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bancare din Riad afirmă 
că. tf»a to «ficatul anului, 

sta Jar* bos&îl In pe- 
tari va avea, probabil, a 
« do 99 <to miliarde 
tfe dotări. Potrivit eterului 
„The Middle East Econo
mic Digest”, Arabia Saudi- 
fiL o țari considerata ca 
projperâ. a ajuns si aibă 
dificultăți fceononuce din 
dftnS motive, primul 
rfad, guvernul Arabici Sau- 
dlfe belttrit foarte mult 
In domeniul public, recent 
toregfctrfadu.se de exem
plu o creștere substanțială ' 
a salariltor și snbveMfitor. 
Oi rte-al doilea motiv este 
că, deși Arabia Saudltă 
produce In medie aceeași 
cantitate fy țiței c p W 
nS acum, p tui acestuia 
este foarte admit, ceea ce 
înseamnă că veniturile sfnt 
foarte arici. Dat «fad eă 

hBJtpj depășesc veni
turile, «pan «a deficit bu
getar substanțial.

o In Marea Britanic, ra
ta anuală p inflației a scă
zut ta 3.7 la Strfă. Aceasta 
s-a diminuat ca urmare a 
rqducerii prețurilor confec
țiilor, încălțămintei, pro
duselor alimentare proaspe
te, arată BBC. Asupra Lor
dului Cancelar se fot; tot 
mai multe presiuni pentru ] 
a schimba cursul economiei. 
Min ist rol trezoreriei, An
thony Nelson, a declarat că 
scăderea ratei faftației va 
da strategiei «rwomiee a 
guvernului uu impuls pu- 1 
ternic.

thregtatrat-o țara în ultb 

y «** y 

ntuîui 9 — a adu» ml: fa 
oameni In pragul sărăciei. 
Alte sute da mii, ba chiar 
15 milioane de confrați se 
vor afla, in septemțirie- 
octombrie. in riadul celor 
fără un loc de muncă- In 
Prezent, ta județul Hune
doara, persoanele pare au 
trecu pr^ul oficiilor de 
protecție.«octală însumează 
aproximativ 22 0QQ, cu per
spective luminoase pentru 
perioada următoare, etnd 
estimările sfat alarmante. 
Pe lingă aceștia, poate mal 
bin» de încă vreo zece mii 
nu sînt înscriși ta evidențe 
pentru un loc da muncă.

Da Ia diferite niveluri, 
sa vehiculează îdeea trăirii

an!

Alocația de sprijin - o născocire electorali?
cam Wntutacam Wntuta precum molima. 
Uata poltteo-economlcă 
ccnâusă adoptată, neeunoaș-^ 
tarea fenomenului economic 
sau vocea străzii rămto 
cele mal „Importante" de
terminante ale haosului, 
btocajetai întregului me
canism ewnnmleo-financiar. 
O agricultură făcută zob, 
o Industria fa agonie. lipsa 
unor , legislații' clare sînt 
atte probleme pe care, cu

tt • «tata r * aamv e —

micului lată-ne, așadar, 
Intr-o nouă competiție elec
torală, Promlsîunî, amă- •------- «------------—-----

eapM «Mto- SHa» **

O născocire cu „vădită" 
tentă electorală pare a fi 
și cea a ALOCAȚIEI DE 
SPRIJIN, pe care incom
petenții actului politic o 
promovează pentru o pe
rioadă de 18 luni de ta
— MM* MM * MM.MM **i— **M

întreținere, primesc In con
tinuare o alocație țte spri
jin pe timp de 18 luni. Sînt

loaee de întreținere persoa
nele care îndeplinesc ur
mătoarele condiții:

• Nu dețin cu membrii 
familiei terenuri agricole 
fa suprafață da cel puțin 
»000 IM* In sonde coll- 
nrere și de ?es ț! de cri pu
țin 40 000 mp în zonele 
montane;

locației da sprijin.
Situațiile prevăzute în 

aceste condiții se dovedeso 
prin declarații pe proprie 
răspundere ala titularului. 
Alocația de sprijin este o 
sumă egală dec! cu 40 la 
sută dirt salariul de bază 
minim brut pe tară Inde
xat (11200 de lffl) sau net 
(8820 de iei pentru per
soanele fără copil, șl 9ȚS9 
de lei, pentru cel» cu co
pii)-

CORNEL POENAR
**M. . * MW * —• * MM . 4M* * MM * M
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• Pe piața valutară, do
larul își menține poziția. 
Potrivit agenției BEI JTER, 
datatul american a crescut 
ușor in raport cu valuta 
germană. El a fost cotat, la 
Londra, 1a 1,46 mărci, ger
mane, De asemenea, valuta 
americană se comerciali
zează cu 126,2 yeni japo
nezi, scăzînd deci cu 1 yen. 
Lira sterlină a scăzut cu 
20 de cenți, fiind cotată la 
1$3 dplarfa Lira a înregis
trat o scădere ușoară în 
raport cu marca germană, 
fiind cotată la 2,817 mărci 
germane.

• S-a inaugurat prirrfa 
Uzină britanică ce va trans
forma apa de mare în a- 
pă potabilă, relatează BBC. 
Instalația, care a costat 
250 de mii de fine sterline, 
va produce pe zi aproxi
mativ 50 de mii de galoa
ne de mri potabilă/ desti
nată Insulelor Scity. Insu
lele, ritasta ta partea sud* 
Vestic» a Marii Britanii, au 
suferit. în cursul anilor 
precedenți, secete serioase.

• turcia ru vinde gaze 
naturale Ki<ghizstaaului la 
prețuri na «sat eoborite de- 
cit jumătate din cele mon
diale, a fost informat gu
vernul kirghiz. de către 
partenerul său. Acest aran
jament va fatațfana. fatr-o 
•oarecare măsuță. criza ta" 
nergetică din Kirghfastan, 
care a dus deja la închide
rea, »n uMimelc lani, a 
citerva uzine, a anunțat 
RADIO ROSSIA.

o In Australia a început 
o vînăloare în masă a pi
sicilor sălbatice. Zece vî» 
nători în solda guvernului 
au împușcat 430 de pisici, 
în cadrul țunci campanii 
mai largi, generate de fap
tul că pisicile, care cîntă- 
resc mai mult de 8 kilo
grame, au ajuns să amenin
țe unele specii de rozătoa
re Care trăiesc fa Australia, 
Informează REUTER.

(MEDIAFAX)

J 10. Intrări de produse agrk&le la fondul de consum al

Nft Specif'leare
crt

Realizat % față de
talie 1992 talie 1991

L Broducția faduterială mii. lei 12132.5 61,3
2. Stoc de produse finite în industrie ta 

3L.VIL 1992 mii. tei 10758,8 X
3. Productivitatea muncii fa industrie toi/pers. 119807 67,4
4. Numărul mediu al personalului din industrie pers. 101436 96,2
5. Export mii 1 9216 154,8
& Desfaceri de mărfuri prin comerțul de stat 

cooperatist ,
Și 
mii. tei 2462,8 159,3

7. Profit (sem. I) a mii. tei ' 4220,3 293,2
8. Pierderi (sem. I) nu tei 14481,1 289.7
9. Producția principalelor produse industriale 

— huilă netă mii fo- 292,1 98,1
— oțel mii to. 191*8 86,6
— laminate , „ mfi to. 71.5 84*0
— ciment mii te. 40,0 40,0
— bere mii hl. 48.0 102,1
— earne tăiată în abatoare to. 1186 ■ 107.1
— lapte de consum mii hl. 7,9 «7^9
- Pîine to. 8120 109,7

— carne
— lapte de vacă
-ouă

to. 
hl. 

mii buc.
1376'

10293' 
. 3126

109A
54^
33,9

IN ZIARUL DE AZI:

«Cttvtetului

• DL RADU CAMPEANU LA 
DEVA, Marți, a avut loc la Deva 
o întîlnire a dlui Radu Câmpea- 
nu, președintele Partidului Na- 
țumal Liberal, eu membrii con
ducerii partidului — filiala Hu
nedoara. Discuțiile s-au axat în 
principal pe problemele activită
ții interne a partidului și a po
liticii de perspectivă. De aseme
nea, s-au aplanat unele disen
siuni ivite în ultimul timp în 
cadrul filialei județene a P.N.L. 
(G.P.)

O
pe 7t-

Unde m.. fost ochii etnd le-am ■

Rb «aroetal meu de CEC ! îi suainti ea.

• ATELIER DE REPARAȚII 
AUTO. Mergînd constant pe li
nia perfecționării și dezvoltării 
activității productive, conducerea 
S.U.T. Deva — din cadrul • S.C. 
„Condor* S.A. — a descins, 1<P 
sediul unității (de pe strada De
pozitelor nr. 21 — n.ri.) un ate
lier de reparații auto: mecanică, 
tinichigerie, vopsitorie. Se garan
tează operativitatea si calitatea 
lucrărilor executate. (D.G.)

• GOSPODĂRIRE. Pe cel mai 
'important bulevard din Simeria,
de la podul peste linia ferată pî- 
nă la Parcul Dendrologic, se ob
servă în aceste zile o activitate 
deosebită. Se curăță zonele verzi, 
se îngrijesc rigolele, se mătură

• Afișarea listelor de candidați
în conformitate cu Legea pentru alegerea Came

rei Deputaților și a Senatului, propunerile de can
didați se fac pe circumscripții electorale și se depun 
la birourile electorale de circumscripție, cel mai tfazîu 
cu 30 de zile înainte de data alegerilor. In termen de' 
24 de ore de la înregistrarea candidaturilor, unul din
tre exemplarele cu propuneri se afișează de către bl- i 
roul electoral de circumscripție, la sediul său.

Pentru realizarea acestei prevederi. Biroul electo
ral al circumscripției nr. 22 Hunedoara a amenajat un r 
panou unde se afișează listele de candidaturi propuse!, 
de partidele și formațiunile politice pentru cele două • 
camere ale Parlamentului României, La panoul insta- i 
lat în holul central al Consiliului Județean Hune, 
doara, din Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, au fost afi
șate recent propunerile pentru Camera Deputaților șl ' 
Senat ale Partidului Soeialist Democratic din 'Roma
nia. Accesul publicului la acest panou este permis 
în fiecare zi, de dimineața pînă seara. "

•n'llte precizări cu privire Ia birourile 
secțiilor de votare

în Cazul în care numărul juriștilor nu este sufi
cient pentru alcătuirea birourilor secțiilor de votare, 
se va apela la alte persoane care au o reputație ne- ! 
știrbită și se bucură de încrederea cetățenilor. în bl-; 
rouriie electorale vor intra și reprezentanți si parti
delor și formațiilor politice ce participă la alegeri.

• Invitație

Filiala județeană a Partidului Unității Națimiale 
dfa România fi Invită pe cei ce vor să susțină candi- < 
datura dlui Funar. primarul municipiului
Cluj-Napooa, Ia Președinția României, ta sediul său 
din Deva, str. 1 Decembrie nr. II, camera 52. între 
orele 16—20, pentru a.și exprima adeziunea.

peste tot și se plantează golurile 
funde mai sînt) din asfalt. Ini
țiativa ar prinde bine și în alte 
orașe. (S.0.)

• MAREA PRIVATIZARE. In 
comuna Rapoltu Mare s-au dis
tribuit pînă în prezent peste 800 
carnete cu certificate de proprie
tate. Pentru a facilita distribuia 
rea acestora, lucrători ai consi
liului local se deplasează perio
dic în satele aparținătoare comu
nei. (Tr. B.)

• BRAD. TOPUL PIEȚEI, 
Marți, ÎS august, în piațg. din 
Brad s-au înregistrat următoare
le prețuri/kg: făină albă — 100

lei, fasole uscată — 100 lei, fa
sole verde 70 lei, varză — 80 lei, 
cartofi — 80 lei, ceapă — 70 lei, 
roșii — 60 lei, vinete -~ 150 lei, 
ardei gras — 140 lei, ardei iute
— 250 lei, usturoi — 500 l^,
castraveți — 100 lei, mere — 40 
lei, pere — 100 lei, prune — 70 
lei, struguri — 150 lei, pepene — 
100 lei, lubeniță — 40 lei, smîn- 
tînă — 25Q lei, lapte — 50 lei, 
slănină — 350 lei, miere albine
— 500 lei, brîpză vaci — 80 lei, 
ouă — 14 lei/buc. (CP.)
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începind cu acest nunjăr, deschidem 
: rubrica JN CAMPANIA ELECTORALA 

— PARTIDELE SE PREZINTĂ". Re
amintim cu acest prilej că ziarul „Cu- 

’ vîntul liber” acordă în mod gratuit un 
j spațiu de două coloane de ziar fiecărui 
I partid pentru a-șl prezenta programul, 

strategia ți tactica electorală, candidați! 
pentru Camera Deputaților, Senat șl Pre

ședinția României. Textele propuse spre 
publicare nu trebuie, deci, să depășeas
că trei file dactilografiate la 2,5 rindurl 
pentru formațiunile reprezentate în par» 
lament, două file pentru partidele ne» 
parlamentare și 1 filă pentru candidați! 
independenți. Spațiul solicitat în plus se 
va taxa ca publicitate electorală șl se va 
publica ulterior în spații separate.

Frontul Democrat al Salvării Raționale - continuatorul 
Ideilor revoluției din Decembrie. 1939

RED.: Vă rugăm să pre
cizați principalele preve
deri ale platformei-pro
gram a F.D.S.N.

G.R-: F.D.S.N, este con
tinuatorul ideilor' revoluției 
din decembrie 1989, un par
tid de centru-stînga. Ca 
partid de esență social-de- 
mocrată, F.D.S.N. recunoaș
te și respectă tradiția social- 
democrației românești pre
cum și valorile social-de- 
mocrației internaționale. El 
răspunde unei necesități po
litice și exprimă poziția 
noastră de a nu nega tre
cutul de muncă și luptă 
al poporului român. Pen
tru aceasta, F.D.S.N. se si
tuează pe poziția apărării, 
în toate împrejurările, a 
intereselor naționale, a in
tegrității teritoriale, inde
pendenței și suveranității. 
Este pentru implicarea sta
tului în opera de redistri
buire a venitului național 
în contextul creșterii de
calajelor dintre oameni pe 
Criteriul averii. Este pentru 
instituirea unei reale și 
eficiente protecții sociale, 
este partidul pentru toate 
păturile sociale. Este un 
partid pentru apărarea va
lorilor democratice, a so
cietății civile, a statului de 
drept și social.

RED. : Care este audiența 
de care se bucură F.D.S.N. 
în județul Hunedoara și 
ce structură are organiza
ția județeană ?

După trei luni de la cla
rificarea poziției F.D.S.N., 
avem organizații în 27 de 
localități, din care 10 în o- 
rașe, 17 în comune. 6 con
silieri județeni și 39 de 
consilieri municipali și o- 
rășenești au trecut la 
F.D.S.N, precum șl 12 pri
mari, 21 de viceprimari 
de municipii, orașe și co
mune și 40 de consilieri 
comunali. ,Nu este mult, 
știu aceasta, dar faptul se 
explică prin aceea că mai 
marii județului și ai unor 
localități nu ne-au acordat 
sedii conform legii, că 
mulți nu pot trece pe față 
la partidul nostru fiindcă 
Iși pierd slujba (din nou 
dictatura !) etc.

Cu toate vicisitudinile și 
unele manifestări abjecte 
duse pînă la boicot împo
triva F.D.S.N. din Hune
doara, din partea unor con
duceri locale de diverse co
loraturi politice, apreciez 
că ne bucurăm de o au-

Discuție 'cu dl ing. 
Georgel Răican, 

președintele organizației 
județene a F.DÎS.N.

diență largă la electorat.
RED. : Die. Răican, multă 

lume vă cunoaște, dar nu 
toată. Spuneți-ne, pe scurt, 
cine sinteți.

G.R.: Sînt născut cu 59 
de ani în urmă, într-o lo
calitate din Munții Buzău
lui, într-o familie de mun
citori petroliști, crescut în 
respectul față de muncă, 
cinste, demnitate, într-o 
deplină morală creștină. 
Am absolvit Seminarul 
Teologic „Kesarie Episco- 
pul’’\din Buzău, motiv pen
tru care ajn fost indexat 
și tratat ca atare în dosa
rul de cadre. Am terminat 
și o școală cu caracter a- 
gricol,' urmînd studiile u- 
niversitare și devenind, In
giner agronom. Plecînd de 
la cercetător la I.C.A.R., 
șef de fermă IAȘ, odată cu 
anii șl experiența profesio
nală am îndeplinit mal 
multe munci numai pe li
nii de agricultură: direc
tor I.A.Ș., șef secție agri
colă, director la Trustul 
I.A.S., iarăși ing. — șef de 
fermă, director de F.N.C. 
și I.A.S., deci o curbă foar
te sinuoasă. La baza aces
teia a fost un singur mo
tiv : neacceptarea prostiei 
și incompetenței șl, indife
rent cine a fost, coloana 
vertebrală nu mi s-a în
doit. Pe lîngă șicanele su
ferite pe parcursul activi
tății, în noiembrie 1989, 
pentru sfidarea organiza
ției de partid, am fost 
scos definitiv din muncă. 
La 1 martie 1990, am ieșit 
la pensie. Am fost membru 
P.C.R., iar din 1968 nu am 
fost în nici un organ al 
fostului partid, asta expli- 
cînd și faptul că nu am 
răspuns șl nu voi răspunde 
prin presă acelora care 
știu mai mult decît mine, 
despre mine.

RED.: Dacă F.D.S.N. vi
ne la putere, pe ce direc
ții va acționa pentru pros
peritatea României ?

G.R.: Socialul este indi
solubil legat de economic, 
în primul rînd^ vor fi re
văzute toate legile care au 
lacune, altele trebuiesc în
locuite și în special cele 
care defavorizează o parte 
sau alta a populației. Vom

opri căderea economiei 
printr-o reformă în trei e- 
tape. Vom demonstra „că 
indușțria românească 'nu 
este o iadă de fier v&hi 
care trebuie falimentată, că 
avem muncitori harnici șl 
specialiști eompetențî, do
vedind celor care au dorit 
cu orice preț ea industria 
națională să fie 'transfor
mată dintr-o ramură cu 
pondere prioritară în for- 

> marea venitului național 
Intr-un sector eu Importan
ță secundară. Agricultura 
va, constitui în această pe
rioadă prioritatea - econo
miei naționale. Țăranilor li 
se va da posibilitatea ca 
prin credite fără dobîndă, 
pe care să le achite în 10 
—15 ani prin produse, să-și 
poată achiziționa tractoare' 
și - unelte necesare. I.A.S.» 
urile vor fi menținute șl 
reprofilată producția după 
nevoile economiei naționa
le. întreaga agricultură va 
fi subvenționată. -

în învățămînt dorim să 
ridicăm în primul rînd 
prestigiul cadrului didac
tic pentru a fi tratat ca 
modelator al societății ro
mânești.

Sîntem pentru păstrarea 
credinței străbune- și acor
darea de drepturi și liber
tăți cultelor religioase.

F.D.S.N. va privi sănăta
tea și asistența socială ca 
b componentă esențială a 
făuririi statului social.

Vom apăra granițele ță
rii și ordinea de drept, vom 
lupta pentru apărarea se
cretelor naționale.

Credincioși idealurilor re
voluției din decembrie 1989 
și memoriei morților el, 
spre binele țării și salvgar
darea intereselor naționale, 
candidatul nostru pentru 
Președinția României este 
dl ion Iliescu — un om 
cinstit, patriot, echilibrat 
Domnia sa vede în F.D5.N. 
un partid cu adevărat de 
centru-stînga, care își pro
pune abordarea de pe po
ziții social-democrătice a 
marilor probleme cu care 
se confruntă țara și oame
nii săi. în cadrul actualei 
campanii electorale, va ve
ni și în județul nostru, șl 
îmi permit, încă de pe a- 
cum, să fac invitația tutu
ror locuitorilor, indiferent 
de coloratura politică, să-l 
primim cu bunul simț ca 
ne caracterizează.

TRAIAN BONDOR

„Aș vrea ea dl Stolojan 
fie director*'

încotro, se îndf< pță a# 
conomia națională 7 •'

Este ® întrebare pe card, 
cu durere în suflet, șl-0 
pun o bună parte dintre 
membrii consiliilor de ad
ministrație ale întreprinde
rilor — întreprinderi care 
au devenit, între timp, 
S.A., dar ale căror acțiuni 
sînt numai la un „patron”

- statul.
Decăderea acestora -w 

urmare- a măsurilor de 
„descentralizare”, maj bine 
spus 
lizarea 
(vezi 
miei și Finanțelor} — a 
vut implicații dezastruoase 
in planul producției, recu
lul înregistrat generînd 
deopotrivă inflația și* de
gradarea existenței sociale. 
Aceasta nu pentru că in* 
tentate nu ar. fi „bune’’, oi 
na ales pentru că îtrate» 

gia economică aleasă ,estf 
departe de, adevăr.

Se vîntură de la guvern 
ideea reorientăril Activi
tății firmelor de stat, dar, 
per de altă, parte, politica 
investițiile»' este rasă de 
cea a dobînzilor, care spul
beră once inițiativă. 80 
l* sută dobîndă pentru - 
investițiile de producție es» 
te un procent de camătă 
curată.

Scăderea producției în- 
tr-un segment al econo
miei naționale are impli
cații directa (o adevărată 
reacție in lanț) în toată e- 
conomia națională, paralel 
cu disponibilizarea în timp 
scurt a sute de mii de oa
meni.

în exemplul pe care-1 
vom lua în discuție, Uzi
na Mecanică Orăștie — 
reducerea salariaților a a- 
tlns cifre semnificative. 
Astfel, în 1989, în unitate 
lucrau 4000 de oameni, in 
prezent sînt doar 2300, eu 
perspective' „luminoase” 
pentru perioada următoare. 
De asemenea, s-au restrîn» 
o serie de activități — re-

piticizare; centra» 
fiind excesivă 

Ministerul Econo- 
a-

stringers . determinată de 
scăderea comenzilor de la 
partenerii tradiționali. Nu 
mal departe, comenzile 
U.M, Orăștie către S.O.
„Autocamion” S.A.- Brașov 
se cifrează la o sumă con» 
listentă. oprirea acesteia 
din urmă — după cum se 
vehiculează diverse înfor» 
mâții — va avea implica
ții grave pentru firma din 
Orăștie — alte sute de oa
meni urmînd a fi 
pe lista șomerilor.

Din dialogul pe 
l-am avut cu dl 
Roman, director la Uzina 
Mecanică Orăștie, am reți
nut cîteva dintre proble
mele cela mai acute, prin
tre care lichiditățile gene
rate de blocajul economi- 
co-financiar:

• Dobînzile sînt excesl- 
ve, de 15—20 ’de milioane 
de lei pe lună, • Dacă'Iod 
se liscută de o libertate de 
acțiune, în funcție de po
sibilități, de ce se vine cu 
indexări ? e Creșterea pre
țurilor, fără un suport real, 
nu este altceva decît o 
păcăleală în lanț, un gene-

trecuți

care
Danciu

rator- âl Hirtiel fără valoa-' 
re • Printre altele, Jeșl» 
rea din criză presupune cei 
puțin finalizarea investiții» 
lor luate în discuție • Do» 
bînda este mal mare de» 
cit beneficiu] întreprinde» 
dl • Politica impoziteloț 
— excesivă.

Orice intenție este llmi» 
tată de cadrul economie 
creat, de barierele impuse 
In special prin politica do- 
bînzilor și cea a blocaju
lui. Cu toate acestea, ba
lanța întreprinderii este 
pozitivă, iar reorientarea, 
In situația unei libertăți li
mitate de aceste bariere, 
nu este altceva decît o mă-, 
.sură aparent tonică. Dacă, 
la modul teoretic, politica 
economică practicată de 
mal marii țării para cheia 
succesului, în realitate dra-. 
mele în economie se ac
centuează.

„Aș vrea ca dl Stolojan, 
primul ministru, să fie di
rector... să aplica politica 
propriului guvern” — spu
nea cineva.

CORNEL POENAR

j.

AFLAM DE EA CAMERA DE COMERȚ ȘI >
I

INDUSTRIE

Camera de Comerț și Industrie a județului Hu
nedoara — Deva vă invită să vizitați expoziția In
ternațională „FARMER EXPO *92” de la Debrecen — 
Ungaria, care va avța loc în perioada 8—13 sept. a.c. 
și la care vor expune firme producătoare de mașini, 
utilaje șl echipamente agricole, echipamente șl teh
nologii pentru protecția mediului, prfltluse agricole.

Detalii privind organizarea viiitei se pot obține de 
la Camera de Comerț și Industrie a județului Hune
doara, telefoane: 95/612924, 614865, în zilele de‘lucru, 
între orele 9—15.

Copiii de. polițiști moldoveni de pe Nistru, găzduițl în tabăra de la Cinciș prin 
grija sindicatelor „Rusca” — „Mina” Ghelari șl „22 Decembrie”, au fost oaspeții 
Festivalului pădurenesc „La izvor de cîni șl dor” din Ghclarl.

Foto PAVEL LAZA

în ultimii ani, manualele 
școlare au fost o problemă 
care a ridicat serioase sem
ne de întrebare, în privința 
tipăririi lor la timp și în 
totalitate, pentru toate ti
purile de școli din învăță- 
mîntul preuniversitar. Pen
tru a cunoaște situația din 
acest an, ne-am adresat 
dl ui Gheorghe Șincu, in
spector -general adj. al In
spectoratului Școlar Jude
țean

— în general, materiile 
de bază — româna, mate
matică, fizica, chimia — au 
sosit la timp și în propor
ție de 80—99 la sută. De

Manualele școlare - din nou în centrul atenției
restul, pînă la sută la su
tă, din aceste manuale, nu 
ne facem probleme, cu 
toate că sperăm să ajungă 
șl acestea la timp, tntru- 
cît au fost recuperate celo 
de apul trecut. Cînd spun 
acest lucru mă gîndesc la 
manualele pentru clasele 
I—XII. La limbi străine, 
ridică ceva probleme ma
nualele pentru clasele de 
început — a II-a, a V-a, 
a ÎX-a, Șt aici le avem re

cuperate pe cele do anul 
trecut. Se așteaptă opțiu
nile elevilor șl definitiva
rea' claselor pentru a re
partiza aceste manuale. Ce
le mai mari probleme le 
idică însă manualele pentru 
grupurile școlare de spe
cialitate, din care nu ne-a 
intrat nici un exemplar. 
Este cunoscut faptul că 
noi nu mal procurăm ma
nualele prin intermediari — 
U.J.C.O. șl Centru] de li

brării —, ci direct de la 
Editura Didactică și Reda» 
gogică, cu care avem în
cheiat contract. Cu toata 
că această comandă s-a 
înaintat la timp, totuși ma
nualele nu ne-au intrat, dar 
această situație e generală 
pe țară.

De la șeful de depozit 
din cadrul Inspectoratului 
Școlar Județean, dl Nico
las' Bontoș, am primit In
formații că manualele îmț-. 

fliat .ce se primesc sînt ex
pediată spre centrele teri
toriale bugetare, da unde 
sînt ridicate de școli, une
ori se trimit chiar direct 
la școli prin mijlocul de 
transport a) inspectoratu
lui. în cazul municipiului 
Retroșanî, primarul acestu
ia a trimis special o ma
șină pentru a ridica căr
țile pentru toata școlile de 
pe raza municipiului.

Așadar, se fac eforturi 

mari pentru c» manualele 
tipărite să ajungă la timp 
în școli, pe băncile celor 
care vor beneficia de ele 
la începutul anului șco
lar. Necazuri vor ridica, 
așadar, manualele pentru 
școlile tehnice, prin incer
titudinea care planează 
încă asupra tipăririi lor. 
6a va apela din nou la 
manualele recuperate î Se 
va apela dacă va fi nevoie, 
întrucîj procesul de învă» 
țămînt trebuie să se des» 
iășoara normal. Vom re
veni cit da curînd asupra 
Situației acestor manualei

MINEL BODEA
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Dl Mircea Todor, din Orăștie, do
rește să aducă prin intermediul zia
rului nostru, in atenția conducerii 
(Județului, a celei din industria hu-. 
nedoreană de prelucrare a lemnu
lui cit ți opiniei publice, povestea
sa tristă. Iată în ce constă. înce* : 
pînd cu luna august, soția cititoru
lui nostru a intrat în șomaj. Ceea 
ce nu poate înțelege, dl Todor este 
cum SETTPPL Orăștiă își pune oa
menii pe liber, pe motiv că nu au 
ce lucra, de vreme ce dumnealui a 
auzit la TV că România a încheiat 
contracte pentru export de mobilă. 
De aceea, dl Todor consideră vino
vată conducerea fabricii orăștlene 
de dezinteres și chiar abuzuri, cali- 
fieînd-o drept „nomenclaturistă, 
neocomunistă”.
j Scrisoarea'este presărată Cu Între
bări, dintre care una revine obse
dant : ce-o să ne facem ? își pune 
această întrebare pentru că șl dum
nealui e în șomaj tehnic. Banii pri
miți din ajutoarele de ?șomaj le vor 
ajunge, oare, pentru cheltuielile de 
întreținere a apartamentului 7 Ca 
să nu mai vorbim de alte nevoi. O 
poveste tristă dar, din păcate, nu 
singulră. (V.R.) <

ACUZAȚII
„Despre Păclișa și bolnavii de aici 

s-â mai scris”. Dar ceea ce conside
ră dna Anișoara Pîrva, din Simeria, 
că ar trebui să se știe este faptul 
că se încearcă externarea unor co
pii bolnavi neuropsihic incurabili. 
Astfel, multe familii au fost ta

■ • f

științate să se prezinte pentru exter
narea definitivă a copiilor jori întrtf- 
cît „nu mai pot face obiectul inter
nării în această unitate ”. Iar -uno
ra ii s-a spus să-i' ducă la Zam. 
„Principal vinovat” de toate supără
rile sale dna Anișoara îl consideră 
pe domnul director al spitalului.

Fără a avea o poziție partizană, 
credem că măsura luată de condu- 

■ cerea acestei unități spitalicești: are 
o justificare. E drept că asemenea 
copii creează mari probleme părin
ților. Dat familiile lor n-au nici o 
obligație față de acești nefericiți 7 
Căcli foarte mulți au fost pur și 
sirriplu aruncați și uitați aici de 
propriii lor părinți. Nu spunem că a- 
șa stau lucrurile și în cazul dnei 
care ne scrie. Mai au .unii dintre 
pacienții de la' Păclișa și familii 
cumsecade. Și încă o întrebare : oa- 
Te un copil, oricît de gra'v bolnav, 
trebuie să rămînă internat aici pe 
viață 7

Cît privește abaterile personalu
lui unității — părăsirea locului • de 
muncă, inclusiv în perioada -de gar- 

: dă; lăsarea-copiilor flămînzi, mur
dari, cu bube sau să cerșească----
sînț grave, dacă se adeveresc. Cel 
care sînt îndreptățiți să constate și 
să înlăture aceste posibile abateri, . 
luînd act de aceste acuzații, trebuie 
să procedeze în. consecință. (V.R.)
CÎND VA VEȚI ȚINE, TOTUȘI, DE 

CUVÎNT ?
încă din data de 29. 01. 1990, cu 

actul de constatare nr. 50, dăt de 
E.G.C.L. Brad, s-au constatat de
gradările din bucătăria mea, cau-

aparta- 
terasel 

constatat

zate de infiltrarea apei în 
merit, datorită degradării 
blocului. La acea dată s-a 
că nu numai în apartamentul nr. 12 
ol șl în apartamentele nr. 13 și 14 
se infiltrează apa, degradînd pere
ții și s-a hotărît să se ia măsuri de 
urgență.
' Nici pînă la această dată nu a 
mai venit nimeni să repare terasa, 
deși în actul de constatare nr. 50 
pe care îl am s-a menționat că ..ne
cesită reparație cît (mai urgentă a 
izolației hidrofuge de pe terasa blo
cului”. Comisia care a întocmit ac
tul a fost compusă 
Gheorgfie Danci u, dl Ștefan Groșu 
și dna Zita Stoica.

Degeaba s-au luat măsuri de re
parare urgentă a acestei defecțiuni, 
deoarece a trecut un an și jumăta
te șl nimeni nu dă nici un semn că 
ar avea intenția, să ne ajute și a nu 
ne lăsa apartamentele să se distru
gă. (Maria Mateș, Brad, str. Cuza. 
Vodă, bloc 12, ap. 12)i

N.R.: Am verificat și noi, stima
tă doamnă Maria Mateș, la RAGCL 
Brad; situația de la blocul dumnea
voastră. într-adevăr, nu s-a făcut 
nici o reparație la hidroizolația te
rasei. Îrftrucît în bloc sînt aparta
mente proprietate particulară și a- 
partamente proprietate de stat.' pen
tru începerea lucrărilor este nece
sar ca asociația de locatarii să de
pună la RAGCL un avans echiva
lent cu 40 la sută din costul lucră
rilor de reparare a hidroizolației ce 
cad în sarcina proprietarilor parti
culari de apartamente. (I.G.)

din dl ing.

I

V

£3 de case frumoase, 23 
de gospodării bine și te
meinic închegate sînt pe 
ulița Gării, din Brănișca. 
Le-am văzut și am excla
mat : Mai mare dragul I 
Oameni vrednici, harnici 
și aleși gospodari. La u- 
na dintre cele mai fru
moase case locuiește pri
marul comunei, dl Con
stantin Nistor, alesul ob
știi, gospodar de frunte. 
Mare ne-a fost mirarea 
însă cînd am intrat în 
vorbă cu oamenii, cu cei 
care au .casele pe aceas
tă uliță.

— Cum vă înțelegeți cu 
vecinul, cu dl Nistor. pri
marul 7

— Nu vorbim laolaltă... 
Nici unul de pe strada 
Gării nu vorbește cu el.

‘ i
i
î J

li'

— Oare de ce ? — ram , 
întrebat mai apoi pe dl 
primar.

— Eu îi respect. Vreau 
să facem împreună ulița
noastră, - satele, tot mai. , 
frumoase. Nu eu m-am a- 1 
Ies primar. Dumnealor 
m-au ales. Dar există o , 
pizmă veche aici — in
teresul personal. Nu ne ' 
gîndim la comună, la sa
te, la anii ei viitori, 
numai fiecare la buzuna- f 
rut propriu...

„.Fftră sa luăm apăra
rea piimarv.'ui, eu zie că 
„ulița G/îrii" fin.țel.egînd- 
cai'ivna Drănișca întrea- ■ 
gă) poate î- ma a înțele
gerii și ornsnicl. Poate 
începe chiar de la pri
mar... (Gh.I.N.)

ci ț

V

i

Să prevenim Incendiile 
la pâdurl ’

i

PENTRU LINIȘTEA 
SUFLETULUI 

a dormitei intru 
DOMNUL

Cu mai mulți ani în 
urmă, drumul de la Hațeg 
către mînăstirea Prislop a 
fost modernizat. Moderni
zarea însă nu a ajuns de- 
cît pînă la doi kilometri 
de poarta Sfîntului lăcaș'. 
Cuiva nu l-o fi fost pe 
plac acest vestigiu al tre
cutului nostru sau nu s-or 
mai fi ajuns banii, dar cert 
este că porțiunea respectivă 
a rămas neasfaltată. A- 
ceasta era una dintre sur
sele de mîhnlre lumească 

pentru buna și blinda maică 
stareță Zamfira.

Acum, , ,de' cîtva timo, 
sufletul maicii starețe odih
nește în ceruri cu drepții, 
iar rămășițele sale pămîn- 
tești s-au .mutat în cimiti
rul de sub pădurea de fagi, 
„la loc de odihnă, la Iod 
cu verdeață, de unde a pie-
• Mw X Xw* > a ^a^ a a *aan

rit toată Întristarea și sus
pinul”.

Pentru liniștea sufletului 
adorm.it întru Domnul, se 
mai găsesc în bugetul aces
tui județ cîteva milioane 
spre a se termină această 
lucrare 7 Poete prefectura, 
poate Consiliul Județean cu 
regia sa de drumuri și po
duri, poate cu toții îm
preună și cu contribuția al
tor societăți comerciale sau 
regii autonome vor găsi 
acele milioane.

ION CIOCtEI 
ANOMALII

Dacă prețul unei abona
ment lunar pentru autobu
zul local pe , traseele de
servite de RATP Deva este 
de 283 de lei (sau indiferent 
cit ar fi), de ce și pe timp 
de 18, 20 sau 25 de zile 
costul abonamentului este

a
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0 1 0—1 0 ( 0) 
0 0 4—0 2 ( 0)

PLÎNGE CIMPUL...

Asta-i meseria. L’mBSm 
mult în județ. De la Ră- 
chitova la Brănfșba, Ia Bre
tea Mureșană, la Ilia, Ia 
Dobra. Ce îți bucură mai 
mult și mai mult ochiul și 
sufletul- este* fascinantul ta‘- 

■ blou al cîmpului presărat 
cu oamenii pămîntului a- 
flați la lucru, chiar și în 
dogoarea soarelui și a se
cetei. Omul care și-a recă
pătat ceea ce a fost' a lui 
din moșl-strămoși — Pă- 
mintui —•' știe să-l lucreze, 
cu dragoste. Ți se umezesc 
ochii rfnd vezi porțiuni lu
crate ca la carte, fînul a- 
dunat în clăi pentru iarnă, 
la vite. Dar se văd, (mare 
rușine !), și locuri nelucrate, 
cu buruieni cît omul, cu 
iarba necosită. Pămînt în 
paragină. Doamne, ce mare 
păcat! Plînge cîmpul după 
ploaie, dar și după un strop 
de iubire. (Gh. I.N.)

IW a aaaaa a a^^ a aaaaar a ^^a a aaa^ a aa^aa a .

favorite (prin victoria zdrobi, 
bucureștenii vor... veni, 
(constănțenilor)...

în-

1. DACIA UNIREA (15—16)
— DINAMO (1)
Nu vpdem cum campioana ar putea ceda la Brăila. 
Pronostic : X, 2

2. POLI. TIM. (18) 1 0 0 1 0—4 0 ( 0)
— SPORTUL STUD. (12—13) 10 10 0—0 1 (—1) 
Fotbaliștii de pe malul Begăl.vor trebui să-și „ro
tunjească”... golaverajul.
Pronostic: 1
U. CRAIOVA (12—13)
— OȚELUL (8—11) 
Gazdele nu vor avea prea 
ținerea victoriei.
Pronostic: 1

4, STEAUA (8—11)
— F.C. PLOIEȘTI (8—11) 
Ploieștenii nu pot emite pretenții 
Ghencea.
Pronostic: 1
F.C. BRAȘOV (15—16)
— F.C. BACAU (17)
Băcăuanii se anunță șl în acest campionat — încă 
din prima etapă — candidați (serioși) la retro
gradare. Deci...
Pronostic: 1
RAPID (8—11) 10 10 1—1 1 (+1)
— „U“ CLUJ (4—5) 1 1 0 0 1—0 2 ( 0)
Cu un palmares impresionant în deplasare, dar 
în... eșalonul secund, fotbaliștii din Cluj-Napoca 
nu vor fi pradă ușoară rapidiștilor.

. Pronostic : 1, X
7. GLORIA BISTRIȚA (2) 1 1 0 0 4—1 2 (+2)

— PROGRESUL (6—7) 10 10 2—2 1 (—1)

3.

3.

6.

10 10 0—0 1 t+1)
10 10 1—11 (—1) 

mari probleme in ob. .

1 0
1 0

1 0
1 0
pe

1-1 1 (+1) 
1—I 1 (—1) 
terenul din

1 0
1 0

0 1
0 1

0—1 o
1—4 0

( 0) 
(—2)

tot atît cît pentru luna 
treagă ?

întrebată despre această 
anomalie, doamna care eli
berează abonamentele de 
la biroul din clădirea gării 
a răspuns că se acordă re
ducere numai dacă abona
mentul este pe timp de cel 
puțin 15 zile. (!)

Este oare chiar atît de 
greu de calculat și de de
falcat pe săptămîni prețul 
unui abonament 7 De ce 
să nu se elibereze abona
mente la nevoie chiar și 
pentru o săptămînă sau zece- 
optsprezece zile în regim 
financiar de transport sub
venționat dacă trebuințele 
de deplasare ale abonatului 
nu reclamă abonarea 
mai mult timp ?

LUIZA LANDT, 
colaborator

a ww a aaan a v * â

Gazdele pornesc 
toare de la Bacău), însă 
deciși, să „ia” ce-au dat 
Pronostic: 1, X

8. F.C. FARUL*(6—7) 
— C.S.M. REȘIȚA (3) 
Meciul pare a fi la discreția gazdelor. 
Pronostic 1:

9. F.C. INTER (14) 10 0 1
— ELECTROPUTERE, (4—5) 110 0
Partidă echilibrată, între două formații de forțe 
apropiat egale, de la care 
multe în acest campionat.
Pronostic: 1, X

10. GLORIA BUZĂU (12) 
— FLACARA M. (4—7) 
Se întilnesc două echipe 
pretenții mai mari, dar gazdele pornesc totuși... 
favorite. 
Pronostic : 1

11. GLORIA C.F.R. G. (14—17) 1 0 0 1 0—2 0 (
— F.C. ARGEȘ (1) 1 1 0 0 4—0 2 (
Partida este deschisă oricărui rezultat, avînd 
vedere că oaspeții sînt cei mai bine 
coastă serie întîi a Diviziei A. ' 
Pronostic : 1, X, 2 
C.F.R. CLUJ (16—17) 
— CORVINUL (2—3) 
Cu o echipă tinără, dar

12.

pe

10 10
110 0

2—2
3—2

0 (
2 (

1 (+1)
2 ( 0)

0)
0)

suporterii lor așteaptă

1 0 0 1 2—4 0 ( 0)
1 1 0 0 2—0 2 ( 0) 

care altădată emiteau

cotați în

0)
0) 
în 
a-

10 0 1
110 0

0—3 0 (
3—0 2 (

0) 
0) 

experimentată, hunedo. 
renii s-ar putea să nu vină cu sacul gol 
Cluj. 
Pronostic : 1, X

13. JIUL (8) 10 10 1—1
— U.T.A. (6) 1 1 0 0 2—0
Meciui este considerat (de arădeni) derby, dar pe- 
troșănenil care au început cu dreptul — sînt 
hotărîțl nu numai să obțină victoria, dar să.și 
îmbogățească și... golaverajul. ’
Pronostic : 1,

p X MW a a a»" a a^aaa a a ^*a a MW a ^^a a a a a a

de la

1 (+D
2 ( 0)
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Incendiile în păduri au 
urmări deosebite, atît de 
ordin material, cît și social, 
ecologic și cinegetic. De a- 
ceea, în perioada de uscă
ciune se Impun următaa- 
rete măsuri preventive • ab
ținerea de la fumat și de 
la aprinderea focului des- 
chis în apropierea sau în 
incinta zonelor împădurite 
(focul se poate face cu deo
sebită atenție numai fti 
locuri special amenajate și 
aprobate de organele sil
vice) • în campinguri și 
alte locuri amcnajajb pen
tru parcarea autoturismelor 
și instalare», corturilor se 
vor respecta întwemai nor
mele de p.s.L specifice • 
limitarea accesului în pă
duri, plantații sau zone li
mitrofe, altele deert' tra-

see’.e turistice marcate sau 
drumurile publice o supra
vegherea atentă a capiilor 

■ pentru a nu se juca cu fo
cul în astfel de locuri • in
terzicerea spargerii și : ettn- 
cării de cioburi de sticlă 
say a altor corpuri focali
zatoare a razelor solare. în 
zone împădurite • pregăti
rea pentru o eventuală in
tervenție in caz de incen
diu în zona împădurită, Cti 
o ohi^ațir de înaltă ' răs
pundere civilă.

Nerospeciarea unor ase
menea măsuri a determi
nat izbucnirea unor incen
dii (în cursul săptămînii 
trecute) în zona Ba’eea (O- 
cdlul Silvic Petroșani). 
(N.T.)

ti
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INSPECTORATUL PENTRU CULTURĂ

JUDEȚULUI HUNEDOARA

ȘCOALA DE ARTE DEVA

î

I
1 Decembrie, nr. 28 (Palatul Culturii) |

organizează iJ 

înscrieri lâ Școala de Artă Deva (ca cias&£ 
eăreia vorsi

urmă-1

I ti 
I ti 
I ti 
I ti 
I ti 
I ti 
I ti 
I ti 
I ti 
I ti 
I ti 
I ti 
I ti 
I ti 
I ti 
I ti 
I ti 
I ti 
I ti > 
a a ^^a a aaa^a a a^^ a

externe la Petroșani) în cadrul 
funcționa în anul de învățâmînt 1992/1993 
începind cu data de 15 septembrie a. c., 
toarele cursuri de pregătire artistică :

• Chitară, chitară bass
• Acordeon
• Pian
• Saxofon
• Clarinet
• Viorsră
• Instrumente de percuție
• Orgă electronică
• Instrumentetpopulate (taragot)
• Canto, muzică popujaiă-.
• Canto, muzică ușoară
• Canto, clasic
• Arte plastice (pictură, grafică)
• Dans popular
• Dans de societate (sportiv)
• Actorie
• Regie teatru, brigăzi artistice 
înscrierile se fac Ia sediul Scolii 
Deva, PALATUL CLT TUJllî,

60, ini re orele 10-18 
fi testați în data de

din 
cembric, nr. 28, carter? 
(zilnic). Candidații vor
15 septembrie 1992, ora 16.

Informații supiina nlare 
613966, 6j 1350 - inferior 201 
î’ior 135.

3
3
5
3
3
4
2
4
2
3
3
3
3
•»

2
2
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ani 
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ani 
ani 
ani 
ani 
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de Artă 
str. 1 De-

5

I

itelefoanele : «la __________ .
și 611850 - inte-1

(965) j

> a •

adorm.it
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t PUBLICITATE
f.

» CU ocazia- împlinirii 
jL .mt&asei virste de 18 ani, 
®iama, tata, Ovi, Eni, Au-
ybca și Mihaela urează lui

! Bs i Cristian, din De-'' 
Btradiționalul ,.Ui mulți 

’. sănătate și mult no
ta viață. (6776)

• UA mulți ani și multe 
pentru Loredana 

na Groza din Cris- 
(6725)

V'NZARi- 
CUM^îftARI

• VÎND Ren.auit 18 break', 
ătaee excepțională, Orăștie, 
tec. Rrieazului, W. 62, ap. 
>82. etaj 4. (6852)

■O Cooperativa „Metalul” 
Hunedoara, sir N Bălces- 
CU er. 1, oferă spre vîn- 
zare prin li iialie publică 
(Următoarele miiWce fixe: 
■freză S U.S 32 A, camion 
BtaAem, ferăstrău alterna- 
tta FA 320, cărucior elec- 
tropatan 5 tone, strung uni- 
Mțrâal tip Lda^.ic. tcansfor-* 
(itatoMe sudură de 350 și 
500 A precum și alta mij
loace fixe Licitația va avea 
loc la sediul cooperativei 
din str. Carpați, .62; Hu- 
nedoat®, în data de 6 sep
tembrie 191)2. Vindem fără 
licitație diferita materiale 
ta^afee (profita, table) la 
(prețuri avantajoase. Infor- 
tateii zilnic Ia tal. 717655, . 
«reia 7—15. (6424)

• VÎND Ollcit Club, mo- 
» francez.' Hunedoara,

720*67. (6125)
■ • VÎND apartament 3 

■_ame,e proprietate. Hune- 
—raian, 2 bis/ 

_ (6427)
VÎND piese schimb

, tel. 
(6128) 

țiglă, lemn con- 
co- 

mese stil (tip 
tel 621113.

(6837) 
Ford Transit 

an fabricație

ioana, bdul Tr
M ^’lyaril.

2tedi 80. Hunedoara, 
—.1 —

A A1ND țiglă, iemr. 
gucțil. geamuri, uși, 

are -fină, 
r). Deva,

• VÎND 
Ștpre bună, 
1979. înmatriculat. Telefon

5016984. (6817)
• VÎND urgent 'televizor

Color, diagonala 67 ctn, preț 
ponvenabii. Hunedoara, tel 
716927. (6864)

• VÎND sau schimb apar
tament 3 camere proprieta
te cu casă. Relații Simeria, 
IPiața Unirii bl. 21, sc. BJ 
«P- S3. (6863)

b VÎND vilă, curte,-pis- 
iljină, grădină, teren arabil. 
B*ui, tel. 160. (6818)

• VÎND casă cu gaz în 
(Det^a. str. Gh. Lazăr, nr 20 
Htetaiii. tel 655l7(i, Brad.

(6840)
o WND camion autobas- 

«Utent Saviem 8,5 tone, an 
fabricație_ 19B6, Brad, lei.

(6843) 
Tveco
1985.

207 D, 
1984.

Volkswagen 9 
: 1986, str.

«55041, 652349.’
• vîND camion

fi5 to6e, fabricație 
«amicoetă Mercedes 
3,2 teme, fabricație 
«Mcrobuz v - 
tacuri, fabricație 15„„, ..... 
Krgătăiceanu, nr. 10, tel. 
fflMISCt. orele 8—18 (6813)
• VfND Aro 243 conve

nabil. Telefon 95/770115 Ha
țeg- (6808)
'• VtND pianină electrică, 

fi octave, cu stație plus 
bosse Simeria, 95/660349.

(6824)
• VIND urgent aparta-

»ment 2 camere mobilat. 
Deva, Dacia, bl. 21. ap. 6, 
et. L (6794)

o VÎND urgent garso
nieră, confort 1, central. 
Deva. tel. 623653. (6796)

• V1ND Audi 100, fabri-
cM»e -septembrie 1983. 5
cilindri, 100 CP, 134 000 km, 
rOM DM. Relații Hunedoara, 
teL 716445. (6837)

• VÎND țiglă, 1200 buc..
BCA — 10 mc și piatră
fasonatei 1 față. Deva, tel. 
619255. (6832)

• VÎND apartament 4

T
c

uamet*. hpl «aafcal Gojdu, 
preț sgocfabil. Deva, tei 
624658. «■ {68292,

• V1ND apartament $ 
—i te 3, Deva,

kfiOOO lei). Lu- . 
1/511025. (673^

.< (IND cuptor cu micro* ‘ 
unde, sigilat gi mixer pen
tru tăiat pline, salam în 
felii. Deva, tel. 623081, în
tre orele 17—21, (6842)

• VÎND Aro 243, motor
Brașov. Deva, sta. Horea, 
nr. 124, (6845)

• VÎND 2 dulapuri, bi
bliotecă, canapea, 2 fotolii, 
1 măsuță. Tel. 621277, De-

“ - ' - • 33, sc. O,
|6846) 

Dacia 1300, stare 
preț negociabil. ■

va, Dacia, bl. 
ap. 14.
• VÎND 

perfectă, 
Hunedoara,‘tel.’ 722283.

(6247)
• VÎND spațiu (grajd bo

vine Șoimuș). Informații 
Deva, tel. 618925. (6848)

• CUMPĂR apartament
3 eamere în Deva. Infor
mații. tel. 611135. între o- 
ceie 8—15. (6849)

• VÎND Dacia 1300 can-
venabil, eu motor -nou 
montat, caroserie R.K.. De
va, cartier Micro- 15,’. bl. 
64, ap. 125. (6850)

• VIND punte spate Aro.
Simeria. tel. 661477, (6853)

• VTND-Rabă carosată
set nou de rezervă, preț 
1400000 lei. Deva, tel. 
615079, 616643. (6857)

• VÎND mobilă^ sufrage
rie. Deva, țel. 624285. (6859)

OFcRTE 
Df SSWC’l

• S.C. GAPUCCINO SRL
angajeaaă harman și ospă- 
tare. Vîrsta maximă 30 ani. 
Informații Hunedoara, str. 
Victoriei, nr. 9 (la sifone
ze). • (8838)

•_ ANGAJEZ îngrijitor 
vaci,. induaiir inul% Hune
doara, fel. 717431. (5807)

• S&CIETATEA „21 Im-
pex” SRL angajează brutari 
cu minimum. 5 ani veahime. 
Informații la telefon, nr. 
624657. (6780)

• ANGAJĂM mecanic 
auto cu permis condu
cere, patiser calificat, vîn- 
zătoare. Hunedoara, telf

(6429) 
P1ERD1RI

• PIERDUT legitimații 
de serviciu eliberate de 
Casial Deva, pe numele 
Botezatu Elena și Radu Ma
ria. Le declarăm nule.

(6835)
• PIERDUT adeverință

de primire și plată, nr. 1402, 
din 4. 06. '92, pe ^numele 
Golește Ioan, din Lăpu- 
giu, . 67575 lei, eliberată de 
S.C. „Deajbal" SA Deva. 
O declar nulă, (6836)

• PIERDUT legitimație 
autobuz pe numele Stra- 
tulat Andrei, eliberată de

Asociația Handicapa)ilor De
va. O declar nulă. (6869)

ÎNCHIRIERI
• CAUT pentru închiriat

apartament 2—3 camere, 
mobilat, cu telefon în De
va. Primesc oferte la tel.. 
620656, zilnic, după ora 17. 
Ofer pîpă la 15 000 lei chi- 
rie/lună. (6833)

• CAUT pentru închiriat 
garsonieră sau apartament 
cu Ș camere, parter sau et. 1, 
central, cu telefon. Tel. 
616984. (6816, 6817)

• TINERI căsătoriți cău
tăm pentru închiriat gar
sonieră sau apartament în 
Deva. Relații tel. 617615.

, (6867)
• ORGANIZAȚIA uma

nitară „Metlecins du Mon
de” caută să închirieze un 
apartament de trei camere, 
mobilat, cu telefon, dispo
nibil începînd cu. sfîrșitul 
lunii august 1992. Răspun
suri : Deva, tel. 613871, în
tre orele 9—17 sau în scris 
pe adresa „Medecins du 
Monde’’ Mission Hunedoara, 
str. Cetății, nr. 31, 2700. 
Deva

SCHIMBURI 
DI LOCUINȚE

• SCHIMB apartament 2
camere. Micro 15, bloc 49, 
parter, cu apartament 3 
camere sau două garso
niere. Relații Deva, tM. 
629110. (6852)

o SCHIMB apartament 3 
camere. Deva, cu casă în 
Brad. Relații, tel. 65.5495, 
Brad, {6791)

• SCHIMB apartament 2
camere cu garsonieră, în 
Deva. Relații Deva, str. 
Bețan, bl. 77, ap. 23, între 
orele 14—15. (6841)

• SCHIMB garsonieră 
Confort I, zonă centrală dia 
Hunedoara; cu similar De
va. Deva, tel, 62167S. (0861)

• SCHIMB apartament 2 
camere, Hunedoara, cu a- 
partament 2 sau 3 camere 
Deva. Relații tel. 717532,

(8868) * 
garsoniera 

apartament 
Hunedoara,

(8426)

Hunedoara.
• SCHIMB 

confort T, cu 
2—3 camere, 
str. Cerbului 7/31.

• AZI, 1 
lmjttMM 1 
trecerea in
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a 
celei care a fost o bu- 
r® șl Iubitoare soția, 
tnamâ, soacră șl ba-

MANASTH E SUSANA 
(SUZI)

COMEMQVARI

* • REAMINTIM celor 
care l-au cunoscut că 
duminică, 23. 08. 1092, 
se împlinesc 8 săptă
mâni de cînd scumpul 
nostru Cu și frate

MUNTEAN MARIUS 
CALIN

ne-a părăsit pentru 
totdeauna, la numiaî 23 

r ani. Nu te vom uita 
niciodată. Comemora
rea Ia biserica orto
doxă din Vețel. (6765)

• CU durere în su
flet anunțăm împlini
rea a 3 ani de îa de
cesul dragului nostru 
sot și tată

PETRU ALMAȘAN
Comemorarea 

ziua de 20 august 1992, 
la cimitirul din orașul 
Brad. Amintirea lui va 
rfimîne veșnie în su
fletele noastre. Soția, 

fiica, ginerele și nepoțe
lul. (6830)

• AU trecut 6 săp
tămîni de durere șl la
crimi de cînd ne-a pă
răsit pentru totdeauna 
dragul nostru
MUNTEAN MARIUS 

CALIN
Bunătatea sufletului 

și frumusețea chipului 
tău vor rămîne veșnic 
vii în inimile noastre. 
Te vor plînge mereu 
unditul Aron, mătușa 
Sofica’ verii Mariana 
ți Avrămică, nepofeii 
Marius și Ancuța. 
Dormi în pace ! (6856)

• SE împlinesc 6 
săptămîni de cînd o 
inimă de aur a încetat 
să mai bată, o inimă 
care a aparținut scum
pului nostru
MUNTEAN MARIUS 

CALIN
stins din viață la nu
mai 23 ani.

Nu te vom uita nici
odată^ unchiul Petru, 
mătușă Ana, verii Lena 
și Petrișor. Dumnezeu 
să te odihnească, su
flet blind !. (6865)

7 .

>1QC3|AMUI) DE LUCRU Al BIROULUI 
ELEC DRAL DE CIRCUMSCRIPȚIE 

NR» 22 HUNEDOARA — DEVA
• țflnfc IM8
• tfmbăfe |4-18
• duminica 9—13
• 27 august 1992 — 8—24
• 28 august 1992 — 10—18
• 29 august 1992 — 10—24

sîm-Comemorarea 
bătfi, 22 august, orete 
16, la cimitirul din 
strada Eminescu, Deva.

Nu te vom pita nici
odată ! <

Dumnezeu să te Odih
nească în pace!

Familia (5890)

DECESE

• CU eîteva săptă
mîni în urmă, negura 
veșnică s-a lăsat mi
șelește peste ochii fii
cei noastre 
ADRIANA MIHAJLA 

(ADINA) 
în vîrstă de f> șni'. 

Jăsindu-rip în adîncimep 
cutremurătoare a dii-' 
reții.

Inmormîntarea în 2ț„ 
august 1992, ora 14, la’ 
clteltițUl din str. 
minescu. Deva. Veșnic 
vei rămîne în inimile 
noastre, Părinții și su
rdrite irina și Cris
tina. (6870)

• SOȚIA Felicia, oo- 
piti Lucian și Neluțu, 
socrul Ludovic și ne
poții Adrian eu Ale
xandra anunță cu ini
mile frînfe de durere 
moartea prfematură a 
iubitului lor soț, tată, 
fiu si bunic,

REMUS 1 DGDSIN 
61 ani 

îiimormîntarea va 
avea loc vineri, 21 au
gust, ora 15, de la lo
cuința din Orăștie. str. 
Viilor, nr. 34. Imensă 
ne va fi durerea și ne
fericirea fără tine, dra
gul nostru. Dumnezeu 
să te odihnească în 
pace. Familia. (E®56’

t

• ÎMPĂRTĂȘIM du
rerea și tristețea fami
liei îndoliate la des
părțirea de bunul nos
tru pj Sen.

REMITS MOGOȘAN
Dumnezeu să-l odih

nească în pace! Fa
milia Domșa din De
va. (6658)

- -------
• SÎNTEM alături fle 

colegul nostru dr. Rău 
Ioan în greaua durere 
pricinuită de decesul 
tatălui său. Secțiile chi
rurgie plastică, orto
pedie, urologie, ATI șl 
chirurgie ale Spitalului 
județean Deva. (6866)

• CU adîncă durere 
în suflet, familiile An- 
tohî și Iovănescu a- 
nunță încetarea din 
viață a iubitei lor so
ții, mamă, soacră, bu
nică și străbunică, 

daria ANTOIII 
în vîrstă de 77 ani 
Inmormîn tarea va a- 

vea loc joi, 20 august 
1992, ora 14, în cimitirul 
Popa Șapcă din Hu
nedoara. Nu te vom 
uita niciodată. (6855)

„PROFESIA” — SRL
Asigură certificate de caliîkare recunoscu

te prin cursuri de scurtă durată:
• „electromecanici obiecte uz casnic" — 

din 24.08.;
• „contabili liberă inițiativă" ;
• „vînzători“ — din 14)9.
• șl alte meserii.
Relații la unitățile gazdă: liceele mi

niere Deva — Petroșani, Iac. Metalurgic Hu
nedoara. ' (6322)

LICEUL CU PROGRAM DE EDUCAȚIE 
FIZICA ȘI SPORT DEVA

Organizează concurs de admitere In cla- 
a IK-a «lupă următorul program:
— 17—24 august 1902 — Înscrierile
— 24 august 1992 — vizita medicală
— 23—26 august 1892 — susținerea pro- 

, belor de aptttudiiii
— 31 august 1992 — lucrare scrisă la 

limba șl literatura română
2 septembrie — lucrare scrisă la ma

tematică, (CEC) I
— !•

S.C. IPRODCOOP S.A. ALBA-IULIA | 
cu sediul iu Alba-Iulia, bd 1 Decembrie ț 

1918, nr. 3 '
vtade te prețuri avantajoase, pe bază de 

CEC, următoarele materii prune și materiale :
• drojdie uscată, import Olanda, garan-1 

tată doi ani, la pungi de 45@ g, vidată, de o 
calitate excelentă, cu o putere de 8 ori maiț

*• oțel cornier de 30 x 30 x 3 mm ; i
• tablă Zn de 0,5 mm ; ?
• țeava Zn de 1/2", 3/4", 2" ; J
• talpă duroflex ; '
• PAL simplu de 16 mm ; 1
• panel de 18 mm ; ț
• cherestea fag de 40 mm ; ț
• cartoane pentru tort de 1 și 2 kg; i
• piese de schimb R-TV, pentru mașini de î

sa

t calitate excelenta, cu o putere 
? mare decît drojdia comprimată ; 
’ * otel cornier de 3fi x 30I

cusut și frigotehnice.

I

L

■

De asemenea, execută prin unitățile de 
producție mobilier comercial pentru orice tip 
de unități de desfacere, lambrisărișî decora-, 
ținui pentru interioare, orice articole de mic 
mo tiler pentru holuri, dormitoare, sufragerii, 
bucătării etc, confecții metalice și articole 
din metal sau metal combinat cu lemn.

Informații la telefoane: 96/813253,
813622, int. 23 sau 43. (977)

S.C. COMSEB S.R.L.
Cu sediul în Hunedoara, utr. Revoluției, nr. 

5, telefoane 95/711919, 717148, angajează absol
venți de invățămînt superior, promoția 1992, zi, 
în funefia de «genți comei ciafi șl eontalnl-cco-' 
rromrst. » (CEC) 1

REGIA AUTONOMA „ACTIVITATEA" ■
ORĂȘTIE, -ÎMPREUNA CU U.J.C.C. >

HUNEDOARA — DEVA i
Scot Ia licitație blocul 124, din ansamblul 

de locuințe IV/II spital Orăștie, 32 apartamen- j 
te, respectiv spațiile comerciale.

Licitația' în vederea terminării lucrărilor! 
se organizează în data de 10 septembrie a.c., 
Ia sediul Regiei autonome din strada Piața 
Victoriei nr. 19 Orăștie. (974)

COOPERATIVA „VIITORUL" DEVA
angajeazA

• inginer sau subinginer cu o vechime 
in șantier de minim 5 ani

• zidari categ. 4—6.
Relații Ia telefon nr. 617157. (973)

Ziar editat de S.C. „CUVINTUL LIBER” SA J/20/618/1991, Cont 30 70 50 601 B.C. Deva. Deva 2700, str. 1 Decembrie, 35, jad. Hunedoara. 
Telefoane: 611275, 612157, 611269, 625904 Fax 618061. întreaga răspundere pentru conținutul articolelor publicate o poartă autorii acestora.
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