
Cită muncă, cită tran
spirație în orele de re
petiții, cîte renunțări nu 
ascund în spatele lor suc
cesele artistice I închiși 
între cei patru pereți ai 
unei săli, alături de in
structori, interpreții dau 
contur unui scenariu, u- 
nei idei artistice, în ul
timă instanță unui spec
tacol pe care apoi . îl o- 
feră publicului. Iar a- 
cesta, spectacolul, se poa
te întinde pe durata a 
cîteva minute sau a zeci 
de minute, calitatea și 
mesajul său fiind cele 
două elemente care, în 
ultimă instanță, cuceresc 
publicul sau se bucură 
de atenția specialiștilor. 
Despre asemenea elemen
te putem vorbi în cazul 
unor formații și inter-

preți de la Clubul „Si- 
derurgistul" din Hunedoa
ra prezenți la manifes
tări artistice județene și 
interjudețene.

Am putea aminti, în

că. Este vorba de' Maria
na Mic — ■ locul I; Lo
rena Istrate — locul II 
și Ica Pop Giurgiu — 
mențiune. O satisfacție a- 
parte a produs lotul, da,-.

• i
— au participat anul 

-trecut și* anul acesta la 
Festivalul Internațional al 
dansului de societate găz
duit de Capitala țării.

Prezențe apreciate și,

CALITATEA ACTULUI ARTISTIC
acest sens, participarea 
cîtorva soliști vocali la 
Festivalul Interjudețean 
„Corabia de aur ’92”. Trei 
au fost și toți trei s-au 
întors cu premii, bine
meritată răsplată pentru 
calitățile lor vocale, pen
tru repertoriul abordat și 
plăcuta prezență . sceni-

la Hunedoara este un a- 
devărat lot de dans de 
societate care prin înal
tul profesionalism atins 
de membrii săi a fost in
clus în lotul național. Ce
le trei perechi — Maria
na Minișan și Valentin 
Ileș, Luminița Pescariu 
și Marius Popa, Ema No
vac și Cristian Parnescu

deopotrivă, tradiționale 
la manifestări artistice 
naționale și internaționale 
sînt ansamblul folcio- 

‘ric „Ardeleana”, ce valo
rifică mai ales creația 
populară din zona joă- 
durenilor, hunedoreană în 
general, a cărui întoarce
re permanentă cu fața

spre izvoarele culturii 
noastre ce țîșnesc cu pu
tere din folclor este bi
nefăcătoare; grupul de. 
satiră și umor „Satiry- 
con”, orchestra de muzi
că ușoară „Sider", for
mațiile de dans modem 
(rapp, break), cercurile 
de artă plastică ș.a.

în județ sau în țară, 
cînd e vorba de repre
zentanții Clubului „Si- 
derurgistul” din Hune
doara, se vorbește cu res
pect, întrucît aici calita
tea actului artistic se 
află,, cum se spune, la 
ea acasă. Calitate ce a- 
re în spatele ei zeci, su
te de ore de repetiții as
cunse privirilor noastre, 
dar cu atît mai încărca
te de efort și dăruire.

MINEL BODEA
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Traficul de valută falsă
• CINE MAI VINDE 

VALUTA ? Sigur, valuta 
se vinde și se cumpără 
prin instituțiile autorizate 
de stat. Valuta originală. 
Cea falsă este vîndută de 
indivizi oneroși, de bișni
țari, de oameni puși pe 
căpătuială fără muncă. In 
județul nostru, acest sin
drom este mai nou, însă 
extrem de periculos atît 
pentru cei care vînd, cit 
și pentru cei care cumpă
ră. De ce este periculos, ne 
spune domnul procuror 
Nicolae Petruț, de la Pro
curatura Județeană Hu
nedoara.

— în primul rînd, pen
tru că este ilegal și, ca 
orice ilegalitate, se pedep
sește. Aceasta, deci, pen
tru vînzătorii de valută 
falsă. Pentru cumpărători, 
mai exact spus pentru a-

matorii de așa-numite chi
lipiruri, riscul . este că ba
nii astfel procurați sînt 
de cele mai multe ori sim
ple hîrtii fără valoare, biș
nițarii chiar denumindu-i 
„poze”. Ca urmare, este 
foarte important de reți
nut pentru toți cei care, 
dintr-un motiv sau altul, 
doresc să cumpere valută, 
să chibzuiască atent de 
unde și de la cine o cum
pără. .Pentru că faptele de
pistate în ultima vreme 
numai în municipiul Deva 
evidențiază proliferarea fe
nomenului de punere în 
circulație a unor bancnote 
false.'

DUMITRU GIIEONEA, 
CORNEL POENAR

(Continuare în pag. a 3 a)
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fjae z?_
I— Se parc că logodnicul tău se cam 

bîlbîie'.

— Da, dar nu se observă decît cînd 
vorbește ...

Și uite așa am ajuns la 
satisfacerea stagiului mi
litar, unde mai discutam 
cu prieteni anumite eve
nimente politice ale vre
mii, ca de exemplu Revo
luția din Ungaria 1956, 
unde am’ susținut că nu a 
fost ■ corectă intervenția 
armatei sovietice în acea 
țară, dar după cîteva zile 
discuția a răsuflat și am 
fost chemat Ia ofițerul de 
contrainformații (C.I.) să 
dau socoteală de ceea ce 
am susținut și numai no
rocul' m-a scăpat de ur
mări. Dar iată acest rjo- 
roc : în discuția intermi
nabilă cu ofițerul C.I.. 
care știa foarțe bine să 
tragă omul de limbă, am 
ajuns la chestiuni despre 
locul natal, despre părinți 
și tot întîmplarea a făcut- 
ca pe tatăl meu să-l che
me Simion, ca și pe dîn- 
sul, Ia care s-au mai a- 
dăugat și rugămințile mele 
de-a mă salva și să nu mă 
denunțe, și acestea m-au 
salvat (după cum am înțe
les eu) sau poate altceva 
era în mintea lui și nu
mai silit de împrejurări 
făcea acea slujbă, dar ori
care a fost situația, eu 
mulțumesc lui Dumnezeu

că am scăpat din acea 
încercare.'

Tot în timp ce-mi des
fășuram serviciul militar 
în localitatea Bodoc, fost 
raionul Sfîntu Gheorghe, 
în anul 1959, din Ura care 
creștea în sufletul meu 
împotriva acelor organe 
comuniste,, aveam în gînd 
să-i hărțuiesr mereu și 
am scris pe ușa WC-ului 
„Trăiască Partidul Națio
nal Țărănesc” la care ți
neam foarte mult, datori-

CRIMPEIE
DIN LUPTA 
ÎMPOTRIVA 

COMUNISMULUI---- x —--
z

tă fruntașilor săi, Iuliu 
Maniu șî Mihalache, oa
meni patrioți ai acestui 
popor.

După două sau trei zile, 
în timp ee mă întorceam 
în unitate cu poșta osta
șilor, (lucram la biroul 
D.S.), am găsit o mulțime 
de mașini și ofițeri din

fostul oraș Slalin (Bra
șov), care au luat ușa cu 
inscripția și au dus o pen
tru cercetare în vederea 
descoperirii făptașului. în
tregul efectiv fusese pus 
să scrie cu majuscule cu
vinte în care intrau li
terele ce compuneau scri
sul pe ușă, eu scăpînd, 
fiind după poștă (cu un 
coleg Kern Carol, din, Lu
goj). Dumnezeu a fost cu 
mine și de data aceasta, 
alături, salvîndu-mă să nu 
fiu descoperit. Timp de a- 
proape o lună de zile nu 
mi-am revenit din acea 
frică care intrase în mine, 
că mă vor descoperi, dar 
nu a fost să fie așa, iar 
cei ce căutau cu înverșu
nare făptașul au rămas 
fără rezultatul dorit, ră- 
mînînd cu concluzia că 
alte persoane străine uni
tății ar fi scris, deoarece 
se perindau multe pe aco
lo ca delegați după anu
mite materiale, iar eu 
m-am eliberat din armată 
satisfăcut că am putut 
să-i mai pun un pic pe 
acești oameni la încurcă
turi.

(Va urma),
I. TERGI, 

Brad

o PUNEA DE RAPOLT. Ca 
urmare a solicitărilor tot mai 
mari, la brutăria privatizată din 
Rapoltu Mare lucrul s-a orga
nizat pe două schimburi, avînd 
program de activitate inclusiv 
sîmbăta și duminica. Dl Caluja 
Francisc, brutarul șef, este dis
pus ca pe viitor să treacă șî Ia 
fabricarea de semipreparate, bru
tăria .onorînd totodată și co
menzi pentru diferite ocazii — 
aniversări, nunți, botezuri ș.a. 
(N. T.).

Q IMPLICARE, O expresie 
elocventă a implicării Consiliu
lui Local din Peștișu Mic în 
buna desfășurare a vieții comu
nei este și, aceea că, din iniția
tiva sa, s-au făcut în acest an 
trei deplasări la Timișoara, de 
unde au fost aduse butelii .de a- 
ragaz pline, onorîndu-se în acest 
fel cerințele oamenilor. în mo
mentul de față se fac pregătiri 
penttu o nouă deplasare în mu
nicipiul de pe Bega, tot în scopul 
menționat mai sus. (TR. B.),

0 DE CE DOMNILOR? A 
venit la redacție dl Ioan Sav, 
din Brad. Este pensionar șl bol- , 
nav. La fel șl „ soția dînsuluî. 
Necazul lui este că de Sol arji

primește lemne de foc doar du
pă 20 decembrie. Toate rugămin
țile adresate lâ Ocolul Silvic 
Brad, dlui ing. Teodor Martin, 
au rămas fără rezultat. Răspun
sul primit a fost invariabil: 
„Nu sînt lemne marcate”. între
barea pe care o pune dl Sav 
este de ce totuși pentru unii sînt 
lemne ? Chiar așa, de ce dom
nilor? (V. N.).

0 CUM „BATE” CÎNTA- 
RUL ?!. La Baza de preluare a 
bovinelor, organizată la Vorța, 
dl V.P. (ne-a rugat să-l men
ționăm numai inițialele numelui)' 
S-a prezentat să predea o ju- 
nlncâ. La cîntar a avut 260 Kg. 
„Puțin” —. au zis cei de la ba

ză. Deci respinsă ! Două luni de 
zile gospodarul s-a făcut luntre 
și punte ca să crească vițica în 
greutate. O vedeai din ochi că 
a pus mult pe ea. Dar la Baza 
de preluare de la Ilia, cîntarul 
a arătat 240 kg. Gospodarul nu 
se dumirește cum în două luni 
de îngrășare juninca a slăbit 20 
de' kg. Nu înțelege cum „bat” 
cîntarele la preluarea bovinelor 
de Ia săteni. (GH. I. N.).

• DL ILIESCU N-A
PRONUNȚAT NICI UN 
NUME. Declarația dlui
Comcliu Coposu, în exclu
sivitate pentru MEDIAFAN! 
după întrevederea cu dl 
Iliescu : Rep.: Ce puteți 
să ne declarați după între
vederea de azi de dimi
neață cu dl Iliescu ? C. C.: 
Nu am declarații de făcut 
deocamdată. Am discutat 
chestiuni de ordin gene
ral. Dl Iliescu m-a invitat 
pentru Ca să cunoască o- 
pinia mea în legătură cu 
structurarea Parlamentu
lui și cu perspectivele de 
constituire a noului gu
vern. Mi-am expus punc
tul meu de vedere că tre
buie defalcate una de alfa, 
adică să se procedeze mai 
întîi la structurarea co
misiilor și a birourilor per
manente alo Parlamentului 
și, după ce se va realiza 
această structurare prin 
respectarea grilei, care c 
întemeiată pe ponderea 
formațiunilor participante 
la Parlament, să se proce
deze la negocieri. După pă
rerea mea, F.D.S.N.-ul, pe 
care alegerile mai mult 
sau mai puțin oneste l-au 
indicat ca fiind formație 
politică majoritară arc nu 
numai dreptul dar și obli-' 
gația de a constitui gu
vernul. Opoziția arc obli
gația de a prezenta o sus-• 
ținere indirectă a acestui 
guvern printr-o poziție 
fermă, cu scopul de a bara 
alunecarea către o tendin
ță totalitară, și eradicarea 
tuturor ideilor născute 
dintr-o concepție marxist- 
leninistă. în condițiile a- 
cestea se poate ajunge Ia 
o cooperare care poate să 
determine începutul scoa
terii României din impasul 
economic în care se a- 
flă. Rep. : Dl Iliescu a 
pronunțat numele dlui 
Ciumâra în legătură ch 
Postul de prim-ministru ? 
C.C.: Nu. Cel puțin as-
tâzi'n-a pronunțat nici un 
nume.

• NOUA conducere 
A P.U.N.R. în urma Con
venției Naționale a PUNR. 
desfășurată la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute la -Cluj- 
Napoca. a fost stabilită o 

nouă conducere a partidu
lui. în funcția de pre- 

. ședințe a fost ales dl 
Gheorghe Funar (a întru
nit 120 de voturi), care a 
avut drept contracandidat 
pe dl Radu Ceontea (55 
voturi). A fost desemnat 
și Comitetul director, for
mat din nouă persoane : 7 
senatori și deputați, re
prezentantul filialei Iași a 
P.U.N.R. și dl Gheorghe 
Funar. Printre modificări
le cele mai .importante a- 
duse statutului de funcțio
nare a partidului merită 
amintită cea de excludere 
în situația în care un sena
tor sau deputat părăsește 
grupul parlamentar din 
care face parte. „Oamenii 
aparțin partidului și nu 
partidul acestora”, a decla
rat dl Gheorghe Funar.

• SICILIA, BAZA PEN
TRU AVIOANELE AME
RICANE F-16. S.U.A. șl 
Italia se află foarte aproa
pe de semnarea unui acord 
privind amplasarea a 72 
de avioane de luptă ame
ricane F-16 la baza navală 
Sigonella din Sicilia, in
formează Reuter. Problem 
ma va fi discutată în de
taliu în cadrul întâlnirii pe 
care secretarul S.U.A. al 
apărării, Dick Cheney, 6 

va avea săptămîna aceasta 
la Roma cu bmologul său 
italian, Salvo Ando.i
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Visarion Șarai, Sofronie 
de la Cioara și
Oprea Miclăuș

In fiecare an, la data de
21 octombrie, Biserica noas-
tră strămoșească cinstește 
după cuviință pe Sfinții 
Visarion Sarai, Sofronie de 
la Cioara și Oprea Mi
clăuș. In primul rînd se 
cuvine să menționăm cu 
mîndrie că acești sfinți 
sînt reprezentativi pentru 
ortodoxia ardeleană, sfinți 
care poartă pecetea duhu
lui Bisericii Ortodoxe din 
Transilvania. Aceștia s-au 
ridicat în fruntea credin
cioșilor în vremea în care 
Biserica Ortodoxă nu era 
recunoscută de împărăția 
austriacă și era lipsită de 
conducători. începutul B 
face Visarion — călugărul, 
care în anul 1744 apare la 
Dobra, venind din părțile 
Banatului și, cinstit de 
credincioși ca un sfînt, 
răscolește toate satele din 
ținutul Văii Mureșului șl 
din jurttl Săliștei. El le 
spunea credincioșilor să 
rărnînă tari în credința or
todoxă străbună și să nu 
se amestece do catolicii. 
Aproape de Sibiu este a» 
restat iâ dus din temniță 
în temniță, urma lui se 
pierde ta întunericul tem
nițelor creștine. Focul cre
dinței n-a putut S sta» 
fosă prta aceasta și lupta a 
fost continuată de țăranul 
Oprea MMfiuș din SMlș- 
te. Acesta a călătorit de 
mai multe ori la Viena cu

j albele românilor ortodocși. 
Ei miră în legătură cu 
ambasadorul Rusiei la 
Viena ș* cîștigă sprijinul 
Rusiei pentru cererile fra-
ților lui români. Pînă la 
urmă este prins și Oprea, 
iar zilele lui se sting în
tre zidurile cetății de la 
Kufștein. Cine insă pu
tea zăgăzui mișcarea po
porului credincios, care de 
la jalbe trece acum la 
fapte ? în fruntea mișcă
rii apare acum călugă
rul Sofronie din Cioara, 
care, scăpat din închisoa
rea de la Bobîlna'și re
tras în munții Zarandului, 
conduce lupta credincioși
lor din întreaga Transilva
nie. în 1761, s-a ținut la 
Albe Iulia un mare sobor, 
format din preoți credin
cioși, care a dat glas do
rinței românilor ortodocși 
de a fi lăsați în legea 
strămoșească. împărăteasa 
de la Viena a fost ne
voită să recunoască drep
turile credincioșilor orto
docși rom&ni din Ardeal. 
Aceștia sînt sfinții pe care 
ii cinstim, ta cîntări 
laudă și mărire — astăzi. 
Prin lupta și jertfa lor și 
a înaintașilor noștri se te- 
meinicește existența Bise
ricii Ortodoxe din Ardeal, 
ai cărei ffi duhovnicești 
sîntem șl not

Prtot CORNEL ILICA

Biserica din Gurasada— monument istoric și deartă.
Foto 1OAN ANDIWȘ
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„Nu se trăiește greu Ia noi"

Școlile se pregătesc
pentru iarnă

Pînă la iarnă mai este, ‘ semnate de maculatură. Su-
dar zilele reci, cu tempera- 

auturi sub zero grade 
sosit. Frigul te pătrunde, 
mai ales dacă ești nevoit 
să stai pe loc, cum e ca
zul elevilor și cadrelor di
dactice. De aceea, pregă
tirile pentru iarnă este 
nevoie să se încheie cit 
mai curind și în toate loca
litățile. Normal, la aceas
tă oră, ta mediul rural, so
bele trebuie „încercate**, o- 
ferind dovada că au fost 
curățatei că în magazie 
sînt lemne,' că geamurile 
nu stat sparte, iar clanțe
le la uși își fac „datoria”.

Din acest punct de ve
dere — o constatare îm
bucurătoare la Școala Ge
nerală din Șoimuș șt la 
cele de pe raza comunei 
— Păuliș, Bălaia, Buhăit, 
Bejan, Căinel, For midia, 
Chișcădaga. Peste tot s-a 
adus o cantitate suficientă 
de lemne care au fost tă
iate și puse ta adăpost 
Combustibilul a fost pro
curat în baza comenzii e- 
mise de Centrul Bugetar 
Teritorial al Inspectoratului 
Școlar Județean. Așadar, 
elevii nu vor suferi de 
frig la iarnă. Printr-o gri
jă de adevărat gospodar, 
conducerea școlii, respec
tiv dl director Vlnelu Bă- 
neasă, au fost verificate 
sobele, unele au trebuit 

rezidite (Boholt, Șoimuș). La 
Șoimuș a fost nevoie, de 
asemenea, ca școala să fie 
zugrăvită, s-au efectuat lu
crări de vopsitorie. O mo
dalitate de procurare a 
unei sume de bagi a con
stituit-o participarea co- 
piilor la stringerea și pre
darea plantelor medici
nale, a unei cantități în-

ma a fost completată cu
bani din fondul părinți
lor pentru finanțarea u- 
nor lucrări. Atenția acor
dată copiilor este evidentă 
și în cazul celorlalte școli 
de pe raza comunei Șoi
muș.

In legătură cu pregăti
rile pentru iarnă, la Școa
la Generală Vftfișoara am 
stat de vorbă cu dna Vio
rica Streteanu. La data vi
zitei noastre, ca și la Șoi
muș, la Vălișoara se făcu
se deja focul In sobe. ^L- 
vem o cantitate de lemne 
rămasă de anul trecut pe 
care acum o folosim deja, 
ne-a relatat conducerea 
șcciii. în plus, există o 
comandă pentru 10 tone 
lemne înaintată de Centrul 
Bugetar Teritorial al In
spectoratului Școlar Jude
țean Depozitului de combus
tibil din Brad, precum și 
pentru 5 tone de cărbune. 
Diferența pînă la 40 tona 
pentru școlile efin comună 
o vom procura de Ia Bu
ia de CSiș. Nu avem pro
bleme deosebite nicj cu 
geamurile, nici cu ușile, 
cum nu stat nici proble
me de disciplină în școa
lă”.

Așadar, două instituții 
bine gospodărite, curate. în 
care îți face plăcere să 
intri. La școlile din co
munele Șoimuș șl Vălișoa
ra .iama poate să vină 
că nu vor fi afectate. Gri
ja cea mare se îndreaptă 
doar spre calimtcn pnx»- 
sului instruetiv-educativ. a 
pregătirii temeinice a ele
vilor. Sîntem siguri că re
zultatele nu vor întîrzia 
tuci aici să se vadă.

* MINBL RODEA

— Cîțt ani aveți die 
Gridan ? Vă întreb pentru 
că nu prea am văzut oa
meni așa tineri pe la pri
mării.

— Am 24 de ani -șl cred 
ei sfat cel mai ttaăr ice- 
pvimar din județ.

— ^nțiți vreun handi
cap efin această cauză ?

— Absolut nici unul.
— E un lucru bun. Un

de spuneați că este ple
cat primarul?

— La locui numit „Că
priori". Avem necazuri cu 

comunală a fost preluată 
de Romsilva. Acum fosă 
nu mai vrea să ne-o resti
tuie! Or. noi avem cereri 
de ta oameni pentru 145 
de ha. Oricum, probleme
le se vor rezolva pînă ta 
urmă.

— Sîntem siguri de a- 
cest lucru. Dar cu pămîn- 
tul ați avut probleme ? 
Mai sînt ?

— în cea mai mare par
te, pămîntul-a fost împăr
țit. Din cete 6 sate ale 
comunei, doar 1a Ocoliș și 
Orăștioara s-au ivit ceva 
probleme. Oamenii se mai 
ceartă. Apoi, unii vor aso
ciații, alții nu.

— Apropo de asociații. 
S-a constituit vreuna 
pe raza comunei dv. 7

— Nfel una. Cel pu
țin pînă în prezent, deși 
am avut probleme cu 
Agromecul.

— In ce sens ?
— Cel de la noi din

comună, practic, nu mai 
există. Au mai rămas un 
tractor, o combină și un 
om. Am adus mașini, u- 
tilaje și oameni de la 
Geoagiu. S-a lucrat des
tul de bine |i mai ieftin 
«tacit cei de la Beariu. Ne mai 
descurcăm apoi cu cele U

Discuție cu 
dl NICOUE QIUDAN,

tractoare particulare exis
tente în comuna noastră.

— Dar recoltele, cum 
au fost anul acesta la 
Orăștioara de Sus?

— Eu zic că, în genera], 
bune. Mai ales ta grîu, 
unde s-au obținut în jur 
de 4 500 kg/ha. La po
rumb în schimb este mai 
slabă. Cam ta jumătate fa
ță de anul trecut

— Ce suprafață arabilă 
deține comuna, die vice- 
primar ? \

— Arabil, avem 821 de 
ha.

— Este mult, este pu
țin ? Reușesc oamenii să-l 
lucreze ta totalitate?

— In generai, oamenii 
se descurcă. Poate, spre 
deosebire de alte locuri, la 
noi gospodarii au mai mul
te animale și utilaje. Doar

la Ocolișu Mic există o 
suprafață mai mare de p&- 
mtat. Aici însă oamenii 
sînt sprijiniți cu tractoa
re. Pămînt nelucrat nu a 
rămas la nai.

— Sîntem spre sflrșitul 
toamnei. Car* este situa
ția lucrărilor agricole?

— Mai sînt de adunat 
pe ici, pe col®, cocenii de 
Pe dmp. In ci te va zile 
»u vor mai fi. © parte 
din pămînt s-a arat De 
lapt, oamenii se gospodă
resc bine. Și nu trebuie 
să-i învățăm noi cum.

— în domeniul privati
zării z-a făcut ceva?

— Doar în comerț și 
dmentație publică. Cel pu
țin deocamdată.

— în multe locuri pli
nea constituie o problemă 
serioasă. Aici care este si- 
tuatitt?

— Brutăria cooperativei 
nu mai funcționează. Cică 
nu-i rentabilă. Poate, nu 
zicem nu. Dar oamenii se 
alimentează cu pîlne de la 
Orăștie. Oricum; proble
me deosebite nu sînt.

— Cum trăiește omul la 
Orăștioara de Sus, die 
Gridan ?

— Nu se trăiește greu 
ta noi. Dacă muncești, de 
btmă seamă. Și vă mai 
spun un lucru. Puțini 
dintre tineri au plecat de 
aici, ceea ce ni se pare un 
tacTU foarte bun. Cei mai 
muKi au rămas.

VALENTIN NEAGU

Să m4 
napaswm 

și noi
„Iubește-ți aproapele ca 

pe tine însuți” ne îndeam
nă Biblia. Dar etțî dintre 
noi, buni creștini cum ne 
considerăm, pot spu
ne că respectă în
tru totul acest în
demn? Cîți dintre noi sîn
tem în stare să rupem din 
sărăcia noastră ca să dăm 
altuia, mai nevoiaș decîț 
noi ? Din păcate sînt unii 
care nu dau semenilor lor 
nici măcar respectul cu
venit între oameni,' deși 
nu-i- costă nimic.

Cete mai de neacceptat 
situații în care se mani fes
tă lipsa de respect mi se 
par cete în care victime 
stat oamenii vîrstniri și 
handicapații. Spre deose
bire de noi ceilalți, acești 
semeni ai noștri sînt mai 
vulnerabili pentru că sînt 
neputincioși. Grosolăniile 
îi rănesc mai cumplit pe 
cei handicapați deeft pe 
ceilalți, pentru că duc o 
povară eare-i face să fie 
mai sensibili. Și nu în 
ultimul rfnd pentru că a- 
tîta timp au fost victi
mele unei politică care 
i-a aruncat ta marginea 
societății, obHftndu-i să 
se simtă inutili. Din pă
cate ny s-a schimbat prea 
mult soarta lor, nici, as
tăzi, chiar dacă au apărat 
niște legi care să le ape
re drepturile. Și ta pri
mul rînd dreptul la o via
ță demnă. Pentru aceasta 
e nevoie să se ^schimbe șt 
optica celor care-i încon
joară. Dar adesea asis *n 
la manifestări greu de 
înțeles într-o liane civili
zată. Nu numai că nu ii 
se întinde o mină acestor 
oameni; care au avut ne
șansa să se nască bol
navi sau să dobîndească 
un handicap. Dar mai sînt 
oameni care-i bruschează 
și-i insultă, fără să se în
trebe dacă ta situația lor 
pot sta, de pildă, la o coa
dă epuizantă și pentru 
un om fără probleme. Star 
și te întrebi: de ce atîta 
răutate ? De a no se 
gîndesc cei cartt-i insultă 
pe semenii for necăjiți că 
s-ar putea , întîmpla ca 
mîine și ei să fie într-un 
cărucior ? Le-ar place, ca 
alături de suferință, să 
suporte și insultele, rău
tatea și neînțelegerea ce
lor sănătoși ?

VIORICA ROMAN
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CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI

BRAD

• Concesionarea terenukti se face pe 58 
ani;

• Ofertele se depun pînă în data de 11

noiembrie 1992, ora 14, Ia sediul Con
siliului Local Brad, camera 2, din stra
da Republicii, nr. 18.

• Documentele licitației se pot ritfica 
contra cost de la Consiliul Local Brad, 
camera 23* începînd cu data de 23 oc
tombrie 1992.

• Informații supKmentare și consultare 
a planșelor se pot face zSufc, între 
orele 10—14, Ia Consiliu! Local Brad, 
camera 23, începînd cu data de 23 oc
tombrie 1992, telefon 95/856880.

Licitația va avea loc în ziua ie 12 noiem
brie 1392, ora 9^30, la sediul Consiliului Local 
Brad. (1200) ’<
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După un prim moment 
rg lizai -ic, de intrare 

In atmosfera festivă, fa 
care gazde șt oaspeți au 
fost „decorați”, cum spu
nea cineva, cu însemnele 
Crucii Roșii, a început 
spectacolul, tin spectacol 
muzical susținut de un 
cor cu o sonoritate deo
sebit de caldă, care a 
picurat stropi de bucu
rie, adevărat balsam, în 
sufletele auditoriului. Dar 
să facem prezentările. In- 
terpreții sînt elevi ai Li
ceului de Muzică și Arte 
Plastice Deva, care sub 
bagheta dlui prof. Nico- 
lae Icobâscu, dirijor, for
mează un cor de elită în 
țâră, solicitat să facă în
registrări la Radio Bu
curești și deplasă/i peste 
hotare. Corul a mai fost 
însoțit de dna prof. Ana 
Fodor. muzicolog, care a 
prezentat , cu sensibili
tatea-! cunoscută fie
care piesă muzicală 
și de dl prof. Si- 
ihion Molnar, directorul 
liceului. Repertoriul co-

rului a fost variat, adu- 
cfad ceva din parfumul 
florilor sau ritmul jocu
lui nostru popular, dar șl 
atmosfera de înălțare su
fletească a cîntecului re

nu vin, de 
fiecare dintre ei 
un vizitator. Intre aceș- 
tfa s-a numărat șl dra 
Beatrice Ider, reprezen
tanta Crucii Roșii de ti

astă dadă zenți la tatîlnire, spon- 
a avut sorii acțiunii, cei care au 

făcut posibilă organizarea 
ei, oferirea de flori, dul-

Lacrimi de bucurie
ligios. Cit despre inter
pretare, cel mai bine vor
beau lacrimile șterse pe 
furiș de ascultători.

Cine au fost spectato
rii, cei pentru care ti
nerii interpreți au cîntat 
spre a le fi suferința 
mai mică ? Nimeni alții 
decît cei 50 de locatari ai 
Căminului de Bătrîni 
Geoagiu, sau cei 50 de 
„seniori”, cum i-a numit 
dna Elisabeta Ctorobea, 
secretara Filialei de Cru
ce Roșie a județului. Și 
s-au bucurat „seniorii” 
pentru că dacă fiii și ne
poții pe care-i așteaptă 
și iar îi așteaptă dar ei

neret germane, membră 
a delegației de la Cluj. 
De altfel acest moment 
de bucurie oferit de niș
te tineri frumoși, care-au 
apărut în fața celor ce 
le-ar putea fi bunici. în 
ținută de scenă (deși cîn- 
tau în sala de mese a că
minului), a fost prilejuit 
de ,;Săptămîna Crucii 
Roșii”. Replica gazdelor 
a fost pe măsură, musa
firii fiind omeniți în sti
lul casei, adică excelent.

Pentru momentele e- 
moționante create acestor 
oameni ajunși în amurgul 
vieții trebuie amintiți, 
chiar dacă n-au fost pre-

ciuri pentru doamne și 
țigări pentru domni. A- 
ceștj sponsori sînt: Rom- 
sind, Cofetăria „Ulpia”, 
Florcom S.R.L. — Lido, 
S.C. Melkart Bibicu S.A., 
Coratrans șt serele, toa
te din Deva.

O acțiune similară a 
avut loc la Casa de Bă 
trîni Petrila, organizată 
de grupa de tineret a 
subfilialei de Cruce Roșie 
Petroșani, * Și aici tine
rii au prezentat „senio
rilor” un mic program 
artistic, le-au dăruit dul
ciuri și articole de îm
brăcăminte, grație gene
rozității unor sponsori, 
între care se numără și 
firma dlui Presecan din 
Petroșani. Și aici „bene
ficiarii” nu și-au putut 
stăpîni lacrimile de bu
curie și recunoștință pen
tru tinerii care le-au tre
cut pragul.
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Vacanța a „oonourat" 
profesionalismul

Păm Intui
Majoritatea cetățenilor 

din Turdaș — satul de 
reședință al comunei eu 
acețași nume — au hotă- 
rît să-și adune pămîntul 
ce l-au primit prin Legea 
fondului funciar într-o a- 
sociape. Este de la ș’nc 
înțeles că prin ace «ta ti 
n-au renunțat la ei. ci au 
înțeles eă pământul nu 
poate fi pus în deplina‘sa 
valoare decît cfad este 
muncit eu mijloace mo
deme, lucru ce poate f 
făcut doar cfad se adună 
suprafețe mari. Dar să 
redăm, spre argumentarea 
acestei idei, discuția ce am 
avut-o recent cu dl ng. 
agronom Voicu Doneea.

— Cit pămînt are tsocia- 
ția țăranilor din Turdaș ?

— în anul agricol 1991 
—1992 a avut 412 ha. în 
prezent are 560 ha. în ea 
au intrat . toți proprietarii 
de pămînt, minus trei.

— Crearea asociației să 
însemne întoarcerea la 
fostele CA..I’.-uri ?

— Cine judecă așa, dă 
dovadă de intelect obtuz 
care mai este prezent la 
unii. Toți membrii aso
ciației noastre, fără ex
cepție, au optat de bună 
voie, fără nici o con- 
strîngere, pentru această 
formă de lucru a pămîn- 
țuluL

cere muncă făcută cu
— Se încheie in curînd 

un an agricol. Cu ce re
zultate ?

— Am lucrat pămîntul 
cu mijloace mecanice și 
după regulile agricole mo
derne. Am folosit asola- 
mente tnari: Iată ce recol
te s-au obținut la hectar:
3 140 kg griu. 3000 kg or- 
zoaică, 24 000 kg cartofi 
și 4 000 kg porumb.

— Recoltele nu-s strălu
cit?, dar stat reale.

— Fără nici o îndoială 
că-s reale. . Strălucite nu 
sînt fiindcă? — se știe — 
condițiile anului agricol ce 
se încheie n- tu fost favo
rabile unor cr.ndiicțn bo
gate.

— După ce s-au plătit 
cheltuielile, membrii aso
ciației ce-au primit ?

— Cine a avut un hec
tar în asociație a primit 
1830 kg grîu. 100 kg or
zoaica, 24000 kg cartofi,
4 000 kg porumb. De fapt, 
lucrările agricole efectuate 
de .Agromec” Orăștie au 
fost achitate din producția 
de păioase realizată, așa 
că recoltele de cartofi și 
porumb le-au dus oamenii 
acasă în întregime.

— Sin toți din Turdaș 7
— Nu sînt din sat, doar 

soția este de aici. Oamenii 
m-au solicitat să-i ajut. 
Sînt pensionar și nu mă

consider inginer, ci țăran 
cu studii superioare. Cum 
vă spuneam, oamenii m-au 
chemat și nu i-am refu
zat.

— Se pun în prezent 
bazele viitoarei recolte de 
cereale păioase. Ce se sear- 
mănă fa Turdaș ?

— După ce ne-am con
sultat cu cea mai mare 
parte a membrilor asocia
ției, am hotârft să semă
năm 50 ha cu orz și 200 
ha cu griu. Terenul a 
fost arat aproape în în
tregime.

dragoste
— L-am văzut, de o par

te și de alta a șoselei na
ționale, foarte bine pre
gătit.

— Pentru că le cerem 
mecanizatorilor să facă 
treaba ,ett mai bună, ‘nu 
facem nici un rabat cînd 
este vorba de calitate. Eu 
am lucrat,în cercetare a- 
gricolă șf experiența de-o 
viață m-a învățat că pen
tru ea pămîntul să-ți dea 
producții cit mat mari, 
trebuie să-i dai muncă 
multă, făcută cu dragoste. 

TRAIAh >Nl

DIRECȚIA DE TELECOMUNICAȚII 
HUNEDOARA — DEVA

oferă spre vînzare

(Urmare din pag. I)

• CÎT COSTA UN DO
LAR LA NEGRU? Dacă 
avem ta vedere că italia
nul Casu Mario-Constanti
no și românul Rezmiveș 
Daniel-Arpad au vîndut în 
Deva două bancnote de 
cîte o sută de dolari cil 
32 000 lei, respectiv 33 000 
lei, înseamnă că „chilipi
rul” cumpărătorului a fost 
de 50, respectiv de 40 lei/ 
dolar. Numai că suma de 
65 000 Iei a fost dată pe 
două hîrtii false. Cine sînt 
Deci, italianul cu numele 
de mai sus, coafez de pro
fesie, a venit în Ara< un
de a cumpărat ilegal un 
apartament cu patru ca
mere ă adus cu el șf 18 
bancnote false de cîte 100 
de dolari fiecare. In sco
pul, evident, de a te valo
rifica prin intermediul u- 
nor cetățeni români încli
nați spre astfel de afaceri.

* r 
f

• aparate telex tip Siemens T 1000 S.» 
Valoarea de vînzare a terminalului este* 

575 000 Ied șt se asigură o perioadă de garanție* 
de 12 luni de la data cumpărării.

Doritorii se pot adresa Directei de iele-f 
comunicații Hunedoara — Deva, str. Libertății* 
nr. 2.

Relații suplimentare la telefon 604170.
(120$)

In interiorul neprețuitei 
companii montane, răsfă
țată de magnifice priveliști, 
de adieri de vînt calme și 
de raze răzlețe de soare, a 
avut loc Școala privind 
o temă actuală de largă 
discutabilitate internă și 
internațională — Cultura 
politică în Europa, orga
nizată la Sinaia de către 
Centrul European da Cul
tură București, afiliat Cen
trului European de Cul
tură de la Geneva, fon- 
dat de către Denis de 
Rougemont și Universita
tea București.

In primele două zile 
s-au organizat discuții, în 
centrul acestora situîndu- 
se discursurile de o mare 
sensibilitate politică și cul
turală ale dlui ambasador 
al Franței — Paul Marc 
Henry, urmate, în aceeași 
notă de înalt profesiona
lism, de cele ale dnei 
Torill Egge Grung, .di
rector în cadrul Institu
tului Norvegian de Afaceri 
Internaționale (NUPI), ale 
dlui Emilie Hap, reprezen
tant al C.EX, la București, 
ale dlui Francois St. Ouen, 
directorul Centrului Euro
pean de Cultură pentru Eu
ropa Centrală și de Est. de 
la Geneva. Me dim acad. 
Mircea Malița, vicepre
ședintele Centrului Euro
pean de Cultură — Bucu
rești, ale dlui prof. Ale
xandru Duțu, directorul 
Institutului de Studii Sud- 
Est Europene, ale dlui prof, 
eorneliu Bîrsan, decanul 
Facultății de Drept — Bu
curești. Cei prezenți la a- 
ceste dezbateri, studenți, 
ziariști, profesori, au avut 
o adevărată revelație pro
fesională atunci cind răs
punsurile, de o complexi
tate și competență Indiscu
tabile, concrete și totoda
tă pe deplin cuprinzătoare 
ale marilor personalități 
politice și culturale au 
sosit prompt, în urma u- 
nor întrebări care fră- 
mîntă lumea contemporană. 
Semnele de întrebare au 
fost înlăturate din prime
le momente, fiind înlocui
te cu înțelegerea profundă 
a problemelor discutate și 
nu de puține ori cu zîm- 
bete de admirație și a- 
plauze de mulțumire.

„Table ronde sur — 
Themes actuels de fa cul
ture politique en Europe 
—, qui reuniră des perso
nality europeermes ei de 
Roumanie”, a fost urmată 
de stabilirea programului 
cursului,. structurat pe

■?

UN PERICOL PcNTRU LUMEA AFACERILOR

Traficul de valută falsă
Și l-a întîlnit pe Rezmiveș 
Daniel-Arpad. domiciliat 
chiar în acest oraș, tăie
tor de frunze la eîini. Am
bii au hotărft să vîndă 
„valuta" ta Deva. însă 
passența nu Ie-a ieșit ptaă 
fa capătă pentru că politia 
l-a stopat pe Daniel L în 
piața Devei .apoi fațreg a- 
devărul a ieșit Ia lumină.

• ȘI VOLODEA VE»- 
DEA DOLARI. De fapt, 
numele întreg al ucrainea
nului este Matuhno Vla- 
dimir-PavIovici. El venise 
fa Deva, pe 23 iunie a.e., 
cu treburi Ce fel de tre
buri ? Să facă bani Și 
atunci a adus cu el, prin
tre altele, și centa vata®. 
Nu multă. Doar două banc
note a cîte 100 dolari SUA. 
Cu aceeași serie fiecare,

«teci false. Deși prețul do
larului era de circa 350— 
370 lei, Volodea a accep
tat doar 300 lei/dolar. De 
aici și suspiciunea mărini- 
miei sale. „Băieții” t-au 
ochit și l-au adus la rea
litate.

Același lucru l-au pățit 
și Draia Florin și Știrbu 
Sbrin-F-lorin, ambii din 
Deva Ei au vîndut 1000 
de dolari falși lui Șobea 
Gheorghe, dm Deva, con
tra sumei de 26@000 leL

în schimb, Sîrbu Marian 
și Mitrache Ionel, ambii 
din Cratova, n-au reușit 
să plaseze nimic din ,.mar
fa veritabilă", respectiv 3d 
bancnote a cfte 100 dolari 
S.U.A. fiecare, cu care ve
niseră în Deva. Imediat 
după sosire, cei doi au fost

depistați și arestați pre
ventiv. Dumnealor, comer- 
cianții ambulanți, nu urmă
reau altceva decît să c®ț- 
tige bani buni, prin înșe
larea credulilor.

Totuși, de fa Craiova p^- 
nă la Deva, cei doi «CTOd, 
călătorind cu un autotu
rism „Peugeot" 505, cu 
număr de înmatriculare ta 
Franța, ?i dîndu-se drept 
cetățeni francezi, au reu- 

*șit să-și facă jocul, vîn- 
zînd la Turn» Severin și 
la Arad cîte două banc- 
riote, încastad cîte 72 000 de 
lei.

Mai ingenioși, bucureș- 
tenii Alistar Mihail, Sta- 
dulescu Aurică și Caroli 
Raj-Kapoor foloseau o al
tă metodă de vînzare a 
valutei false. Unul dintre

patru mari puncte: 1. Drep
turile omului; 2. Organi
zarea instituțiilor, subsidfa- 
ritate; 3. Liberalism și 
responsabilități publice ; 4. 
Cultura politică și tran
ziția în România. S-a tre- 
sut apoi la „momentul 
prelegerilor”, cînd profe
sori renumiți, oameni de 
cultură, politicieni de 
prestigiu — prof. Arthur 
W. Helvog (S.U.A.), prof. 
Ioan Mu.-aru, judecător la 
Curtea Constituțională, 
prof. Angela Banciu. isto
ric, dr. Caius Traian Dra- 
gomir, vicepreședinte al ■ 
F.S.N., prof. Valeria Stoi
ca, decanul școlii de ma
gistratură, „s-au produs” fa 
fața cursanților, promo- 
vînd o concepție obiectivă, 
larg cuprinzătoare vizavi 
de unele teme strict ac
tuale, cum ar fi : Dreptu
rile și libertățile funda
mentale ale cetățenilor — 
concept politic și juridic. 
Protecția drepturilor și li
bertăților fundamentate ale 
cetățenilor fa Constituția 
României, Originea politici 
și juridică a liberalismului 
la români. Unitate și diver
sitate — problematica fe
deralismului aplicată în 
Europa, Ideile politice des
prinse din Constituia «fin 
1923 a României, Cultu
ra și politica fa perioada 
de tranziție fa România, • 
Statul de drept și demo
crația, Protecția interna
țională a drepturilor omu
lui, Consiliul Europei șt 
drepturile omului. Cultura 
politica și problema mino
rităților, Cultură politică 
și ecologie etc.

Pe ga „bogățiile spi
rituale” oferite cursanțitor, 
organizatorii au deschis o- 
rizonturi largi și fnmsoe , 
seților naturii, nelipsind 
din programul școlii ex
cursiile și drumețiile mon
tane specifice zonei; vizi- . 
tarea Castelului Peleș, care 
a constituit 'unul dintre 
punctele de referință ale 
„ordina de zi”„ unic și <fe 
neuitat

Inmînarca certifi cetekw 
de studii europene, tie că
tre decanul școlii — pnof, 
Corneliu Bîrsan, împreu
nă cu directorul de stadii 
—prof. Francois St Oven 
și dna Marfa Popescu, se
cretar șef al Centrului, nu 
a însemnat doar o atesta
re a cunoștințelor dobîn- 
dite fa perioada de școla
rizare, ci și... un legămfat 
de reîntîlnire.

GELU NEGREA, 
jurist

ei intra într-un magazin șx 
oferea dolari autentici, dar 
Ia un preț foarte mare. Si
gur că amatorii nu se în
ghesuiau. Imediat apărea 
altui care solicita o anu
me marfă — spuntad că mt 
poate plăti decît în valută. 
Convenea cu vînzătorul la 
un preț accesibil și prin 
iuțeală de mînă $1 nebă
gare de seamă fi dădea 
bancnote false, dispărînd a- 
poi în mare grabă. La da
ta, de 6 tanie a.c., cînd 
încercau să testeze piața 
județului nostru, ceasul 
rău (pentru ei) i-a adus 
fa fața polițiștilor. Ori pe 
polițiști în fața lor. In
ventarul făcut a însumat 
88800 lei, 5 cartușe de 
țigări Kent. 29 pachete de 
cafea naturală și 24 de

borcane cu cafea solubilă 
— produse achiziționate 
prin escrocarea unor a- 
matori de valută,
• DAR LEGEA CE PRE

VEDE?
— Legea este foarte cla

ră, precizează dl procuror 
Nicolae Petruț. Articolul 
SX3 din Codul Penal pe
depsește i fracțiune;, de 
falsificare de monezi saw 
bancnote cu închisoare d» 
ta 2—7 ani ți interzicerea 
unor drepturi. Cu aceeași 
pedeapsă se sancțiunea^ 
punerea lor te eireuiafie, 
cit și deținerea acestora ta 
vederea punerii fa circula
ție.

Asemenea fenomene, ca 
atîtea altele din ultima 
perioadă, cu care ne con
fruntăm aproape la tsf 
păsuh trebuie stopate cu 
toată fermitatea. Iar trstfi- 
cul de valută falsă, care 
prezintă un real pericol în 
lumea afacerilor. îi face 
să fluiere a pagubă pe 
toți credulii și chilipirgiii.

«4
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£ PUBLICITATE
ANIVERSĂRI

I l> AGUM în prag de a- 
Slversare, cele mai calde 
□fi sincere felicitări fami- 
ȘHel Costea. Cu stimă, 
TBaura. \ (8446)

• „LA mulți ani" 
fericiți, dragă Adi Bog
dan, noroc și numai 
bucurii alături de toa
tă dragostea noastră, 
astăzi cînd prinzi în 
floarea vieții tale a 18- 
a petală. Surioara A- 
dina, părinții și buni
cii, (8443)

—*— *— -k—*—*

VTNZARI—
CUMPĂRĂRI

- • SOCIETATEA 
„PRIMA1; S.A. DfcVA, 
str. A. Riureșanu, nr. 
B, județul Hunedoara, 
angajează : 2 ingineri 
electroniști, speciali
zați în centrale telefo
nice electronice, OFI
CIANTA ghișeu dac 
tilografă, cunoscătoare 
a cel puțin unei limbi 
de circulație interna
țională (germană, en
gleză. franceză), VIN
DE ; fotocopiator CA
NON tip PC 11, faci
lități de mărire-micșo- 
rare B 5, A 4, auto
vehicule, autoturism 
Citroen Vissa, auto
duba TV cu mâtor 
(FA Diesel. Relații te
lefoane 619430, 619470, 

_ «14909. (8801)

I > VInD televizor color 
JSi telecomandă. Deva, te

rn 625928, orele 17 — 
IB2. (8799)

• VÎND Ford Taunus 
cmc, an fabricație 

, preț 200 000 lei. ne- 
efabil. Informații Sime- 
, str. N. Bălcescu, nr.

(8796)
i • V1ND casă și grădină 
1b satul Fizești, preț ne- 
Ițbciabil. Informații la te- 
lfefon 615178, Deva. (8795)
i • VÎND apartament 4 
jbamere, cărămidă, et. 3, ap. 
t bl. E12, parchetat. 2 '

, în cartierul Gojdu, pe 
ută, vînd autoturism 
cia, nou, pentru export,

4000 mărci. Deva, telefon 
622433. (8793)

• QUASAR ELECTRO
SRL vă oferă : televizoa
re color Megavision, alar
me pentru spații comercia 
le, locuințe, autoturisme, 
angajează absolvent (ă) fi- 
nanțe-contabilitate, promo
ția 1992. Deva, telefon 
611261. (8690/8767)
• VÎND cutie viteze ARO 

Diesel, nouă. Deva, tele- 
fpn 625807, seara.

(8775)
• VÎND casă, anexe, gră

dină. Mintia, telefon 628174.
(8636)

• VÎND video player
Fanai, sigilat. Deva, tele
fon 618803. (8803)

• VÎND garsonieră zonă
centrală. ‘ Deva, telefon 
616919. (8806)

• VÎND avantajos casă, 
carte și grădină, sat Boz, 
Informații, Deva, telefon 
620918. zilnic orele 18—21.

(8804)
• VÎND urgent aparta

ment 2 camere, confort I, 
Deva. Relații la telefon 
650043, Brad, după ora 16.

(8807)
• VÎND butelie aragaz

normală. Deva, str. Cloșca, 
nr 18. (8811)

• V1ND parchet. Deva,
str. Horea, nr. 41, după 
ora 16. (8810)

• VÎND casă Săulești. 
nr. 2. Informații telefoane 
716313, 627039.

. (8809)
• VÎND apartament 2 

camere și microbuz Volk
swagen. Deva, informații 
telefon 614387.

(8813)
• VÎND armă de vînă- 

feare. Informații Lugoj, 
“lefon 963/74445.

(8815)
• VÎND Dacia 1 300, sta

re perfectă. Deva, telefon 
624769. după ora 15.

(8816)
• VIND urgent Dacia

1 310, motor 1 410, 5 vite
ze, pian coadă scurtă, or
gă electronică, radiocaseto- 
fon Sony, video recorder 
„Ingersoll". Telefon 712231.

(8814)
• CUMPĂR apartament

2 camere, parter, etaj I,
central. Deva, telefon 
621283. (8818)

• VÎND camionetă Mer
cedes 206 Diesel, 1,5 to
ne, preț negociabil. Deva, 
telefon 629123.

(8819)
• VÎND loc de casă și

grădină în Deva. Informații 
telefon 618367. (8820)

• VÎND parchet stejar. 
Deva, telefon 621976.

(8822)

• VîND Dacia 1 300, sta-- 
re bună. Hunedoara, str. 
Făgetului, nr. 9.

(8823)
• VÎND apartament 2 

camere, zona gării. Infor
mații telefon 713551.

(8444)
• VÎND instalație pro

ducere sifon și anexele 
necesare îmbutellerii ră
coritoarelor, Inclusiv am
balaje (sticle și navete). 
Informații Arad, telefon 
966/24463, orele 19—22.'

(8445)
■ VÎND Oltcit Club, de

fect șl motor special, de
fect. Hunedoara, telefon 
711298. (8447)

• VÎND medicamente 
tratament inimă I.S.D.N. 
Retard, Panangin. Telefon 
711840, după ora 12.

(8448)
• VÎND garsonieră, con

fort I, în Deva. Informa
ții telefon 722340.

(8827)

ÎNCHIRIERI

• ÎNCHIRIEZ gar
sonieră mobilată, du
rată îndelungată. Deva, 
telefon 624316.

> (8792) 
•••WWWWWWWWWW
• OFER de închiriat gar

sonieră (42 mp), zonă cen
trală. Telefon 620521. du
pă ora 17. (8802)

• OFER apartament 2
camere de închiriat. De
va, Al. Streiului, bl. 61, 
ap 73. (8809)

• PRIMESC în gazdă 
3—2 eleve, cameră mobila
tă. Tele,fon 711840.

(8448)

OFERTE 
DE SERVICII

• CAUT femeie îngri
jit copil 1 an 7 luni, la 
domiciliu. Deva 614673, 
cumpăr vană mică. (8794)

• SOCIETATE COMER
CIALĂ organizează ex
cursii în Ungaria. Infor
mații tel. 615198. (8813)

• „1NCOTA ATLAS 
REISEN” efectuează trans
port de persoane și pa- • 
chete pe ruta Sibiu — 
Deva — Arad — Praga — 
.Nurenberg — HeilbrOn —• 
Stuttgart, în datele de. 21, 
28. X. și 4, 11, 18, 25. XI. 
1992, iar în datele de 4.
XI. . 18.XI, 2.XII, și 16.
XII, circulă și pe ruta Si
biu Frankfurt — Stegen, 
Dortmund. Informații și 
înscrieri la tel. 618882, o- 
rele 16—21. (8805)
—T » # «BM < «BB Z BBB # *

• FIRMA „MARCEZI"
organizează excursii în I- 
taliâ. Locuri limitate. Tel. 
90/163415.. (8821)

• REPARAM orice tip
de frigider (garanția lucră
rilor) în timp foarte scurt, 
calitate ireproșabilă, la u- 
nitatea din str. O.Goga, 18 
(pe strada Poliției oraș 
Deva). Program și sîmbă- 
ta. (8826)

PIERDERI
• PIERDUT vacă, rasa

brună de Maramureș, ges- 
tantă în luna a noua. 
Rain Traian, comuna Bre
tea Română, sat Ocolișu 
Mare. Găsitorului recom
pensă. (8800)
• PIERDUT vacă roșu cu

alb. Păran Augustin, str. 
Victor Babeș, nr. 2, Ha
țeg (sau rezervația de 
zimbri). Se oferă recom
pensă. (8824)

COMEMORĂRI

• S-AU scurs șase 
săptămîni de la des

părțirea fulgerătoare de 
bunul nostru soț, ta
tă și bunic

MIHAI RUS
Lacrimile noastre și 
florile eternității îi 
vor străjui normîn- 
tul. Soția Lenuța, fii
cele Nuți și Neli, gi
nerii și nepoții. (8766)

• SE împlinesc as
tăzi, 21 octombrie 1992, 
3 ani de triste și gre
le zile fără cel care 
a fost

GIIEORGHE 
DOGAN 

din Zdrapți. Te plîn- 
gem și nu te vom ui
ta niciodată. Familia.

(8771)

v S.C.E.L.I.F.. S.A. DEVA
(FOST O.I.F )

str. Depozitelor, nr; 6, telefon 623421 
Angajează de urgență
• un automacaragiu pe macara de 12,5 

tone, salariul si sporuri negociabile. 
(1201)

• SOCIETATE CO
MERCIALA execută

■ transporturi la preț 
convenabil. Solicitarea 
se anunță cu o zi î- 
nainte. Tel. 711571, sau 
711067, după ora 21.

(8737)
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• CU adîncă durere a- 
nunțăm împlinirea a 6 
luni de Ia decesul celui 
care a fdst

OCTAVIAN SIMA 
din Almaș — Săliște. So
lia, fiul, nl^n și nepotul.

(8808)

DECESE
• COLEGII din ca- 

drul Direcției Muncii 
Deva exprimă con
doleanțe și- sînt alături 
de doamna Opriș Va- 
silica la greaua în
cercare pricinuită de 
decesul tatălui ei.

(8825)
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ANUNȚ IMPORTANT '
Direcția Generală a Finanțelor Publice și Con 

troluiui Financiar de Stat Hunedoara—Deva anunț 
că ghidul, precum și alte materiale referitoare I 
introducerea taxei pe valoarea adăugată vor pute 
fi procurate de la"- sediul unității, începînd cu 1 de 
cembrie 1992

Orice publicații și materiale difuzate de alții, 
decit cele editate de M.E.F., nu sînt valabile.

ADMINISTRAȚIA FINANCIARĂ 
A MUNICIPIULUI DEVA

Organizează instruire cu agenții economic 
cu capital privat, de stat sau majoritar de stat, 
legătură cu taxa pe valoare adăugată, după ur 
mătoTul program:

26 oct. 1992, ora 9 — profil de comerț
28 oct. 1992, ora 9 — comerț
30 oct. 1992, ora 9 — prestări servicii

2 nov. 1992, ora 9 — industrii, transport 
construcții

5 nov. 1992, ora 9 — agenți economici 
capital de stat sau majoritar de stat.

Instruirea va avea loc in sala nr. 4 de 
Primăria municipiului Deva.

(1202)

GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL GEOAGIU 
ANUNȚĂ 

scoaterea Ia concurs în data de 9 noiembrie 
a următoarelor posturi: 
de laborant 
muncitor calificat — electrician 
fac la secretariatul liceului, te

1992
• 1 post
• 1 post 

înscrierile se 
lefon 118.

(1208)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„METALCH1M" S.A. DEVA (fost I.C.R.M.) 

a deschis la sediul societății din 
b-dul 22 Decembrie, bl. 4, un

• nou magazin de desfacere cu mărfar 
specifice obiectului său de activitate.

Programul de funcționare este zilnic 9-17 
(excepție făcînd simbăta și 'duminica).

(1203)

PREFECTURA-JUDEȚULUI HUNEDOARA 
organizează in data de 10 noiembrie 1992, ora 

10, concurs pentru ocuparea posturilor de 
secretari la :

• Consiliul Local Simeria — condiții de 
încadrare, studii superioare juridice

• Consiliile locale Baru și Peștișu Mic — 
condiții de încadrare, studii superioare 
juridice sau studii medii;

Relații suplimentare se obțin la telefon 
11850, interior 160.

(1204)

DIRECȚIA GENERALA PENTRU AGRICULTURĂ 
SI ALIMENTAȚIE HUNEDOARA — DEVA 
Anunță pe toți cci care s-au înscris pentru pro

curarea de utilaje agricole cu credite reduse, să se 
prezinte la filialele Băncii Agricole din teritoriu, sau 
la sediul central din Deva în vederea procurării do
cumentației. Listele de înscriere se găsesc la Banca 
Agricolă.

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE 
A JUDEȚULUI HUNEDOARA

Organizează în perioada 25 X. — 1 XI. 
1992 Tirgul-expozițic cu vînzare de confecții 
și articole din blană și din piele, la care par- 1 
ticipă o serie de firme românești recunoscute î 
pe plan internațional. x J

Manifestarea are loc la Galeria de Artă ț 
a Uniunii Artiștilor Plastici din Deva, bdul De- ț 
cebal, bl. 8, parter, fiind deschisă zilnic între l 
orele 10—17. I

(1198)

! CENTRUL j; 
I DE TRANSFUZIE ■ 

SANGUINĂ
DEVA

IJUD. HUNEDOARA |
Anunță scoaterea la | 

I concurs a următoarelor | 
posturi: 2 posturi bio- I

Ilogi pentru C.T.S. Pe- I 
troșani (numai persoa- I 

Ine cu buletin’ din Va- I 
lea Jiului). |

I înscrierea va avea loc I 
■ la sediul nostru din I 
I Deva, str. 22 Decembrie, I 
J bl. D 1, parte:-, pînă în I 
I 25. X. 1992.

HOTEL TIMIȘOARA 
camera at >6

OFER A

S.C. „EMMA — COM” S R L.
ORĂȘTIE

Bd. N. Bălcescu, nr. 43 
VINDE PRIN LICITAȚIE 

în ziua de 2 noiembrie 1992, ora 10, la 
sediul firmei,

MAȘINĂ DE CUSUT INDUSTRIALĂ MCI 4-1 
nouă, echipată atît cu motor monofazic cît și 

cu motor trifazic si
CÎNTAR PENTRU PRODUSE ALIMENTARE 
Informații: tel. 95'641246 (8345)

(119G)

- Intermedieri in 
obținerea de pașapoarte 
oficiale,

- Vize pentru
- ITALIA, FRANȚA, 

GRECIA, SUA,<__________/ i

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„COMLEMN" S.A. DEVA 

organizează în data de 5 noiembrie 1992, 
10, la sediul unității din Deva, b-dul De*ora

cebal, bl. C — parter.
• licitație pentru atribuirea în locație de 

gestiune a unităților de desfacere combustibil 
și materiale de construcții Petroșani.

Relații suplimentare la telefon 95/626180. 
(1207)
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