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tn«avalanșa • de eveni
mente și anomalii de tot 
felul, țăranii stat și ei taați 
de valuri. La calamitățile 

1 naturale, cauzate de seee- 
, Jtă, se adaugă alte, și alte 
• inșcazuri provocate de legi 

.strfmbe; de vederi Înguste 
,Jșl interese meschine. Irl 
/ciuda greutăților cu care se 

> . confruntă — multe din ele 
menite să-l compromită pe 
țărani, se găsesc șl oameni 
devotați care riu-și dez- 

... mint calitățile de adevărați 
agricultori.

Unul dintre aceștia este 
>și dl Nicolae Iuga H din sa
tul Lăpușnic. După ce a 
lucrat 34 de ani ca salariat, 
s-a apucat serios de agri- 

i cultură. în discuția pe ca
re am avut-a, dl N.I. mi-a 
mărturisit cu sinceritate 
că-1 doare sufletul cînd 

'mai vede, în multe locuri, 
pămînt nelucrat, țara tre
buind să importe acum și 
grîu, deși avem condiții să 
exportăm acest produs. De- 
și_este nemulțumit de fap-

Blaga spunea că „Amin. 
Urca c.ste o seră a fericiri- 
lorjrecute" Desigur, despre 
trecutul prerevoluționar, 

> fiecare mn rămas cu un 
larg evantai de amițiri — 
plăcute sau nu. Că Cea
usescu no. a ținut ca în- 
tr-o Seră (ne socotise ca 
la farmacie curentul, ga
zul, plinea, ouăle, avortu. 
rile- etc.), o știm. L-am 
blestemat, înjurat (în gind), 
i.am dorit -tot ce i se poate 
întimpia mai* rău, ceea 
ce a șl pățit!

Jinduim insă după re. 
tribuțiilc diminuate, după 
bonurile de carne, ■ după 
plin ea, care deși carteli- 
zată, o aveam fiecare, du
pă... Acum însfl uțnbli ca 
un bezmetic ca să dai pes. 
te o franzelă (la preț sub
venționai, căci cea cu

Trăim 
din 

amintiri!
>101—110 lei este berechet), 
\un kilogram de carne maî 
lesne, un parizer, sau o 
■zburătoare (tot subvențio
nate) fi poți înjura (în 
gura mare), căci, har Dom. 

> nului, ai pe cine ! Partide 
îs cu duiumul, dar toate 
nu pot face nici pe jumă
tate din cît a făcut unul 

■ 'Singur!?!
Pe vremea fostului re

gim, Adrian Păunescu a 
avut curajul să afirme 
(versurile sînt aproxima, 
țive):

i „Au intraf incompetenții 
in structură bietei țări

Ca să pierdem în secunde 
ce am clștlgat- cu anii !" 

. Și cită dreptate a avut, cît 
‘ am pierdut, ca oameni și 

ca țară (?). Numai că In
competența, dublată de co- 

. rupție a atins dimensiuni 
inimaginabile.

Așa că? trebuie să dăm 
dreptate înțelepciunii popu. 
tare, după care i „ll rău 
țț» rău,[Dar mal rău fără 
rău”.

DORU BOCANICT. 
sociolog. 

Hune ra

Că 
bă

pe țaram ?

tu! că- nici--Guvernul -și-, 
nici Parlamentul nu prea 
se .ocupă de soarta .țărani
lor, deoarece acestora ii 
ș-a .dat doar pămîntul pe 
care n-au mijloacele nece? 
sare șă-1 lucreze, s-au puș 
dobînzi insuportabile pe 
credite; prețurile la prodUc- 
țiile agricole sînt nestimu
lative, iar pensiile au fost 
pînă- nu de mult timp de 
batjocură, interlocutorul 
mi-a prezentat o serie de 
argumente ce vin să sus-' 
țină ideea că se • cer mă
suri practice pentru ca real
mente agricultura țării să 
progreseze, să ne îndestu
leze traiul. Că o poate fa
ce, ne-o demonstrează con
vingător exemplul ce ni-1 
oferă chiar dl Iuga. în a- 
cest an, s-a ocupat de lu
crarea unei suprafețe de 
60 de ha, o parte din tereu. 
nul respectiv ăparținînd al
tor proprietari care "hu l-au 
putut munci cu forțe pro
prii, cărora le dă 30 la su
tă din producția realizată.

precum și cu ajutorul de 
la secția Agromec, cu care 
colaborează bine. Pentru 
a-și cîștiga „autonomia”, dl 
Iuga și-a propus să mai ■ 
cumpere un tractor (care e 
foarte scump, lâ 1,5 milioa
ne lei!), precum și setul 
de mașini necesare, deoa
rece utilajele Agromeculu! , 
sînt foarte obosite șl ni
meni nu-și mai poate per

a făcut și fade os trea- 
bună, este cert. Ca do

vadă, a vîndut la fondul 
de consum peste 5 tone orz 
și acum ește în curs recol
tarea cartofilor, cultură Ia 
care speră să facă o pro
ducție de 15 tone la ha și 
să vîndă, pe bază de con
tract, circa 40 de tone cu 
50 lei pe kg, căci nu are 
timp să stea la piață, cum 
fac alți producători, să ia . mite, la prețurile actuale, 
90—100 lei pe kg. De ase
menea, estimează o" pro
ducție bună la porumb (cel 
puțin 4 tone la ha — n.n.) 
avînd contractată cu „Rom- 
cereal” cantitatea de 150 
tone boabe. Important este 
că pămîntul a fost lucrat 
cu cele două tractoare din 
proprietate (pe unul lucrea
ză fiul cel mic — n.n.),

să cumpere altele noi.
Vorbind despre prețurile 

nestimulative, nl s-a argu
mentat cum țăranul rămî- 
ne doar cu munca, deoare-' 
ce cheltuielile la un ha cu 
grîu se ridică undeva 
40 000 lei, iar producția se 
vinde doar cu 25 lei/kg de 
boabe (!). Ce să mai vor
bim de sămînță, care ajun-

la

aav r MBVZ * mv z mv f f va a

■ geta W0 1eI/kg? De 'Ase
menea, la porumb cheltu
ielile însumează peste , purajeze., 
43 000 lei la ța, producția se mai a 
fiind rentabilă numai da
că depășește.2500 kg la ha.
Este oare normal — se to- : 

. treabă șl tie"1 Întreabă dl *
Iuga, ca un litru de lapte 
să coste 25 lei, tar un suc 
de 250 gr 28 lei? în ace
lași timp, tărîțele au a-* 
juns ta 13 lei/kg, iar celor 
ce au vîndut lapte și res
tanțele li se dau tot la acest 
preț, ceea ce nu este în re
gulă. Anormal consideră că 
este și faptul că producăto
rului 1 se plătește doar 185 
lei pe un kg de -carne de 
bovină, în timp ce prețul 
de vînzare la populație es
te de 4—5 ori mai mare. - 
Strîngîndu-și o cantitate 
mai mare de furaje, dl Iu
ga are intenția să-și cum
pere mai multe vaci de 
lapte și porci, dar dacă 
dobînda este de 5 ori mai 
mare decît cea promisă i- 
nițial de Guvern, este lim-
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COMUNICAT 
privind cartelareă pîinii 

subvenționate
i Consumul la pîinea subvenționată pe 
« ansamblul județului Hunedoara a înregis- 
Itrat o creștere accentuată în ultimele 

luni. Necesarul de grîu și făină asigurate 
prin repartiție guvernamentală se obține 
anevoios, iar pîinii I se' dau și alte des
tinații decît consumul uman. 1

In consecință, Prefectură județului Hu
nedoara. țonsiliul Județean Hunedoara, 
în acord cu Primăriile municipiilor șl 0- 
rașelor județului au hotărît cartelarea 
pîinii subvenționate, pe Întreg teritoriul 
județului Hunedoara, cu începere din 
data de 1 septembrie 1992, la o cantitate 
de 500 gramb/persoană pe zi. ,

Beneficiari ai acestei hotărîri sînt toți 
locuitorii din municipiile și orașele jude.

PREFECTURA JUDEȚULUI 
HUNEDOARA

țului precum și cetățenii din comunele de 
munte, comunele cu unități productive 
încadrate în grupa 1 de muncă jț&u cu 
șantiere și blocuri de locuințe, ca de alt
fel și cele cu mai puțin do 200 kg grîu/ 
an pe membru de familie.

Problemele tehnico-organizatorice pri
vind emiterea și eliberarea cartelelor pen
tru pîine sînt de competența primăriilor.,

Prezenta Hotărire nu se aplică pîinii 
nesubvenționate și specialităților de pani
ficație.

Populația județului Hunedoara va fi 
informată prin mass-media despre even
tualele modificări ale prezentului Comuni-, 
cat și este rugată să dovedească înțelegere 
față de măsura adoptată.

CONSILIUL JUDEȚEAN • 
HUNEDOARA 1 '

•k

pezi
SEAT:

Ferește-te de omul prost. El are min
tea odihnită.

O ZIARUL DE AZI : 

| • Săptămîna la televi- 
Îziune

a Caleidoscop dumi
nical

■ TlRG ȘI EXPOZIȚIE. In pe
rioada 1—8 septembrie a.c., în 
Complexul Expozițional Cluj-Na-
poca are loc Tîrgul Național de 
Materiale și Tehnologie de Con
strucții și Instalații, produse sin
tetizate, produse ale industriei e- 
lectronice fi electrotehnice iar 

z între 1 $i 10 octombrie, sub ge- 
. nericul „Expo-stirex ’92“ este 

'targanizată. expoziția cu partigi- 
para internațională de. ceramică,' 

. sticlărie și porțelan. Aceste tna* 
infestări sîht organizate de cdtr

firma „Expo Transilvania" S.R.L. 
șl Camera de Comerț fi Indus
trie din Cluj.Napoca. (N.T.)

r
■ CONCURS. In urma probe

lor desfășurate la concursul pom
pierilor militari, locul I a reve
nit echipei Grupului de pom
pieri al județului Hunedoara, lo
cul II Grupului de pompieri al 
județului Arad, locul III Grupu
lui de pompieri al județului Ca. 
raș-Severin fi locul. IV 'Crupului 
de pompieri al județului Timif. 
Echipa Grupului, de pompieri al 
județului Hunedoara va partici
pa ta faza finală pe tară. (P.L.)

■ LA VIDEOTECĂ.' în cadrul
videotecii de la parterul Filialei 

- fieva de Exploatare, șl Distzibul- 
^re a Filmului se prezintă zilnic, 
intre orele Î2 și 22, mai multe

V # MV > Z r «ar e MV z W

pede 'că 'cineva sabotează 
agricultura, ta loc s-o tn- 
purajeze., ta . toate acestea 

adaugă if aptul că 
nu s-a clarificat nici situa
ția privind proprietatea a- 

‘ supra, pădurilor, deși s-a 
promis că se va face lu
mină și în această privință.

în discuție au revenit și 
alte probleme ale vieții sa
tului. Este nevoie ’’ca șl 
specialiștii agricoli să se 
implice mai activ în solu
ționarea problemelor acute 
ale agriculturii, să existe 
mai mult interes față de 
viața spirituală a satelor 
(la Lăpușnic căminul cul
tural figurează doar în 
scripte, deoarece în reali
tate el este inexistent — 
n.n.).

Spațiul nu ne îngăduie 
să detaliem- toate aspecte
le discutate, dar concluzia 
este foarte clară : agricul
tura trebuie ajutată ou fap
te, nu doar cu vorbe goa
le.

NICOLAE TÎRCOB

ANUL IV
NR. 690

SÎMBĂTĂ, 22 —
DUMINICA, 23
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în aceeași barcă, 
spre aceeași direcție

• Perspectiva oțelului de Hunedoara ;
• Cum se poate „îndulci” un program de protecție 

socială :
• Doar unirea face puterea

.Cum își trăiește vtața 
un mare sindicat d intr-o 
puternică unitate industria
lă a județului ? Am cău
tat răspuns la. această în
trebare la S.C. „Siderurgi
ca” ' SA. Hunedoara. »

Ne-am aflat, zilele trecu
te, în marele Combinat hu- 
nedorean. Pulsul acestui 
colos bate neregulat. Coșu
rile oțelăriilor și ale fur
nalelor fumegă anemic, 
semn că .producția de fon- 
-tă și de oțel este în scă
dere. Totuși,' aici se mun
cește, se produce și-se vin
de.. Este meritul administra
torilor că n-au dtsponibili- 
zat oameni, că acei care 
muncesc cîștigă în mod 
corespunzător muncii. Dar 
cțte griji nu apasă pe u- 
merii celor care ; conduc 
treburile în -această mare, 
unitate economică' a țării: 
Iar între aceștia -* -liderii 
de sindicat au răspunderi-’ 
le tor specifice,, importante.

Sindicatul de aici reu
nește peste Î5 mii" de "mem
bri și. se află în permanen
ță conectat la problemele 
conerete pe care viața, în, 
condițiile tranziției ta e- 
conomia de piață, ni le pu

ne tuturor.
— Este normal, afirmă 

dl. Petru Vaidoș, - liderul 
sindicatului „Siderurgis- 
tul” Hunedoara, Ct» mem
brii de sindicat Să facă 
front comun cu Consiliul • 
de administrație, cu cadrele 
tehnice și economice pentrif 
a asigura continuitate pro
ducției, în fapt existenței 
acestui combinat. Aseme
nea probleme nu ne preo
cupă doar pe noi, ci pe toți 
liderii sindicali din zonă, 
deoarece foarte multe co
lectivități umane au soarta 
și existența legate de cele . 
ale combinatului. Cu toții 

'ne dăm seama că țara tra- ’ 
versează o perioadă foarte 
grea, materiile prime devin . 
tot mai scumpe, iar piața 
de desfacere a produselor ' 
finite se restrînge tot mai , 
mult. O asemenea stare pe 
siderurgiștl îi afectează tn 
mod .deosebit.

— în ce măsură văd si- 
derurgiștii Hunedoarei rea
bilitarea producției com-

ION CIOCLEI, 
DUMITRU GHEONEA

(Continuare în pag. a 2 a)

spectacole de filme înregistrate 
pe casete. Q modalitate atracti
vă de petrecere a timpului liber 
de către localnici, în special -de 
către tineri. Și nu se poate spu
ne că numărul celor care trec 
pragul videotecii este mic! (M.B.)

■ CENTRUL NR. 7 DE DIS
TRIBUIRE A CERTIFICATELOR 
DE PROPRIETATE, care a func
ționat la vechea Școală Primară 
Nr. 2 (Viile Noi, lingă Baia Să
rată) din Deva fi-a schimbat se
diul. Așadar, cetățenii de pe ce
le 37 de străzi arondate acestui 
centru de distribuire nu mai tre
buie să bată drumul pînă la Vii
le Noi. Centrul de distribuire, nr. 
7. funcționează acum. în localul 
Școlii Generale Nr. 2 (lingă fos
ta auîogarăf. (L.î.)

■ SA MAI Șl RÎDEM. Măcar 
la sfîrșit de săptămîna să. mai 
uităm de griji și nevoi,, și ,să rî- 
dem. Ne oferă această posibili
tate cinematograful „Patria” De
va. unde rulează, în zilele de 
20—23 august, comedia -franceză 
„Cînd ieși din lifț, la stînga". 
Spumoasă, cu planuri încurcate, 
comedia merită văzută,, căci la 
sfîrșit învingătoare iese buna dis
poziție a spectatorului. Vizionare 
plăcută! (V.R.)
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tțn aoeayi ircefle
netedul propriu privind 
MMdwtM dl «na»

'tarlale, speritte •MBaatțftri 
nostru — Mtitofeză loter- 
lottf torni

Am ren&rtint tetamr ••- 
lariat» or east «1 mv »- 
dresat Wrte te-nditafi 
trata® rt. ata ețaar pre
tori «ta iMtatatt la *m> 
oeat de 59 ia «ufa te că
tre SC. «^idenKtftca- SA, 
25 4a-sută din ceea re mat 
rtatar te pMdit aupted 
sindicatul ți numai dHe- 
retrța o .achita salariata. 
Aeredăm ajutore» bănești 
în caz de teem te fiuudfa 
salariatului QMtani de 
sindicat, suportam costul 
pnotebărifor fa atenția u- 
nri infâreiiiăil erodase ta 
afara procesului muncii, 
precum șl partial — costul 
unor t it; mai
scumpe și îndelungate.

îndeplinirea cu eficiență 
a îndatoririlor indicate
lor presupune o strinsă U- 
nitate de acțiune atft între 
membrii acestora, între ve
rigile sindicale la diferite 
niveluri, ca ți între sindi
cate și consiliile de admi
nistrație. Toate bufee din 
acest^unct de vedere la 
„Siderurgica” Hunedoara..., 
dacă nu ar exista o grupa- 
rs sindicâlâ BestrîiisA ia 
care au aderat unele cadre 
tehnice, economice și ad- 
mWstrative, sare afirmă 
un program în neconcor- 
danță cu vederile majori- 
tații mspbrifor de sindi
cat «tai combinat

în situația grea în care 
se află siderurgia hunedo- 
reană, industria româneas
că în general, este nevoie, 
mai mult ca aricind, de 
unitate, de canalizarea tu
turor opțiunilor pe aceeași 
direcție de consolidare a 
siguranței și liniștii socia
le, de înțelegere șt întraju
torare ta soluționarea pro-' 
blemelor care apar. 8au, 
cum plastic' se exprima dl 
Petru Vaidoș, „să înțele
gem că ne aflăm cu toții 
în aceeași barcă și trebuie 
să Hsiim la unfoon pentru 
a ajunge cu bine ta țărm*.

hinatuJui «« asigurarea n- 
bei itiefen «perite a «-

— Un riispws teas^aed 
sete &mt de det Cred, u>- 
toțd, £* eolutta optimă ar 
ti «porirea valorii ©toljaliri. 
a eelorWfa praduse edfa 
Turgiae, pe oare ie reali- 
Jăm în contat, prin creș
terea gradului lor de pre- 
lgtrflre și îmbunătățirea 
parametrilor «tatata. pr» 
așigunarea des rii la 
preturi eoncwrențiale. A- 
ceasta nu este ușor de rea
lizat. Este nevoie de mo
dernizări ale proceselor de 
producție, de introducerea 
Unor tehnologii modeme de 
fabricație, ceea ce presu
pune bani mul(i, dar ba
nii sint azi foarte puțini, 
în compensație,. trebuie să 
folosim mai bine ceea ce 
avem, să gospodărim mai 
bine valorile materiale și 
financiare, să simțim fieca
re maxims responsabilitate 
ii» muncă.

Problemele care-i preo
cupă pe membrii sindieatu- 

* lui „Siderurgistul” Hune
doara, pe liderii Ier, sfnt 
însă mult mai multe. Ele 
țin deopotrivă de asigura
rea eonotțîHor sociale șt de 
muncă, in secții și atelie
re, a asistenței medicale 
pentru prevenirea îmbol
năvirii profesionale și în 
caz de accident^, respecta
rea clauzelor din contrac
tul colectiv ți nu în ulti
mul rînd menținerea locu
rilor de muncă și asigura
rea salariilor.

— Ținînd cont de fap
tul că guvernul nu asigu
ră o protecție socială a- 
decvată perioadei, iar cos
turile tranziției cad aproa
pe în totalitate pe umerii 
societăților comerciale și, 
în ultimă instanță, pe cei 
ai oamenilor, noi am cău
tat ri aducem unele sme- 
Ifarări acestei stări de fa- 
cwt «tit prin prevederi
le contractului colectiv, eh 
șt prin aste ale Regula-

PREFECTURA JUDEȚULUI HUNEDOARA 
OgGAMIZEAZA 

ia data de 1 septembrie 1992, ora lQ, von- 
curs pentru ocuparea postului de

• secretar 1» Consiliul «fișenese Se- fota. 
CendlțHt studii saperfem faridfce,

WD

D.G.N. Tfj. MUREȘ, 
REGIONALA GAZ METAN DEVA 

str. E. Gojdu «. 85 
ANUNȚA 

scoaterea b ficitajle a lucrării de fadogutee 
onducte și branșamente de medie «I re&ueă 
presiune in municipiul Deva.

Pe^ra informații supthuentare vă ragă» 
să vă adresați ta sediul Regionalei Gaz, ft|p- 
fon 625871. z_________________________ (982)

S.C. KADETT TELECOM S.RL. DEVA 
Bdul Decebal, bl. P,

Vinde din stoc en gros $1 en detaflle 
• Chit auto rapid eu. întăritor.

Relații: telefon 16602.

1

(991)

COOPERATIVA DE CONSUM DEVA 
LICITEAZĂ CU CHIRIE 

„COMPLEXUL STADION* 
RESTAURANT HUNEDOARA 

(Restaurant + Bar de zi).

Licitația va avea Ioc in data de 29 au- 
fust 1992, ora !0< in sala restaurantului.

T«a de înscriere este de IO 000 Iei, care 
se va depene 1 casieria cooperativei, din 
Str. 1 Decembrie nr. 14, de unde se pot ob- 
ține informații suplimentare la telefon 14530. 
interior 16. (975)

Ansamblul „Miorița" 
la Șarvar 1
ezfatfi fa fa- 
tota frtetaric 
tac a* Mta 
! arerie «ogu-

« za

h taft* RRfart «ta 
Mfar «Mtotauri. hfamrie 
> este «MtartfcObortt 
» Mftalro—c fated* 
re, jrfa «ariretata refa

o ta*. - 
M «eu- 
zdl se 

riWifliiii fa'cadrai foolH 
Ptfuinie de ArtA sub ta-

Mtntai «I ecewri — meet. 
mil coregraf Mircea Oeeg 
d dăijoni Qvidlu Demee. 
$i BU au mai mult d< 17 - 
ard, ier cri mai etici * 
fa «ei. dar gradul <fe «4- 
tetfrig fa . caro au ajuns 
l-a înscris în riadul ma- 
turita. fa plus, au acea 
spontaneitate ?i frumusețe 
Se, pe care numai cei 

te Seșajâ și cu care 
te cuceresc din prima di. 
fă- De aceea* nu e de ari- 
nare ci defl »■ numai tai 
uni de ee^aaefă, ca forma
ție artirifea, et au reușit sS.

tema, oare jmrefatd -cu pre- 
dUerife raetotfii riUtwre. 
•ne^ri, Sjwiaa Woman, O- 
Ulia Peter, Jw ou laMfaa- 
«weîteti — £4ris Huareeti 
ttauprij, - fc®a Comte»- 
■tfaesca {«foftriB- & fted. 
zare t membrii rewimWu- 
ta rist, teipl care «e-a 
mfiîtprirft pref. Ovtsffn 
Oemea, eteolfa șcefae ®e- 
-nerete nr. 4. 7, 1, ț flfa 
Dc®a.

âfembrit easwvbfa/uî M.

dmoscwtwta rettembfa ar
tistic jGetuMf eroi' ®i 
fa această oră fa cadrul 
Fesriv olului fob^orîe tn- 
temațtonat d« ta ftarw 
(Ungaria), <ra stare fa. 
z2su£ fa ringul 
UJVJ5.§,C.Q. tub
egida Asociației Mondiale 
de Folclor, ifaaS <e A. 
lexander Velgl. Sîntem si
guri că „Miorița" va pre
zent# fa sptesdoarea 
si /ofetortd
rerednereț, fa lE-
cfadu J «ta ti t cHt»sett 
alături de țolehsrul df» 
rițe șapte țări europene.

.. _______ ide fie Ye-
lea Munfuiui, deiuu R 
țarina mp ttseă, feriereasea 
fetelor de la Crihalma vor 
îacinto, ssgttri, su
tele de spectatori din a. 
ceastă stațiune aflată nu 
departe de Lao^l ^altdon, 
Strâj^nd t^enS^tite tor 
plauze. Fbldiorut remtaesc 
va mai urca astfel o 
treaptă în topul admira
ției eurdpene, țpa cuceri 
fatn« șt ritfîrițD 
tor de ftusnfs de eriunde 
s.ar afla ei. Să le ținem 
pumnii strfasi acestor co- 

«tt tril i
neaetre aiterrinli ) ■ ■ -

MINEI, BOBEA

ofere mai multe spectacole , Ciaterul. djduri 
fa județ, fi ‘d presezi Chiar ' tarifa jl e • 
și la un festival pielărie 
intern^icmăl organizat In 
Bretania (Franța) în anul 
iS»&,

O latură forte a evolu. 
ției lor, pe lingă Interpre
tare, o constituie reperto
riul pe care îl promovează. 
Astfel, formație de dansuri 
aduce în scenă „Țarină", 

„Crihalmă", „Pădurenesc" și 
0 sfiită complexă de Ar. 
deat. d» țaraful mai mț^tț 
s»i£e '/St melotill popular» 
hunedorene. în ăcompania. 
mentul său evoluează ea 
soliști vocali Casmtna 
Muntean, fiica cunasfata- 
lui interpret Drăgan Mun-

Asociația de locatari or iștie
Scoate la iicUaUe următoarele lucrări;
* proiectare rețea interioară gaz metan 

la 400 case particulare
• egfecnție rețea stradală presiune scă-

itii-fiuu
• execuție branșamente pentru ttO case
• e&ecupe rețea interioară gaz metan 

Dtiadrn dBi c^e.
A4B and^ăWe «««riale en capital d«

stat cit șl cele eu capital privat care dosesc ț 
să participe ta licitație vor prezenta o ce-4 
rere la Primăria 1 Orăștie, însoțită de ?
n ,£QPle 9 autorizației de execuție lucrări în ' 
WW?®-/ ____ 7’4

Termen de Înscriere: 1.09.1992.
Taxa de participare 500 lei in numerar 

va depnne m&ală ch cererea la secretariat»
• se

sejnm ouai- cn țererea ia seMCUuiai. , 
Informații telefon 641388 Orășt. (6326)

¥

R.A.G.C.fc. IIMERIA <
• Seo^e ia LICITAȚIE PUBLICA
Spațiul situd In str. A. Ianțtt nr. 16 — 

18 mp, pentru activități de fvestM servicii. 
Licitația Fa. avea loe la sediul R.A.G.C.L. Si- 

meria, In data de 31.084992, oja 12.
înscrierile pentru licitație șl depunerea 

garanției de participare se fac eu cel puțin 
trei zile Înainte de data licitației, la casieria 
R.AG.C.L. Simeria

• Vinde panouri solare. (W
CTT-SA BUCUREȘTI 

BTT HUNEDOARA-DEV A
1 ORGANIZEAZĂ 

tu perioada 5—6 septembrie 1902, 
la COSTESn, 

„FESTIVALUL LATINITĂȚII* 
Ia care participă, formații* folclorice din 
țări străine și din România.

Sorietățite comerciale fi agM# econo
mici care doresc să participe ta sponsoriza
rea acțiunii se pot adresa la BTT Deva, t< 
95-629586, 95-627587. " (OT1)

9

■

i
-----------------

A’N U N
Direcția de TWeco 

Deva «bor
Micul cu
1992, ora wWite”, pe ternonui «MMM «r 
schimbă risteauri de numerotatle tetetaridL

Abonațli te&fiMtfci ffia W 'd-i
vea awnfcrel de telefon compus ? dtau 
yrta adăugarea, ta fotă, ta tatetatf etasteta 
a unei cifre ta plus. (6. 7, 4, 8 etc., dagpi ca4, 
conform rouHTTncărfl care se tace ta abona
ți! «f» BneurOfU.

Aboaagl tetafltaci dta provincie vor tel 
vea uiMliifl de telefon forma* 4Bn f riHKr’ 
prin ta fața immlrataS existent n,
aS&mri e la prefixai JrecalMățiL

fteafizarea de comvorbfri locale intee abe> 
«ații dta Buceețil se face fermtad mnsăntf 
dr telefon compms din 7 cifre.

Realizarea de convorbiri locale tatțp «- 
boaagi dta provincie și foire localitățite dfar 
interiorul tadețufai se face formind numărtd 
de telefon Compus din 6 cifre, „fără prefix*.

O convorbire telefonică de către un tao- 
nat din provincie cu un abonat din Bucu
rești șe face formind grupul de cifre „01“, ur
mat de numărul de apel compus din 7 cifre.

Exempln: dta Deva cu București 01.7784051. 
O convorbire telefonică din București cu 

1 provincia sau din localitățile unui județ cu i 
l o localitate din alt județ se face formind «fa ț 
'tea tata urmat de Indicativul intentaa* < 
(pne0x> al locaUtații și numărul existent de ’ 
5 cifre. ]

Exemplu : Deva, București, Alba cu Timfa 1 
șoara 0.96L11515. |

Serviciile s; “ciale formate din 3 cifre ca-ț 
re au cifra zero in față vor fi formate tot din ț 
3 cifre, fosă cifra „zero" se va înjocui cu ci-1 
fra „9",

Exemplu: 031 devine 931 .
021 devine 921
051 devine 951
958 devine 958 I

Comunicațiile internaționale către orice I 
țară se obțin prin păstrarea modului actual | 
de formare a numărului. .

Pentru comunicațiile internaționale spre ( 
Româria chemătorul va forma „40" codul ( 
României wmat de cifra 1 pentru București ’ 
sau indicativul interurban (prefixul), pentru' 
celelalte localități, urmat de numărnl de te-1 
lefon al abonatul ni chemat. I

Exen^lu t convorbire internațională cu I 
abonat dîn București; 4016121478. |

Convorbire internațională cu us abonat, 
din Deva ; 49^5611515.

Avem convingerea că veți comunica in 
timp utfl parieuerifor dvs. numărul de tele- 
fou și modal cmh vă pot «ontacta incepind 
ca 15 noiembrie 1992, ora zerp.

Informații se pol obține la servietei 031, 
651, 058, la centralele telefonice și ghișeele 
încasări Abonamente. (972)

41 
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1 BANCA AGRICOLA — Ș.A.
SUCURSALĂ JUDEȚEANĂ j

HUNEDOARA-DEVA j
ANUNȚA 

nepătate* la listați* a obiectivului „CON
STRUCȚIA SEDIULUI BĂNCII ACSCCQK 
S.A. SUCURSALA JUDEȚEANĂ HUNE^QA- 
RA-DEVA", care aqp ampfatamentol în zona1 
gării An Deva.

Investitori, finanțatorul și organizator®! 
Brițației «nte Ranta AnriccaS — S.A, Su
cursala Județeană Hunedeara-Dwa, Mri De- 
cebaL bl B, telefon 618564, tetex 7îfâ66, tele
fax 611896.

închiderea licitației se va face in data de 
7 septembrie IfKL dată plnă la care se pot 
dejmne uderirid, tar deschiderea efertefor se 
va face in date de 14 septembrie 1902. la «e- 
diul Băncii Agricole — S.A. Sucursala Hu- 
nedoara-Deva, bdul Deceb^l, M. B.

Documentația de Bei tape se poate procs- 
T3 coutrAcosl, de la LP.H. — S.A. Deva, ffte- 
ța Victoriei, nr. 2, telefon 4H2436, tries 722M 
fax 614108 fi de ia SA. Deva. f996)

ANUNȚ
Incepind cu data de 24.08.1992, RJLTJ». 

Deva desfide nn nou traseu experimental, 
in urma so&ttiofiar existente, pe raia DEVA 
— BRAD, ei 
rele: 6,t0; 7 
16,00 î 17,00.

a din Deva și Brad la o- 
®Ă)0; 10,00; 14,00; 15,00;

Ț988)



j DESPRE IUBIRE ‘
f • „Dacă se înlătură iubirea și bunătatea, toată I 
1 bucuria vieți* dispare". J

Cicero | 
î * „Iubirea : două suflete rostogolindu-se prin văz- » 
| duh< fără odihnă, pînă se vor uni, ca să întregească I 
» Universul". ,, '
J O. Kakuzo

• „Iubirea e o flacără, purtînd în ea — indife- J 
| tent de este durabilă sau nu, ca și propria noastră » 
’condiție umană — și moarte și viață". I
] . G. Meredith J
I • „A iubi înseamnă a suferi, dar înseamnă și a I 
* trăi !“ - *
| B. Constant 1
» • „Numai sufletele vulgare își batjocoresc iubi- ,
| rile de odinioară. Oamenii de bun simț sădesc flori | 
' pe morminte". '
.. O. Goga î
J • „Nu uita niciodată că oricine te iubește cere I 
* de la tine o iluzie de ideal. Dă-o, 6ri nu te lăsa iubit". J 

N. Iorga I
J Selecție de »
| ILIE LEAHU |

FLORILE 
NOASTRE

Nu am ajuns în Occident 
dar din reviste șl din po
veștile celor cari au bă
tut cu pasul orașele gi sa
tele din vest am aflat de
spre abundența de flori 
multicolore pe oare le In- 
tîlnești de pe marginea dru
mului, în grădini, bal&oane 
și interioare formînd a- 
devărate oaze de culoare și 
prospețime.

Mă doare sufletul cînd 
văd spațiile noastre verzi 
împînzite de buruieni, cu 
flori ofilite de secetă, gar- 
duy, vil n^îngriffîe și rup
te, balcoane — ele însele 
multicolore, însă — puștii, 
balcoane ce nu au cunoscut 
nicicînd frumusețea unei 
flori. Să fi rămas atit de 
puțini cel care iubesc flo
rile sau acum în secolul vi
tezei nu se mai . găsește 
titnpul necesar pentru în
grijirea, unei flori?..

INA DELEANU

Articolul de față se adre
sează mai mult conducăto- ’ 
rilor auto amatori, in spe- ■ 
ciai celor așa-numiții „șo
feri de duminică". Reflexele 
acestor-automobilișți sînt, în 
general, cu mult inferioare 
față de cele ale automobi- _ „ __  ____
liștilor profesioniști. Intre- ducerii autoturismului 
i timp de noapte aduc

mă toatele argumente ;■ 
orbirea produsă de farurile

oarece lucrează la tempera
turi mai miei (factor im
portant, în special în lu
nile călduroase de vară); 
6) frînele se uzează 
puțin, * datorită 1 ipsei 
aglomerație.

Cei ce sînt contra

mai 
de

con- 
pe

Uf-
D

barea care se poate pune 
este următoarea : dacă un 
automobilist amator „de 
duminică" (avînd la activ 
puține mii de kilometri 
parcurși) pleacă seara din 
Satu Mare, la volanul ma
șinii sale pînă la Constan
ța, poate ajunge a doua zi 
acolo fără a opri mașina, 
din cauza greutății condu
cerii pe timp de noapte '! 
Se pot da numai două răs
punsuri : da (pro) și nu 
(contra) unei astfel de ac
tivități pe timp de noapte. 
Cei din tabăra pro aduc 
următoarele argumente.: 1) 
pe timp de noapte densita
tea circulației .rutiere 
reprezintă rrfci măear 
sfert dta cea diurnă', 
motorul se uzează mai 
țțț, pentru că noaptea pro 
centul de praf din aer este 
mult mai scăzut decît ziua; 
3) aerul fiind m<)i rege 
(deci mai dens decît ziua) 
motorul „trage" mai bine 
și consumul de wnfbusabtt 
ieste mai scăzut deeîț ripa; 

4> temperatura nkrtuit® este dieturr acestea măresc njult 
piai scăzută decît Jâaa fdi- pericolul âriaril ; 8) Incru- 
ferențe mai mari sg fac pișării eu alte autovehicule 
vara); Ș) sewi'a pneurilor noaptea pe șoselele asfal- 
este mult mai redusă, de- ta te, ude și negre, devin

Pro sau centra
la tolan pe 

timpul nopții?

nu
un 
$) 

pu-

celor ce viii dip seas opus; 
2) lipsa de vizibilitate la-- 
teraîă; 3) oamenii cu ve
dere miopi
în timpul nopții; 4) perico
lul de a âțțpj la volan ; 5) 
pe timp de vară parbrizul 
și farurile se awpeteă , cu 
insecte strivite j # pe șo
selele de asfalt (negre) tre
buie să se circule cu vi
teză mai mică decît ziua, 
pentru a se putea pune 
frîna în vederea evitării u- 

T) dacă gea
mul țșmbrizului are ăgî-

i

i

un adevărat chin, din cauza 
orbirii și împiedicării a- 
proape totale a 'vizibilității, 
datorită luminilor reflectate 
de către suprafața -udă a 
asfaltului; 9) depășirile în 
timpul nopții sînt mai pe
riculoase decît ziua; 10)
conducerea în curbe este 
mai periculoasă noaptea, 
deoarece chiar virajele care 
ziuă sînt complet vizibile, 
nu se pot vedea noaptea 
decît parțial; 11) curbele 
verticale (culmile de deal 
și fundurile de văi) sînt 
mult mai periculoase de
cît ziua, deoarece vizibili
tatea devine aproape nulă; 
12). trecerile căi ferate 
la nivel sînt mai pericu
loase noaptea decît ziua; 13) 
oboseala și toropeala sînt mai 
periculoase noaptea decît 
ziua; 14) se necesită o dis
tanță mai mare față de 
automobilul din față; 15) 
pericolul ciocnirii a două 
autovehicule venind din 
sensuri opuse este mai 
grav și mai frecvent în tim
pul nopții din Wuza vizi
bilității reduse me, «te.

Acestea fiind arătate, ur- 
raează ea «ta stimați coh- 
dneători auto si decideți 
oportunitatea pis B fa 
drum pe timp de ®®#pfe. 
Nu rttați să sjgarartța cir
culației i-thaep# de acasă $1 
că este In funcție de an
trenament și de ceasul 
biologic.

IONICA MĂNOJU

DIN NOI), PE STADION
ORIZONTAL : D Pe post de Înaintaș ; 

2) Fără vîrfuri în față — Formulă de a- 
tac (pl.); 3) A se întrece în forță — Tra
ge tare cu picioarele ; ă) Are o priză bu
nă la talon —La Ieșirea din CalifI1G -î ( 
5) SpaetaHst ta fente — Vkdaa uniri a- 
tăe prin surprindere (mase.); 6) Clasic 

‘apărător al porții... — ... la meci!; 7) Rîu 
în Birmania — Element cheie... — ...pe

teren ; 8) Evidențiat la săriturile pu ca
pul — A da de gol; 9) Trasul la poartă
— Cișmigiul de altădatăț 30) Acțiune trț-‘ 
pîdantă.

VERTICAL,,: 1) Joe de .-fotbal; 2) Tra
sul în gol — Umple cupa învinșilor; 8) 
Finalizate în gol... — „Ja egalitate' per
fectă (pl.); 4) Interidne uneori eu multă 
cumpănire în alcătuirea formației — Plan 
de activitate pe teren ; 5) Intră in echi
pamentul juc&toritor noștri (pl) «*- La 
terminarea reprizei!; fi) Clasioe semicer
curi jrecăreu J — Pe podiumul de premie
re al campionatului; 7) Ceasuri întoarse!
— Lansat în atac în urma unor provo
cări ; 8) Antrenat cu forța — A executa 
o lovitură indirectă; fi) Fotbalist... inspi
rai — Barem de trecut... ta careu ; 19) 
Reintrare în formă.

DICJT0NAR: PAE. 
VASHJE MOLODEȚ

DEZLEGAREA CAREULUI 
..RĂCORITOARE'-’ 

APĂRUT ÎN ZIARUL NOSTRU DE 
SÎMBĂTA TRECUTĂ:

1) PROFITEROL : 21 RĂCORITORI; 3)
INII — LACOM: 4) ZI — OT — CARD; 
5) ORĂȘEL DIN; & NET — MARE — 
A: 7) I — ASN - 2 - OD; ft EV - 
LIC — AIA ; 9) RACITOARE ; 10) ADA- 
PATOARE. —. ff, 4 -A--- I

LUNI, 24 AUGUST

PROGRAMUL I

• 1W Actualități • 14,1Q Agenda dtac- 
toraB • HUO Calendarul zilei » 14.30
Worldnet USIA • 15.20 Avanpremieră 3^
• 15,40 Copiii noștri — viitori snuririeiri
• w.00 Tnmm a 16,28 Actwtfltați^ irig 

Patria • Ut® Tezaur • 1€55 Stadtoul 
MMtaal • 19M Dearnw animate « 2fi#B 
Actualități • 20JÎ5 Stagtumw estivală la 
teatru TV. „Cînd vine bariaT* de Andre 
Roussin • 22,30 Studioul electoral • 23,05 
Actualități • 23120 Sport • 23,30 închiderea 
programului.

PBOGRAMUI. II

• 16,00 Actualități • 16,10 Recomandări 
din program • 16,15 Ecran de vacanță jt 
lfi,10 Tradiții • 17,10 Vcniți cu noi pe 
programul doâl • 2Q.0B Armonii corale • 

■ 20.15 Magazia auto moto • 20,45 Progra- 
mel Televiziunii Naționale din Republica 
Moldova •'21,30 TVE Internacionai d 22.00 
TV5 Europe • 22,35 BBC Horid Service

MARȚI, 25 AUGUST

PROGRAMUL I

• 7j00 Programai Televiziunii Naționale 
dta Republica Moldova • 10.00 Actualități
• W20 Agenda electorală • 10,30 Calenda
rul zilei • 10,40 Ecran de vacanță • 
11,10 Uruguay * Interviu eu ambasadorul 
Uruguayultii la București • 12,10 Ora de 
muzică • 13,00 Interferențe • 13,30 Mtazica 
pentru părinți • 14.00 Actualități « 14,20 
Tradiții • 1L50 Avanpremieră TV • 14,55 
Preutdversitaria • 15,30 Cursuri de limbi 
străine • 16,00 Dorul meu, dragostea mea...
• 16,3# Conviețuiri • .17,00 Actuteită$ • 
17,85 Forum a 17,25 Cultura îi lume • 
17,55 Salut prietenii » 18,55 Stadion! e- 
lectoral • 15,30 Desene animate • 20,00 
Actualități a 20,35 Tetecinemateea Stop 
cadru Ia masă • 22,1# Studioul econo
mic • 22,30 Studioul electoral • 23,85 Ac
tualități a 23,20 Sport.

PROGRAMUL II
/

• IMfl Actualități • 16,10 Ecran de va
canță • ML35 Studioul de literatură •
17,35 film serial. gCine c băiatul ăsta?"
• 18,35 Documentar țtiințSIic 9 ».5S Sport 
magazin • 0,35 Ttftma non-eoiriormiș- 
titor • 30.00 M'oridnet USIA » MM Stu
dioul muzicii de cameră • MJS Progra
mai Televizmrtîi Naționale din RepuMjea 
Moldwa « 21.30 W® țnimiacianiH p 
20# TV5 Europe • 22,35 I®C Worfd 
Service • 23.W W DEVA.

MIERCU1«, 26 AUGUST

PROGRAMUL J

• 7,00 Televiziunii N^ținapte
din Republica Maidoea • iOO 
Bți y Agesfia ^lect(«riă • 10,30
CaMSantf z&ei a 1QJ0 Film serial. 
.JMlarc și SopW • ÎL® Smter Ctaafi 
• 12,10 Ora de mudd • Vlmta a 
treia • 13,30 Lumea ideilor • 14,00 
iualUăți. « 14^20 Magazin agripol • 1L50 
Avanpremiera TV • 14,55: fttaMlktersL 
taria a 1&00 Interpreți ai cînteeuiui popu
lar • 16,20 Lumea sportiAui • M£0 Tra. 
gwea Proaoexpres • 174)0 Actaatități •- 
17,05 Foram • 17,25 1S, 16, 17. U • 17 J3 
Mmrica pentru toți a 19,25 Stpdforil econo
mic a 18,55 Stadtotn electoral • 15^0 
Desene animate o 20/)0 Actualități o
20,35 Film serial „Hemingway" o 21,35 
Universul cunoașterii o 22,10 Vedete în 
recital • 22,30 Studioul electoral » 23,05 
Actualități o 23,20 Sport

PROGRAMUL II

• 15,56 Actualități • 16,00 Ecran de 
vacanță • 16^ Teatru TV. „Un domn 
bine" de Walter Hasenclever • 11U25 E- 
mfeiunea în Halba maghiară < 19^55 Fot. 
bai: România — Mexic o 2L50 Video- 
clipuri « 22,00 TV5 Europe ■ 22„35 BBC 
World Serviee,

JOI, 27 AUGUST

PROGRAMUL I

• 7.90 Programul Televiziunii Naționa
le din Republica Moldova o 10,00 Aetu. 
afitățl • 10,20 Agenda electorală « 19.39 
Calravdsrnl rifei • 19,40 Ecran de va
canță a 11,05 Worldnet USIA a 12.05 Ora 
de muzică a 13,00 Oameni de lingă noi

• 1130 lazz i^Mlitățl
• M2R Conviețuiri i H50 Frr.Mvwrzțta^
ria a IftOO Agenda mucteta» • ița J|«l 
fleeter • 16,55 Actualități • Forum
• 17,20 Tele-discul muzicii populare < 
1L40 Simpozion • 18,25 Studioul econo
mic • 18.55 Stedten! otecteral • 3Q 
Desene animate o
20,35 Sport • 20,45 Film
• Reflecții rutiere a
sica a 22,39 Studioul electoral • ^4)8 
Actualități • 23,20 Stadion.

PROGRAMUL II

Service.
/

V INERI, 2« AUGUST

■ PROGRAMUL I
• ‘ 'tl

• 7£0 Programul Telcviziwui Natio< 
nate din Republica MMdova • AcJ
turiități » ioo Agenda afectară» 
M.30 Calendarul vitei • MMW Mm »r.țj 
fistic. „Atacul cavaleriei «șmre** o 12.40 
Descoperirea Planetei n lâjOfl Ora de 
muzică • 14,8# Actualități o 11,20 Maneta i 
muzica • 14,49 Medicina peafat tați •; 
15.19 Arii din opere și openete p 
Preuniversitaria • 16,00 Forum a MZ0.< 
Arie vizuale • 16,59 Tragerea Lata •') 
17,00 Actualități o 17,05 Emisiunț» ta'ț 
limba germană • 18.05 Drumuri in me
morie • 18,35 Muricorama • 1&55 >tu ' 
dimd electoral • 19,39 Desene animate' 
o 19,40 Unde ești copilărie ? • 2M9 Ac- i 
taa&tăți • 20,35 Film serial. „Destinul 
familiei Howard" • 21,35 Autostrada pă
catului • 21155 Top 10 a 22,39 Sțudtaul 
electoral a 23,05 Actualități • 23,20
Spart

PROGRAMUL li
•ii 

o 16,00 Actualități o 1640 Recommfir 
dări dta program * 16,15 Ecran de yataBfț; 
ță • 16.40 Tradiții a 18,15 Mari ii)taF.£ 
preți de operă • 20,15 Programul Tei*.'- 
viriuiui Naționale din Republica MflMto? 
va a &.30 TVE Internacionai a âțjDQ 
TV5 Europe • 22,35 BBC Worid Servi»,

SÎMBĂTĂ. 29 AUGUST
■ i 

PROGRAMUL I bț
a 9.00 Bună dimineața! • 9,50 Șahul d« 

la A la Z t M099 ActuaUtăți a «fc; 
fa și Omega • 12,00 Itinerarfi spâritaM#
• 12,30 Ora de muzică • IM0 7 x « «
14.09 Actualități « 1M0 tutauU
• 1L20 Ecran de vacanță • H45 Rl 
doilea ribfooi mondial a 15,15 EcUHuaM

1 de folclor — Costineștț •
zip cinematografic p ltftM 

ANE « 16,35 Wo Sevilla *92 « 
urcații Preimultri Nebel peptH 
i • 17,38 Tefe.j9ari ■ 1S3S ta 
• 1%55 Rlmii satule pp Atal #i 

_______taenciclepedta p 2Q.W Artuafțtațl
• 30,35 fîlHt seriWt -Twin Peaks* «
4^ Săptămina șMfel • Z2J» 
videoieca pu « în eoncediu’ « 22M Ata 
tuaHiăa p 2V»0 Him artistic. „Domndl 
Kfein" p 1,20 TV DEVA. !

DUMINICA, 30 AUGUST

PROGRAMUL I
• 6,30 TV DEVA a 8.30 Bună dMt 

neațal • 9,30 Ecran de vacanță p S9JM 
Ariuriîtăți • 11.00 Lumină din lumină < 
12*00 Viața satului • 1X30 Dunăre», 
sager al prieteniei a 144® ActualîISCl < 
14,19 Atlas a 14^10 Vidco-magaziu < 
18,10 Știință și imaginație a 18,40 
vorbiri de duminică p IfiJD i *im 'uriaL 
JOallas" p 204» Actualități • 20.35 fUm 
artistic. Jto război ca armata" • 22^1 
Dragostea ce oprește sori $i stele » 
Actnalități o 23,15 Duminica sportivă •' 
2X35 Maeștrii.

PROGRAMUL II
• 164» Actualități o 1X10 Recomandări 

din program o 1X15 Ecran de vacanță 
O 16.40 Conviețuiri a 17,10 Pop.club # 
17,39 Orașe șî civilizații a 18410 Varie» 
tăți internaționale a 18,30 Serata 
cală TV • 20,45 Programul Televiziunii 
Naționale din Republica Moldova a 21301 
TVE Internacionai a 22,00 TV5 EUropf 
a 22,35 BBC .World Service. J
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i PUBLICITATE
aN-VER* ..

• LUI Dorin Popa „La 
■* fllulți ani I", multă sănă

tate și numai fericire! 
Gu drag, Mihai și Aurica. 

(5893)
i

• LA mulți ani și multe 
bucurii, pentru Gabriel Pe
tru Groza, din Criscior.

(6725)

VîNZARl—
CUMPĂRĂRI 

j • VÎND apartament 
camere, central. Deva, 
£16184.

• VÎND stupi,'
casă, lăzi. Informații De
va .tel. 623616. (6803)

• VÎND friptoză, radio,
stație de amplificare și 
boxe Sony 75 W, pick-up 
si casetofon Grundig. Deva, 
tel. 626159. (6804)

• PRODUS japonez deo
sebit videocasetofon re
corder Sharp nou, nu e- 
zitați să vă interesați pen
tru cumpărare la tel. *nr. 
617178. (6976)

• ■ VÎND urgent aparta
ment 2 camere, gaze, cen
tral Orăștie. Informații 
Deva, 620815, între orele 
18—22. (6977)

• VÎND casă, curte, gră
dină mare. Hunedoara, str. 
Stejarilor, nr. 45. (6434)

*, VÎND urgent aparta
ment 3 camere mobilat 
ultracentral. Hunedoara, 
tel. 713135. ' (6440)

• VÎND garsonieră con
fort I ,ne(mobilată). Hune
doara, tel. 712377, după 
ora 17. (6442)

• VÎND loc de casă (Chi- 
jdd). Hunedoara, str. Ste-

" “ (6444)
etaj, 
gaz.

3 
tel. 

(6881) 
vatră.

nieră confort I, central. 
' Deva, tel. 623653. ' (6796)

• VÎND mașină de spă
lat. lampadar,*: cuier pem. 
Deva, tei. 611360. .’(UBOB)

• ^ÎND sau închiriez
garsonieră ne(mobilată). 
Deva, Mărăști, bl. 23, 
ăp. 8, tel. 626296. (6897)

• VÎND urgent dormitor
TM LuX (95000), 
persan lînă 4x3 (55000). 
Deva, tel. 620433. ‘

• PREIAU contract gar
sonieră sau apartament. 
Deva, tel. 629005. (6901)

• VÎND Skoda S 100r 
stare bună, preț negocia
bil. Deva, tel. 619325. (6903)

• VÎND butelie aragaz
normală, convenabil. Si- 
meria, tel. 061005. (6905)

• VÎND apartament 2
camere, mobilă .dormitor, 
aragaz 2 ochiuri, 
tel. 620152. .

covor

(6900)

Deva, 
(6907)

a ta^aa a *

• VÎND instalație 
producere sifon și a- 
nexele necesare îm- 
butelierii răcoritoare
lor. Informații tel. 
966/24463, orele 18-22.

. (6909)

jarilor, nr. 70. .
• VÎND cașă eu

• încălzire centrală. 
Hunedoara, str. Dîmbului, 
18. (6432)

• VÎND IMS ca motor
piesei, piese Skoda S 100, 
tnotor Diesel și crescătorie 
nutrii. Hunedoara, tel. 
F13007. (6431)

• VÎND apartament 3
camere în Deva. Informa- - 
ții, tel. 613710. (6983)

> • . VÎND apartament 4 
camere Deva (zona pieței), 
preț negociabil, 3 700 000, 
tei. 618349. (6982)

• VÎND urgent O- 
pel Rekord 20 E, preț 
convenabil, stare ire
proșabilă. Vînd urgent 
apartament 2 camere, 
ultracentral (lingă Ca
sa de Cultură). Deva. 
Tel. 641632, Orăștie 

(6981)

• VÎND dubiță Flat 
pentru week-end, culoare 

aroșie, cu aragaz, frigider; 
< Chiuvetă. S.C. Solaris, Lu- 
ipeni, str. Calea Brăii, nr.

(6980)
• VÎND pian vienez Pri-

' ' 1845,
Brăii, 

16. 
(6979)

• VÎND garsonieră pro
prietate Geoagiu Băi. In- 
foimatii Deva, tel. 613660, 
orele 18—20. (6978)

• VÎND apartament 2
camere, cărămidă, deco
mandate în Deva. Relații 
Hunedoara, tel. 716121 int. 
2834. (6742)

• VÎND apartament. 2 
camere Gojdu, vizibil du
minică. Relații, tel. 614437.'

(6851) 
camion Iveco 

fabricație 
Mercedes 
fabricație 
Volkswa- 
fabricație

jdlegyum, medaliat 
<873. Lupeni, Calea 
bloc 6/13, după ora

c

• VÎND convenabil gar
sonieră confort I sporit, 
zonă ultracentrală, mobi
lată. Deva, bloc M2, ap. 
64 (lingă re.staurant „Mio
rița"). (6911)

• VÎND Dacia 1310, an 
fabricație 1974, refăcută 
în 1984, import RDG, ■ nu 
poate fi înscrisă în circu
lație. Deva, tel. 614239.

(6913)
• VÎND garsonieră zonă

centrală, preț- 600 000, ne
gociabil. Informații str. Al. 
Viitorului, bl, 04, sic. 2, 
ap. 35, Deva.- (6916)

• VÎND casă, gaz, str.
Vînătorilor, nr. 22, și gar
sonieră, Al. Viitorului, bl. 
04, sc. î, ap. 33. Deva, tel. 
626054. . (6917)

• VÎND două garsoniere
centrale sau le schimb cu 
un apartament. Informații, 
Deva, tel. 691328. (6919)

• VÎND apartament 3
camere ultracentral, bdul 
Decebal, bl. D, sc. D, ap.' 
6, et. II, vizitabil azi, pî- 
nă la oră 20. (6970)

• VÎND apartament 4 
camere, Deva, ocupabil i- 
mediat, preț . convenabil, 
bdul Decebal, bl. 8, 
23, Deva.

• SOCIETATEA
colă Cerna Peștișu 
vinde la licitație mijloace 
fixe aflate în dotare. Li
citația vâ avea loc în 
data de 7 septembrie 1992, 
ora 9. Lista cu prețuri se 
află afișată la sediul so
cietății. (6972)

• VÎND apartament 2
camere, bl. 35, ap. 42, Da
cia — Deva sau schimb cu 
garsonieră. (6975)
« ••••• **«.«**••

• IMPORTATOR di- . 
rect, vindem cu a- 
daps comercial Co-ulei 
■motor din import 
(Diesel și benzină), la 
cele mai avantajoase 
prețuri. Deva; tele
foane 623488, ' 625493, 
625017. (5892)

PIERDERI

ap. 
(6971) 
agri- 
Mare

«' VÎND 
Diesel, 7,5 tone, 
.4985, camionetă 
207 D 3,2 tone, 
'<984, microbuz 
gen 9 locuri, 
1986, str. Kogălniceanu, nr. 
ÎO, tel. 614150, orele 8-18.

(6813)
1 • VÎND urgent garso-

• PIERDUT legitimație
de handicapat, nr. 389, pe 
numele Bako Anna, elibe
rată de Asociația de handi
capați Hunedoara. O declar 
nulă. - (6436)

• PIERDUT legitimație
de serviciu, pe numele Bo
ca Lucia, eliberată de Fa- 
vior SA Orăștie. O declar 
nulă. (6894)

• PIERDUT chitanțier 
seriile 27355—27404 din 
care chitanțe eliberate 
27355—27368, eliberat de 
Circa Veterinară Stmeria,

pe numele Mondoc Petru. 
I! declar nul.

• PIERDUT cartelă alj- 
mențe 'M numele ' Zangar 
Ga-sriel, eliberată de (Ali
ment oro nr. 14 Hunedoara. 
O declar nulă. (6148)
• PHIRDUȚ cartelă ali

mente pe numele Luncan 
* ‘ ’ Ali-

Hu- 
nulă. 
(6446)

• PIERDUT cartelă ali
mente pe numele Traian 
Nedelcu, eliberată de A- 
limentara 
doara. O declar

' - (6876) .

2Lenuța, eliberată de 
mentara „Paringul" 
nedoara. O declar

nr. 8. Hune- 
nulă.

(Q445)

„cartelă• PIERDUT 
alimente pe numele Cîncă 
Teodor, eliberată de Ali
mentara nr. 14 Hunedoara. 
O declar nulă. (6438)

ÎNCHIRIERI

• CAUT garaj de în
chiriat (eventual cumpăr). 
Hunedoara, tel, 724097.

(6447)

• STUDENTA căut pen
tru închiriat garsonieră 
zonă centrală. Relații tel; 
616093. ' (6915)

SCHIMOUk’i 
DE LOCUINȚE

> SCHIMB apartament 
camere cu apartament 

bloc

r.

■ î s*' •-•r r.
- 'WtBSgK!» ®
săptăOiiniyde cind ne-a 
'părăsii Scumpa < noas
tră «—iră .Și, buftte!

M1NKRVA giblan
Com&morarea -are* 

loc duminică, 23_ aur 
gust 1992, la 
rica Ortodoxă 
Hondol. Nu te 
uita niciodată: 
piii și nepoții.

Bisc- 
din 

vom 
Co- 

(6908)

e SE împlinesc 6 
săptămîni de cînd 
m-a părăsit pentru 
totdeauna dragul 
bunul meu soț,

IOSIF SUSAN,
din Certeju de Sus, 
lăsțidu-mă nemîngî- 
iată și cu durere în 
suflet pentru tot res
tul vieții. Comemora
rea are loc duminică, 
la Biserica Ortodoxă 

Certeju de Sus. 
voi păstra mereu 
inima îndurerată.

’ • (6944).

din 
Te 
în

■ ■■■• ' ■■ ' 
| / JS.C. COMȘER S.R.E. JTE>GARA 
C '* * Cu secftul in flimedoam, str. Revoluției, ftr.
i 5^ aistrihuitar autorizai 1.firmei RANK XE- 
? BOX, vinde din stoc cu lidhire-iâst^ai» Ia se- 
/ diul beneficiarului în max. 24 ore de la lanșa- 
> rea comenzii, copiatoare, imprimante cu laser, 
! faxuri, mașini electronice de scris, copiatoare 

de planuri, hîrtie format A3, AL hîrtie fax etc., 
ț toate produșe ale corporației RANK XEROX, 
l " ’ ’ ...............i
i 
î

liderul mondial în domeniu. Relații la telefoa
nele * 95/711919, 717148.

APLI-SOFT & 
firmele germane 

SOREMBAși INFOCOMP

C OFERTĂ SPECIALĂ Q

• AU trecut 6 săp- 
tămîni de cînd a ple
cat fulgerător dintre 
noi dragul nostru.

IOSIF SUSAN, 
la numai 39 de ani
Nu-1 vor uita nici

odată frații, cumnații, 
unchii, verișorii și ne
poții. (6918)'

» -

I

!
* 

. * 
n

X
ov/rvEjiYil>/v. iiirL

CALITATE DE 
EXCEPȚIE!

role pL casc marcat * capsatoare * găuritoare 
mobilier birou * case de bani * consumabile pt 
mașini de scris * hîrtie xerdx * plicuri * tușicrc 
creioane * pixuri ♦ calc * planșete ♦ compase 
calculatoare birou c* rotring ♦ etichete * indigo 

PC AT -orice configurație * imprimante EPSO>
Pe bază de comandă fermă 

Comanda minima-100.000 lei
Deva, b-dul Decebal. bl. 8, parter, tel. 614485

2
3- 4 camere, exclus
turn, -Micro 5, 6, 7. Telefon 
713987. (6443)

• SCHIMB apartament 
4 camere cu 2 apartamente, 
2 camere sau apartament 
și garsonieră. Deva, tel. 
620784. (6984)

• • SCHIMB apartament 
2 camere central, deco
mandate, cărămidă, gaz, 

. confort sporit, etaj 2, cu 
garsonieră central etaj
4- 2 și diferențe. Vînd bu
fet bucătărie panel șj tri- 
ciclu “ 
mâții 
după

ră-

k

5

ț
SOCIETATEA COMERCIALA 

„CRIȘBUS' S.A. BRAD
Str.-Goșa, nr. 44 

ANGAJEAZA DE URGENTA 
PRIN CONCURS :

• contabil șef cu o vechime minimă
specialitate de cel puțin 2 ani și studii 
superioare economice^

Înscrierile se fac la sediul unității, biroul

in

„Pegas" nou. Infor- 
tel. 613240,

Ora 20.

OrcRTE 
DE SERViCII

Deva,
(6912)

• ECO Tours Deva 
oferă' 4 zile de neuitat 
Polonia. Plecarea în

vă 
în 

---------  ---------- ... 6 
septembrie 1992, din Ti
mișoara, preț 13 500. 
noapte cazare la 
wice. Tel. 615790.

• O 
Kato- 
(6974)

SRL• S.C. COMTEX 
Deva, str. V. Babeș 1/B, 
tel. 621155, execută 
late auto, huse auto, 
pertine,' la prețuri i 
tajoase.

• POET

i pre- 
co- 

avan- 
(6862) 

handicapat 
nepublicat, vînd drept de 
autor pentru volum de 
poezii. 956/69277. (6906)

• MEDITAȚII. limba
engleză începători, jocuri 
educative pe calculator, in
formatică. Minigrădiniță eu 
predare limba engleză. Tel. 
613163. (6910)'■ . . ■ --«ti

COMEMORĂRI

, • LA 30 august 
1992 se împlinesc 6 
săpțămîni de cînd 
ne-a,, părăsit pentru 
totdeauna ■ dragul și 
iubitul nostru,

AUREL IONESCU,

la numai 42 ani 
Comemorarea 

pomenire în satul 
nișoara Florese, 
muna Bunila, la 
august 19'92.

Dumnezeu să-l 
dihnească. Soția 
rioara, copiii 
Daniela, Claudlu 
Sorin, ginerele 
nel, socrii 
și Ruja.

de
Cer- 

co-
23

o»
Ma- 

Daniel*. 
?» 

Cor 
Gheorghe 

(6599)

• CU profundă durere 
în suflet amintim că se 
împlinește un an de cînd 
moartea nemiloasă a.. ră
pit-o dintre noi pe

înv. GINA RUS AN 
Chipul tău drag va

‘ mîne veșnic în amintirea 
noastră, dragă G1NA. Pa
rastasul de pomenire ya 
avea loc la 23 august 1992, 
la Biserica Ortodoxă Ghe- 
lari. Dumnezeu s-o odih
nească în pace! Soțul E- 
mil, fiul Daniel, părinții 
și fratele.

• CU durere în 
anunțăm împlinirea 
an de Ia decesul 
noastre,,

ANGELA PENCE!
Nu te vom uita 

odată. Cristinel și

DECESE

(6433) 
suflet 
‘ unui 

dragei

nici- 
Radu. 
(6437)

• MULȚUMIM lui 
Dumnezeu ; pentru 
toate, veneratului so
bor de preoți și tutu
ror celor care 
solidarizat cu 
pietate grelei 
încercări, pe
lung și greu al 
părțirii de cea care a 
fost,

Preoteasa 
CORNELIA

Familia preot Sțăn- 
coane. (6441)

s-au 
multă 

noastre 
drumul 

des-

• FAMILIA profund 
îndurerată anunță 
cerea în. neființă 
celui care. a fost 
minunat soț, tată, 
c$l și bunic,

AUREL GROS, 
în vîrstă de 70 ani • 
Inmormîntarea azi, 

22 august, ora 15, la 
cimitirul ortodox din 
Deva. Nu te vom uita 
niciodată.

tre- 
a 

un 
so-

• ÎMPĂRTĂȘIM du
rerea și tristețea > fa
miliei îndoliate la 
despărțirea de bunul 
nostru cumnat și unchi, 

AUREL GROS
70 ani 

Dumnezeu să-l ierte I 
Familia Gros dirt 
Deva.

I
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i personal, pină la data de 7.09.1992. 
Concursul va avea loc Ia data de 8.09. 

ț 1992, ora 10.
i---- Relații suplimentare se pot obține Ia te- $
jlefon 651242. , (987) f

*

*4
1k

*

I
1
I
I

*

V ,
f • ARO T0 = 2 buc.
i • ARO 243 = 1 buc.
J • TV = 2 buc.
r • Autobasculantă 5,5 to = 1
J • IFRON = 3 buc.
1 Licitația se organizează in
1 1992, orele 10, în strada

' V(UMTCF).
ț Informații la telefon 95/611660, Ia dl ing. 
|Vasile Mihuț. (983)
t

S.E.T.T.P.P.L. DEV A (.ost IFET)

Vinde prin licitație publică următoarele 
mijloace fixe • 1

buc.

ziua de 27.Q8. 
C. A. Rosștti

NOU IN DEVA
FIRMA INVESTIS-ÎMPORT-EXPORT

SRL. '
VINDE

£ K CfrOS s? STAULE

TAPETE si FURNIR
o IMPORTATE DIN OLANDA 

.oCÂUTATE GARANTATĂ 
o PRETURI ACCESIBILE 
o60 DE MODELE DE TAPETE LAVABILE 
e 6 MODELE DE FURNÎRURi PENTRU U$l Șl

MOBILĂ 
oTOATE SE GĂSESC IN MAGAZINUL' DE

PREZENTARE DESCHÎS ÎN DEVA W- 
B-dul DECEBAL Bloc 5 [ fostul Artizonot)

PROGRAM S, 9-17 
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