
• Nașterea Sf.
» Sărbătorim astăzi Naș- 
| tcrca Sfintului Ioan Bo-
• tczătorul. numit și fna- 
I intcmcrgătorul lui Hris- 
J tos, după însăși caractc- 
I rizarca tatălui său, prco-
• tul Zaharla, In pasajul c- 
I vanghelie de la Luca (cap. 
I l vers. 76). Acesta i-a

fost rostul In rîndulala 
| mîntulrii noastre: ca să 
» pregătească sufletește lu- 
| mea pentru primirea Min- 
» tuitorului mult așteptat. 
I întocmai ca alergătorii la 

întrecerea cu torțe de
I odinioară, unul preia de 

la celălalt și duce mai
* departe „lumina", pînă 
| la altarul olimpic anume 
•» pregătit. Tot astfel fna- 
| intcmcrgătorul loan, con- 
« știent de limitele rolului 
I sau, spunea : „Vine in 
' urma mea cela ce e mai 
Imare decit mine, căruia 

nu sint vrednic să mă

loan Botezătorul (Sinzienele) '
plec și sa-I dezleg cu
reaua încălțămintelor". 
(Marcu 1, 7). Ca și lucea
fărul de dimineață, care 
apune îndată ce răsare 
soarele, astfel iși conside
ra Sf. loan misiunea sa 
în raport cu Domnul Iisus 
Hristos. De altfel, șl 
prăznuirea Nașterii Sfîn- 
tulul loan, la 24 iunie, 
iar a Domnului llsus 
Hristos la 25 Decembrie, 
adică in aceleași timpuri 
ale anului cind ziua în- 
cepe să scadă, după Sîn- 
ziene, respectiv să crească 
după Crăciun, ilustrează 
in chip simbolic această 
înțelepciune a vieții, 
profund creștină, de care 
a dat dovadă, cu atîta 
larghețe, fnalnt 'mergăto
rul lui Hristos.

Intr-o compoziție mu
zicală intitulată „Simfo
nia de adio’ (Ahschiod

— Simfonia nf. 45 de î
Joseph Haydn), membrii J
orchestrei sfirșesc pe rind 
partitura lor, sting unul 
după altul lumina de la J 
pupitru și pleacă, pînă 
la unul, lăsindu-l pe di- » 
rljor singur in întune
ric... Cam așa ar trebui * 
să-și împlinească fiecare | 
om rostul său în viață, J 
tiu un rol Jucat sau cin- ) 
tat, ci trăit aievea, cu in- I 
dicația de a stinge lu- | 
mina, ca să iasă apoi din I 
scenă, codind următori- î 
lor pasul. I

Sfintul loan Botezătorul * 
a fost in istoria Bisericii | 
noastre unul dintre cei » 
mai mari proroci. El în- | 
chele Vechiul Testament, , 
și începe Noul Testament, i 
fiind ales de Dumnezeu J 
încă înainte de naștere. |

Preot CORNEL ILIGA

Economisind energia, ciștigăm 
mult mai mult

Declinul economic ce se 
manifestă pe mapamond, 
cu diferite intensități, a 
fost caracterizat de către 
specialiști ca fiind o criză 
de tehnologii, criză de re
surse sau chiar criză de 
energii. Analizînd procesele 
tehnologice industriale, se 
remarcă faptul că la o se
rie de materii priine sau 
materiale se realizează în 
multe țări avansate o re- 
folosire de 60- -80 la sută, 
ceea ce ușurează foarte 
mult solicitarea de resurse 
noi. Nu același lucru este 
valabil pentru energie, care 
nu se poate refolosi, ci nu
mai economisi.

Recentul Congres Națio
nal de Energie, cu partici

pare internațională ma
sivă, a scos în evidență 
multe aspecte de impor
tanță majoră și prioritară 
în gestiunea energiilor, a 
suporților, agenților și ba
zelor energetice.

Resursele energetice de 
care dispune țara noastră 
sînt limitate. Costurile pur
tătorilor de energie din 
țară sînt mari, cu tendințe 
de aliniere la prețurile 
practicate pe plan mondial. 
Una dintre cele maț im
portante căi de asigurare 
cu energie pentru fiecare 
agent economic o consti
tuie economia de energie, 
cea mai ieftină și mai si
gură sursă.

Țări dezvoltate din lu

me investesc importante 
fonduri pentru reducerea an 
de an a consumurilor e- 
nergetice. C'hiar dacă as
tăzi unele firme au re
surse financiare pentru 
procurarea energiei utili
zate cu randamente scă
zute, în viitor pot apare 
restricții determinate de 
anumite conjuncturi econo
mice nefavorabile. Există 
o serie de posibilități de 
reducere a consumurilor e- 
nergetice la latitudinea a-
Dr. ing. ALEXANDRU TOP

Viccpreșcdin te 
al Consiliului Județean 

Hunedoara

(Continuare în pag. a 2„a)
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Adevărul are o singură culoare : 
cea a adevărului

Un grup de salariați de 
la S.C. ,.Mates" S.A. (fosta 
Țesătorie de mătase Dc- 
v i) ne-au adresat perso
nal, in urmă cu aproape 
trei luni, o scrisoare care 
ne credita cu multă bună 
credinți't și. in același timp, 
ne obliga la o cercetare a- 
tentă a faptelor relatate. 
Tn esență, . erau acuzate o 
seamă de abuzuri (bănuite 
sau demonstrabile) ale in
ginerului Cornel Bobcș, 
directorul S.C ,,Matex“ 
S.A. și ale altor membri 
ai consiliului de adminis
trație.

Am procedat, credem noi 
corect, incrcdințind spre 
cercetare faptele încrimi
nate unor organisme au
torizate ale statului, care, 
la prima „fereastră" de 
timp ncocupat cu un pro
gram dinainte stabilit, au 
trecut la cercetarea fap
telor. în partea finală a 
scrisorii, autorii se expri
mau astfel: „Nu știm în 
ce măsură ne veți putea 
ajuta, dar dacă veți în
cerca, promitem că In cel 
mai scurt timp vă vom 
căuta la redacție". Această 
promisiune nu s-a împli
nit, deși in „Cuvîntul li
ber* din 3 aprilie a.c. fă
ceam o invitație publică In 
acest mod : „După cum 
probabil ați putut observa,

problemele cu care v-ați 
adresat ziaruluj au fost 
amorsate... Considerați că 
acum :J.nt suficiente mo
tive pentru a lua pe viu 
legătura cu redacția ? Ar 
fi in interesul adevărului*'.

Tot în interesul adevăru
lui, deși era clar că au
torii scrisorii țineau să ră- 
mină anonimi, am lăsat 
cercetările să-și urmeze 
cursul. Concluzia care se 
poate trage acum este că 
adevărul se află undeva 
la mijloc. El însă arc o 
singură culoare și. în ca
zul de față, pe aceea în
cercăm s-o scoatem la i- 
veală.

Se afirma in scrisoare că 
directorul societății și-a 
confecționat lăzi pentru 
stupi șl și-a construit ga
raj cu materialele și sala- 
rlații acesteia. Cercetînd 
aspectele respective. Poli
ția Județeană ne răspunde 
lapidar : „Din cercetări re
zultă că faptele incriminate 
nu se confirmă". Un răs
puns mal detaliat ar fi 
slujit mai bine adevărul. 
Dl director Bobcș afirma 
cu puțină iritare : „O e- 
chipă de șase oameni de 
la polițio au cercetat a- 
cestc acuzații. Am prezen
tat acte pe tot ce am fă
cut ; acte justificatoare pri
vind plata lucrărilor exe

cutate. Tot ce a reușit scri
soarea aceasta să facă a 
fost să creeze atmosferă 
în jurul mcu“. Nu punem 
la îndoială temeinicia cer
cetărilor tăcute de poliție 
și nici faptul că dl direc
tor posedă ’acte justifica
toare. Garajul dumnealui, 
insă, a fost construit, to
tuși, prin abuz și încălca
re de lege, în sensul că 
a fost construit pc un te
ren ocupat, după „legea" 
primului ocupant, așa cum 
s-a intimplat în Deva în 
zeci de cazuri, pe care 
autoritatea locală întîrzie 
să le trateze cu intransi
gență, in numele legii. Și 
cinci ai încălcat legea intr- 
un segment de bază al ei, 
de ce trebuie să irite fap
tul că lumea te acuză de 
ilegalități

Un alt capitol major al 
scrisorii salariaților de la 
S.C. „Matex“ S.A. se o- 
cupă de raporturile econo
mice dintre aceasta și so
cietatea privată „Elco" 
S.R.L. în esență, „Matcx" 
a livrat acestei societăți 
particulare țesături de mă
tase, în condițiile în care 
livrează tuturor solicitan-

ION CIOC'I.EI 
DUMITRU GIIEONEA
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Totul pc lume se naște, trăiește ș i moare.
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FAX
■ ( HISTNĂU. — Mi

nisterul Sănătății al Re
publicii Moldova, în ac
tuala situație generată dc 
evenimentele de la Tighi- 
na. întreprinde măsuri su
plimentare în vederea a- 
cordării dc ajutor medical 
celor răniți in timpul a- 
tacurilor banditești ale se
paratiștilor și armatei a 
1 l-a a Rusiei.

După cum relatează a- 
genția Moldova-I’res, nu
mărul brigăzilor și echipe
lor specializate dc asisten
ță medicală a fost comple
tat cu personalul necesar. 
Venirii evacuarea răniților 
so folosește aviația sani
tară, cu al cărei ajutor au 
fost transportate și spita
lizate in ultimele 18 de 
orc. Ia Chișinău, 111 per
soane grav rănite.

Răspunzând lincj Între
bări privind numărul per
soanelor afectate in zona 
conflictului armat dii» 
Transnistria, piuă in pre
zent, reprezentantul Minis
terului Sănătății a făcut 
cunoscut că este vorba le 
aproximativ 151 dc oa
meni, dintre care 96 și-au 
pierdut viața, iar 355 au 
primit ajutor medical (30 
la sută suportind inter
venții chirurgicale serioa
se).

Intervenția armatei a 
ll-a a Rusiei la Tighina 
a provocat numeroase ca
zuri dc rănire în rîndul 
populației pașnice, ceea ce 
a condus la o mare soli
citare a personalului me
dical din Republică, Ce în
cearcă să facă față si
tuației, scrie Moldova l’rcs.

FLUSH!
Q RMNTILNIRE. Reîntors 

dintr-un turneu în Franța, an
samblul folcloric „Doina Crlșu- 
lui” din Brad prezintă un spec
tacol de mu :ică populară azi, 

21 iunie, orele 20, la cinemato
graful din loialitate, in pro
gram melodii îndrăgite cu Le- 
nufa Evsel, dansuri popuhire, mo
mente vesele. (C. p.j.

O PAZNIC ÎMPOTRIVA HO
ȚILOR. De Curînd firma „Corn 
Elcctro-Scrvlce" Deva oferă a- 
genților economici pre'-um șt per
soanelor particulare -’steme de 
parei șl alarmare profesionale

dtn import sau indigent. Pro- 
dusele oferite, intr-o gamă di
versă de la alarme pentru ml- 
nispafli ptnă la sisteme compu
terizate, pot fi achiziționate 
prlntr-un apel telefonia la nr. 
11679, 22535, 17005, prefio 956t 
după orele 16. Deci, un prieten 
alături de de. împotriva hoților. 
(O. P.)

Q PRIVATIZARE. In sfirșlt, 
după atitea „bombe" pe baia 
de țigări, cafea, băuturi, în Crlș- 
clor a apărut un întreprinzător 
particular care va presta serviciile 
intr-o unitate de cizmărie, mult 
solicitată da locuitori. „Maestrul'1 
Viorel Jovan a deschis în Gura- 
barza acest atelier promfțînd că 
va efectua reparații, înlocuiri de 
tălpi da o bună calitate, cu ter
mene scurte la predarea încăl

țămintei, la prețuri mal mici 
față de cele pa care le practică 
cooperația meșteșugărească. (Al.J.)

O FRAȚII GI.IGOR. Au tre
cut 26 de ani de etnd Gheorghe 
urca la volanul unui autobuz la 
Autobaza din Deva. După doi 
ani a venit și Nicolac. Tot șofer. 
Dar nu i s-a dat autobuz. A 
lucrat împreună cu fratele fn 
brigadă. Ani și ani in șir. Nu 
este traseu In Județ, multe ii» 
tară, pc care autobuzul plin cu 
călători, cu Gheorghe or’ cil 
Nlcolae la volan, să nu-l fi stră
bătut. întotdeauna in deplină si
guranță Drum bun, fraților! 
(Gh. I. N.)

0 1N CUPA ROMÂNIEI LA 
FOTBAL se intilnesc azi, înc< - 
pind de la ora 17,30, echipele

Steaua — Poli Timișoara pc sta
dionul din Regie. Prima șansă 
au stcliștli. dar ne așteptăm la o 
evoluție bună a timișorenilor, 
sub bagheta cunoscutului antre
nor, prof. Ion U. lonescu. (S.C.)

0 TRANSNISTRIA ÎN FLĂ
CĂRI ! Analizînd cu luciditate, 
dar și cu justificată mihnirc și 
Îndreptățită neliniște, contextul 
fierbinte din părțile .sudice ale 
Moldovei dc peste Prut, Asocia
ția culturală „Pro Basarabia și 
Bucovina", prin filiala sa din 
Deva, convoacă membrii și sim- 
patizanții intr-o adunare extra
ordinară. Dala lut Unirii ; joi, 
25 iunie curent, ora 17. Locul 
întilnirii: sala dc ședințe din 
Palatul Administrații: (etaj II 
(N. V.l

■ (IIIȘIN'AU. — Dc 
două zile și două nopți o- 
rașul Chișinău și multe 
raioane de pe malul drept 
al Nistrului ale Republicii 
Moldovă nu sînt alimen
tate cu gaze naturale. Co
respondentul agenției Mol- 
dova-l’rcs s-a adresat, în 
legătură eu această situa
ție, Departamentului de 
Stat pentru Gaze, rugiii- 
du-l să ofere unele expli
cații. „Lipsa de gaze poa
te dura cîtcva luni" n de
clarat Boris ( nrandiuc. di
rectorul general al depar
tamentului.

în telegrama sosită pe 
adresa departamentului, di
recția de linie din Tiias- 
pol a ga/odiictiilui magis
tral a explicat incctare.i 
furnizării dc gaze prin 
„eventualitatea pericolului 
de deteriorare a gazoduc- 
tullii in zona acțiunilor dc 
luptă”. Insă, blocarea gazo- 
ducllilui de la Ribni|a și 
instituirea acolo a Unor 
posturi înarmate vorbești 
despre eu lotul alic cau
ze.
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Economisind energia, 
cîștigăm mult

mai mult
(Urmare din pag. 1)

genților economici cu cos
turi reduse, obținîndu-se 
rezultate deosebite în acest 
domeniu. Este necesar un 
mic efort de conducere, 
organizare și dc discipli
nare tehnologică la segmen
tele de producere, transport 
și gestiune a energiei.

In acest scop a luat 
ființă AGENȚIA ROMANĂ 
PENTRU CONSERVAREA 
ENERGIEI (A.R.C.E.), cu 
sediul în București, sector 
6, Splaiul Independenței, 
nr. 202 A, telefon 387105, 
377012 și 384365, în nu
mele căreia ne permitem 
să reamintim cîteva dintre 
căile de reducere a consu
murilor de energie :

In primul rind este vorba 
de limitarea pc cit po
sibil a funcționării insta
lațiilor și mașinilor în re
gim de gol (nctehnologic) 
sau In regim de recirculare; 
de asigurarea condițiilor 
necesare pentru funcționa
rea instalațiilor, mașinilor 
și utilajelor la capacitatea 
prevăzută, care permite 
atît realizarea volumului 
de producție sau activitate, 
cît și consumuri energetice 
reduse : respectarea para
metrilor prevăzuți în pro
cesul tehnologic, a calității 
materiilor prime, materia
lelor și pieselor de schimb 
utilizate : reducerea numă
rului de opriri acciden
tale ale Instalațiilor teh
nologice prin efectuarea de 
lucrări de reparații la ter
menele prevăzute și 
condiții de calitate,
respectarea prescripțiilor 
de exploatare și întreți
nere.

De asemenea, sint nece
sare: reglarea și controlul 
permanent al proceselor de 
ardere prin asigurarea ae
rului de combustie și con
trolul compoziției gazelor 
arse; " __
țiune numai a utilajelor 
care sint încărcate la ca
pacitate în stațiile de pom
pare, stații de compre- 
soare și alte utilități ; ela
borarea de scheme de 
funcționare a instalațiilor 
și mașinilor, îndeosebi pen
tru cele cu regim de func
ționare discontinuu, astfel 
îneît să se reducă puterea 
electrică absorbită în o- 
rele de vîrf ale sistemu
lui, care este limitată și 
are un cost ridicat.

Alte căi de economisire 
le constituie : folosirea la

în 
cu

capacitate a instalațiilor de 
recuperare a resurselor e- 
nergetice refoloslbile, ur
mărirea permanentă a rea
lizării parametrilor pre
văzuți în documentațiile a- 
cestora ca temperaturi, de
bite, presiuni etc. ; izola
rea corespunzătoare a con
ductelor, utilajelor și in
stalațiilor, pentru reducerea 
pierderilor de căldură, fo
losirea de materiale de i- 
zolații termice și refractare 
de calitate;
pierderilor de purtători de 
energie prin neetanșeități 
la conducte, armături, in
stalații ; asigurarea cu a- 
parate de măsură a pur
tătorilor de energie pen
tru corecta gestionare pe 
consumatori ; încălzirea 
spațiilor in funcție de ac
tivități și condiții meteo- 
climatice ; limitarea folo
sirii iluminatului artificial 
la strictul necesar ca timp 
și nivel 
struirca 
naiului 
nergici, 
evaluare sistemică asupra 
consumului de energie din 
fiecare unitate.
Modernizarea instalațiilor, 

recuperarea resurselor e- 
nergetice refolosibile, sub
stituirea hidrocarburilor, 
introducerea surselor al
ternative de energie, so
luții care asigură reduce
rea substanțială a consu
murilor energetice, se rea
lizează cu eforturi finan
ciare și reprezintă o a- 
bordarc pe o treaptă su
perioară de responsabili
tate a consumului de

eliminarea

de iluminare ; in
și formarea perso- 
de gestiune a e- 
care va permite o

Adevărul are o singură culoare:
cea a adevărului

(Urmare din pag. ()

menținerea în func-

MORTUL A FOST

IDENTIFICAT
In ziarul nostru nr. 693, 

din 19 iunie a.c., a apărut 
fotografia unui om cc a 
fost găsit mort in stația 
C.F.R. Brad. Poliția T. F. 
din sus-numilul oraș, prin 
dl Cornel l.ițoiu, șeful 
postului, nc-a comunicat că 
persoana respectivă a fost 
identificată cu ajutorul 
foștilor săi colegi de muie 
că de la Societatea Comer
cială „Devii" S. A. Deva, 
care au văzut fotografia in 
.Cuvintul liber”. Este vor
ba de Grigorc Silloși, din 
I.upeni, sir. Bărbăteni. nr. 
18, de 6'1 de ani. Trăia 
singur, 
află intr-lin 
dormea prin 
gări. Cauza 
stop cardiac. 
Brad
Ceasta 
venit in

63 de ani.
fără familia cc »c 

județ vecin, 
parcuri și 
decesului : 

Politia TI', 
mulțumește pe a- 
Cale celor re î-atl 

ajutor. (T, II.).

nergie. Trebuie avut în 
vedere faptul că efectul 
modernizării pentru care 
se investesc fonduri im
portante va fi minim sau 
chiar se va anula, dacă 
nu se vor aplica soluțiile 
cele mai avansate.

Se semnalează de către 
A.R.C.E. că nivelurile de 
consumuri energetice spe
cifice realizate in ultimul 
timp sint mai mari cu cca 
20 la sută. Astfel, in iarna 
1991/1992 s-a ajuns la im
posibilitatea acoperirii cu 
resurse energetice a cereri
lor, iar în iarna următoare 
nu se vor putea acoperi 
consumurile ridicate fără 
măsuri speciale. Printre 
măsurile ce vor fi luate 
in toate ramurile econo
miei, se semnalează ca fiind 
foarte importante : 
cerea consumurilor 
nologice cu volume 
și trecerea acestora 
suport energetic gazos pe 
agent lichid sau solid, mo
dernizări și recuperări enu
merate în prima parte a 
acestui material.

Există posibilități de a- 
sistență tehnică și de ob
ținere a unor fonduri cu 
sprijinul A.R.C.E., în sco
pul implementării unor 
proiecte de reducere a con
sumurilor energetice. In 
acest sens se poate apela 
la Filiala A.R.C.E. — Si
biu, sir. Dorului, nr. 19, 
tel. 921/47657, care oferă 
asistență județului Hune
doara.

Să nu uităm că ceea ce 
economisim azi valorează 
mult mai mult mîine.

redu- 
teh- 

marl 
de pe

conducerea 
avem în ve- 
moment dat 
la „Matex"

ților, afirmă 
fabricii. Dacă 
dere că la un 
stocurile de 
însumau imobilizări de cir
ca 300 de milioane de lei, 
o tranzacție cu oricare 
cumpărător este salutară. 
Astfel privind lucrurile, 
n-ar mai fi existat nici un 
motiv pentru adîncirea 
cercetărilor pe această di
recție. în interesul adevă
rului, am așteptat însă cu 
răbdare să se finalizeze 
cercetările întreprinse la 
solicitarea ziarului nostru 
și de către Direcția Gene
rală a Finanțelor Publice 
și Controlului Financiar de 
Stat. Multă iritare a stîr- 
nit și insistența și tenaci
tatea cu care căutau ade
vărul specialiștii acestei 
prestigioase instituții a sta
tului. Ce-au constatat dom
niile lor ?

In perioada 5 septembrie 
— 31 decembrie 1991, so
cietatea comercială cu ca
pital privat „ELCO” S.R.L. 

a realizat un profit de peste 
7 milioane de lei, cu chel
tuieli ce nu depășesc 220 
de mii de lei 1 Să tot faci 
afacerj din acestea, nu ? 
Cum s-a produs minunea ? 
Un exemplu: în perioada 
G—13 septembrie 1991. 
„Elco" S.R.L. a ridicat di
rect din depozitele S.O. 
„Matex" S.A. marfă în va
loare de peste șapte mi
lioane de lei. A ridicat-o, 
e un fel de a spune, căci 
a întocmit actele, iar de 
ridicat au făcut-o efectiv 
și direct cei 13 parteneri 
de afaceri ai săi. Și, ast
fel, dintr-o mișcare de con-

trebuie 
S.R.L., 
acesta 
profit 
socie- 
a fost

dei, prin adaosul comer
cial de 10 la sută, „ELCO" 
S.R.L. a realizat un venit 
de peste 600 000 de lei, ve
nit ce se identifică cu pro
fitul. De ce nu au luat cei 
13 marfa direct de la „Ma
tex" ? Pentru că 
să trăiască și „Elco" 
și încă bine. Dar 
nu este singurul 
realizat de această 
tate privată. Marfa
ridicată în perioada 7—13 
septembrie și a fost achi
tată în 18 noiembrie. O 
creditare de aproape două 
luni, prin care, nerecurgînd 
la dobînzi bancare. „Elco" 
realiza o economie la chel
tuieli de circa 150 000 de 
lei; și nici acesta nu este 
singurul „tun" dat de 
„Elco". Marfa a fost cum
părată pe credit de la 
„Matex" cu un preț și vîn- 
dută cu prețurile majorate 
prin H.G. 464/1991, reall- 
zînd un profit de peste 3 
milioane de lei. E clar, nu, 
cum se fac afacerile ? 
„I-am creditat pe aceștia, 
așa cum creditasem, la 
momentul respectiv, alți 
peste 70 de clienți" — a- 
firmă dl director general 
Cornel Bobeș șl dl Petru 
Vărcuți — directorul eco
nomic al S.C. „Matex" S.A. 
Așa o fi, domnilor, numai 
că creditarea în acest fel 
a unei societăți comerciale 
cu capital privat de că
tre o societate comercială 
cu capital de stat are un 
nume precis în legislația 
penală și sperăm că, pe 
baza respectivului text de 
lege, cei în drept își vor 
face datoria.

De ce atîta Interes la 
conducerea S.C. „Matex" 
S.A. pentru „Elco" S.R.L.? 
Vă spunem numele a pa-

tru asociați : Valeriu Var- 
cuți — fiul dlui Petru 
Vărcuți — directorul eco
nomic al „Matex", după 
cum spuneam ; Dorin Rap- 
cea și Mihai zMbu, ai că
ror părinți fac parte din 
consiliul împuterniciților 
statului sau din consiliul 
de administrație al S.O. 
„Matex" S.A. ; Dorin Al- 
mășan. Ce hram poartă a- 
cest personaj în cadrul 
„Elco" S.R.L., el fiind la 
„Matex" un insignifiant 
salariat ? Deține 40 la su
tă din capital. Cine se as
cunde în spatele fantoșei?

Scrisoarea „grupului de 
salariați" care a stîrnit a- 
tîta lume, făcea, în partea 
ei introductivă trimitere 
la un articol al nostru, 
maj vechi, intitulat: „La 
spartul tîrgului, săracii au 
ieșit și mai săraci". De 
ce ? Pentru că în acel ar
ticol anchetasem cu mij
loacele ziaristului, evident, 
modul cum a fost făcută 
șui și pui, în folosul în- 
vîrtiților de tot felul, strîn- 
sura de o viață a foștilor 
cooperatori de la C.A.P. 
Rișca. Unul dintre cei ci
tați în respectivul articol 
că s-au aruncat să se în
frupte la prețuri de ni
mic din strînsura amărî- 
ților de cooperatori era 
„un oarecare domn Bobeș 
din Deva". La vremea res
pectivă, dl director Cornel 
Bobeș a trecut pe lîngă a- 
ceastă afirmație fără să 
protesteze în nici un fel, 
ca șl cum nu era vorba 
despre dînsul. La fel de 
impasibil a trecut peste 
respectivul paragraf și a- 
tunci cînd i-am oferit spre 
lecturare scrisoarea. Să fie 
tăcerea un răspuns ?

Pepinieră hunedoreană există
Corvinul se poate mindri, pe bună 

dreptate, cu pepiniera sa de fotbal, unde 
antrenori bine cunoscuți (foști jucători 
ai Corvinului) lucrează cu copiii talen
tați, devenind in timp adevărați șle
fuitori de tinere talente. Aici au cres
cut și s-au' lansat Klein Rednic, An
done, Matcuț, Gabor, Petcu șl Văetuș 
care au adus atitea satisfacții suporte
rilor. pe vremea „echipei de aur" con
dusă magistral de Mircea I.ucascu. Tra
diția școlii hunedorenc, remarcată din 
perioada neuitatului maestru DurMtru 
Pătrașcu, este continuată acum de 
Octavian Cojocaru, Florin Dubin- 
ciuc Ion Stan, Mircea Pătrașcu, Nl- 
colac Jurca, Ion P>u< ur .și Victor Oncu. 
In articolul alăturat evidențiem un suc
ces de prestigiu al juniorilor III, obți-

trezit într-o situație penibilă, cînd a fost 
aplicată contestația. Nu pot să vă spun 
ce a fost în sufletul acestor tineri 1"

Și în 1992 s-a întîmplat identic Ia
tă ce ne-a relevat antrenorul Oct. Co
jocaru : „Echipa Juniorilor republicani 
s-a calificat și în acest an pentru zona 
finală de la Lugoj, cîștigînd „în linie" 
cu C.S.S. Bihor, C.S.S. Aripile Pitești 
și Rapid București, mareînd 12 goluri șl 
primind doar unul I Doresc să precizez 
că nu scorurile au fost atît de relevante, 
cit jocul practicat de tinerii hunedoreni 
— modern, elaborat, combinativ. eviden
țiind cîteva valori certe. Dar, n-apa 
ajuns nici măcar să mai disputăm fi
nala de la București cu Dinamo și F.O. 
Argeș. Ce s-a întîmplat ? Dintre 3 ju
cători de la echipa noastră, contestați,

CiȘTIGÂ PE TEREN, DAR PIERD LA... MASA VERDE

nut la un turneu international in Franța. 
Și mai puteam relata despre alte suc
cese ale juniorilor republicani Fostul 
antrenor al Corvinului și al Mureșului 
Deva, Octavian Cojocaru, actualmente 
al juniorilor republicani de la Corvi
nul, a ținut să relateze despre „tălpile'' 
jiuse și in ediția trecută și 
acest an pentru obținerea 
campioană.

„In anul trecut, Juniorii 
ai Corvinului s-au calificat 
neul final de la Cimpina, ia care 
participat Steaua, Univ. Craiova și Spor
tul Studențesc — ne spunea Oct. Cojo
caru. Corvinul a ieșit învingătoare în 
toate partidele și, în finală, a învin« ju
niorii Stelei cu 5—4. Au cîștigat ei pe 
teren, dar au pierdut la... masa verde! 
Ce s-a întîmplat 7 Jucătorul Tudor — 
care a jucat timp de aproape patru 
ani la Centrul Olimpic, pină în iarna 
lui 1991, cînd a venit la Corvinul — a 
fost legitimat aici, dar fără acte în re
gulă. de ciitre președintele clubului, dl 
Ioan Socol. Adi< ă, f iru formele cuvenite 
de transfer, cum trebuia să se proce
deze. Conducerea echipei, jucătorii s-au

in cea din 
titlului de.

rcpublicani 
pentru tur- 

au

unul singur a fost în culpă. Este vorba 
de Păcurar, de la Retezatul Hațeg, care 
a fost legitimat tot de către dl loan So
col, fără să țină seama de dezlegarea 
dată de clubul din Hațeg șl adusă la 
Corvinul de către părinții lui Păcurar. 
Și așa, și acest jucător a apărut în acte 
ca nou legitimat iar Corvinul, a doua 
oară în doi ani, a pierdut la masa 
verde, jucătorul fiind considerat cu 
dublă legitimare I Nu este păcat de e- 
chipă, de munca acestor valoroși tineri 
și de eforturile pe care le fac părinții 
lor 7 Asta să fie mulțumirea președin
telui clubului Corvinul pentru jucătorii 
ce l-a promovat din propria pepinieră 
— Mitrică, Rus, Andone, Ciorea și alții 
care își așteaptă rîndul ? Cum poate fi 
calificată ușurința de care a dat dovadă 
președintele clubului, la vasta sa ex
periență, competență profesională ? Cine 
poate repara daunele morale aduse a- 
ccstor tineri de 10 ani și chiar clubului 
Corvinul ?”.

Chiar așa 1 Poate primim răspunsul 
cuvenit de la conducerea clubului.

s \iiis < I.KHl
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JUNIORII III Al CORVINULUI AU INTRAT 
ÎN EUROPA

jucători 
valoroși 
la toate 
virstă și 
vinul l 

L-am 
norul Mircea 
să inserăm numele 
cătorilor din lot, 
convinși că îi vom 
tilnl, peste puțin 
în puternice divizionare: 
Laurențiu Petrei, Marius 
Mcuncianu, Emil Puian, 
Sorin Pop, Daniel Pc- 
trolesc, Marius Anița, 
Nicolae Simion, Lucian 
Schmidt, Călin Nagy, Ma
rius Sortan, Cristl Tă
nasă. Ovidiu Marin, Râul 
Sitarii Rlvclino Sbenghca. 
La Saint Nazalre, băieții 
au primit frumoase pre
mii și treninguri „Adi
das" și cite 100 de franci. 
Se cuvine să-i felicităm 
pe el și pc antrenor, pe 
părinții acestor copii 
pc profesorii lor și, 
în ultimul rînd, pe

Șl în anul trecut, ju
niorii 111 de la Corvinul 
Hunedoara au cucerit 
primul loc la turneul in
ternațional ce se orga
nizează in Franța. Bine 
apreciați au fost invitați 
în acest an la Saint 
Nazaire, unde au parti
cipat 16 echipe împărțite 
în patru grupe. Șl iată, 
din nou, s-au întors vic
torioși. plini de bucurie. 
Sint semnificative rezul
tatele ce le-a obținut 
tinăra echipă a hunedo- 
renilor. în virstă de 16 
ani. Au învins pe rind 
cu 6—0 pe. St. Nazalre; 
2—0 pe. Nimes Olyplque, 
cu 1—0 pe R.’F.S 
zeta Lodz, cu 3—0 
P.7..L. Stal Mielec

Wid- 
pe 

---- (in 
sferturi); cu 1—0 pe Red 
Star 93 Paris (semifinală) 
ți cu 5—0 pe M.T.K. bu
dapesta in finală ! Au 
terminat turneul fără să 
primească vreun gol 1

Echipa juniorilor III, 
in frunte cu antrenorul 
ci, dl Mircaa Pătrașcu, 
s-a tutors cu brațele în
cărcate de cupe, cu fe
tei • radiind de. bucurie. 
Fiindcă, trebuie să spu
nem în afara unei fru
moase Cupe a turneului 
pentru locul I, tinerii 
liuncdorcni au luat, toate 
premiile turneului : lo
cul I, golqctcrul turneu
lui Crlsti Tănasă, cu 6
goluri; cel mal bun (eh- 
niclan — Marius Anița, 
cel mal bun portar — 
Laurențiu Petrei si pre
miul pentru cel mai 
bun atac! Doamne ce

tinert, talentați, 
are Hunedoara 
categoriile 
ce a

de
ajuns Cor-

rugat pe antre- 
Pătrașcu 

ju- 
fiind 

în- 
timp,

I

nu 
. . - dl 

Nagy de la firma Nagy& 
Zsoc. Datorită dumnealui,

au 
un 
cu

juniorii hunedoreni 
plecat la Paris cu 
echipament complet, 
treninguri moderne și au 
primit premii in bani.

Să ne mîndrlm cu a- 
cețti finiri care vor du
ce mai departe faima 
fotbalului liuncdorean. Cu 
condifia ca, tg viitor, cou

norii Corvinului să pună 
in valoare capacitățile, 
lor.

C. SANDU
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PROGRAM

7,00 Programi
Tcleviziu
Național» 
Republic 
Moldo 

10,00 Actualită
* Meteo

10.20 Calendar 
zilei

10.30 Film seri 
■j, „Vctcriiw 
~ Ep. 4

12,10 Ora de n 
13,00 Ccrnavod 

salvare e 
tică sau.

13.30 Audio-vL 
studio

11,00 Actualită
Ă Meteo 

11.20f \S. N
11,50*71 .-anprcT 
11,55 Prcunivei 

ria
15.30 Tcleșcoal 
16,00 Ncdcia V

ncană la 
ediție — 
1992

16.20 Arte vizu 
17,00 Actualită 
17,05 15,16,17,
17.35 Agenda < 

sului și 1 
lului Inti 
nai „Ceri 
Aur"

17,50 Finala „(
României 
la fotbal 
Steaua — 
Timișoar. 

20,00 Actualită
20.35 Sport 
20,15 Dcschidei

Concursu 
I^stivalu 
( rnații 
,7*.erbul t 
— Brașoi 
România, 

23,00 Cronica 1 
meritului
* Actuali

23.30 &,ncursu
Festivalul
Tntcrnațil 
„Cerbul <

PROGRAME

16,00 Actualită

16.15 Ecran dc 
vacanță. 
Alice in 
ininunilo

16.10 Emisiune 
in limba 
maghiarii

18.10 Teatru T 
„Joc duh 
Robert TI

20.15 Programi 
Tcleviziu 
Naționali
Republic 
M o 1 <! o

21,30 TVE Inii 
cional
* Telcjtn 

in linii 
spaniol

22,00 TV 5 Eui
* TcJcjui 
_ iu liml

*jnce.

22,35 BUC Un 
Service
* Tclejui 

în liml
engleză.
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Casa de Cultură Orățtie 
este o instituție cu înde
lungată și serioasă activi
tate, sădită pe o străveche 
tradiție culturală existentă 
Ia nivelul întregii locali
tăți ți a zonei. Să nu ui
tăm dc spiritualitatea da
cică, de Nicolae Olahus și 
de acel prim-monument 
de limbă românească — 
„Palia", devenită simbol 
al orașului, al unei culturi 
naționale extraordinare, îm
bogățită ulterior cu alte 
tipărituri, societăți cultu
rale, acțiuni care au men
ținut un permanent fior 
de căldură sufletească.

De curind. la această 
instituție a fost numit un 
nou director, dna Victoria 
Moldovan, care și-a înce
put activitatea ca artist 
amator in ansamblul 
folcloric al IM.O. Un 

jr-n care a cunoscut, așa
dar, pulsul scenei, al 
unei munci care se adre
sează în primul rind sen
sibilității umane prin in
termediul frumosului ar
tistic. Și, în același timp, 
un gospodar care a găsit 
do cuviință să redea insti
tuției, acum cit nu e prea 
tirziu, înfățișarea sa din- 
totdeauna, eliminînd 
perimente care în 
momente nu-și au 
Astfel, au fost 
scaunele în sala mare de 
spectacol, au fost efectuate 
reparații la instalațiile c- 
lectrică și sanitară c’J a- 
jutorul cooperativei 
duse de dl Cătălin 
al Unității Militare.

cx- 
nccstc 
locul, 

readuse

con- 
Radu, 
Cind

a fost vorba de instituția 
culturală a orașului, s-au 
oferit să ajute U.F.E.T., 
„Plastor" ți, nu în ultimul 
rînd. Primăria orașului, în 
frunte cu domnii primar 

Mircea Homorodean ți vice- 
primar Ghcorghe Mun- 
teanu.

Tiind puse la punct ast
fel de lucruri, conducerea 
casei de cultură ți-a gîn- 
dit acțiunile pe care le 
poate oferi publicului : spo
rirea numărului dc specta
cole proprii sau oferite de 
trupe artistice din alte lo
calități (Brașov, Turda), 
spectacole prezentate pe 
propria scenă, in oraș sau 
la Gcoagiu, cu formația de 
muzică ușoară „Impuls", 
teatrul dc păpuși, ansam
blul folcloric. O parte din 
fondurile încasate vor fi 
donate Căminului dc Bă- 
trîni Gcoagiu sau Casei dc 
Copii Preșcolari din O- 
răstic.

In curînd, în cadrul ca
sei de cultură se va con
stitui Fundația „Ion Mihu", 
cu sprijinul Muzeului Ju
dețean. La Universitatea 
Populară s-au deschis noi 
cursuri — de croitorie, dac
tilografii?. zugravi-vopsitorl, 
venind în sprijinul mai 
ales al elevilor ce vor ab
solvi clasele a VIII-a și a 
XH-a. Urmează să-ți reia 
activitatea Societatea Li
terară „Liviu Rebrcanu", 
condusă do dl Florin Dră- 
ghici. Sint strădanii fi
rești ale unui nou director, 
laolaltă cu întregul colec
tiv al casei de cultură.

MINEI. BOBEA

S.C. „ARMĂTURA” S. A. 
cil sediul în CLUJ-NAPOCA, 

str. Gării, nr. 19, telefon 95/132737, 
telex 31273, telefax J 34827

u[p i 12 iunie nu e 1 aprilie !

Poli.
După cum se știe, ziua 

de 1 aprilie mai e numi
tă ți ziua păcălelii, zi în 
care mulți dintre semenii 
noțtri se țin de glume. 
Dacă un asemenea 
se repetă în altă zi, 
însă o altă poveste, 
sită de farmec de 
maj multe ori, cu urmări 
nu prea plăcute.

Un fapt petrecut în 12 
Iunie, la magazinul ATCOM 
(U.J.C.M.) din bdul Decc- 
bal, bloc 5, — gestionar
ludita Dragotă — a reținut 
atenția nu numai clienți- 
lor, ci ți a organelor de 
control. în ziua cu prici
na, ATCOM a adus de la 
Societatea Romradc-Star

SRL București, 150 de an
velope, în valoare de apro
ximativ 800 000 de lei, an
velope Michelin, oferite ca 
anvelope noi clienților de 
ATCOM, printr-un anunț 
prealabil. în realitate, au 
fost aduse anvelope reța- 
patc, fără certificate dc 
calitate, cu marcaje ilizi
bile și fără indicii a- 
supra provenienței. Situa
ția creată, Intrînd sub In
cidența legii, a dus la 
sancționarea vicepreședin
telui ATCOM, dl loan Po
pa, cu amendă de 10 000 de 
lei. Așadar,. 12 iunie nu 
e 1 aprilie ’ '

fapt 
este 
lip- 
cele

CORNEJ POEN.AR

I
tonin';

t

IN I RE ORELE 8—21»

XTENȚI A CONSUM ATORII OK 
DE G AZE N \TURALE

DIN MUNICIPIU HUNEDOARA!

Datoritâ unor lucrări de înlocuiri do 
duete și cuplări in rețeaua de distribuție a ga- J 
zelor naturale, din următoarele zone ale mu- | 
iricipiuiui Hunedoara.

• cartierele Micro 1, 2. 3, I, 5
• întreprinderile aferente acestor zone |
• Fabrica de I’iinc
• străzile: Huituri, Panait Cerna, Doro- I 

hainilor, Rovine, E. \ arga și Carpați.
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NA IT R ALE IN D VI A DE JOI. 25 IUNIE 1992, j

% 
I
* 
I s 
I* 
I* 
I s 
I

(756)|
*

Pentru evitarea arcidenlelor tehnice și u- 
Diaiic, rugăm toți consumatorii să supraveghez.! 
permanent receptorii de gaze naturale.

Pentru orice emanații de gaze naturale sau 
cauze care ar putea diminua gradul de sigu
ranța in exploatare al conductelor și instala
țiilor de gaze se va telefona de urgența echi
pelor de intervenții, care răspund la urmaloa-

JJ

ORASTIE
9

O jumătate de secol 
de pirotehnie

De fapt, ROMI’IRO" este un nume mai nou in 
peisajul economic al orașului Orăștic și al jude
țului Hunedoara, pe carc și l-a însușit după revolu
ția din 1989, in» destoinic colectiv al fostei între
prinderi chimice din oraș — colectiv care face acti
vitate de pirotehnie dp 53 de ani.

Activitatea oamenilor dc aici este interesantă 
și diversă, produsele realizate fiind destinate unor 
importante sectoare economico, sociale și cultura 
Ic din întreaga țară. Detalii ne-ati furnizat cadrele 
din conducerea unității, 
care am discutat.

ccilalți interlocutori cu

Cu ntfx'mă
— Stimate rile director 

Sever Horațiu Suciu, vă 
rugăm să faceți o scurtă 
prezentare a colectivului 
pe care-1 conduceți.

— Sîntem mai puțin de 
500 de oameni, dar în 
majoritate meseriași cu 
înaltă pregătire profe
sională, harnici și con
știincioși la locurile de 
muncă. La noi tradiția 
profesională și de hărni
cie vine de peste o ju
mătate de veac, fiind pre
luată cu respect și res
ponsabilitate de noile 
generații.

— Vă realizați progra
mele dc producție stabi
lite, rile director ? Vă 
puteți plăti oamenii ?

— Da, în general reu
șim, cu toate că și noi 
sîntem prinși în chingile 
dure ale blocajului eco
nomic. Și poate mai 
mult chiar, no] avem un 
oarecare handicap și 
pentru că lumea nu cu
noaște în suficientă mă
sură produsele 
le realizăm și 
le lor utilități, 
dese îndeosebi 
le de artificii pentru di
verse ocazii festive, pen
tru manifestări sportive 
și culturale în aer liber, 
respectiv : pocnitori, mi- 
cropetarde, microrachetc, 
minifacle colorate, petar
de cu confctii, altele, 
care dau farmec și cu-

pe care 
multiple- 
Mă gîn- 
la jocuri-

LUMINĂ Șl

solicitudine j
loare acestor momente.

— Din cite știm, ie-ați ', 
deplin 

de 
în

experimentat cu 
succes intr-o serie 
prezențe în C spitală ți 
alte orașe ale țării.

— Am fost solicitați 
echipa noastră de 
ficieri să asigurăm cadrul 
feeric la cîteva spectacole 
culturale și sportive la 
Pitești, Rm. Vilcea, Hu
nedoara, Deva, Oradea, 
la „Serbările Zăpezii" de 
la Izvorul Mureșului, pre
cum și la un apreciat 
spectacol televizat, din 
București, realizat de 
actorul George Miliăiță. 
Am dotat cu produsele 
noastre nava româneas
că „Midia”, care a plecat 
de curînd într-o misiu
ne internațională la Ge
nova, în Italia. în pe
rioada 24-28 iunie sîntem 
prezenți la „Cerbul dc 
Aur", de la Brașov, în 
15 august — dc „Ziua 
Marinei", ne vom afla la 
Constanța, iar peste scurt 
timp la „Serbările 
rii" de la Costinești.

— Lucrați scump, 
director ?

— Noi spunem că

cu
ar'.i-

*

l

Mă

rile

nu. 
Dc fapt, prețul produse
lor. precum și costul pres
tațiilor pe care le efec
tuăm la solicitarea 
ver.șilor beneficiari, 
negociem cu aceștia, 
teptăm...

(Ii
le 

Aș-

CULOARE
Dcspre gama diversificată dc produse și servicii 

realizează colectivul Sucursalei Orăștic. 
Regiei Autonome „ROMI’IRO”, ne-a vor- 
<lc amănunte dna Rodica Miinean, direc- 

Să Ic redăm și noi suc-

pc carc Ic 
din cadrul 
hit cu lux 
torul comercial al unității, 
ciot :

• organizează, cu personal autorizat, jocuri dc 
artificii pentru diverse ocazii festive (nunți, bote
zuri, aniversări), pentru manifestări sportive și 
spectacole culturalo în aer liber ;

• produce și livrează en gros 
derc și prin magazinul propriu din 
toarclc :

— produse pirotehnice pentru
curi dc artificii cu utilizări! individuală ; .

_  mijloace de semnalizare acustice, luminoase ) 
și fumigene pentru nave maritime și fiu- ț 
vialc, pentru bărci și colaci de salvare ; ț

— elemente de furnizare pentru agricultură,»
cinematografic, spectacole in aer liber ; )

— mijloace pirotehnice pentru protejarea eres- i
caloriilor d< pești împotriva păsărilor de . 
pradă ; I

— echipamente dc semnalizare luminoasă, ra- l 
clicii pentru vinători, pescari, salvainonlișli, ț 
turiști .

• execută ștanțări și malrilări la rece, piese ț
cauciuc și din baclielită. I
Prețurile sint negociabile și foarte avantajoase. . 
Ni încă un reper pentru „ROMI’IRO" Orăștii * 
C odrului, nr. 21 A, telefoane 956/120511 și 12052 ; 
120.>11 ; telex 72618. ț

(din ii>ti-('|>riil- 
Orășiie) uimă-

dislracții și j<>-

<i 11 >

Sil. 
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trac-| 

din |

i
i
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Produce și comercializează : 
armături din fontă și neferoase 
tru instalații tchnico-sanitare 
robinete pentru autovehicule și 
toare 
armături industriale și filinguri 
metale neferoase 
ventile electromagnetice 
filinguri din fontă maleabilă 
aspcrsoarc și piese de 
piese turnate din fontă, 
aluminiu 
piese matrițate din oțel,

Apelați cu încredere 1a serviciile și pro-j 
dusele noastre! (IG27)

schimb
alamă, bronz,"I
alamă, bronz, j

I
I w
IKI 

a apelor mine- ț 
caută persoane private J 

să comercializeze 1 
aceste ! 

lci/)itru, franco stația dc |
• 

vor l 
con- îI
dinj

I
* 

au la te- | 
, — Bobolt, *
- Deva (pentru im- | 

._ *

I
I
I*I

ANUNȚĂ

A

• Stațiile de imbutelicrc 
rale Boholt și Eăciia 
și agenți economici dispuși 
in spațiile proprii apele minerale din 
surse, la prețul de 13 
imbiitelierc.

Condițiile concrete de cooperare se 
stabili piin negocierea directă, pe bază dc 
trade.

• Sectorul Mecanic Deva 
stoc sau la comandă împletitură 
cată, de dif< lite tijiodirnc-iisiuni.

Informații suplimentare la sediu! unității 
din Deva, str. 1 Dcccpibric, nr. 37 A 
lefoancle 11296 Deva, 68280 • 
48293 — Băcîia și 13727 - 
pletitură).

livrează 
din sîrmă zin-

(741)

S. C. APRO-TERA S.A. SIMERIA

(fosta B.A.T.M.A. NR. 20)
9

Livrează din stoc: țoale tipurile de anve-l 
lope auto, tractoare, agricole ; acumulatoare « 
auto de toate tipurile; piese de schimb pentru| 
tractoare, ---- • • • -
cole, inclusiv tractoare ; televizoare c o I o > | 
KOFRON — cu diagonala de 51 cm, cu teleeo-- 
mandă, made in COREEA, la prețul de 125 mii î 
lei ; încălzitoare instantanee de apă, import» 
ATMOR — I . ■ ■ : /____ *
•luctori dc bobinaj emailați ; cabluri MCU ; for
tune pentru oxigen, 
de caiiciuc-genunchi, 
port, la prețul de 978 Ici/buc ; carbid ; contac
ted si diverse produse electrice.

Dc asemenea, se primesc precomcnzi pen
tru livrările en gros, pentru orice produse si 
orice cantități.

Informații la sediul firmei — Simeria, str. 
Depozitelor, nr. I, telefoane 60424, 60966, 
61090; fax 61091. (711)

auto, m ișini agricole; utilaje agri-* 
—' tractoare; televizoare color

i 
i
I

made in C OREEA, la prețul de 125 mii '
încălzitoare instantanee <’

Ia prețul de 35 000 lei/buc. ; con- |
*«.-»■ &«■<-* 1

acetilenă și apă ; cizme I 
cu talpa turnată — im- !

*

I
l
I*I«kI*I
I*1*I*I
I
I*I
I
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CENTRUL DE INFORMATICA MINIERĂ 
D E V A

Organizează, inccpînd cu dala dc 29 iunie 
1992
• cursuri de inițiere în 

latoarelor IBM-PC.
Durata cursului este de 5
Relații SC pot obține la

utilizarea calctl-

R.A.C.C.L. DE\ A
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l PUBLICITATE

aniversari
t • 21 trandafiri pentru 
SCl drag. Alin Gilca, un 
«M „La mulțl ani!" din 
•Plea mamei Angela, Tăvi, 
Yaula, Crisrtina Văduva șl 
Dan Grebini.ștean.

(47G7)

VÎNZĂRI— 
CUMPĂRĂRI

• SOCIETATEA CO
MERCIALA „CRISTI
NA" Deva, str. A. 
Vlaicu, nr. 19, tele
fon 12457, vinde la 

| prețuri negociabile. 
' persoanelor fizice ți 
' societăților comercia

le : Renault 5, 1 300
cmc, Volkswagen Golf 
1 100. două uși, BMW 
1 800, Opel Kadet 
l 200, Volkswagen 
Golf Diesel, 4 uși.

(1719)

• VÎ ND urgent ARO
843, atare excepțională. In
formații Deva, telefon 
85584. (1015)

• VIND microbuz Sko
da Barkas. Deva, telefon 
47379. (4737)

• VlND urgent Dacia
8 300, fabricație 1981, sta
re perfectă. Deva, telefon 
<4267. (4712)

• VlND receiver satelit, 
Import, stereo, telecoman
dă, afișare pe ecran. De- 
ya, telefon 11261.

(4581)
■ VÎND apartament 2

camere, Simeria, str. Cloș
ca, bL 16, sc. K, ap. 36, 
orele 14—16. (4553)

• VIND apartament 2 
camere, Gojdu ți mobilă 
bucătărie. Deva, telefon 
17180, după ora 15.

(4757)
■ VIND convenabil re

morcă tractor RM23, stare 
perfectă,. sat Mesteacăn, 
• r. 26, Brad. (4761)

• VfND 2 cuse inox cu
eărucior (500 kg) ți teren 
In Geoagiu-Băi, 2000 mp. 
Informații Deva, telefon 
89256, Geoagiu-Băi — 
-48179. (4764)

• VIND urgent Telc- 
■unken. color, telecoman
dă, convenabil. Deva, te
lefon 18(44, orele 18—21.

(4763)
• VlND urgent chioșc 

fi Instalație sifon. Hune
doara, telefon 14224.

(4762)
• VIND convenabil a- 

partament 4 camere, bu
cătărie mare, hol central, 
două băi, două balcoane. 
Deva, bdul Dccebal, bl. 8,

ap. 23. (4766)
• VIND apartament 9 

camere, zonă centrală. Hu
nedoara. Relații telefon 
957/15305, orele 10—22.

(4769)
. • VIND apartament 3 

camere, decomandate, bloc 
cărămidă. Deva, telefon 
22333. (4772)

• VÎND casă bătrânească 
în Răcăștie. Informații De
va, telefon 20402, seara.

(4773)
• OFER spațiu pentru 

depozitare mărfuri, vînd 
tejghea bar ți planetară 
Renault 16. Deva, tele
fon 17557.

(4771)
• CIOBĂNESC german

(ciine lup) pui 2 luni, fa
milii albine, faguri artifi
ciali, ceară. Cumpăr ba
lanță 10-20 kg, cîntar 300 
—500 kg. Vulcan, telefon 
70689. (4777)

• VÎ?iD Dacia 1310 
break, fabricație 1987, 
preț 525 000 lei. Telefon 
28321, Deva, după ora 14.

(4779)
• VÎND apartament 3 

camere, str. Minerului. De
va, telefon 15637, orele 
8-15, 20-23.

(4778)
• \ IND „Istoria Româ

niei" — compondiu, 730 
file. Hunedoara, telefon 
13615. (4309)

• VÎND Fiat 1 300, ava
riat, pentru piese schimb. 
Hunedoara, telefon 20736.

(4312)
• VlND convenabil 2 

viței, 2 ani, castrați. Sat 
l’eștișu Mare, nr. 277.

(4313)
• \IND convenabil te

levizor color, marcă ger
mană, diagonala 65 cm. 
Hunedoara, telefon 11871

(4314)
• V ÎND convenabil Da

cia 1 300, stare bună. De
va, telefon 21838, după ora 
16. (4784)

• VÎND convenabil ca
napea, șifoniere, servantă, 
mochetă. Deva, Bălcescu, 
bl. 12/12 (lingă „Astoria").

(4785)
• VÎND IMS M 461, ți 

IMS Diesel, motor Câmpu
lung, stare foarte bună. 
Localitatea Alios, 212, ju
dețul Timiș, familia Vodă.

(4620)

D'VERSE

• CU autorizația 7051/
1992, emisă de Consiliul 
Județean Hunedoara, s-a 
deschis activitatea inde
pendentă, reprezentată prin 
I^izăr Teodora Elena, din 
Deva. str. Libertății, bl. 
B/58, avînd ca obiect de 
activitate examinări psi
hologice. (1783)

• CU autorizația 6877/ 
1992, emisă de Consiliul 
Județean Hunedoara, s-a 
deschis activitatea inde
pendenți, reprezentată prin

Monostori Violeta, din Hu
nedoara, str. Babeș, nr. 49, 
avînd ca obiect de activi
tate croitorie cu desfacere.

(4758)
• CU autorizația 4054/

1991, emisă de Prefectura 
județului Hunedoara, s-a 
deschis activitatea Inde
pendentă, reprezentată prin 
Șcrban Maria, din Hune
doara, str. 22 Decembrie, 
nr. 5/83, avînd ca obiect 
de activitate producere țl 
comercializare de gogoși, 
înghețată, răcoritoare ete.

(4759)
• CU autorizația 7083/

1992, emisă de Consiliul
Județean Hunedoara, s-a 
deschis activitatea inde
pendentă, reprezentată prin 
Murcșan Maria, din Hune
doara, str. A. Iancu, nr. 
10/40, avînd ca obiect de 
activitate alimentație pu
blică, răcoritoare, produse 
de patiserie și cofetărie, 
cafea, preparate carne, co
mercializare produse ali
mentare, prestări servicii 
auto, video. (4765)

• CU autorizația 7050/ 
1992, emisă de Consiliul 
Județean Hunedoara, s-a 
deschis activitatea inde
pendentă, reprezentată prin 
Virag Nicolae, din Hațeg, 
sir. A. Vlaicu, nr. 61/18, 
avînd ca obiect de activi
tate comercializare produ
se alimentare, achizițio
nare și desfacere obiecte 
de uz casnic.

(4774)
• CU autorizația 6857/

1992, emisa de Consiliul 
Județean Hunedoara, s-a 
deschis activitatea inde
pendentă. reprezentată prin 
l’etroi Floarea, din Vul
can, str. Mihai Viteazu, nr. 
18/10, avînd ca obiect de 
activitate achiziționare și 
comercializare produse 
agroalimcntarc, produse in
dustriale, combustibili so
lizi, materiale de construc
ții- (4775)

• CU autorizația 6858/
1992, eliberată de Consiliul 
Județean Hunedoara, s-a 
deschis activitatea inde
pendentă, reprezentată prin 
Dalea Alexandru, din Vul- 
can, str. Mihai Viteazul, nr. 
18/6, avînd ca obiect de 
activitate achiziționare și 
comercializare produse a- 
groalimcntare, materiale 
construcții, combustibili -
solizi și mărfurj indus
triale. (4776)

DECESE

• SOȚIA, fiica, ginerele 
și nepotul anunță, cu 
inimile Îndurerate, tre
cerea fulgerătoare în ne
ființă a iubitului nostru

BOTA NICOLAE.
de 59 ani.

înhumarea — joi, 25 
iunie, ora 15, dc la Casa 
Mortuară. Nu te vom uita 
niciodată ! (4016)

• FAMILIA Dumitra, 
cuscri, deplîng pierderea 
celui care a fost un om 
deosebit,

BOTA NICOLAE,
și-1 vor păstra în suflete. 

(4016)

• SOȚIA Melania, fiica 
Felicia, ginerele Onorlu, 
nepoții Vlăduț șj Valentin 
mulțumesc vecinilor de 
la blocul C 7, Gojdu, pre
cum și tuturor celor care 
le-au fost alături la ma
rea durere pricinuită de 
decesul celui care a fost

VAS I LE M A NC AS.
(4780)

• COLECTIVUL maga
zinului „Alimscrv" Deva, 
este alături de familia 
atît dc greu încercată prin 
pierderea inegalabilului 
om,

VASILE RADU
și transmite întreaga com
pasiune și mingîiere creș
tinească celor rămași.

(4789)

• l’AMIIJ V. îndo
liată anunță încetarea 
din viață a celui care 
a fost un bun soț, ta
tă și bunic, omul de 
omenie ți noblețe su
fletească,

VASILE RADU.
Inmormintarea va 

avea loc joi, 25 iunie, 
ora 14, la Cimitirul 
din str. Eminescu, De
va. Odihnească-se în 
pace! (4789)

• CU inimile indu- 
reratc, fiul, fiica, nora, 
ginerele și nepoții, Ia 
aproape jumătate dc 
an de la despărțirea 
dc iubita lor mamă, 
soacră și bunică, a- 
nunță plecarea dintre 
cei vii a scumpului 
lor tată, socru și 
bunic,

AUREL SIMOC
Inmormintarea as

tăzi, 24 iunie 1992, 
ora 15, în satul Ră- 
dulețti. (4770)

• CU profundă du
rere și consternare, 
cadrele didactice, per
sonalul administrativ 
și elevii Școlii Nor
male „Sabin Drăgoi" 
din Deva regretă tre
cerea prematură și 
fulgerătoare în eter
nitate a domnișoarei 
MARILENA MATIȘ, 
pedagogă și fostă ele
vă a liceului.

Vor rămîne pentru 
totdeauna vii în a- 
mintirea noastră chi
pul blind, delicat și 
sufletul ci nobil.

(4781)

I
f

I
I
I
I
9

A N U N Ț
R.A.M.G.C.L. HUNEDOARA |

Anunță pe toți consumatorii particulari și j 
agenții economici sistarea serviciilor prestate J 
înccpînd cu data de 30. 00. 1992. i

Măsura se aplică pentru cei care piuă la J 
data mi riționată nu achită datoriile*.

Rebranșarea se va face la cererea benefi
ciarului, contra cost. (719)

S.C. VERONICA S.R.L.

Vinde microcalculatoare PC-AT-286, fax 
mașini de scris electronice, hirtie imprimantă, 
telefoane.

Decontarea se face din contul nostru 
4072704170 deschis la B.C. Deva. (755)

SPITALUL ORĂȘENESC BRAD
Scoate la concurs un post de soră medi

cală la Serviciul Salvare, în 30 de zile de la 
data publicării.

Relații privind concursul și condițiile dc 
participare la sediul Spitalului Orășenesc Brad. 

(1639)

ț 
’1

)(

AVLM-EXPRES CRAIOVA
OFERĂ EN (.ROS :

■ conserve din carne de porc (Olanda);
■ jeleuri, gumă de mestecat, dropsuri 

etc. (marca Kent) ;
M aparat de produs unt ; instalații gaz 

auto și butelii (Italia); V
M vopsea ulei import (verde, galben, ne- ț 

gru).
Informații si comanzi la telefoanele 91 • 

118153 sau 118777. (752)
■

(

ț

ț 
î 
ț

S.C. AGROTRANSPORT S.A. HUNEDOARA 
DFA A

cu sediul in DEVA, str. Portului, or. 2, re
amintește că in fiecare joi ține licitație pentru 
vinzare de mijloace auto.

Pentru joi, 25.06. 1992, scoate la licitație 
următoarele mijloace fixe.

• IZOTERMA de 16 to.
• IZOTERMA dc 10,5 to.
• rabe:
• SAVIEM
• BASCULEZ (755)

UNIX ERSITA TE \ ECOLOGICĂ 
TIMIȘOAR X

Bdul Martirilor, nr. 1, 'Timișoara 
Telefon si Fax: 96—162032 

ANUNȚĂ 
înscrierea pentru concursul de admitere 
anul universitar 1992—1993 la E'acultateadin 

dc Științe Juridice și Politice precum și la Co- ( 
legiul, dc Tehnică Economică din chirul Uni- 
versității Ecologice Timișoara (filiala Uiiivcrsi- || 
tații Ecologice București — recunoscută dc Gu- i 
vcrnul României prin adresa nr. 10769/1991) J 
a început vii data de 8 iunie 1992 la sediul din ’ 
Timișoara, Calea Martirilor, nr. 1, intre orele } 
10—14 și 15—19, de luni pînă vineri inclusiv. 1 
în zilele de sîmbătă si duminică, între orele ) 
10—14. ;

Concursul de admitere are loc in data de 
15 iulie 1992. (750)

S.C. „UNIMET” Cl G” S.A.

I
I 

I

c

I

Al 1AM l)E LA CAMERA 
Dl COMERȚ ȘI INDUSTRIE

Camera do Meserii din V.A.R., Club ROTARI- 
FRE.1US (I ranța) propune lin stagiu dc specializare 
in activități de brutărie, care se va desfășura in 
FRANȚA, in lunile octombrie-noienibrie 1992.

Cazarea, masa ți cheltuielile de școlarizare vor fi 
suportate de organizatorii francezi, iar cheltuielile de 
Călătorie vor fi acopi rite de participant).

Oferta c.îlc valabilă numai pentru societăți cu 
capital privat. în prealabil, va avea loc tui concurs 
do prcselecție.

Informații suplimentaro și înscrieri la sediul Ca
merei de Comerț și Industrie Hunedoara—Deva, piuă 

* în data de 26 iunie 1992.
: 1
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I FUNDAȚIA JUDEȚEANĂ A TINERETULUI J 
HUNEDOARA — DEVA I

Dacă doriți să obțineți in numai 1 săptă- | 
I mini, cu numai 12 500 lei .

CARNETUL DE ȘdFER AMATOR
Frecventați cursul rapid al Școlii de șoferi | 

•amatori din cadrul fundației pentru tinerel,» 
I din str. M. Eminescu, nr. 2, Deva. !

i_____________!2ÎL_i
* s 

BANCA ROMANĂ PENTRU DEZX OLTARE I
| DEVA |

Organizează in ziua dc 26 iunie a.c. » 
I CONCURS pentru ocuparea postului de

• CASIER VALUTA
Cererile împreună cu actele doveditoare | 

| privind îndeplinirea condițiilor se primesc la j 
J sediul Băncii pînă în 25 iunie a.c.

Condiții : cel puțin studii medii termina- > 
» le ; experiență în domeniu ; cunoașterea la ’ 
| perfecție a unei limbi dc circulație internațio- |
* nalâ (dc preferință engleza).
I (716) |
* *

I
cu sediul in Cluj-Napoca, bdul Muncii, nr. 18B 

foarte urgent, 
15 iulie 1992 — 1 octombrie 

1992, 2 (doi) ingineri geologi, experți în eva
luarea zăcămintelor de cărbune.

ACTIVITATEA ACESTORA SE VA DES
FĂȘURĂ ÎN VENEZUELA.

In vederea participării la concurs, solici- 
tanții trebuie sâ îndeplinească, cumulativ, ur
mătoarele condiții :

— să fie cetățeni români ;
— să nu fi suferit vreo condamnare pe

nală ;
— să prezinte recomandare de la ultimul 

loc dc muncă ;
— pentru cei angajați se va prezenta și 

acordul unității la care lucrează ;
— acte de studii și specializare ;
— curriculum vitac, clin care să rezulte 

activitatea desfășurată în specialitate;
— certificat de sănătate.
Salarizarea și condițiile specifice activității 

urmează a fi desfășurată se vor negocia

Angajează prin concurs, 
pentru perioada

ce
direct cu partenerul venezuelean.

Relații suplimentaro se pot obține la te
lefon 95/155998. (748)

I


