iugosla
vie ți a decis trimiterea 
unor misiuni pentru cer
cetarea situației minorită
ților din Serbia.

■ W ASHING TON. Se
cretarul de stat american, 
James Baker, ți-a anulat 
călătoria la Rio de Janei
ro, pentru a putea, la ce
rerea președintelui George 
flush, să se ocupe de con
tinuarea negocierilor Cil 
Moscova consacrate dezar
mării nucleare

FLASH!
I

O secretul succesului. 
I Secția broderie — seric, a Coo- 
I perativel „Iforia* din Brad și-a 
■ asigurat „front" de lucru pentru 
I o perioadă detcrmi'iată, încheind 
I contracte. cu diverse societăți 

comerciale din județ și din ju- 
I dețe limitrofe. Dna Maria Da- 
Ivid, responsabila atelierului, ne 

dezvăluie „secretul" succesului: 
I realizarea de. cantități mici și 
I chiar dc unicate din modelele 

artizanale cele mal apreciate, 
. (E.S.)

Q PENTRU C.AlATORI. In 
ultimii 2—3 ani parcul de auto
buze cu emblema „Coratrans" 
Deva a sporit mult. Numai anul 
trecut au fost achiziționate din. 
Import (Ungaria) 10 autocare Ilca- 
rus. Modeme șl elegante., noile 
mașini oferă cele, mal hune con
diții de transport pentru călători, 
mai cu seamă pe traseele, lungi. 
(Gli.I.N.)

Q 7.1 GHIȘEE. Ceva s-n 
schimbat In bine in privința ser
viciilor Poștei centrale din Deva 
Omul nu mai așteaptă la geam 
să l sc. facă „favorul" de a fi în
trebat ce dorește. I'inicțlonaritle 
sînt operații e, ba chiar... ama
bile. I cțl Zice, că rm-șl fac devii 
datoria. E-ad ra'. Dar după 
otita vreme de indolența, plic

Cu siguranță, agresiunea 
neconvențională nu c o in
venție a timpurilor noas
tre. Ea a fost practicată 
îitcă din vechime, chiar 
dacă nu conștient și siste
matic. cum se intimplă 
azi. în zilele noastre însă, 
conceptul a fost conștien
tizat și teoretizat, fiind pus 
de acord, cum s-ar zice, 
cu ultimele cuceriri ale 
științei. Teoretic, el ține 
de domeniul serviciilor se
crete, de unde, în linii 
mari, a ajuns ți la cunoș
tința „prostimii". Se parc 
că noi, românii, întirziați 
ca de obicei, abia acum 
începem să luăm cunoștin
ță de existența, de perico
lele și posibilele sale efec
te. De aceea nu e rău să-l 
privim mai îndeaproape.

Agresiunile necon vențio- 
nalc sînt căi și mijloace 
dc constituire a unui răz
boi psihologic pe care Ci
neva îl declanșează împo
triva Cuiva, pentru a ob
ține anumite avantaje, tn 
Unele cazuri, scopul poate 
fi identic cil cel al unui 
război-răzhoi, adică al li
nei agresiuni convenționale. 
Mijloacele predilecte sini 
dezinformarea prin zvoii 
sau știre falsă și discredi

tarea prin calomnie sau 
distorsiooarea unor adevă
ruri. Una dintre căile mo
derne ți cele mai eficien
te de insinuare a agresiu
nii ncconvenționale este 
lobbyingul, altfel zis influ
ențarea sau manipularea 
oamenilor de sfat prin 
intermediul unor ageriți 
speciali care acționează în 
culisele forurilor naționale 
sau internaționale. De la 
revoluție încoace. România, 
care stă încă foarte prost 
la capitolul lobbying, este 
supusă mici agresiuni ne- 
con venționalc fără prece
dent. fățișă sau disimulată, 
dar la fel dc. păgubitoare. 
Bunăoară, declarațiile și a- 
luziile repetate la iugosla- 
vizarea României ale „pă
rintelui" Tokcs (al cui pă
rinte?) silit o formă tipi
că de agresiune neconven
țională deschisă. Ca și 
știrile false emise dc mij
loacele de informare ru- 
seșli cu privire la impli
carea noastră militară în 
conflictul din Transnistria. 
1 o efect al lobbyinguliii 
ostil nouă este condiționa
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tiseală și chiar.., dispreț, cu care 
nc-ntîlncam cândva frecvent, 
schimbarea parcă-l nefirească. 
De-ar deveni ceva obișnuit... (E.S.)

O .1 DOUA O Alt A. Pe spa 
țiile verzi și plantate administra
te de primărie, în Deva se face 
deja a doua tnnsură a gardului 
viu și a doua cosire a gazonului 
E bine, c foarte bine. Mai sini 
insă suprafețe, plantate sau pa 
zonate aflate în administrația a- 
sociațiilor de locatari care n-au 
fost toaletate nici măcar o dată. 
O soluție trebuie găsită pentru 
ca și acestea să arate ca intr-un 
oraș cu pretenții. (I.C.)

0 PEDEAPSA MURIT AL A 
/.'event. Tribunalul județean Hu
nedoara șl-a spus cuvintul in do

sarul privind inculpații Pleșa 
Olga și Pleșa Ghcorghe trimiși 
in judecată pentru infracțiunea 
de t'âtăinarc corporală prevăzu
tă și pedepsită de art. 181, Cod 
Penal.

Pleșa Olga a fost condamnata 
la l an muncă coreețională, iar 
Pleșa Gheorghe. la 6 luni muncă 
coreețională, Dc asemenea, a ■ 
obligat pe inculpați să plătea- a | 
părții rătămate sume de '»000 
lei despăgubire și 5 000 lei chel
tuieli de judecată. Legea pedep
sește aspru vătămarea corporală 
Aviz amatorilor !
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rea primirii României în 
Consiliul Europei de situa
ția din Republica Moldova. 
Chiar dacă a fost, se pa
re, dezamorsată in ultimul 
moment, condiționarea a- 
ceasta tot agresiuni ne- 
convențională st* cheamă. 
Un exemplu mai subtil, 
dar poate și mai perfid, de 
asemenea agresiune n> '-a 
oferit recent Budapesta: 
o expoziție cu fotografii 
de copii (arați din Roma
nia. Trccind peste faptul 
că însăși ideea de a expu
ne public poze de copii 
handicapați e perversă, 
rămin niște întrebări : de

Agresiuni neconvenționale
ce tocmai la Budapesta ? 
de ce copii tarațl și nu 
supcrdotați sau pur și sim
plu normali ? de ce copii 
(arați din România și nu 
din Ungaria ? acolo n-or 
fi existmd ? Răspunsurile 
smt la indemina oricui. Și 
mai trist <* insă cinil aceste 
agresiuni vin, cel puțin a- 
parent, diir interior. Ne 
putem astfel întreba (și 
chiar ne întrebăm) dacă 
toate intimidările bizare 
sau enigmatice, precum 
mineriadele, presiunile șan
tajate ale unor sindicate, 
temporizările absolut sus

pecte ale Parlamentului, 
nu sînt cumva modalități 
sau efecte ale unor agre
siuni neconvenționale. Ca 
și zvonurile cele mai stu
pide. Cum ar fi, de pildă, 
cel periodic reiterat că de 
la iutii de lună Guvernul 
nu are bani să plătească 
salariile (sau pensiile). Și, 
cu toate că plățile se fac 
de fiecare dată, zvonul este 
resuscitat în răstimpuri, 
spre spaima panicarzilor 
care il transmit mai de
parte, contribuind incon
știent la întreținerea unei 
atmosfere de nesiguranță.

Cine produce astfel do zvo
nuri ? Sursa lor o internă 
sau externă ? Nu știu. Si
gur c că, prin producerea 
unor stări de spirit defe
tiste, dezabuzate, semănînd 
neliniște, descurajare șl 
neîncredere în Guvern, 
chiar dacă au o irespon
sabilă sursă internă, ele 
își ating scopul, făcînd jo
cul „prietenilor" care ne 
poartă sîmbetelc din afa
ră. Dar, vorba ceea, nu 
mor caii cînd vor cîinii. 
Din fericire, agresiunile 
neconvenționalc au și o 
slăbiciune : de obicei sînt 
ușor de identificat. Pentru 
asta c suficient să nil fii 
idiot.
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IMPORTANT PENTRU FACTORII POȘTALI 

ȘI DIFUZORÎI DE PRESĂ

Ziarul „Cuvîntul liber", cotidian independent al 
județului Hunedoara, consecvent în prezentarea nou
tăților din viața politică, economică și socială a ju
dețului nostru, a informațiilor la zi din țară și de 
peste hotare, ajunge zilnic pînă Ia cele mai îndepăr
tate cătune hunedorene. Din dorința de a stimula 
factorii poștali și difuzorîi din societățile comerciale 
pentru creșterea numărului de abonamente și a răsplă
ti eforturile ce le fac, indiferent de anotimp și dis
tanțele ce trebuie parcurse aproape zilnic, redacția 
ziarului ,.< uvîntul liber" iși propune premierea tri
mestrială a primilor trei clasați în ordinea 
rului de abonamente contractate și difuzate :

nuniă-

Dreptul la replică
Frintr-o adresă, purtînd 

semnăturile dlor ing. Ale
xandru Brâteanu, director, 
și ing. loan Faur din par
tea sindicatului de la Fi
liala Teritorială Deva a 
„Romsilva” R. A., sîntem 
rugați să publicăm acest 
drept la replică, urmare 
a unui articol publicat în 
ziarul „De-ale Poliției", e- 
ditat de S.C. „Agenția Con
trast" S.R.L.— Alba Iulia, 
care a fost difuzat în ora
șul Orăștie, acesta avînd 
un conținut denigrator la 
adresa unui salariat al Fi
lialei .Romsilva".

Iată cuprinsul scrisorii 
ce ne-a fost adresată și-J 
vizează pe dl Pompiliu 
Oancea, redactor șef al zia
rului amintit :

Domnule Redactor șef.
In cuprinsul ziarului dv 

nr. 12, sub titlul „O fosilă 
nomenclaturistă se opune 
privatizării f, sînt prezen
tate cititorilor, drept rea
lități, stări de fapt care 
ocolesc adevărul. Tn pri
mul rind este ncreală afir
mația potrivit căreia dl 
Dumitru Șuluțiu s-ar opu
ne privatizării. I-icul Șu- 
muștău și imobilele ce 
există acolo se află în pre
zent in proprietatea statu
lui român și sînt în admi
nistrarea Ocolului Silvic 
Orâștie, din cadrul Filia
lei Teritoriale Deva a 
Romsilva R.A. Acest patri
moniu n-a fost și nicj nu 
poate fi scos din proprie
tatea statului decît în con
dițiile legii.

La inițiativa dlui Florean 
Lupu ți a INSISTENȚE- 
LOR dlui Suluțiu, Filiala 
Teritorială Deva a întoc
mit un proiect de contract 
de închiriere a lacului șl 
clădirilor către firma dlui 
Florean, urmînd ca acest 
proiect, prin aprobarea pe 
care consiliul do adminis

trație al Regiei ROMSIL
VA R.A. București să o dea 
conform solicitării nr. 2822 
din 26.X 1.1991, să devină 
operativ.

In repetate ocazii dl Du
mitru Suluțiu a intervenit 
la Filiala Teritorială Deva 
în favoarea proiectului 
respectiv. Fiind agreat și 
de noi acest proiect, la 
rindul nostru am interve
nit telefonic pentru clari
ficare. Și la nivelul regiei 
Romsilva clisță intenția 
de rezolvare favorabilă, 
dar forma juridică de în
cheiere presupune compli
cații, fiind in discuție pa
trimoniul de stat.

Ca urmare. Filiala Teri
torială Deva a dispus ca 
pină la perfectarea forme
lor, Ocolul Silvic să-și e- 
xercite obligațiile de pază 
și administrație a zonei. 
Această obligație de fapt 
a existat, întrucit intre O- 
colul Silvic și firma Flo
rean nu s-au făcut forme 
de predare, contractul ne- 
fiind aprobat.

Referitor la investițiile 
făcute de dl Florean la Șu- 
muștău, domnia-sa cunoaș
te faptul că una dintre 
clauzele contractuale pre
vedea -că orice investiție 
se face cu acordul proprie
tarului, așa cum cunoștea 
și faptul că doar aproba
rea Regiei ROMSfLVA 
R.A. BUCUREȘTI ponte 
da putere legală contrac
tului.

Am înțeles și înțelegem 
că zona prezintă interes 
pentru locuitorii orașului, 
fap'ul că se pretează pen
tru dezvoltare, așa cum 
sîntem convinși că doar o 
inițiativă particulară cu 
capital poate transforma 
zona respectivă într-nn loc 
de agrement.

Referitor la conținutul 
denigrator al articolului

privindu-1 pe ing. Dumitru 
Șuluțiu, sîntem de părere 
că s-au depășit limitele 
bunei cuviințe. Mai întii, 
că dl Șuluțiu n-a fost 
niciodată nomenclaturist, 
nefiind ales in funcții de 
partid la nivel de unita
te, oraș ș.a. O viață de om 
a fost și este încă unul 
dintre inginerii silvici ca
re au servit și servesc cu 
dăruire profesia. A condus 
cu competență Ocolul Sil
vic Orâștie. Rezultatele 
activității nu sînt probate 
numai prin cuvinte — căci 
acestea se rostesc și cu 
bună și cu mai puțin bu
nă intenție — cit mai a- 
les prin fapte, prin lucrări 
silvice care reprezintă 
mărturii concrete ale dă
ruirii și ale competenței.

Afirmația noastră are a- 
eoperire nu numai în a- 
precierile favorabile pri
vind activitatea dlui Du
mitru Șuluțiu cit și în 
faptul că dl Șuluțiu n-a 
fost menținut arbitrar pe 
post după 1 ianuarie 1990, 
el a fost ales prin vot se
cret (unanim) de către co
lectivul de angajați ai O- 
colului Silvic Orăștie. A- 
ceasta a fost o recunoaște
re democratică a calităților 
unui om și există in acest 
fapt mai mult adevăr de
cît în speculațiile ce s-au 
făcut pe scama unor infor
mații incomplete.

Prezentarea denaturată a 
realității, folosirea cuvîn- 
tului scris împotriva unui 
om care este încă marcat 
de un tragic eveniment de 
familie, nu sînt gesturi 
corecte și nici creștinești.

Dl Florean, pentru a că
rui inițiativă purtăm încă 
respect, ar avea posibili
tatea de a alege alte căi 
pentru a-și realiza obiec
tivele, poate cu mai multe 
șanse de succes.

„DISTRACȚIE"
Copii nesupravegheați 

din cartierul „Aurel 
Vlaicu" al orașului Ha
țeg nu găsesc altă dis
tracție decît să țin
tească geamurile unor 
unități comerciale. Cea 
mai recentă țintă a fost 
chioșcul de legume și 
fructe, fn orele cit a 
fost închis, ferestruicile 
lui au fost făcute țăn
dări. Acum chioșcul arc 
un aspect jalnic, iar 
pagubele sînt mari. Se 
pare că... țintașii vor fi 
depistați, iar părinții 
lor vor plăti, bineînțe
les. (N.S.).

Premiul I 4 000 Iei
Premiul II 3 000 lei
Premiul III 2 000 Iei

Ordinca premianților va fi stabilită de conducerea 
redacției împreună cu Direcția Județeană de Poștă și 
RODIPET, iar numele ciștigătorilor vor fi publicate 
în ziarul „Cuvîntul liber".

O NOUĂ UNITATE PRIVATIZATĂ

întreprinzătorii Tiberiu și Gabriel Eriiș au înfiin
țat S.C. „Universal Ercom" S.R.L. Hațeg. Pe strada 
Rîu Mare, la nr. 1, ei au deschis o modernă unita
te, în care toți cei care-i trec pragul găsesc o gamă 
largă, diversificată de mărfuri : confecții, încălțăminte, 
produse alimentare, băuturi răcoritoare și alcoolice, 
țigări, multe altele. (N. S.)*

HOȚUL ATÎRNAT ÎN GARD
Jntr-o noapte, ofițerul 

de serviciu de la Poliția 
din Orăștie a ridicat re
ceptorul telefonului ce «u 
na Insistent.

— Alo, poliția ?
— Da.
— Sîntem paza de la 

unitatea „Favlor". Vă rog 
să trimiteți pe cineva pină 
!a noi.

— De ce ? Ce s-a în- 
tfmplat ?

— Este un om atîrnat 
In gardul ce împrcjmuleș- 
te Biserica Evanghelică.

Un echipa) s-a deplasat 
urgent la fața loculo! ți 
a văzut, Intr-adevăr, un 
om atîrnat în gardul me
talic.

— Ce faci acolo 7„— an 
întrebat polițiștii.

— Bine, hîc, mersi. Mc, 
sftiu, hîc...

— Dă-te jos.
— Aș vrea, hîc, dar nu 

pot, hîc. M-am agățat, 
hîc.

Oamenii în uniformă l-au 
ajutat pe cel de pe gard 
să coboare, apoi l-au luat 
cu ci să-l întrebe de una, 
de alta, cum le stă în 
obicei. Și lata ce-au aflat: 
Nlcolac Dan Crlșan din 
Orăștie, fără ocupație, deși 
către 25 de ani, trecea 
băut bine pe lîngă Biseri
ca Evanghelică. A văzut 
poarta și ușa de la beci 
deschise. A Intrat fără 
ezitare, s-a uitat fn jur șl 
a pus ochii pe două cutii 
eu gresie șl cîtcva sticle. 
A luat cu el cutiilo șl 
patru sticle șl a ieșit in 
stradă fără Să-1 vodă ni» 
meni. S-a dus la bunicul 
său, unde împreună eu

un prieten au băut două 
din cele patru sticle. Ixt-np 
fi băut pe toate, dar două 
nu erau cu vin, ci cu 
ulei comestibil.

— Păi stai așa l-a
zis N. D. Crișatl prietenu
lui — că mai sînt sticle 
în pivniță...

Clătinîndu-se, a luat-o 
din nou spre Biserica E- 
vanghelică. l’oarta era 
insă închisă. N. D. O. nu 
s-a dat bătut șl s-n cățărat 
pe gard. Era însă foarte 
beat șl a rămas atîrnat 
acolo. Noroo că l-au vă
zut paznicii de In „Fa- 
vlor", altfel in gard fși 
petrecea noaptea. Adică, 
pardon, ce noroc 7 Mai de
grabă viceversa.

TRAJAN BONDOR
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cu sediul in București, str. Dem. I. Dobrescu, nr. 4—6, sectorul 1, 
Vinde prin licitație publică conform Legii nr. 58/1991, H.G. 

nr. 63 și 758/1991, următoarele active :
--------------------------------------------------------r-------------------------------------------------------- --------- ■—.

1.

2.

3.

CABANA „TELESCHI" 
IZVORUL MUREȘULUI

CABANA„RUNC"

CABANA 
VALEA DE PEȘTI

Adresa Preț de Taxa dc
activului pornire pârtiei-

(lei) pare (lei)

Izvorul
Mureșului 
județul 
Harghita 
Cimpulung 
Moldovenesc 
județul

21 000 000 30 000

Suceava 57 000 000 60 000
Cimpu 
lui Neag 
județul 
Hunedoara 203 000 000 75 000

Vizionarea activelor 
poate face la fața locului, 
zilele de luni pînă vineri, in
tre orele 
mentația 
informații se pot obține de 
la domnii 
Ion, la telefon 117936 și fax 
114938, zilnic intre orele 9 - 
20.

Licitația deschisă cu stri
gare va avea loc in ziua de 
10 iulie 1992, ora 10,00, la 
sediul Casei de Licitații ,,Via
mond", str. Căderea Bastiliei 
nr. 61 B, sectorul 1, 
rești.

Taxa de participare 
citație și garanția de 
sută din prețul de pornire a

se 
in

10—16, iar docu- 
de prezentare și

Blaga loan și Miu

Bucu-

la li-
10 la

la ca-

„Viamond sau cu

— Filiala sectorului 
pină la 1 iulie

licitației pentru activul 
re se licitează se achită in 
numerar la casieria Casei de 
Licitații
CEC in contul S.C. Viamond
— SRL, nr. 40.72.106.101.47
- BCR
1 București, 
1992.

Terenurile aferente active
lor se dau in folosință pină 
la clarificarea situației juri
dice, conform H.G. nr. 834/ 
1991.

PRESELECȚIA LICITANȚI- 
LOR VA FI FĂCUTA CU 10 
ZILE ÎNAINTEA TINERII LI
CITAȚIEI. (677)
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PROGR

7,00 I’rogr
Telcv
Națio 
Repu 
Mol 

10,00 Actur
* Mei

10,20 Calen 
zilei 

—»0,30 Film i 
„Și s 
lvain 
(Copr 
Franț 
mani:

12.25 Video 
12,50 Desco

Plane
13.10 Ora d 
11,00 Actus

* Mei 
iy Mond 
lfll Reflei
15.10 Reciti 

operă
15.25 Prcur 

ria
16,00 Limbi 
16,30 Muzi< 

toți 
16.45 Trage 
16,55 Aciua 
17.00 Emisi 

limba

18,05 Camp 
curop 
de fo:
OLAT 
SCOȚ 
Trans 
direct

20,00 Actua

20.10 fn fal
* Par 
tice și

21^ lamp 
europ 
de fol 
C.S.I. 
geru 

' Trans 
direct

23.00 Maga 
24,00 Actua
0,20 Intîlnii

miezu

PROGR?

16,00 Actua

16.15 Descr

16,40 Tradi

17.10 I’cstii 
„Tini 
muzii

19.10 1789.. 
Specti 
in Ce 
ral „i
Pomp 
ocazi: 
rului 
Frânt

20.10 S p o

20.15 Progi
Telev 
Națio 
Repu

21,30 TVB 
ciona

22,00 TV 5

22,35 BUC
Servi
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O emblemă a calității și diversității

S. C. „MUREȘUL" S. A. SOIMUSp * • • •
înființată din martie 

1990. Societatea Comer
cială ..Mureșul S.\. Șoi- 
mitj, avind ca obiect de 
activitate producerea, in
dustrializarea și comercia
lizarea produselor agro
zootehnice, prestări de 
servicii și import — <\- 
port. dispune de o capa
citate de creștere și mgră- 
șarv cu un rulaj anual 
.1. ioni) de capele bovi
ne și 1 300 de porci. Cu 
utilajele aferente, și un 
abator propriu in care s< 
Prepară anual peste 150 
tone produse din carne.

I nitatea își asigură pro- 
dușii (Viței, purcei) din 
producție proprie și din 
i ampărări.

Pentru asigurarea bazei 
furajere, societatea a a- 
vut in folosință 20] ha 
teren arabil și 150 ha pă
șune, care la ora actuală, 
ca urmare a înțelegerii 
greșite de către comisiile 
de aplicare a Ia gri nr. 
18, au fost repartizate in 
întregime altor benefi
ciari.

Rămasă, practic, fără 
teren agricol, societatea a 
preluat, prin negocieri, 
de la proprietari particu
lari, o suprafață de peste 
150 ha, pe care a insă- 
mințat-o cu plante fura
jere, asigurîndu-și, astfel, 
continuitatea proceselor 
de producție.

personal Califi cat. plnrn.U. I. constituie

*

furajate și mgri jite de un 
materie primă a societății.

1

*

1 Metaloplastîca Orăștie-in meciurile 
de baraj pentru promovarea 

în Divizia B
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\A RECOMANDAM 

PRODUSELE 

NOASTRE•

• salam „Valea Jiu
lui”

• salam ,A alea Pra- 
hov ci"

• salam „Mistrețul"

• < iritați de casS a- 
fum.iți •> la ( luj

• caltaboși, singcrc- 
te, toba, slănină 
afumată

• carne tranșată de. 
vita si porc

1 N V rg A T I E

\ i/it.iți magazinul 
propriu din centrul 
inimii ipiului I) C V a. 
\ cți ob- <rv a că la noi 
sc pr.i< tî<.i pr< turi 
lll.il mi< i t ii 50—Ed) 
Iri^kg fața de cele ale 
altor societăți.

Jirope

-torid

INI ORM.iȚII 
SUPI IMEVTARE'

LA TEI.ELON
68191

Bine 
sursa de

In abatorul soii-tâții, carnea este sortată și Iran țață pe calități.

Materiile prime superioare ți calificarea înaltă a personalului abatorului 
asigură preparatelor o ca litote superioară.

Magazinul propriu din centru) Devei (bulevardul 1 Decembrie) oferă spre 
vînzare produsele proprii.

j

Clasată pe primul Ioc in 
Campionatul județean, edi
ția 1991 —1992 ce s-a în
cheiat in ziua de 16 mai 
ac., Metaloplastica Orăș
tie s-a detașat clar de Mi
nerul Certej, ocupanta Jo
cului al doilea, la o dife
rență de 8 puncte cu un 
golaveraj de 113—28, de 
departe cel mai bun din 
serie !

Dar, după cum ne spu
nea antrenorul, prof. Ion 
Crăciuncscu, intrcgul lot 
sc pregătește cu multă 
sîrguință pentru meciurile 
de baraj pe care le dispu
tă după următorul pro
gram : duminică, 14 iunie 
Metalurgistul Sadu — Me
taloplastica Orăștie ; mier
curi, 17 iunie, ora 16,00, 
Metaloplastica Orăștie — 
Termoconstrucția Tr. Seve
rin (stadionul central), 
miercuri, 24 iunie, Metalo
plastica Orăștie — Meta
lurgistul Sadu : și în 28 
iunie, Termoconstrucția Tr. 
S. — Metaloplastica Orăș
tie.

Deci, baraj cu trei echi
pe, desfășurat în sistem 
tur-retur care, practic, pre
lungește competiția cu o 
lună de zile. In aceste con
diții, lotul Mctaloplasticei 
și-a continuat pregătirile

sub iitenta îndrumare a 
antrenorului, bine cunoscut 
și în județul nostru pentru 
competența sa și dăruirea 
cu care lucrează cu fieca
re jucător in parte.

Iată lotul ce participii 
zi de zi la pregătiri : I,as- 
cu, Blaju, Dumitrescu —. 
portari ; Iștvan, Ștefan, A- 
saftei, Ursan, Chica I. Cor
nea — apărători ; Căpu-i 
șan, Dumitrcasa, Matache, 
Pădurcanu, Durea, llici — 
mijlocași ; Dancm, Ghem», 
Szidorac, Radu, Contor șl 
Chim 11 — înaintași. Deci, 
sînt inulți jucători cunos- 
cuți pentru numeroșii iu
bitori ai fotbalului, foști 
divizionari B. care doresc 
să readucă echipa intr-c 
divizie superioară. Si nu 
ne îndoim că nu o să fio 
așa. Pasionații acestui fru
mos sport din Orăștie aș
teaptă cu un deosebit in-1 
teres desfășurarea partide
lor de baraj. Este necesar 
însă ca și publicul să fie 
alături de echipă, să par
ticipe intr-un număr cit 
mai marc la meciurile de 
acasă. De fapt, se anunță 
spectatori și din Deva, Si- 
meria și... Cugir. Partidele 
din baraj au miză. sînt 
atractive.

SABIN ( ERBU
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SOCIETATEA COMEIK IAEA

„CO.MLE.MN" S.A.

I w 
I w 
I %

sediul în Deva, bdu) Decebal, bl. C, parter I 
Invită pc toți clicnții care au cumpărat I k » *

I 
I
I * 
I 
5
I%
I

mobilă cu plata in rate să-și achite sumele 
ce le mai datorează, pentru a se evita calcu
larea unor dobinzi majorate, în funcție de 
ilobînda practicată de bancă. (4»74>)

S. C. RELTON S.R.L.

Avind sediul central al jocului „OPTIM" în bdu) 
Saturn, nr. 37 II. Brașov, telefoane 92/127261 sau 92/ 
129296.

Vă invită să participați la Jocul de întrajutorare 
socială 
la alegere

de inirajuioriire | 
,OPTIM", care vă oferă' trei sisteme de joc |

»
• jocul OPTIM I. Cu o cotizație de 1 500 lei și |

max. 10 cotizații (15 000 lei), puteți obține un premiu I 
de 10 000 lei, respectiv 100 000 lei. Din aceste premii* 
sc reține o sumă egală cu cotizația inițială pentru O| 
nouă înscriere. J

• îștigurilc s<' atribuie după o perioadă cuprinsă |
între 3 șl 6 .săptămîni de la confirmare ; «

• jocul OPTIM II RAPID — cu o cotizație doi 
1 000 lei și maxim 10 cotizații (10 000 lei) puteți ob- J 
ține un ciștig de 3 000 Ici, respectiv 30 000 l<’i, plus | 
o înscriere |a jocul OPTIM I (intre 1 500 Ici și 15 000 * 
lei).

( îștigurilc 
zile de 
mision 
talitate

I 
co-1 
to-j

*
I

)i o |
I sau OP- I*

I 
I
I
k

i*

se atribuie in termen de minim 
la confirmarea de primire. Nu sc reține 
nici fond de risc, acestea fiind folosite in 
pentru premiere ;
jocul OPTIM III RAPID <11 GARANȚII- Cu

o cotizație de 2 000 lei șl maxim 20 <le cotizații (-10 000 
lei) puteți cișliga 40 000 lei, respectiv 80 000 lei și o 
înscriere la primele două sisteme OI’TIM
TIM II RAPID.

de minim(îștigurilc se atribuie după o perioadă
3 săplăinini de la confirmare.

Participanții la joc pot expedia sumele 
dat poștal cu confirmare de primire în 
402300746128 pentru S.C. KELTON S.R.L. BANKCOOF
BRAȘOV, pe verso sc va menționa sistemul OPTIM 
I, OPTIM II. sau OPTIM III. (690-2)

prin tnan- 
contul
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PUBLICITATE
ANIVERSARI

• CU ocazia împlinirii 
Grstei de 15 <lc ani a fra
ților gemeni Ion oi Susana 
din satul Rovina, familia 
Zaba -ir,schi le urează ,.I,a 
multi ani !* 13995)

VlNZARI— 
CUMPĂRĂRI

« VINI) Dacia 1 300. De
va. tc’ek.n 20507. dună ora 
<e (4471)

• CUMl‘ \lî piese mici
mobilier antic, tablouri și 
sile obiecte antice, plata 
avantajoasa. Telefon 96/ 

1 (1169)
• ' :\D brutărie și go-

goșcrie. Hunedoara, tele
fon 9.v •'11633. intre orele 
19—20. (1466)

• SOC1FTATF \ Agroin-
dustria'.i „Ardeleana" Sin- 
tandrci vinde la licitație 
grajd, țoproanc. alte bu
nuri. in ziua de 15 Iunie 
1992. ora 11 Lista de In
ventar se găsrțte la sediul 
unitlițo (4107)

• V1ND Opel Kekord 20
6. stare buna. Hunedoara, 
telefon 17tn7, orele 18 — 
20 (4473)

• V1ND camionetă Mer
cedes lienz, 3.5 t, Diesel. 
Bei-a, telefon 18233.

(4355)
• CUMPĂR apartament 

3 camere, decomandate, et. 
1-2. centra], pivniță, ga
ră) Deva. te:efon 29659.

(4447)
• \ 1ND motocicletă Sim-

■ori 250. ataș, piese schimb. 
Orăștie, Gh. Doja. 39 A, 
după ora 15. (4474)

• CUMPĂR teren pen- 
*)i casă in Deva. între

150—3v0 mp, preț convena
bil. Informații teicfon 
50825, Brad. (4475)

• VÎND apartament două 
camere. Deva, teicfon 22976.

(1476)
• VtND Trabant. Sime-

ria, str. V. Alccsandri, nr. 
16. (1478)

• VÎND urgent televi
zor color „Elcrom", 45 000 
lei, magnetofon semiprofe- 
sional „Rostov**, boxe Sony, 
benzi stare excepțională. 
Deva, telefon 18613, 12585.

(4179)
• \ ÎND video recorder 

japonez, nou, preț conve
nabil. Deva, telefon 13167.

(4182)
• VÎND casă, anexe gos

podărești șl grădină, satul 
Boz, nr. 108, preț 3 500 
DM sau lei. Informații 
Deva, telefon 29488, în
tre orele 10—1?

(4481)
■ VÎND camion IFA, cu 

remorcă, fabricație 1587. 
Deva, telefon 25G14.

(4187)
• VÎND BMW 728, injec

ție, fabricație 1980. De
va, teicfon 23720, după ora 
20, 7 000 DM.

(448G)
• <;ÎND motocicletă SCU

TER MANET, stare bună. 
Deva, str. Zarandului, bl. 
P 4, ap. 52, după ora 16.

(4488)
• VÎND convenabil in

stalație satelit. Deva, tele
fon 23589. (4491)

• CONSIGNAȚIA „ÎN
TREPRINZĂTORUL" DE
VA vinde frigidere „Artic”. 
1801. la prețul de 49 680 
lei. Informații Deva, te
lefon 25350. (4490)

PIERDERI

• PIERDUT legitimație 
serviciu, eliberată de E.M. 
Barza, pe numele Nagy 
Dorcl. Se declară nulă.

(4170)

ÎNCHIRIERI

• SOCIETATEA Agrico
lă „Ccrna** Peștișu Mare 
închiriază spații pentru de
pozitare, fostele grajduri 
ale C.A.P.

(4483)
• OFER de închiriat a- 

partament două camere. 
Deva, telefon 15596.

(4180)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB garsonieră
Hațeg, cu similar Deva, 
sau apartament două ca
mere. Deva, teicfon 11860, 
după ora 17. (4458)

• SCHIMB garsonieră
confort I, cartier Dorobanți, 
cu apartament două came
re. exclus Dacia, Micro 15. 
Deva, telefon 18526, după 
ora 19. (1184)

COMEMORĂRI

• SE împlinesc șase 
săptămînl de cînd 
ne-am despărțit de bu
nul nostru tată și soț, 
DKAGOMIR BĂLAN.

Nu te vom uita nici
odată. Comemorarea 
sîmbătă, ora 12,30, la 
Cimitirul din str. E- 
mlnescu. Deva. 
Dacă sufletul meu 

Doamne. 
Prea devreme tu l-ai 

vrut, 
Mingile tu, Doamne 

Sfinte, 
Pe acel ce m-au 

pierdut.
(4477)

l
i
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\TCOM DEVA

Mr. Aurel S laicii, nr. I.

VINDE EN-GROS : '

• cauciucuri Michelin noi 14S/13, 155/13,1
165/13, 175/11 6000 Ici/ buc. ;

• țigări : Camel, Vicerov, Assos, IS inches- i
ter, I.M; ' l

• cafea ness Amigo ; \
• stofă și tergal import (650—950 lei/ml). 1
Informații telefon 11581. (686)

• PIERDUT legitimație 
serviciu, eliberată de RE- 
NEL Mintia,- pe numele 
Die idsif. Se declară nulă.

(1168)

• ÎNDURERAȚI și 
ncrnîngîiați, cu amin
tirea mereu vie, fiii 
cu familiile aducem 
un pios omagiu minu
natei și devotatei noas
tre mame și bunici

ȘTEFAN MARIA, 
dispărută dintre noi 
acum 6 luni.

Comemorarea — sîm
bătă, 13 iunie, la bi
serica ortodoxă (str. A. 
Iancu).

Dumnezeu să te o- 
dihncască în pace !

(3994)

DECESE

• FAMILIA dr, Dăn- 
cescu Cornel mulțu
mește colegilor de ser
viciu, prietenilor, ve
cinilor șl tuturor celor 
care au participat și 
au condus pe ultimul 
drum pe cea care a 
fost o mamă, soacră 
și bunică deosebită,

MĂRIUȚA 
DĂNCF.SCV.

(1485)

ȘCOALA DE ȘOFERI AMATORI

C O M O

T I M I Ș O A R A

FILI ALA DEA A

i 
i

i

(

B.T.T. DEVA

Preia mica ;i marc publicitate pentru CU
RIERUL NATIONAL, TINERETUL LIBER, ADE
VĂRUL ți TELEVIZIUNE.

Apclind la B.T.T. aveți asigurata operativi
tatea publicității ți sînteți scutiți de deplasări 
costisitoare ți obositoare la Bucurețti.

Informații la B.T.T. Deva, bdul Decebal, bl. 
( — parter.

Telefoane 956 — 27587 sau 27586.
(693)

I
[

Face înscrieri pentru cursurile lunilor iu- 1 
nie și iulie, iu vederea obținerii permisului ( 
de ((inducere, (alegoria B. ’j

Relații și înscrieri la sediul din Duva, str. 1 
Miirăști (complex meșteșugăresc), telefoane \ 
26145 — orele 9-15, 21837 — orele 18-21, Brad, 
telefon 5161 I. (3210) i

I

I

J SPITALUL ORĂȘENESC BRAD
Scoate la concurs un post do asistent me

dical principal la punctul sanitar Musariu, pe 
data dc 25 iunie 1992.

Relații privind programa de concurs ți 
condițiile de participare la sediul Spitalului 
Orățenesc Brad. (694)

SOCIETATEA COMERCIALĂ

„CORATR21NS

cu sediul în DEVA. str. Horea, nr. 12-11

1

î
I

I

Anunță scoaterea la vînzare, în temeiul \
Legii 58/91 și H.G. 634/91, a următoarelor mij- \ 
loace fixe : i

autobuz. RD 111 
eepere licitație

— 31-HD-4337 —
785 600 lei

preț in-

autobuz RD 111 
eepere licitație

autobuz RD 111 
eepere licitație

autobuz RD 109 
eepere licitație

— 31-HD-5336 —
785 600 lei

— 31-IID-1808 —
1 178 000 lei

— 31-IID-1910 
G50 000 lei

preț

preț

preț

• autodubă mixtă R 10215 — 31-IID-7530 — l 
preț începere licitație 1 800 000 lei.

Obiectul de activitate al acestor mijloace ' 
fixe il constituie transportul de persoane.

Alte relații privind aceste mijloace fixei 
și condițiile de participare lâ licitație se pot J 
obține de la dl Hodorog Gh., telefoane 12160, ’ 
12161. i

Vînzarea se face prin licitație publică, in \ 
data de 10 iulie 1992, ora 9, în Deva, str. ț 
Horea, 12-14. ț

J 
3 '

( 
J

J 
J

(

1

ț

*
1992, în județul

l I
î

î

Taxa dc participare Ia licitație — de 1 000 
Ici și 10 la sută din prețul dc pornire — se 
va achita la casieria societății cu cel puțin 1. 
zile. înainte de data ținerii licitației.

(696)

ORGANIZAȚIA INTERNAȚIONALĂ 
DE FOLCLOR (I.O.V.) 

SECȚIA DEVA — ROMÂNIA 
INSPECTORATUL PENTRU CULTURĂ 

AL JUDEȚULUI HUNEDOARA

ORGANIZEAZĂ

IEȘTII ALULUI INTERNATIONAL DE 
FOLC LOR „S XRMIZEGETl ISA

la care și 
folclorice 
IT \LI \, 
SI’ \\l

-.111 anunțat participarea ansambluri 
din : AUSTRIA, BELGIA, GRECIA, 
NORVEGIA. POLONIA, RUSIA, 

TURCIA, UNGARIA si ROMÂNIA.

c

()

S. C. „ALDEXIM"" S.R.L.
(LUJ-NAPOCA

Pri o magazinul din Deva, str. Spitalului, nr. 1 7
V I N D E:

Zilnic intre orele 10—18, en-gros si en-
del (iile :
• ț IGÂ1H : 

— I.M 125 lei ,
— Wave 100 lei
— Bond (00 lei
— HiLile 100 lei

• DULCIURI
• NESS
• CAI El BQABE ȘI I1LTRU.

(3959)

de 18

SOCIETATEA COMERCIALA
C.I.F. S. A. DEVA

cu sediul în municipiul Deva,
str. Depozitelor, nr. 6

Scoate la licitație publică, în dala
iunie 1992, utilaje terastere ți mijloace de trans
port de diferite capacități.

Lista poate fi consultată la sediul societă
ții. (695)
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Adresăm rugămintea AGENȚILOR ECO- . 
NOMICT CU CAPITAL DE STAT sau PRIVAI ’ 
pentru a contribui, după posibilități, la spon- 
sorizarea acestui prestigios act dc cultură. î

Sponsorii se pot adresa, piuă in 25 IUNIE 1 
1992, Inspectoratului pentru Cultură al jude
țului Hunedoara, cod 2 700, DEVA, sir. 1 De- ' 
cembrie, nr. 28, telefon 956/13966. (688) ’

1
t

.1/20/618/1991
f oni : 307050601 II.C. Deva

III DM (IA Șl ADMINISTRAȚIA :
2 700 Deva, sir. 1 Decembrie, 35, 

județul Hunedoara 
Telefoane: 11275, 12157, 11369 

Telefon Tipografie 25901
Tax : 18061

OT r M* F mw t t f f f taa r ww 9
I

T I P A R U I> >
S.G. „VOLIDAVA** S. A.

Deva. str. 22 Decembrie, 257 
Întreaga răspundere pentru conținutul . 

articolelor publicate o poarta 
autorii acestora. I

'jr”.Lwrx’-ry.


