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■ BRAGA. — Noul gu
vern federal, a cărui for
mare a fost încredințată 
liderului ceh Vaclav Klaus 
și lui Vladimir Meciar. 
președintele Mișcării pen
tru o Slovacie Democrati
că, va fi „de tranziție* și 
riscă să devină „comite
tul de lichidare* a statu
lui comun ceho-slovac. a 
estimat O sursă apropiată 
negociatorilor.

■ VIENA. — Liderul 
slovac, Vladimir Mcciar, 
l-a acuzat pe președintele 
Vaclav Havel de părtini
re politică și de eșecul în
registrat de negocierile 
privind viitorul statului 
Ceho-Slovac. „fn urma a- 
legerilor ce-au dus la dis
pariția de pe scena poli
tică a țării a partidelor 
care-1 susțineau, Havel 
și-a pierdut influența po
litică. a opinat apoi Me
ciar, la o conferință de

l presă la Vierra. Totodată, 
el a confirmat că forma
țiunea sa nu va susține 
in parlamentul federal re
alegerea lui Vaclav Havel 
in funcția supremă, pre- 
cizind că „Slovacia doreș
te un președinte propriu, 
iar dacă cehii îl vor pe 
Havel, este treaba lor".

■ SARA1F.VO. — Bos
nia și Herțegoviira are, in- 
ccpind de marți, un nou 
guvern, punindu-se astfel 
capăt unei crize provocate 
de demisia premierului 
Juro Bețivan, la începutul 
lunii aprilie, după mani
festațiile din fața parla
mentului din Sarajevo, ca
re au marcat declanșarea 
războiului în republică — 
transmite AFB.

l'elivan, reprezentantul 
comunității croate, a fost 
reinvestit in funcția de 
prim-mioistru. după mai 
multe săptămini de nego
cieri.

Ministrul de interne și 
al apărării, Haris Silaj- 
dzici și Jerko Doko. și-au 
păstrat portofoliile, in timp 
ce alți foști miniștri au 
rămas în cabinet, ca titu
lari la alte ministere de- 
cit cele conduse anterior.

Cele trei comunități din 
Bosnia și Herțegovina (mu
sulmană — 43,7 la sută, 
sirbă — 31.3 la sută și 
croată — 17,3 la sută) sint 
reprezentate aproape pro
porțional în noul guvern. 
Acesta, spre deosebire de 
precedentul, conține și 
reprezentanți ai opoziției, 
dar și personalități Inde
pendente și pare mai pro
mițător decit vechiul cabi
net, remarcă ArP.
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REGIA AUTONOMA 
A PĂDURILOR 

„ROMSILVA" R.A.

FILIALA 
TERITORIALĂ 

DEVA

Aduce la cunoștința 
agenților economici au
torizați cl scoate la li
citație publică masă 
lemnoasă pe picior pen-

I
*

I
%

I
w

I
I
*

î
tru exploatare, in raza |

*4

I
4

I

ocoalelor silvice Ilia și 
Simeria.

Licitația va avea loc 
Ia sediul Filialei Teri
toriale din Deva, str. 
Andrei Șaguna, nr. 1. 
luni. 22 iunie 1992.

Lista parchetelor poa
te fi consultată la sediul 
filialei, din str. Andrei 
Șaguna. nr. L 

Relații suplimentare se 
* pot primi de la Filiala > 
I Teritorială Deva, tele- I 
, foanc 16020, 16021, »
113883 și de la ocoalele | 

silvice Lila (telefon 166), • 
J Simeria (telefon 00231). | 

(727) •
I* «44 • ««

I I
I Teritorială Deva, 

foanc 16020,

f •

Boșorodul e o comună 
marc, cu oameni înstă
riți. O comună cu oare- 
cari pretenții de a avea 
locuitorii săi servicii și 
condiții de confort. Nu 
chiar ca la oraș, dar ori
cum. utilități ce nu se 
tntilnesc peste tot.

Dar comuna se eviden
țiază și prin contraste. 
Dacă la centru străzile 
sint asfaltate, spre Ursicl 
nu există nici drum de 
căruță. Dacă unii au fri
gidere și televizoare co
lor, alții n-au nici măcar 
curent electric, două sate 
de munte fiind neelcc- 
trificate. Și, cc-i mal grav, 
nici petrol pentru lămpi 
nu se găsește. „Ne lumi
năm cu luminarea* spu
nea Ludovica Bărbuț, din 
Ursicl. Iar petrolul nu 
este singurul produs care 
le lipsește oamenilor de

Lumini si umbre la Bosorodt I

aici, de multă vreme. 
„Nu găsim chibrituri șl 
sare. Ca să nu mai vor
bim de zahăr și ulei" 
(Maria Borza}. „De un an 
n-am văzut griș și orez. 
Nu sint tenlși, adldași, 
încălțăminte ușoară de 
vară sau de cauciua pen
tru timp" (Tiberica Po- 
povlci). Cit de aprovizio
nat este magazinul sătesc 
n-am putut vedea. Se zu
grăvise și lucrătoarele 
spălau pentru a urgenta 
redeschiderea Iul.

Despre slaba aprovi
zionare cu mărfuri. pe 
care sătenii spuneau că 
le caută în zadar, am 
stat de vorbă cu dl Ale
xandru Barbu, președin

tele Cooperativei de Con
sum Bretea Română, la 
care sint arondate și ma
gazinele comunei Boșo- 
rod. Invocînd problemele 
financiare, datorate do- 
bînzilor bancare foarte 
ridicate, dl Barbu q pre
cizat că produsele sub
venționate — piinea, u- 
leiul și zahărul — sini 
vindute de cooperație tn 
pierdere. Oricum, ulti
mele două fiind dirijate, 
aprovizionarea deficitară 
nu li se poate imputa 
in exclusivitate. Ca de 
altfel și la petrol, pentru 
care se fac demersuri 
permanente la PECO, dar 
fără rezultat, după cum 
spunea interlocutorul nos

tru. Cit privește sarea, 
depozitele, ca să-și aco
pere cheltuielile, ii apli
că un adaos de 70 la su
tă, deci „noi am vinde-o 
in pierdere". Și-atunci fn 
pierdere sint oamenii că 
nu au „sare in bucate". 
Ca să nu mai vorbim de 
zahăr, care nici pe apri
lie nu s-a dat la toată 
lumea.

Fiind una dintre puți
nele Zile de iunie fără 
ploaie, la dispensarul 
medical nu erau decît 
două paciente. Dna dr 
Florența Poenar preciza 
că „așa e vara la noi, oa
menii lucrează". Cadrele 
medicale sint solicitate 
doar pentru urgențe fn

această perioadă. în rest, 
oamenii au timp să-și va
dă de sănătate In sârbă-, 
tori sau fn anotimpul re
ce. La dispensar lucrează 
două doctorițe și două a- 
sistente, ultimele local
nice. Deci, se poate spu
ne că in permanență bol
navii pot găsi un cadru 
medical să le acorde pri
mul ajutor. Cu șareta, iar 
unde e cazul și pe jos, 
cadrele medicale se de
plasează Ia domiciliul bol
navilor netransportabili, 
mai ales la copiii mici. 
Necazuri ? Aceleași ca 
peste tot in sănătate. 
Lipsesc medicamente, 
materiale sanitare, con
dițiile de sterilizare. Și

ESTERA SÎNA, 
VIORICA ROMAN

(Continuare fn pag. a 2-a)

CUVÎNTUL LIBER ANUL IV
NR. 643

JOI,

18 IUNIE 1992

| COTIDIAN 'INDEPENDENT 4 PAGINI • 10 LEI

Constituirea organizației județene 
a Frontului Democrat al Salvării 

Naționale
După cum am informat, 

recent la Deva s-a consti
tuit organizația județeană 
a F.D.S.N. Din materiale
le prezentate, luâri'e de 
cuvint și conferința de 
presă, ce a avut leo cu 
acest prilej, spicuim pe 
scurt: • Desprinderea de 
F.S.N. s-a datorat tn prin
cipal a două cauze : accen
tuarea stilului dictatorial 
de conducere al liderului 
național și devierea parti
dului de la social-democra
ție, la liberalism social o 
Orientarea politică a 
F.D.S.N. este social-demo- 
crația de centru stingă • 
Organizația se adresează 
celor mai diferite categorii 
sociale • Se dorește o co
laborare cu alte formațiuni 
politice social-democrate • 
De asemenea, cu sindica
tele, dar fără dialog poli
tic. • Pină In prezent, fn 
județul Hunedoara F.D.S.N. 
are constituite organizații 
în toate orașele din Valea 
Jiului, municipiile Deva și 
Hunedoara, la Simeria și 
Orăștie, precum și In șase 
comune. De asemenea, din 
Consiliul Județean, la 
platforma partidului au a- 
derat 5 consilieri, iar din 
cel Municipal Deva — 3. 
Din primării orășenești șl 
municipale au mal aderat 
2 primari, 3 vlceprimarl șl 
12 consilieri. De la co
mune, 8 primari, 7 vice-

primarț și 18 consilieri • 
S-a apreciat că cifrele sint 
mici, datorită temerilor 
care există și s-au accen
tuat după demisia forțată 
a celor trei reprezentanți 
ai prefecturilor din jude
țele Iași și Călărași, de
misie orchestrată de Pe
tre Roman și pusă în prac
tică de Doru Viorel Ur- 
su. Aceasta a creat o ba
rieră psihologică, existentă 
și la nivelul județului, in
clusiv la parlamentarii hu- 
nedoreni • In această pe
rioadă de tranziție nu ne 
putem permite o politică 
de liberalism social • Ma
rea privatizare trebuie să 
fie în folosul cetățeanului 
român • In general, presa 
nu sprijină suficient 
F.D.S.N.-ul • Ceea ce 
Petre Roman a făcut la ul
tima Convenție Națională 
a F.S.N. nu a făcut nici 
Ceaușescu • Dacă la con
ducerea F.S.N. au ajuns 
șl carieriști, „vina o pur
tăm și noi". • In 27—28 
iunie a.c. va avea loc Con
ferința Națională a 
F.D.S.N. ■ Incepînd din 
22 iunie a.c., cei care do
resc să susțină candidatura 
domnului Ion Iliescu la 
președinția Republicii, se 
pot adresa biroului senato
rial din Deva, bl. R (par
ter), de pe bdul Decebal.
(V. N„ T. BA

Educația, igiena sexuală - certitudini 
pentru un corp sănătos

De curînd, in județ a 
luat ființă Filiala Jude
țeană a Societății de Edu
cație Contraceptivă și Se
xuală din România (afi
liată Federației Interna
ționale de Planificare Fa
milială). în legătură cu 
activitatea filialei, am so
licitat un interviu dlui dr. 
Sorin Cazan, medic gene
ralist la Dispensarul Uman 
din Geoagiu.

— Filiala hunedoreană 
funcționează alături de 
alte 20 de filiale din țară. 
I,a nivel național, socie
tatea este neguvernamen- 
tală, nonprofitabilă, in
dependentă, cu caracter 
științific, avînd ca scop e- 
ducația și igiena sexuală 
și contraceptivă a oameni
lor, planificarea familială, 
pentru menținerea unui c- 
chilibru între populație și 
resursele de subzistență ale 
familiei. Lucrăm pe bază 
de voluntariat. In asocia
ție se poate înscrie orici
ne dorește (medici, asis

tente, psihiatri, sociologi, 
psihologi, profesori) in in
tenția să se pregătească și 
să lucreze în acest dome
niu. Un fapt îmbucurător 
— Ministerul Sănătății re
cunoaște asociația noas
tră, aprobă și sprijină ac-

A LUAT FIINȚA 
FILIALA JUDEȚEANĂ 

A SOCIETĂȚII 
DE EDUCAȚIE 

CONTRACEPTIVĂ 
SI SEXUALĂ 

DIN ROMANIA

tivitatea sa.
— Die doctor, pentru 

pregătirea dv în acest do
meniu ați urmat în mai 
multe rînduri cursuri spe
ciale în Capitală.

— Am competența ofi
cială obținută în urma 
mai multor cursuri de pla
nificare și concepție fa
milială, efectuate cu Or
ganizația „Medicii fără 
frontiere" din Delgia, cît

UW pe 7L
— Alo. hotelul ?
— Da, vă rog I Aveți imediat... decepția!.

și în rețeaua guvernamen
tală (București), urmate 
de examene de speciali
tate.

— Ce probleme sc ridică 
în fața filialei în momen
tul de față ?

— Obținerea unui se
diu și a unui spațiu cu 
două camere pentru cabi
netul de planificare fami
lială. obiectiv pentru rea
lizarea căruia ne punem 
mari speranțe în Primăria 
orașului Orăștie și Direc
ția Sanitară Județeană.

— Ce înseamnă, de 
fapt, planificarea fami
lială ?

— E un lucru delicat [>e 
care noi, oamenii de s[>e- 
cialitate, dorim să-l facem 
cunoscut tinerilor. Aceas
ta înseamnă — copiii să 
nu fie doriți nici prea de
vreme, nici prea tîrziu. 
nici prea des, nici prea 
mulți. Cuplul trebuie con
știentizat că numărul de 
copii depinde și de posibi
litățile materiale ale fami
liei și de cele ale educa
ției lor în toate planurile.

— Ce sprijin material 
are în momentul de față 
filiala ?

— Dispunem deja de 
materiale contraceptive 
hormonale și de barieră, 
ca și de sterilete ale căror

MINEI. RODI A

(Confirmare tn pag. • 2.a)
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o IUNIE este luna cu eve
nimente Istorice deosebite pen
tru destinul șl conștiința neamu
lui nostru. Simpozionul „Jertfe 
ale eroilor armatei române", or
ganizat de Comandamentul Mili
tar Județean IIuncdoara-Deva. A- 
sociația Națională a Veteranilor 
da Război — filiala Ilunedoara- 
Dcva șl Muzeul Județean, a 
avut loc miercuri, 17 iunie a.c., 
ora 10, la sala festivă a Co
mandamentului Militar Județean, 
rememorând evenimentele petre
cute acum mai bine de 50 de 
ani, precum și consecințele lor 
asupra destinului României. La

simpozion au luat parte, cu co
municări, gen. maior Petru Tea
că, din partea Comandamentului 
Militar, muzeografi (Maria Vir- 
topcanu și Adela Herban), pre
cum și Viorel Cugercan, Dumi
tru Susan și Trandafir Marian, 
pariiclpanți la cea de-a doua 
conflagrație mondială. Cu aceas
tă ocazie a fost vernisată expo
ziția „Români tn marile confla
grații ale secolului XX*. (N. V.).

G SIMPOZION. „110 ANI DE 
LA TIPĂRIRE A „PALIEI". Azi, 
la Sala festivă a Primăriei din 
Orăștie are loc simpozionul știin
țific dedicat împlinirii a 410 ani 
de la tipărirea „Paliei", monu
ment de limbă românească, ma
nifestare organizată de Muzeul 
Județean, cu sprijinul Inspecto
ratului Județean pentru Cultură 
șl Primăriei Orașului Orăștie.

La muzeul din localitate te va 
deschide expoziția „Carte veche 
românească și icoane aflate tn 
patrimoniul orăștian". (M. B.).

G CE FACEM CU LAPTELE? 
Iată o fntrebare pe care șl-o pun 
mai multe femei din satul Batiz, 
care au predat zilnic cite 3—10 l 
lapte la centrul de colectare din 
localitate, dar nu au posibilita
tea să-l valorifice fiecare la 
piață. Deoarece s-au ivit situa
ții cind s-a refuzat primirea 
laptelui, pe motiv cd nu are 
grăsimea corespunzătoare, se 
nasc întrebările: „Ce să facem 
cu laptele dacă la „DEVIL" nu 
se preia ? Cum se face calculul 
la cantitate și la prețul cuvenit 
in cazul cind grăsimea este sub 
8,5 la sută ?" Așteptăm răspunsul 
cuvenit de la S.C. „DEVIL" S.A. 
Deva. (N. T.).

Q SERVIRE EXEMPLARĂ 
Unitatea nr. 20 din Călan a 
„CERNAFRUCT" Hunedoara este 
bine aprovizionată cu legume de 
sezon care se tind Ia prețuri 
convenabile. Magazinul aste cu
rat, bine întreținut, iar cele două 
lucrătoare de aici — Maria Tă- 
rălan și Rvdica Frențoni — se 
străduiesc și reușesc să asigure o 
servire rapidă, plină de politețe. 
(TR. B.).

G PERSEVERENȚĂ. .im re
văzut, după cîteva luni de la 
deschidere. Crama „Danciu" din 
Brad. Aceeași curățenie deose
bită In întreg localul, aceeași 
bună organizare și servire. Dova
dă de perseverență tn realizarea 
unul comerț la înalte standarde 
calitative. IT. I.}.
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chiar furajele pentru ca
lul de la șaretă.

La Școala Generală Bo- 
șorod n-am zăbovit. De 
la învățătoarea Ofelia 
Grecu ani reținut că lo
calul n-are nevoie de re
parații In această vară, 
far copiii se pregăteau 
pentru vacanță. Dacă ci 
erau in penultima zi de 
școală, în activitatea cul
turală vacanța părea să 
se fi instalat de mult. 
Căminul era pustiu, for
mațiile artistice au ră
mas doar amintiri. Și fot 
in vacanță, cam mult 
prea mult prelungi'ă, sînt 
aici și alte activități — 
cca de colectare a lapte
lui și de achiziționare a

linii. Chiar dacă in une
le sate se ajunge greu, 
dacă s-ar găsi soluții a- 
ccstor probleme, ar fi atît 
în interesul industriilor 
de profil, cît și al gospo
darilor. Ar spori, in a- 
cest mod, veniturile mul
tor familii din satele izo
late Dna Tiberlca Po- 
povicl, șefa Oficiului Poș
tal, aprecia că și numă
rul abonamentelor la zia
rul nostm, în aceste sate, 
ar putea crește dacă oa
menii ar avea alte posi
bilități financiare. Acum 
există 7 abonamente pen
tru 6 sate in timp ce in 
Bosorod și Chltld ele tota
lizează 1S6.

.Am consemnat cîteva 
dintre problemele boșo- 
rodenilor. Doar pe cele 
mal presante, căci ele

sînt mult mal multe. Am 
făcut-o cu intenția ca a- 
cestea să fie recepționate 
de cei de la care se aș
teaptă soluționarea lor. 
Pentru că justificările 
nu-i încălzesc cu nimic 
pe acești oameni. Am fă
cut-o și pentru cel ne- 
voiți să trăiască în izo
lare șl uitare. Ne-arn 
bucura dacă gîndurile 
noastre ar ajunge pînă 
la ci. Dar dacă ziarele 
pot fi duse pe cal pină 
îrt vlrf de munte, e mai 
puțin probabil că ele vor 
fl și citite. Căci scara, 
cînd oamenii au o clipă 
de răgaz, nu pot să ci
tească la luminare. Cînd 
și lumina unei lămpi cu 
petrol lipsește, unde să-și 
mal facă loc lumina li
terei tipărite 7

Hoțul
Este un lucru cert că cel 

ce te vizitează cînd nu tc 
afli acasă sînt musafiri, nu 
numai nepoftiți, ci chiar 
nedoriți, întrucît un om 
cu scaun la cap .ți cu in
tenții bune nu procedează 
așa. Un astfel de om s-a 
dovedit a fi Pctruț Mircea, 
din Luncoiu de Sus. Un 
ins trecut de 28 de ani, 
fără ocupație. Cum proce
da el 7 Pindea cînd oame
nii erau plecați și tocmai 
atunci le „trîntea“ cite o 
vizită în ogradă șl în casa 
goală.

Primul la care a pătruns 
în curte, din lungul șir de 
vizite pe parcursul mai 
multor luni, a fost C.T. 
din Mu.sariu-Brad. M.P. 
n-a putut pătrunde în ca
sa omului și atunci s-a 
mulțumit să intre într-un 
atelier, de unde a luat o 
mulțime de scule pe care 
mal apoi le-a vîndut în 
piața din Deva. A dona

și-a pierdut 
victimă a fost dna M.M., 
pe care 6-a oferit s-o în
soțească la Brad. Ajunși 
în oraș, M.M. l-a rugat pc 
M.P.: '

— Răniîi aici — se aflau 
în piață — că eu lipsesc 
puțin. Ține-mi și poșeta.

Abia a apucat femeia să 
dea colțul, că M.P. a în
tins-o cu poșeta. Este ade
vărat că după aceea i-a 
trimis păgubașei actele a- 
flate în poșetă, cei 3 000 de 
lei însă și l-a însușit.

O vreme mai apoi a pi
cat în vizită la I.P. din 
Vălișoara, evident cînd nu 
era acasă. A ieșit din casa 
omului încărcat cu carpe
te, cuverturi, fețe de per
nă etc. După această is
pravă și-a zis că a neglijat 
oarecum satul natal, așa 
că a pătruns în locuința 
unei vecine, F.D., prin 
geamul de la cămară. Și 
de aici n luat fețe de per
nă, cuverturi, un cojoc

geaca
ș.a. Lucrurile furate de la 
I.P. șl F.D. le-a vîndut tot 
la Deva, nu s-a putut însă 
despărți de o geacă, așa 
că a păstrat-o pentru sine.

îmbrăcat cu geaca, a pă
truns în casa luj T.D. din 
Gura Ruzii. Pentru a pu
tea opera cît mai lejer, a 
dezbrăcat geaca și a pus-o 
pe un scaun. Ei, aici a să- 
vîr.șit o greșeală cît el de 
mare ți anume că atunci 
cînd a ieșit încărcat cu 
lucruri de-ale omului a ui
tat de haină. Abia după 
ce a ajuns acasă și-a a- 
mintit de ea. întrucît c- 
xlsta pericoiul că ar putea 
fi prin9 din cauza gecii, 
a hotărît că trebuie nea
părat să o recupereze. A 
lăsat mai întîi să cadă 
noaptea și a pătruns în 
casa unde fusese în tim
pul zilei. Gazda era însă 
pe fază și-1 aștepta...

TR \IAN nONDOIl

MIHNIRE
Scriu aceste rînduri cu profundă mîhnire și cu 

durere sufletească, aflfnd că un grup de tineri ab
solvenți al prestigiosului Liceu „Decebal’’ din Deva, 
la festivitatea de încheiere a anului școlar, și-a în
găduit să asocieze nobilei munci de profesor ideea 
de „trădător” și celei de director echivalentul de 
„golan" : , Mal bine trădător decît profesor / Mal 
bine golan decît director"...

Am slujit și eu mulți ani acest vechi șj apreciat 
liceu. Ii port și acum respectul cuvenit unei insti
tuții de educație și cultură care a dat atîtea gene
rații valoroase patriei noastre. în cei 38 de ani de 
activitate didactică, niciodată nu mi-a fost dat să 
aud asemenea grosolănii, asemenea insolențe la a- 
dresa celor care, cu dăruire și vocație, au contribuit, 
an de an, la formarea atitor oameni de valoare.

Nu acuz pe nimeni, poate nici n-am dreptul s-o 
fac, dar socotesc că dacă In acest mod înțeleg „unii" 
tineri absolvenți de liceu libertatea de exprimare, 
dacă atit de jos coboară puterea acestora de jude
care a muncii educatorilor lor, trebuie să mă în
treb și eu : Gare incotro ne îndreptăm 7 Să nu fie 
societatea noastră nouă capabilă să-i ajute să înțe
leagă șl să aprecieze rostul școlii și valoarea dască
lilor care, i-au învățat carte 7 I

E dureros să auzi și să suporți așa ceva...

Prof. CORNEL CISM \Ș, 
Deva

Educația, igiena sexuală - certitudini 
pentru un corp sănătos

(Urmare din pag. 1)

prețuri sînt sub prețurile 
pieței. în momentul în ca
re vom avea un sediu și 
un cabinet, la noj se va 
plăti doar prima consulta
ție, după care consultații
le de urmărire vor fi gra
tuite. Se asigură o discre
ție totală din partea per
sonalului de specialitate. 
Materialele pe care le a- 
vem sînt de cea mai înal
tă clasă, primite de 
M.S.F Luxemburg.

— Cum veți urmări 
gătirea celor care vă
ajut;) în munca educațio
nală în rîndul tinerilor, al 
elevilor ?

— Vom organiza trei a- 
teliere de inițiere în pla
nning familial în stațiunea 
Geoațiu-Băi, dintre care 
două pentru medici, în pe
rioada 26—28 iunie a.c.,

la

pre- 
vor

și 3—6 septembrie a.c.; al 
treilea atelier este pentru 
profesori și va avea loc 
între 7—9 septembrie a.c., 
unde vor preda formatori 
de la S.E.C.S. București. 
Cazarea masa și transpor
tul vor fi asigurate de fi
lială. Pentru sprijinul ce 
ni l-au promis în organi
zarea atelierelor, noi sîn- 
tem extrem de îndatorați 
Direcției Sanitare Județe
ne. dlui director Alexan
dru Popa și dr. Aurel AI- 
toneanu, precum și Inspec
toratului Sanitar Județean, 
dluj inspector general Va- 
sile Mureșan. Cu ajutorul 
dinților vom introduce în

se- 
Ne 
că

școli educația și igiena 
xuală și contraceptivă, 
bucurăm, de asemenea, 
la Orăștie tînăra genera
ție de medici ginecologi 
reprezentată prin dr. Sido 
Șteblea Gabor, de la Spi
talul orășenesc, a înțeles 
că munca noastră ajută în 
mod fericit 
fă.șurată în 
ginecologie.

— Iar în
— Vom încerca să 

extindem cabinetele de e- 
ducație .și igienă sexuală 
în toate orașele și comu-

munca lor de»- 
cabinetele de

perspectivă ?
ne

nele mari aie județului. 
Apoi, ne vom ocupa ex
trem de serios de bolile 
transmisibile, Inclusiv 
SIDA, implicit in unități
le militare. Iar în colabo
rare cu filialele din Tran
silvania dorim să punem 
bazele unei serioase acti
vități de cercetare în do
meniu și organizare a unor 
centre de pregătire — ade
vărate universități popu
lare — la Geoagiu (pentru 
profesori) la Cluj-Napoca 
(pentru medici 
liști). la Timișoara 
asistente).

— Unde puteți 
tactat. die doctor, 
care doresc să se 
în filiala dv 7

La Dispensarul Uman 
Geoagiu, sau la Orăștie — 
tel. 41456.

genera-
(pentru

fi con- 
de cei 

înscrie

Fundația umanitar - agricolă
1J Dr. Ana și Aurel Vlad

Cine aintem noi șl 
dorim 7 In condițiile 
care in România 
revoluționară Înflorește un 
prosper comerț cu iluzii, 
înde ;ebi In preajma cam
paniilor electorale, noi 
dorim o evadare din po
litic și o angajare activă 
în îndeplinirea unor obiec
tive culturale și social-umn- 
nitarc.

Fundația „Dr. Ana și 
Aurel Viad” a luat ființă 
din inițiativa 
de pasionați 
de ecologie, 
cială și etnografie. Funda
ția îți propune să conti
nue atitudinea activă a 
cunoscutului om politic 
Aurel Vlad, de această 
dată însă nu pe tăriinul 
politic, ci în domeniile so
cial-economic si moral. 
Fundația se bucură de o 
donație din partea moște
nitorului familiei Vlad, în 
localitatea Bobilna. Soli
cităm și pe această calc 
înțelegere din partea fo
rurilor de sp?clalitate. pen
tru a putea intra in po
sesia suprafeței de pă- 
mînt donate, rămase li
beră, de altfel, în urma 
redistribuirii loturilor de 
pămlnt.

Fundația are In otiectlv 
crearea unei ferme în 
care se practică procedeele 

| agriculturii blxlinarmce ți 
, ecologice, încercînd tn a-

ce 
In 

post-

unui grup 
in probleme 
terapie so-

cest fel eliminarea tutu
ror substanțelor chimice, 
beneficiind în acest sens 
de sprijinul unor societăți 
specializate din Elveția și 
Germania. Prin realizarea 
acestei ferme tip, căutăm 
să demonstrăm superiori
tatea unei agriculturi na
turale asupra celei chi- 
micalizate.

Fundația Iși propune, de 
asemenea, crearea în zona 
Feredee a unui așezflmînt 
de tip Champ-hih, in care 
să locuiască bâtrini, or
fani și handicapați. în 
aceeași zonă sc urmă
rește crearea unui muzeu 
de etnografie cu specific 
din Transilvania, cu spri
jinul Muzeului Satului din 
bucurești și al M-n steru
lui Culturii. In cadrul a- 
cestui compicx. se are in 
vedere crearea une' rețele 
funcționale de a’chcre 
pentru țesut, olărit împle
tituri. mos’lă. me rării bru
tărie. toate avtnd un spe
cific rural

încercăm in acest fel in
tegrarea socială a celor 
ce locuiesc in caseU spe
ciale oentru pil ș« in 
azilele de bătrlnl, fiindcă 
noi considerăm că cca 
mai gravă boală a unul 
om este lipsa de creativi
tate. în momentul cînd 
un om începe să creeze, 
se simte uti), cl poate fi 
eliberat astfel de povura

27 magazineComplexul „Ulpia
Vrem 

oa- 
i fie 

de

propriei lui conștiințe de 
a fi inutil.

Dorim in acest fel să 
ștergem puțin din imagi
nea neplăcută care i s-a 
făcut României, de țară cu 
mulți handicapați, 
să arătăm că acești 
meni 
utili, 
foarte 
dragoste șl răbdare, 
integrarea lor Intr-un 
dru spiritual și social tot
odată. și nu izolarea in 
case care dau Impresia de 
rezervații, e poate fi be
nefică. Dorim, de ase
menea, crearea în acea 
zonă a unui sanatoriu bal
near cu sprijinul unor 
firme occidentale pentru 
punerea tn vlipire a cali
tăților apelor termale

în inch?'--re. facem un 
apel tuturor celor ce do
resc să sprijin-* ai cas A 
inițiativă de a face do
nații în contul fundației, 
la

pot și vor să 
Ei au nevoie 

multă înțelegere, 
Doar 

ca-

banca din Deva.

Și

SORIN VI.AIC, 
membru. 

Fundația „Dr. Ana 
Aurel Vlad”

ADRESA : Romania, jud. 
Hunedoara, 2625 — Siime- 
ria. Șosenun Naționalii, 11. 
telefon <156/601110.

CONT : Banca Agricolii, 
Sucursala 
Deva. Lei
Iută: 47968601301
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S. C. „ULl’IA** S. A. DEVA 
(nucleul de bază din fostul 

LC.S.M.I. Deva) 
belul 22 Decembrie, nr. 37 

telefon 13575
COMERCIALIZEAZĂ EN GROS 

ȘI EN DETAILLE:
• mărfuri industriale
• produse alimentare
• servicii de alimentație pu

blică.
Organizat ca un SUPERMAGA- 

ZIN, complexul „ULPIA” vă ofe
ră cca mai largă gamă de măr
furi, de la degetar la... produse 
electronice !

La noi nu pierdeți timp, pentru 
că vă puteți alege marfa dorită Ia 
una din cele 27 unități speciali
zate d?n cadrul complexului.

»>

! k 
o gamă largă de mărfuri din I 
ȚARA Și din import pentru 1 
SEZONUL DE VARA ; 1
retușuri la croitoria proprie | 
pentru confecții bărbați și fe- J 
mei ;
transportul mă furilor de la» 
magazinele proprii la dornici- j 
lini cumpărătorilor cu mijloace |* 

I

VA OFERIM :

proprii ;

festonăm covoare și mochete.

NU UITAȚI!
Practicăm adaosuri comerciale 

moderate, care vă facilitează obți
nerea de mărfuri Ia prețuri avan
tajoase.

I*
I
I
I
4
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PROGR*

7,00 I’rogr; 
’relevi 
Națioi 
din R 
Moli 

10,00 Aciua
10.30 World 
12,10 Ora d< 
13,00 Oame

noi
13.30 Jazz-r 
^.1,00 Aetna 
»J,20 Convi 
11,50 Preun

ria
15.30 Teleșc 
16,00 Evenii

cultur
16.30 Actua 
16,35 Rc-’er 
17,05 Dosar
17.30 Tele-d

f .-nuzic 
iopub 

17,45 Repor 
18,15 Simpc 

* Rcv 
liter 
și a 

19,00 Desen 
„Casa 
re” 

19,30 Actua 
20,00 Film ! 

„BAL 
Ep. 13 

20,50 Reflec 
rutieri 

21,05 Campi 
eu ropi 
fotbal 
OI.AN 
GERM 
Transi 
direct; 

23,05 Studio 
nomic 

23,35 Cronic 
Pariau 
* Actn 

H '.nnoi 
\ urope 

fol bal 
SCOȚI 
CS.I. 
Inri-gi'

ÎTÎOGRA

16.00 Actual 
16,10 Desene 

Alice i 
minim 

16,35 Dicțior 
person 

17,05 Emisiu 
limba

18,05 Caleid 
in ilzic.' 
coregi. 

18,30 Club S

19,00 Concci 
Orchc, 
Nation 
Radio

20,15 Progra 
Telcvi; 
Nation 
din Rc 
Mold

21.:W) TVE Ii 
nacion; 
* Telej 
în linii 
spaniol

22.00 TV 5 Ei
* Telej 
în linii 
francei

22. < ftcJC V 
Service 
* Telej 
în llmi 
englezi
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— Stimate dle director, conduceți. Aveți cuvântul! 
cititorii noștri — inulți — Transportul călători- 
fiind călătorii dumnea- lor in județ, in țară ți
voastră de zi cu zi — peste hotare este o la-
doresc să cunoască n»ai tură de bază a activită-
bine firma pe care o ții noastre. Ducem oa

menii la locurile de 
muncă și acasă, la po
pasuri de agrement, tn 
excursii. Răspundem 
prompt la solicitările ce 
ni se adresează, indife-

coinercializăm autobuze 
tip Ikarus. Dezvoltăm ac
tivitatea comercială dc 
bună servire a publicului 
călător. în curind vom 
deschide in Autogara Dc-

Convorbire cu dl ing. MIRCEA BĂGĂIANU, 
directorul general al societății

rent că este vorba de 
Cluj, Oradea, Reșița, Cim- 
peni, Rm. Vilcea, Timi
șoara, Tg. Jiu, București 
ori Litoral, Budapesta sau 
Istanbul.

— Deci, o latură în
semnată — transportul că
lătorilor. Altele ?

— Sintem unicii furni
zor; de piese de schimb 
din import (Ungaria) pen
tru autobuze Ikarus. Le 
avem în magazie, servim 
cu promptitudine pe ori
care doritor. Importăm ți

va unități comerciale: 
bufet și un mic magazin 
universal, dotate modern, 
cu servire rapidă.

— Deci, sinteți o fir 
mă mixtă, care face in
clusiv comerț.

— Am adus din import 
portocale, făină, zahăr, 
pină și ceapă. Avem !n 
continuare contracte să 
importăm cantități înseni
nate de zahăr și făină de 
calitate superioară.

— l-a multe firme eu 
profil ca si al celei pe

Intre muncă și venituri
o relație directă

Dl loan Comța jonglează cu milioanele precum un 
prestidigitator. Faptul este firesc, intrucît dinsul tine 
contabilitatea S. C. „Coratrans’’ S. A., fiind directorul eco* 
nomic al societății. O discuție cu domnia-sa ne relevă 
calitatea activității desfășurate. • ( e rezultate înregistrea
ză „< oratrans" in primele luni ale acestui an ? • Volu
mul veniturilor se ridică la 101 618 000 de lei, volumul 
veniturilor încasate este de 88 568 000 de lei. • De unde 
provine diferența dintre cei doi indicatori ? • Din fap
tul că deși am prestat servicii de transport pentru uni
tățile economice din județ, acestea nu ne-au plătit în
că, din lipsă de fonduri. • f’are sînt aceste unități ? • 
Pe primul Ioc se situează E M Deva, cu o datorie de 
5.1 milioane de lei. O urmează E. M. C’ertej, E. M. Ve- 
țel ș.a. De asemenea, încă nu ne-au virat sumele ce ni 
le datorează societățile de transport din județele Vilcea, 
Caraț-Severin ți Bihor, tranzitate de autobuzele noastre. 
• Transportul de călători nu este, după cite știm, sin
gura activitate a societății. • Nu, și asta este foarte bine, 
intrucît dară ne-am fi limitat la aceasta am fi fali
mentari. Am dezvoltat puternic achiziționarea din im
port și valorificarea in țară a pieselor de schimb, 
veloivelor 
de 
să 
de
In 
că 
compartimentul contabilitate in speță ? 
că fiecare leu cheltuit, cu cea mai mare atenție, cu z.gîr- 
c-nie. aș putea zice. Noi avem un sistem de urmărire 
a costurilor, pe clemente, foarte di .tic, ți nu chel
tuim decit ceea ce est<> strict nec-.cir. • Rezultatele bune 
se reflectă in ciștigurile oamenilor ? • Bineînțeles.
Ciștigul mediu a ajun^ la 30 000 de Iei și chiar mai bine 
Asta este un stimulent pentru toți oamenii noștri in a 
munci tot ma; bine, mai corert, întărește fidelitatea tu
turor față de societate, ceea ce este o garanție că acti
vitatea „Coratrans" Deva va prospera sub toate aspec
tele In viitor, țelul pe carc-1 urmărim cu cea mai marc 
strădanie.

a an-
.a., care ne-au adus nituri de 22 milioane 

lei. A am reușit ca, după cinci Iun; din acest an, 
realizăm un profit de 4 300i">o ele lei. în momentul 
față, nu j’.'m nici un leu datorie față de nimeni, 

■ a ,n n-am luat nici un leu credit. • Ce credeți 
este esențial pentru o societate comercială, pentru

• Să drămuias-

SPONSORIZARE = UMANITATE
Societatea „Coratrans”, 

obținind un profit sub
stanțial, șl-a permis in 
numele umanității care 
trebuie să caracterizeze 
societatea românească, să 
sponsorizeze unele insti
tuții in realizarea unor 
obiective strict necesare. 
Astfel, a acordat un mi
lion de lei Liceului „De- 
ccbal” clin Deva, pentru 
dotarea cu tehnică do 
calcul, 5(1(10111) <|e Joi Spi
talului Județean, pentru 
realizarea unei stații de 
liemodializă. I’este 250 000 
de lei costă societatea a-

nual in asigurarea călăto
riilor gratuite pentru han
dicapați și veterani dc 
război. Recent, „Cora
trans" a hotărit să spon
sorizeze transportul copii
lor c<’ vor veni din Re
publica Moldova, ca să-și 
petri acă o parte din va
canța de vară in județul 
nostru. Cele două curse 
ee vor fi efectuate în 
acest sens vor costa peste 
o jumătate <l< milion dc 
lei. Sponsorizarea — <lm 
păcate puțin utilizată do 
alte societăți — face 
cinste lui Coratrans"!

I

I

in fiecare joi.

I
In cursă lungă

I«

I
«
I

PLECĂRI 
DIN AUTOGARA 

DEVA :
< Lli J — 3.39 • TG. I 

JIU — 6.30 • OR \DE \ ' 
— 6,15 • TIMISOARA — | 
6,50 • REȘIȚA — 7.00 • » 
RM. V iIX EV — 8,00 
< IMI’ENI — 9,00 •I• •
Ht D V PESTA — 19,00 — | 
in firmrn ini.

I c
lat cu un cuptor cu micro
unde, lăzi frigorifice, do
zatoare de cafea și lichide 
răcoritoare, respectivul mij
loc de transport poate 
servi hol-dog-uri, lianibur- 
gheri, cafea, sucuri, chiar 
și bere — toată activitatea 
fiind pusă sub semnul unei 
igicnc ireproșabile. Alllo- 
buzul-biifi't se află, deo
camdată, in Autogara De
va, dar se va deplasa 
la locurile unde se adună 
inulți oameni. Poate fi în
chiriat. „( oratrans" facili
tează obținerea unor ase
menea autobuze pentru ori
cine dorește, fu fotografic 
— autobuziil-bufef.

Gil. I. NEGREA. 
TRAIAN BON'DOR

Fotografii • 
PAVEL LAZA

care o conduceți, lipsa 
pieselor dc schimb se 
face simțită in continua
re.

— Cum spuneam, noi 
avem și dc vânzare. Dc 
multă vreme placa atît 
de uiâtă și uzată „n-a
vem" a fost oprită. A- 
vem piese de schimb, 
anvelope, motorină, ule
iuri din import. Facem 
totul pentru a-i servi pe 
călători cit mai bine, 
civilizat.

— Aceasta presupune, 
stimate dle director, și o 
schimbare de atitudine, 
de mentalitate față de 
cei pe care-i serviți zi 
de zi.

— Așa este. După re
voluția din decembrie 
1989. eu am stat de vor
bă cu oamenii din fir
mă : șoferi, mecanici, ta
xatori. TESA, funcționari. 
Le-am spus cîteva lu
cruri pe care trebuie să 
le respectăm cu sfințe
nie : grijă pentru firmă 
precum față de proprii 
ochi ; cinste, corectitudi
ne. politețe în relațiile 
cu călătorii ; să nu fure, 
să ridicăm actul de ser
vire a publicului călător 
la un ¡nalt nivel de exi
gență și calitate. Dacă 
vrem să supraviețuim, să 
trăim bine.

— Au prins îndemnu
rile dumneavoastră ?

— Bineînțeles. Actul 
activității de transport a 
căpătat, încet-incct, noi 
valențe calitative, numă
rul abaterilor s-a redus 
mult, fenomenul indis
ciplinei este in scădere 
vertiginoasă. Ixigica e mai 
mult decit simplă : cine

face treabă bună cî.ști- 
gă bani frumoși, cei care 
nu înțeleg se aiuoexclud 
din rindurde noastre Nu 
greșesc d i *ă sp in ca a- 
cest compli.-.'.t p>oces d9 
schimbare mentalității 
l-am început cu mine și 
l-am dus pină la ultimul 
lucrător trecut pe statul 
dc plată. Fiind un proces 
în plină evoluție, el con
tinuă.

— Credeți că aici SC 
înglobează și pasiunea, 
dragostea, fidelitatea fa
ță dc firma „Coratrans”?

— în mod cert. Oame
nii muncesc c.u multă tra
gere dc inimă, realizări
le sînt mai mult decît 
frumoase. Anul trecui 
au luat al 13-lea salariu. 
Anul acesta, de Sfintele 
Paști, le-am dat o jumă
tate de salariu. Totul, 
repet, in urma muncii 
bine făcute, a realizări
lor dobindite.

— înseamnă că publi
cul călător și-a ciștigai

încrederea în firma „Cora
trans".

— ... încredere pe caro 
ne străduim s-o acumu
lăm in continuare

— Cum ați dori să în
cheiem convorbirea ?

— Informind cititorii 
că, recent. Consiliul îm- 
putcrniciților Statului a 
aprobat sporirea capitalu
lui societății nrastre prin 
vînzarea de acțiun' către 
persoane fizice și 'uridicC. 
în scurt timp vom în
cepe vlnzarea acțiunilor 
de cîte 5 000 de Iei. Aș
teptăm clienți cărora Ie 
garantăm cîșt’gur sigure. 
„Coratrans" este un parte
ner dc nurca în afaceri!

TURISM, 
EXCURSII

— Stimată dșoară Do
rina Matccș, coordonați 
compartimentul dc tu
rism. Ce noutăți aveți 

pentru numeroșii amatori?
— Mai intîi aș spune 

că anul trecut am orga
nizat 12 excursii în Un
garia, 7 in Turcia, una în 
Ucraina, 3 în țară. Turiști 
transportați — peste 1 000. 
Venituri încasate — peste 
3,3 milioane de lei. Anul 
acesta am transportat tu
riști in Ungaria, Turcia 
și in tara. I’e->te 500, ve
niturile încasate — mai 
bine de 2,2 milioane de 
lei. Organizăm in con
tinuare.

— Oferiți și bilete de 
odihnă |>e litoral ?

— Este o noutate: în- 
cepind din 15 mai și pină 
in 30 septembrie a.c., o- 
ferim bilete dc odihnă la 
marc. Avem 10 de lo
curi in stațiunea „Ve- 
ntts", la hotelul „Dia

mant”, la prețuri deose
bit dc avantajoase.

— Este bine să le fa
cem cunoscute cititorilor 
noștri, tuturor celor inte
resați !

— Prețurile la cazare, 
plus pensiune completă, 
sînt următoarele : in pe
rioada 15-30 iunie — 
1 650 lei dc persoană pe 
zi hotelieră ; 1-14 iulie — 
1870 lei : 15 iulie — 20
august — 2 200 lei : 21-31 
august — 1 870 lei; 1-15 
septembrie — 1 650 lei ; 
16-30 septembrie — 1 320 
lei-

— Transportul ?
— La solicitări asigu

răm transportul cu aute- 
carelc „Coratrans" tip 
Turist, cu tarife mai 
mici decit pe calea ferată

— Rețineți ! Răspundem 
oricăror solicitări do 
transport in țară și pesto 
hotare. Așteptăm să fim 
contactați din timp, di
rect sau la telefoanele 
13033, 12160 și 12161.

ÎN JUDEȚ, ÎN ȚARA, ¡N EUROPA
Din discuția cu dna 

Elena Olah, economist la 
compartimentul economic, 
am reținut: • Autobuzele 
„Coratrans" parcurg zilnic 
trasee in lungime de peste 
6 500 km, transportind mai 
bine de 20 000 dc călători 
pe zi. • Societatea ser
vește 29 dc trasee jude
țene și intcrjudcțcnc, cu 
plecarea din Deva spre 
București, Cluj, Oradea, 
Reșița, Cîmpenl, Litoralul 
Mării Negre. • Există cursă 
regulată în Ungaria, cu 
plecarea joi seara șl întoar

cerea în noaptea dc sînibu- 
tă spre duminică • Se or
ganizează periodic excursii 
de o săptămână în Turcia, 
atunci cînd Se adună soli
citant i suficienti. • Calita
tea tuturo serviciilor esto 
ireproșabilă, iar la vola
nul autobuzelor se află șo
feri dc înalt i clasă profe
sională. cu o comportaro 
de maximi solicitudine, 
cum ar fi Ionel Faur. Sil
viu Gogoașă, Vasiie Moga, 
l’avcl .Iurcă, loan Gh. Ho
ției, Șandor I iîldp, Simlnn 
Bislrian ș.a. care fac cinsto 
societății.

Călătoriți cu autobuzele „Coratrans**! Beneficiați de confort, eleganță, 
bună servire, siguranță deplină !
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—PUBLICITATE
• PARTIDUL Național 

Bîberal, Organizația muni
cipiului Deva convoacă șc- 
dtnța pentru alegerea con
ducerii, in ziua de sîmbă- 
td, 20 iunie, ora 11, in sa- 
fct de ședințe a sediului 
TOchi. (4551)

• CU ocazia zilei de 
naștere, urăm maiorului 
Gomei Dumitra _I^a mulți 
ani I , sănătate și fericire. 
Părinții. (*365)

• VÎND vilu, piscină, 
curte, grădină, teren ara
bil. Tui, telefon lt>0, după 
ora 19. (4558)
• AGREMENT TURISM 

6RL vindem cn-gros o ga
mă variată de produse a- 
lUnentare, nealimentare, 
prețuri avantajoase. Dcvrț, 
bdul 1 Decembrie 18. te
lefon 19320. (1537)

• VÎND microbuz Volks
wagen Diesel. Deva, tel. 
371'9. orele 20—22. (4561)

• VÎND urgent 50 ca
pre Riu Mic. nr. 52, corn. 
Sălaș. (1330)

• ViKD butelie aragaz. 
Devi. Al. P.’-ii, bloc turn 
K‘3. ap. 3>>. (4519)

• VI MD apartament 4 
camere. Deva, Bălcescu, 
tel 21729. du: .1 ora 16.

(4568)
• VÎND doua cuve jnox, 

500 kg/buc C.- >agiu, tel. 
4817° (4561)

• VIND Volga Diesel. 
Brad. tel 55«>38. (4575)

• VÎND mașină tricotat 
Brother KH-260. Hațeg, 
tel. 70559. (4:85)

• VÎND motoretă Mo- 
bra. stare perfectă. Deva, 
tel. 24265. (4537)

• VlND apartament 3 
camere, confort I, Alba 
lulla. Simcria, tel. 61159, 
orele 20—22. (1588)

• Vi ND urgent rulotă 
comercială. Deva, tel. 18437, 
după ora 21. (1389)

• AGROMEC SA. Ilia 
Organizează in ziua de 27 
Iunie 1992, ora 10, Ia se
diul societății din Ilia, li
citație pentru vinzarea de 
tractoare și mașini agrico
le casate. Lista utilajelor 
este afișată Ia sediul so
cietății. (4591)

• VÎND apartament trei 
camere. Alba Iulla, sau 
schimb similar Deva. Tel. 
18372 Deva. duDă ora 17.

(4392)
• VÎND garsonieră și 

oongelator. Deva, tel. 17559.
(4595)

• S.C. MULTI SUPER 
flEHVICE Import Export 
SRT rindc : camioane Mer
cedes Man, Magirus, mi
crobuze. trailer, piese pen

tru Opel, Volkswagen, 
Audi, Ford, Mercedes, Re
nault 18. 92/413324. (4596)

■ VÎND garsonieră, con
fort I. Deva, Mărăști, bl. 
23, et. 1. ap. 8. tel. 25173, 
orele 17—19. (4598)

• VÎND calculator II.C - 
90. Deva, tel. 15479. (4601)

• VlND butelie aragaz. 
40 000 lei. Deva, tel. 21064.

(4668)
• VÎND autoturism BMW, 

preț 200 000 lei, și televi
zor,, Elcrom", preț 50 000 
lei. Deva. tel. 13671, orele 
12—21. (4666)
• VÎND autoturism „Golf 

1982“, pe motorină, micro
buz 9 locuri Volkswagen 
1979, pe benzină. înscrise 
în circulație, în stare 
foarte bună. Tel. Sibiu 
92/428009, Deva 15456.

(1663)
• CUMPĂR grîu, preț 

negociabil. Rapolt, țaj. 
69102. orele 17—21. (4G+3O)

• VÎND uși și ferestre, 
preț negociabil. Rapolt, 
tel. 69102, orele 17—21.

(4660)
• VÎND mașină trico

tat, cartelă, 2 paturi, ja
poneză. Deva, tel. 24362.

(1671)
• VÎND Trabant 601 S. 

stare perfectă. Deva, tel. 
21488. (1605)

• C.A.P. Rapolt, brigă
zile Foit șl Bobîlna orga
nizează licitație publică în 
20 Iunie, ora 12, pentru 
vînzarc.a unui grajd . u în
călzire centrală, materni
tate, remiză, atelaje, pa
tul porumb, motoare elec
trice, curea batoză, cuști 
iepuri, toate la prețuri 
convenabile. (4601)

• VÎND casă, central, 
gaze, str. Gh. B.arițiu nr. 
8 A. Hunedoara, tel. 24478.

(4387)
• VÎND camionetă Volks

wagen. fabricație 1978, ca
pacitate 1 tonă, benzină. 
Hunedoara, tel. 12767, o- 
rcle 14—20. (4288)

• VÎND Skoda S-100 
(pentru piese). Cinci.ș nr. 
104, tel 38007. (4291)
• VÎND Volkswagen Bus, 

piese schimb, convenabil. 
Hunedoara, tel. 1C611 (Re
voluției 20). (4295)

• VÎND video recorder 
„Orion”, cu telecomandă, 
casete. Hunedoara, tel. 
24021. (4296)

• CU .autorizația 1800/ 
1992, cmt'ă de Prefectura 
județului Hunedoara, s-a 
deschis activitatea inde
pendentă reprezentată prin 
domnii Stolc.an Sevastian 
șl Crizantina din Sime- 
rla, str. A. Mureșanu, 47, 
avînd ca obiect de activi
tate comerț cu bijuterii, 
gablonz.uri, tricotaje, în
călțăminte, confecții, mer

cerie, bazar, dulciuri etc.
(4667)

• CU autorizația 5473/ 
1991, emisă de Prefectura 
județului Hunedoara, s-a 
deschis activitatea inde
pendentă reprezentată prin 
domnul Ciocos Ghcorghe, 
din Hunedoara, str. Inde
pendenței, bl. 29, ap. 80, 
avînd ca obiect de activi
tate comercializare măr
furi industriale, îmbrăcă
minte, țigări, obiecte de 
uz casnic, încălțăminte, 
cosmetice, aparatură elec
tronică. (4672)

• CAUT garsonieră de 
închiriat pe perioadă în
delungată, sau preiau con
tract. Deva, tel. 29411, du
pă ora 16. (4-198)
• OFER apartament două 

camere de închiriat. Goj- 
du (eventual vînd). Deva, 
tel. 23003. (4556)

• OFER de închiriat a- 
partament central. Hune
doara, tel. 24333. (4292)

• SCHIMB apartament 
2 camere Hunedoara, cu 
similar sau garsonieră Si
biu. Tel. 92/411221. (1664)

• ÎNREGISTRĂRI video 
de calitate pentru dife
rite ocazii. Informații De
va, tel. 16145. (4572)

• S.C. MULTI SUPER 
SERVICE Import Export 
SRL organizează excursii 
în Grecia (cu asigurarea 
vizei) și Turcia. 92/413324.

(4596)
• SECȚIa Elcctro-Cas- 

nice, din str Q. Gogn, De
va, execută reparații fri
gidere „Arctic" șl lăzi fri
gorifice, transformăm fri
gidere „Frarn" în lăzi fri
gorifice și reparăm orice 
tip do frigider import, în 
cel mai scurt timp. Apelați 
cu încredere ! (4602)

• CAUT femeie îngriji
re copil. Deva, tel. 14986, 
după ora 16. (4670)

• ȘOFERI profesioniști, 
categoriile „B“. _C", cău
tăm de lucru. Relații la 
telefon 25822, după ora 17.

(4669)
• MEDITEZ limba fran

ceză la domiciliu. Hune
doara, str. Cerne! nr. 4

(4268)
COMEMORĂRI
• SE împlinește un 

an de la decesul ce
lui <-are a fost

MCOLAE MOȚOf
Va răinine veșnic 

in amintirea noastră. 
Familia Moțoc. (4590)

• PIOS omagiu so
ților

VIRGIL
ți OTILI.A 1IĂPRIAN. 
la trei șl șase ani de 
la deces. Lollca și 
Nuțl. (4594)

DECESE

• SOȚIA Violeta și 
copiii Virgil și Ana- 
Claudia anunță, co
pleșiți de durere, stin
gerea prematură din 
viață, la numai 33 ani, 
a iubitului lor 
OVIDIU CIUPULIGĂ 

înhumarea astăzi, 
18 iunie, ora 14, la 
Cimitirul din str. E- 
minescu. Deva. (4661)

• SORA Ileana și cum
natul Mon aducem un ul
tim pios omagiu regreta
tului nostru

OVIDIU CIUPULIGĂ. 
trecut atît de timpuriu în 
lumea veșniciei. îi vom 
păstra o vie și frumoasă 
amintire ! (4661)

• VERIȘORII I’ctrică, 
Ileana șl nepotul Claudiu 
regretă profund încetarea 
prematură din viață a ce
lui care a fost

OVIDIU CIUPULIGĂ,
Mîngîiere creștinească 

pentru cel rămași. (4662)
• ANUȚA, Vasile și ne

potul îulitis se despart 
pentru totdeauna de dra
gul lor văr și unchi,

OVIDIU CIUPULIGĂ,
Dumnezeu să-l ierte și 

să-i odihnească in pace !
(4662)

• FINIT Florin, Stela și 
Cezar adue un ultim oma
giu celui care a fost dra
gul lOr naș și Drieten

OVIDIU CIUPULIGĂ,
Moartea te-a luat dintre 

noi mult prea devreme, 
dar în sufletul șl inima 
noastră vei trăi veșnic. A- 
dio, scumpul nostru prie
ten ! Olimpia, Cosmin, 
Iancu Mănescu. (4662)

1

FIRMA INVESTIS IMPORT-EXPORT
S.R.L. DEVA

Oferă spre vînzare en gros
• TAPET IMPORT OLANDA •

modele diverse, calitate superioară, la pre
țui i deosebit de avantajoase, fără nici un fel 
de adaos comercial.

• VINDE TAPET en detailie, prin ma
gazinul de artizanat „ATCOM”, de pe bdul 
Decebal, nr. 4 — Deva.

• 1N EXPOZIȚIA organizată la HOTEL 
„DEVA*4, etajul 5 (camera de protocol), puteți 
S^si — în vederea contractării — vopsea auto, 
spray, hirtie abrazivă hidro, chit, silicon, vop
sea spray pentru articole din piele si altele.

Relații suplimentare Ia HOTEL „DEVA”, 
telefon 956/11290, domnul IAN IIOFSTRA sau 
dșoara DANA DUMA. (4625)

S. C. AGROTRANSPORT S.A. 
HUNEDOARA

cu sediul în DEVA, str. Portului, nr. 2 
Reamintește că in fiecare joi ține licitație 

pentru vînzarca de mijloace auto.
Pentru JOI. 18 iunie 1992, scoate ta lici

tație următoarele mijloace auto :
ARO
IZOTERMA 16 to.
DACIA 1304
BASCULE
IZOTERMĂ 10,5 to.
RABE
SAVIEM
MAȘINA TRANSPORT ANIMALE.

Pentru informații la telefonul 14341.
(720)

I

• ALICE — soție, 
anunță încetarea din 
viață, după o lungă 
suferință, a celui care 
a fost

TIBERIU STUKEK,
55 ani.

Înmormîntarea va 
avea loc astăzi, 18 iu
nie, ora 14, de la Ca
pela romano-catolică 
din str. Eminescu, De
va. (4603)

• FAMILIA Zim- 
bran deplînge moar
tea prematură a bu
nului nostru vecin și 
prieten,
TIBERIU STUREK.

(4599)
• UN ultim oma

giu sufletului ales, al 
celui care a fost
TIBERIU STUKEK.
Vecinii din blocul 

L1, str. Minerului, 
Deva. (4599)

S.C. SAR M IS
DEVA

Oferă prin agențiile sale
• LOCURI IN SATUL 

OLIMP
— căsuțe cu apă curentă 

sejur 10 zile ; cazare total — 
la solicitare — 770 lei/zi.

Pentru grup compact de 20 de turiști 
1 loc gratuit.

Informații la telefoanele : 
26183.

S. A.

de turism
DE VACANȚA

și grup sanitar;
3 630 Iei ; masa

13173, 19515, 
(709)

1* S.C. „MUREȘUL” S.A. ȘOIMUȘ
Vinde prin licitație din pășunea Nădăștia 

de Sus placi azbociment, dimensiunea 30,5 m, 
ferme metalice, cărămidă eficientă, diferite di
mensiuni de fier.

Licitația va avea loc în ziua de 23 iunie 
1992, (719)
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Concursul 
din 21 iunie

35-30 
va fi

în rlndul suporterilor din Trlvale.

1. DINAMO (|) 32 20 12 0
— C’ORVINUL <1«> 32 .1 7 20
Un »olist cît... roata carului. 
Pronostic : 1

70-21
31-62

52 ( 1 20)
17 (-15)

2. I’LKCTBOP. (3) 32 14 7 11 39-26 35 ( !«)
— SPORTUL (15) 32 9 8 13 31-43 20 (-«)
Gazdele vor trebui să confirme că sint vrednice
să joace in._ cupe (!),
Pronostic : 1

3. F.C. BACĂU (14) 32 10 7 15 30-51 27 (-5)
— F.C. PLOIEȘTI (6) 32 14 6 12 36-45 34 < ( 2)
Victoria este singura alternativă a ploie-.tenilor,
pentru a juca în cupe. 
Pronostic : 1, x, 2.

«. r. O. ARGEȘ (16) 32 9 7 17 30-46 23 (-?)
— GLORIA (11) 32 13 5 14 44-38 31 <—«>
Bistrițenii ar putea face ți mal maro mi pâra re

1. K.

— POLI. TIMIȘ’. (4) 32 14 9 9
l'oii, asigurîniiu șl un loc în C 3, 
la... cupă.
Pronostic :

8. mi:t. slatina (i6) 33 10 9 14
— ȘOIMII SIBIU (l.i) 33 12 7 14
Numai o victorie a slbienilor ar
să rămînă In divizia.......A".
Pronostic : 1, 2.

46-54
51-48
face c

29
34 

a a

(-3) 
(—3) 

ceștla

9. OȚELUL (9) 32 14 5 13 35-41 33 (l-D
— INTER SIBIU (12) 32 12 7 13 38-43 34 (—1>
Gălățenil vor încerca al terminei acest camplo-
nat cu o victorie.
Pronostic : 1.

10. JIUL CV. (11) 33 13 7 lă 39-40 33 ( l-D
— U.T. ARM) (2>* 33 20 6 7 61-27 38 (1-6)
Gazdele vor forța victoria, chiar dacă nu &înt
amenințate cu retrogradarea.
Pronostic : 1, x.

11. GAZ METAN (14) 33 12 7 14 48-59 31 (-»)
— UNIREA A.I. (»)• 33 20 1 12 59-33 33 (-D

I
*

I
*

I
I
*

I
*

I

Pronostic: |, 2.
5. RAPID (8) 

— U. Cit A IOVA (3) 
Oltenii, asigurindu-șl 
în Ciulești. 
Pronostic: 1, x.

32 12 9 11
32 13 11 8 
un loc în (

32-36
37-26

3.1, nu

33 r 1)
37 ( |-5)

vor forța

1. I.C. BRAȘOV (10) 32 12 8 12 50-16 32 ( 0)
— STEAUA (2) 32 19 8 5 61-27 16 (11)
Un mec! nul ar împăca, probabil, ambele rom-
batante. 
Pronostic: x.

7. DACIA U. (7) 32 13 7 12 31-33 33 ( j 1)

1 I.

12,

Dacă Gaz Metan va 
probabil că va evita 
putea să s0 retrogradeze
Pronostic : t.
ELECTR. TG. M. (14) 33
— „U" CLUJ (1) 33
Clulenii vor trebui să-și ' 
sănătate" cu o victorie la 
neso o echipă resemnată. 
Pronostic : 2.
TR \( TORU1. BV. (6) 33 15
— 1 - M lit AM. (2) 33 22
Pa (te lipsită de miză.
Pronroiic : t, x.
NOI'A : -) echipe penalizate prin îiotărîrf alo Bi
roului i-.R.F.

obțlno 
retrogradarea 

cu —1 la

victoria, este puți 
Deci s-a 

.adevăr’

6 17 37-19 26 (—G)
7 4 77- 9 53 ( | 23) 

încheie acest „galop do 
i Tg. Mureș, unde întil-

19
25

5 13 53-46 35 ( 4-3) 
G 5 71-21 50 ( J 18)

1
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ȘCOALA DE ȘOFERI AMATORI 
COMO 

T I M IȘ O A R A 
FILIALA DEVA

Face înscrieri pentru cursurile lunilor iu
lie și august în vederea obținerii permisului 
de conducere, categoria H.

Relații și înscrieri la sediul din Deva, str. 
Mărești (complex meșteșugăresc), telefoane 
26445 — orele 9-15, 21837 — orele 18-21, Brad, 
telefon 51614.

Angajăm instructori autorizați.
(3210) '

S.G. „ALDEXIM-" S.R.L. 
CLUJ-NAPOCA

Prin magazinul din Deva, str. Spitalului, nr. 17 
VINDE:

10—18,Zilnic între orele 
detailie:
• ȚIGĂRI:

— LIV1
— Wave
— Bond
— Hi-Lito

• NESS
• CAFEA BOABE

250 gr
• GAFEA VIDATĂ

250 gr
• SUCURI
• DULCIURI

cn-gros și en-

125
100
100
100
470

318

385

Ici
Iei 
lei 
Iei 
Ici

Iei

Ici

(4611)
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