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• UN VOT PUR TEHNIC, 
întrebat fiind de un reporter 
MEDIAFAX ce poate să spu
nă despre poziția P.N.Ț.C.D. 
care a fost identică cu cea 
a F.D.5.N., P.R.M., P.S.M.
cu ocazia respingerii propu 
nerii RS.N. de înființare a 
unei comisii a Parlamentului, 
Comisia pentru privatizare, 
dl Ion Diaconescu, șeful 
grupului parlamentar P.N.Ț.
C.D., a spus : „Nu punoți bine 
problema. Ar trebui să spu
neți ața : „Ce ziceți de po
ziția F.D.S.N. care a votat 
ca P.N.Ț.C.D. ?" Faptul nu 
s-a întîmplât pe fondul unei 
dispute de ideologie politică, 
ci pur ți simplu la împărți
rea unor comisii. Problemele 
privatizării se pot discuta în 
orice comisie. Cineva 
rea președinția acestei 
sii pentru a se ocupa 
problema privatizării, 
mers probabil pe ideea
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Oficiul J udețean pen
tru Protecția Consumato
rilor urmărește perma
nent modul de respectare 

. a legalității privind do
meniul său de activitate. 
Ce au rezolvat inspecțiile 
efectuate în ultima peri
oadă de timp ?

La S.C. s,Sarmitex*‘ S.A. 
Deva s-a constatat că unele 
produse de confecții (pu - 
lovere pentru femei, cos
tume pentru copii, jacheta 
pentru bărbați, încălță
minte sport) prezentau de
fecțiuni de fabricație, fapt 
ee a determinat sistarea 
comercializării unor ase
menea mărfuri în valoare 
de 340 000 de lei. acestea 
fiind returnate furnizori- 

| lor.i

J.
în urina, -verificărilor 

făcute la Filiala din De 
va a A.G.R., s-a desprins 
că nu sînt afișate servi
ciile prestate pentru pose 
sorii de autoturisme,

uz gospodăresc (ladă 
congelatoare și frigidere) 
în valoare de 610000 de 
lei de la S.C. „Prima" 
S-R.L. Oradeq, care nu 
erau însoțite de certifica

lor de import pînă la in
trarea în legalitate.

Pornind de la neajun
surile ce se manifestă în 
activitatea R.A.G.G.IS. Pe
troșani, privind prestațiile

Calitatea bunurilor și serviciilor
timpul de realizare a a- 
cestora, 
garanții 
montate 
fectuate. 
lăturării 
respective s-au 
măsurile de rigoare.

Unele nereguli s-au 
depistat și la S.C. „Gri- 
șul“ S.A. din Brad. Aici 
s au primit produse de

și nu se acordă 
pentru piesele 
și lucrările e- 
In vederea în ■ 

neajunsurilor 
stabilit

te de garanție, carte teh
nică și instrucțiuni de fo
losire. Aceste produse au 
fost oprite de la vînzare 
pînă Ia primirea docu
mentelor pentru atestarea 
calității. Constatări ase
mănătoare s-au făcut și 
la S.C. „Tricon“ S.R.L. 
Brad, unde s-a oprit co
mercializarea casetofoane-

de servicii către populație, 
au fost stabilite o serie 
de măsuri în scopul îm
bunătățirii acestora. Este 
vorba despre asigurarea 
reactivilor necesari pen
tru determinarea calității 
apei potabile, finalizarea 
studiului de creștere a 
debitului apei (acum se 
acoperă sub 50 Ia sută 
din cerințe), funcționarea

mai bună a punctelor 
termice și organizarea 
corespunzătoare a activi
tății de salubrizare, în 
conformitate cu contrac ■ 
tele încheiate eu primăria 
municipiului.

Directorul Oficiului Ju
dețean pentru Protecția 
Consumatorilor, dl dr. 
Mihai Rudeanu, ne-a pre 
cizat că, în continuare, se 
insistă pe respectarea pre
vederilor legale de către 
toți agenții economici, fie 
că aceștia se ocupă de 
producerea bunurilor ma
teriale, de asigurarea ser 
viciilor pentru populație 
sau de comercializarea 
produselor.

NICOLAE TÎRCOB
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cel care a avut în guvernul 
trecut conducerea acestei 

- probleme, s-o dirijeze în 
continuare de aici, din Co
misie. E absolut ridicol să 
muți în domeniul ideologic 
un vot pur tehnic, pe care 
l-am dat și de altfel nici 
>i am votat toti deputății 
P.N.Ț.C.D. la fel''.

• MECI'DE BOX f.A TRI
BUNAL. La înfățișarea în 
procesul Ană Blandiana 
Corneliu Vadim Tudor, a a- 
vut loc un incident. Respec- 
tînr( ordinul procurorului de 
a nu fotografia în sală, foto
reporterul de la „Evenimen- 
nul zilei”, Răzvan Petrescu, 
1 a fotografiat pe reprezen
tantul revistei „România Ma
re în momentul cîncl acesta 
'ȘȘsa la sfîrșituLîn
fățișării. Enervat, acesta a 
sari) în gîtul fotoreporteru
lui, care s-a apărat cu pum
nii. Simian Buia Jr. de la 
„România Liberă” a încercat 
să~i despartă dar, se pare, 
bataia s-a întețit, interve
nind și ziaristul Ștefan Pri- 
cop. Combatanții au fost 

.despărțiri de Poliție Repre- 
,.României Mari"
sa
n-a

In 
cei

zentantul 
n-a vrut 
iar poliția 
du-l liber, 
reținut pe 

transportîndu-i 
Poliție, al cărei comandant 
este locotencntul-colonel Pă- 
troi. Amenințați de Ion 
Cristoiu cu un scandal mon
stru, Poliția i-a eliberat ime
diat pe cei trei ziariști.

se legitimeze 
insistat, lăsîn- 

schimb i-a 
trei jurnaliști, 
la circa 14 de

• VENITURILE SALARIALE 
MEDII. Veniturile salariale 
medii nominale nete pe un 
salariat, realizate în luna 
septembrie, au fost de 23 306 
lei, în creștere cu 17,7 la 
sută fată de tuna august

♦ EVOLUȚIA PREȚURILOR.
Comisia Națională pentru 
Statistică a dat publicității 
evoluția prețurilor de consum 
ale populației în primele 
trei trimestre 1992, date care, 
la nivelul lunii septembrie e- 
vidențiază o creștere de 
'44,5 la sută pe total (octom
brie 1990 100); la prețu
rile produselor alimentare 
indicele este de 1 074, 
mărfurile nealimenfare 
de 893,6, iar la servicii 
junge la 753,8 la sută.

• ARABII VOR PUTEA 
VENI. D1PLOMAȚI. Ministrul 
israelian de exterpe, Shimon 
Perei, a declarat că, pentru 
prima dată în istoria sfa
tului, arabii vor putea intra 
în serviciul diplomatic israe- 
lian, informează Reuter. Ce
tățenii arabi vor putea urma 
în cadrul ministerului de 
externe cursurile unei școli 
pregătitoare pentru diplomați.

CUVÎNTUE LIBER
OOTIOIAIM INDEPENDENT

BIOENERGIA CERTITUDINE
Șl SPERANȚA

Transsferul de bioenergie 
de la subiect la subiect nu 
riiai este de mult o necu
noscută. Că el are loc, este 
fapt științific stabilit. Cu 
privire la calitățile tera
peutice ale transferului, 
aici părerile sînt. împărțite. 
Și nu totdeauna în mod 
subiectiv. Rezultatele , sînț 
in relație nemijlocită cu 
potențialul donatorului de 
bioenergie.

Un asemenea donato, 
bine înzestrat din punct 
de vedere al capacităților 
de acumulare-și de trans . 
fer bioenergetic este, fără 
îndoială, profesorul . fizio- 
terapeut Victor Prepelița 
din Chișinău, prezent și 
în județul nostru, la Deva 
și Orăștie.

Pentru cit mai buna 
documentare pe această 
temă am participat, zilele 
trecute —■ la cantina S.C. 
Condor S.A. din Deva, 
singurul factor care a con
simțit să 1 sprijine con
cret pe bioenergetician — 
la doua asemenea ședințe

de transfer bioenergetic. 
N aș putea să spun că 
după numai două aseme
nea „împrumuturi” m -ani 
și vindecat de beteșugurile 
cîștigate de-a lungul unei 
vieți, dar, fără nici uri fel 
de dubiu, transferul mi-a 
creat o binefăcătoare stare 
de confort fiziologic,, du
blat de o- stare de calm și 
liniște.. Dar.nu încercăm a 
convinge pe alții 
dințr un capăt de

, riență personală.
Profesor Adriana 

din Tărtăria a 
la toate ședințele 
de dl Victor Prepelița 
Cugir și ,1-a urmat și 
periplul său devean. Diag
nosticul cu care.a început 
ședințele de bioenergizare:. 
anevrism operat de arteră 
silviană dreapta, cu hemi
plegie stingă. A suferit 
deci o operație pe creier. 
..După a 7--a ședință — re
latează domnia sa — am 
simțit cum se energizează

doar 
expe-

Bota 
participat 

tinute 
la 
în
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focarele afectate de defi 
cit bioenergetic, după ce 
chiar de la a două ședință 
începusem să mi mișc ge
nunchiul anchilozat'*. Pen
tru cine nu a văzut, pare 
incredibil cum această tî- 
nără, pînă mai ieri imobi 
lizată și neputînd renunța' 
la cîrje, mergea aproape 
cursiv „ghidindu-se“ ca 
după un. fir nevăzut în 
urmărirea degetelor în
tinse. ale profesorului Pre 
pelițti.

Doamna Maria Bănceanu 
nu auzea decît foarte slab 
și doar cu aparat ajutător 
(mastoidită și otftă cro
nică supurată). Se afla du
pă a șaptea ședință și reu 
sini să ne înțelegem per 
fect, eu vorbind chiar mai 
dintr-o parte, ca să nu-mi 
poată urmări mișcarea bu
zelor.

ION CIOCLEI

(Continuare în pag. a 2-a)

Am primit la redacție 
vizita drei Mona Lisa 
Zeiconi. S-a întors re
cent de la București, de 
la cel de-al II-lea Con
gres al handicapaților 
neuromotori, unde în ca
litate de secretar al Con
siliului, Județean a re
prezentat Asociația Ju
dețeană a Handicapaților 
Neuromotori, filiala Deva.

La amintitul congres a 
intîlnit-o pe dna Maricîca 
G. Livițchi, președinta 
Fondului Filan tropico-So- 
eial „AMOKO“ de Pro
tecție a Orfanilor și Co
piilor Handicapați 
Republica Moldova, care 
n-a ezitat să vină 
țară, sprijinită în 2 cîrje, 
pentru a obține ajutor 
pentru protejații săi. A- 
ceastă femeie are o voință 
ieșită din comun. După o 
poliomielită, făcută' la 
nici 2 ani, a dobîndit un 
handicap saver care a 
țintuit-o 11 ani la pat; 
ceea ce n-a împiedicat-o 
să facă studii, începînd 
facultatea în cărucior și 
absolvind-o în cîrje. A 
cum este doctor în științe 
sociologice și după ce-a 
bătut fără succes la ușile 
mai multor miniștri din 
Republica Moldova, a de
misionat. în semn de pro-

test la nepăsarea puter
nicilor zilei față de cei 
năpăstuiți, din funcția 
de președintă a Societății 
Invalizilor din Moldova. 
Mamă a două fetițe, n a 
putut renunța însă la 
lupta sa pentru ajutorarea 
copiilor, solicitînd sprijin 
colegilor de suferință din 
România.

Apelul 
Maricîca 
a i ajuta 
piii pînă

făcut de dna 
Livițchi pentru 
mai ales pe co
la 16 ani, or

fani și handicapați, n-a 
rămas fără ecou. Asocia
ția Handicapaților Neuro
motori cu sediul în De-
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tele rezerve păstrate pen
tru cazuri de urgență, 
primele pachete cu aju
toare, care ver pleca 
spre copiii basarabeni. La 
sediul asociației sînt aș
teptate și alte donații din 
partea celor care au dis 
ponibile îmbrăcăminte și 
încălțăminte (mai ales de 
iarnă) pentru copii, me
dicamente (in special se
dative și antibiotice), ma
terial sanitar, bani și 
cărți cu grafie latină (pot 
fi și cărți de colorat, 
reviste ș.a.). Copiii 
peste Prut au nevoie 
ajutor ! (V. R )

de 
de
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IN ZIARUL DE 
ASTAZ1 :

pe- 
din acest an, rapor- 
similară din 1991.

Republicii, blocul 18,. ap. i. Asta-i 
recunoștință, Loredana '.' ' (GH 
I.N.).

cazuri mai mare numai in 
rioada scursă 
tată la cea
(V. N.).

I*I
! „Consumcoop

pe zT
— Soțul meu lucrează de două zile la 

fabrica de bere.
— Și-i place acolo ?
— Nu știu. încă nu a venit acasă...

aaaaaaaaaaaaa I

0 CEI. DE-AL 300-LEA NOU- 
N ASCUT. Recent, la biroul stării 
civile a 'Primăriei 
Brad, s-a înregistrat cel 
300-lea nou-născut. Dintre aceștia 
o ușoară „superioritate” numerică 
o dețin feciorii —, 
de 143 fete născute, 
toții sînt sănătoși 
La cifra jubiliară de 
registrat Alin-Florln 
băiețel volnic dar și posibil vi- 
nător de munte, dată urmează 
drumul profesional al tatălui său. 
(AL. J.).

din orașul 
de-al

cu 157, față
— dar cu 
și frumoși. 
300 este în- 
Jurca, un

Q LA MAI MULTI l In piața 
din centrul orașului Hațeg l-am 
intilnlt pe dl Anton Prip, din 
Silvașu de. Sus. în acea zi îm
plinea 95 de ani și 7 luni. Fix.
O discuție cu dumnealui nu poa
te fi epuizată în cîteva rînduri. 
Experiența de viață' este o' ade
vărată enciclopedie. ~Nene Anton 
Prip, la mulți ani cu multă 
nătate ! (GH. I. N.).

SCOS DIN CASA

stt-

0 MINORI. Un 
alarmă ne rine din 
llț.iei. Este vorba de 
crescut numărul
comit infracțiuni în județul Hu
nedoara. Acesta este cu 69

de
Po-

semnal
partea 
faptul că a 

minorilor ce

de

Q TATĂ
LVI ? Pe dl Stelian Goia l-am 
cunoscut cu ani în urmă. Tehni
cian la Mina Barza. Avea o fe
tiță. Pe Loredana. Ținea (și ți
ne) la ea ca la lumina ochilor. 
Cu doi ani în urmă, soția lui a 
plecat în veșnicie. Tata Stelian 
a rămas și mamă și tată. Astăzi, 
căsătorită, Loredana 
vor să-și scoată tata 
ment. Apartament 
Goia l-a cumpărat

și soțul ei 
din âparta- 

pe. care dl 
pe numele

bunei lui fetițe, in Brad, pe bdul

Q CONFISCĂRI. Valoarea bu
nurilor confiscate de Poliția ju
dețului, ca urmare a încălcării 
legilor, este cu 11,6 milioane de 
lei mai mare în perioada scursă 
din acest an, față de cea a a- 
nului trecut. Dacă vorbim de 
bani în numerar, suma confisca
tă este cu 736 000 de. lei 
mare. (V. N.j.



O perioadă frămmtată 
pentru Clubul din Gurabarza
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Cîndva, Clubul din Gura
barza constituia un raper 
pentru activitatea cultura
lă ■ hunedoreană. Retrasă 
înv mijlocul unui segment 
de populație în care ma- 
jofitatea o constituiau mi
nerii de la I. M. Barza și 
familiile lor, indiferent că 
erau statornici localității 
sau navetiști în satele- în
vecinate, această institu
ție le oferea posibilitatea 
unei destinderi binemerita
te prin spectacolele pe 
care le organiza cu for
mații proprii, prin cercuri
le tehnico-aplicative, jo
curile de club, proiecțiile 
de filme în sala mare, 
prin biblioteca pe care o 
adăpostea, extrem de mo
dern organizată, cuprin- 
zînd peste 60 000 de vo
lume.

Acum, instituția ni s-a 
părut străină de menirea 
sa, chiar ostilă. Majorita
tea ușilor sînt închise se pare 
pentru un inventar, întru- 
cît directorul a fost pus 
pe liber. în tăcere și cu o 
strîngere de inimă, ne-am 
preumblat prin fața săli
lor în care, cîndva, aveau 
loc repetițiile fanfarei, ale- 
ansamblului de cîntece și 
dansuri populare, ale bri
găzii artistice, în care se 
reuneau cursanții cercuri
lor de dactilografie, de 
învățare a limbilor străi
ne, de reparații radio-TV. 
Acum toate sînt pustii, Ce
va zgomote muzicale ve
neau dinspre holul sălii 
mari unde funcționează un 
bar. Oare un bar poate 
alcătui o alternativă la 
activitatea culturală diver
să, temeinic organizată ? 
în nici un caz ! Aflăm că 
filme se mai proiectează 
în sala mare doar de două 
ori pe săptămînă și ace
lea realizate pe pelicule 
de 16 mm, pe care le asi
gură cinematograful „Za- 
randul” din Brad. Apara
tele pe 35 mm așteaptă 
pînă se va repara defec
țiunea survenită prin ca

Bioenergia - certitudine 
și speranță

(Urmare din pag. 1)

Domnul Ștefan Budai, 
suferind de astm bronșic, 
dependent de șpreiul cu 
aerosoli, a renunțat la el 
după a șaptea ședință. 
Mărturii despre valorile 
terapeutice ale transferu
lui de biocurenți de la 
prof. Victor Prepeliță au 
ținut să facă dnele Georgeta 
Pîrvănescu .— mama unei 
fetițe bolnave de hiperme
tropie și astigmatism, Au
relia Maria Hudrea, Leti- 
ția Gavrilă și zeci de alți 
oameni pentru care bio
energia reprezintă o cer
titudine, sau în orice caz, 
o speranță.

Cum a descoperit dl Vic
tor Prepeliță că posedă a- 
semenea calități native ? 
„Făceam exerciții de fizio
terapie cu o grupă de copii 
gimnaștl. La un moment 
dat, copiii au adormit. Mi- 
am dat seama că organis
mul meu emana ceva care 

a provocat adormirea. L-aifi 
contactat pe prof. Lebedev, 
șeful Centrului cosmonautic 
de apreciere a capacități
lor umane de la Moscova. 

blu subteran, ce asigură 
energia electrică de 380 V.

Doar biblioteca rămîne 
aceeași instituție primitoa
re de totdeauna, deser
vită de dna Rosalia Mar- 
cu, de peste 25 de ani pe 
acest post, exemplu de 
profesionalism și statorni
cie. Dar se pare că ne
cazurile vor năvăli și 
aici, pentru că omul care 
asigură munca cu cartea 
e pus în fața situației de 
a prelua gestiunea și ac
tivitatea întregului club. 
Nemaiauzit și nemaivăzut 1 
Dar, la nevoie, ce nu face 
omul pentru a cîștiga o 
pline, acum cu patru ani 
și jumătate înainte de 
pensie! „Nu e vorba, ne' 
spunea dna Rozalia Mar- 
cu, că și pînă acum tot 
eu am organizat discote
cile și videotecile. Altce
va, la club, nu s-a mai 
organizat de multă vreme. 
Nu știu însă ce voi putea 
face în plus, avînd în 
vedere gestiunea ce apa
să asupra mea de la bi
bliotecă — xărți în valoa
re de milioane de lei. Aș 
vrea să mai spun că pînă 
în momentul de față am 
peste 2 000 de cititori care 
au împrumutat peste 14 000 
de volume și zilnic îmi. 
trec pragul 30—35 de lo
calnici. Nu lipsăsc nici 
acțiunile cu cartea, co
memorările de scriitori”.

Fără îndoială, situații ce 
se conturează este cu to
tul anormală. Cum e pe 
sibîl ea un cm să preia 
o ges iune de milioane de 
lei, a două instituții de, o 
asemenea anvergură. Pen
tru că cine a fost la Gura
barza știe ce înseamnă 
clubul de acolo, care nu e 
un amărît de cămin cul
tural. Dar, vorba cîntecu- 
lui — reclamă de la TV : 
„Dacă vrei, poți c-un pan
tof Adidas T...”. Dar aici 
situația e : „Dacă trebuie, 
poți” și fără pantof...

MINEL BODEA

Au urmat tot felul de e- 
xaminări cu aparatură' în 
final primind diploma Cen
trului de Medicină Popu
lară Extrasenzorială”.

Invitat în Franța la Cen
trul de Medicină Netradi
țională de lă Paris, în Bel
gia, în Germania, Polonia, 
Cehoslovacia, Victor Pre
peliță și biocurenții săi 
au adus pretutindeni o 
rază de speranță, acolo 
unde nu mai exista ' de- 
cît resemnare în fața sor
ții. Potrivit unui studiu e- 
fectuat pe cazuistica cu 
care s-a confruntat în timp 
bioenergeticianul, terapia 
pe care o aplică a dat 
rezultate încurajatoare în 
90 la sută din cazurile de 
nevroză, 50—60 la sută 
în enurezisul nocturn, în 
80 la sută din cazurile de 
spondiloză, în '80 la sută 
din cele de isterie ner
voasă, în sindromul aste
nic, dereglările somnului, 
fobie, în miopie, hiperme
tropie și încă mai are ne
cunoscute. Să credem deci 
hi această șansă care este 
terapia cu transfer de bio
energie.

în vecinătatea S. C. „Si
derurgica” S. A. Hunedoara, 
o clădire impunătoare, cu 
opt etaje, adăpostește Gen- 
trul de Cercetare și Pro
iectare, din cadrul respec
tivei societăți.'Primele pa
tru etaje aparțin cercetă
rii-; deci, cercetarea este 
baza. La următoarele patru 
este amplasată proiectarea; 
deci, proiectarea este, to
tuși... deasupra. Discuția 
cu dl ing. Petre Aurelian, 
șeful secției proiectare, se 
leagă repede, se derulează 
lejer, pe elemente concre
te, realiste.

— Da, se poate scrie 
ceva despre noi, însă cu 
ponderație — apreciază in" 
terlocutorul. Nu vrem să 
se creadă că ne lăudăm, 
dar nici că înotăm în greu" 
tăți. Eu am să vă relatez 
lucrurile așa cum sînt, 
așa cum le percepem, așa 
cum le înfăptuim zi de zi, 
în activitatea din teren și 
de la planșetă.

Reținem mal întîi că, 
după revoluție, forța co
lectivului nu s-a diminuat, 
că n-au fost disponibilizați

NOTE DE LECTURA

Dr. h oses Rosen, „Eseuri bhlice“/S PĂCII «CMHAWNJi
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Desen de CONSTANTIN GAVRILA

• CONSILIUL LOCAL >
I ILIA ’
« Scoate la licitație publică închirierea clă- | 
| dirii ABATORULUI din Ilia, precum și supra-' 
» fața de teren aferentă construcției (1 612 mp). | 
| Licitația va avea loc în data de 11 noiem- • 
J brie 1992, ora 12, la sediul Primăriei comunei | 
I Ilia. j
I Informații suplimentare la sediul Primăriei • 

comunei Ilia. î
j (1268) J
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Cînd întreprinzătorii sînt buni, privatizarea ciștigă teren
Am văzut o unitate mo

del — cea condusă de dna 
Letiția Avram, din veci
nătatea Autogăriî din Brad: 
laborator, cofetărie, pati
serie, bar. Model în pri
vința curățeniei, aprovi
zionării, servirii.

— Privatizarea nu în- 
seaihnă haos, ci comerț 
civilizat, modern — spu
nea dumneaei. Am dat o 
față nouă unității, dar nu 
mă opresc aici. O voi face 
una etalon.

— Cît vindeți într-o 
lună î

—• în valoare de peste 4 
milioane de lei.

— Lucrătoarele cît eîș- 
tigă ?

— Mai bine de 17 mii 
de lei. Dar și muncesc, 

oameni, că este destul de 
mult de lucru și că „prin- 
tr-o strînsă conlucrare cu 
colegii de la cercetare și 
cu specialiști din secțiile 
și uzinele combinatului —

Metalurgia la planșetă
avem colective repartizate 
pe specialități, pe dome
nii —, reușim să rezolvăm 
cu bine toate temele ce 
ne cad în competență”.

— Ca și înainte, și a- 
cum, prioritare și majori
tare sînt lucrările din ca
drul S. C. „Siderurgica” 
S. A. Hunedoara, dar pro
iectarea metalurgică hu
nedoreană prestează anu
mite servicii și siderurgiș- 
tilor de la Gălan, ceva mai 
slab dotați tehnic în do
meniul respectiv. „Prea 
dotați nu sîntem nici noi 
— relevă dl Petre Aure; 
lian —, utilizînd unele 
echipamente destul de

kc

Trimestrial le dau și pri
me. Cu condiția să-și fa
că datoria cinstit față de 
fiecare client.

— Primăria cum vă 
sprijină ?

— în toate privințele : 
acordarea de spațiu, in
tervenții la furnizori...

— Ce amenri ați plătit 
de cînd sînteți patron ?

— Nici un leu. Am pri
mit laude. Vînd mai ieftin 
ca la stat. Igiena și cură
țenia, evidența contabilă, 
respectul față de consuma
tori sînt literă de lege.

La Crișcior, dl Ilarie 
Doț cu familia a deschis 
unitatea „Tăvi”, Un adevă
rat complex ; produse lac
tate — unt, smîntînă, iaurt. 
C;nn părătorii găsesc, zil

vechi ți de uzate — sigur, 
însă, ți cîteva mai noi —, 
dar înțelegem că socie
tatea are bani puțini, 
care, nu-i ajung nici pen
tru nevoile sale stringen

te, așa că încercăm să 
ne descurcăm cu ce avem. 
Sperăm că va veni timpul 
cînd vom putea cumpăra 
și noi ceva tehnică moder
nă, competitivă, fără de 
care pașii spre progres și 
dezvoltare sînt nesiguri, 
Oricum, aici, noi depindem 
unii de alții, trebuie să 
ne ajutăm și să conlucrăm 
unii cu alții, pentru că 
numai împreună vom exis
ta”.

Este de apreciat că, în 
condițiile cînd întreaga in
dustrie este în puternic 
declin — iar „Siderurgica” 
Hunedoara nu face excep
ție —, cînd multe colecti

La Editura Hasefer a 
apărut de curînd volumul 
„Eseuri biblice” semnat de 
șef rabin dr. Moses Ro
sen. Lectura acestei • cule
geri ne face să înțelegem 
mai bine istoria, faptele și 
ființa poporului lui Israel, 
ales de Dumnezeu să fie 
cel sfînt, prin glasul său 
să vorbească însăși Dum
nezeirea. Aici, la poalele 
Muntelui Sinai, a fost 
descoperită Biblia, „pri
mită prin Divma Revela
ție”. Prin Biblie, după cum 
mărturisește autorul eseu
rilor, această nemuritoare 
comoară de etică, cea mai 
veche și mereu nouă carte 
de învățătură, care în
fruntă mileniile și rămîne 
mereu proaspătă, „au grăit 
Profeții, strâpungînd ză- > 
rile viitorului ; din literele 
ei s-au plămădit idealurile 
pentru toți cei mulți și 
nedreptățiți..., ea s-a afir
mat ca o „Magna Charta”, 
o mare Constituție a drep
turilor umane”. „Dacă ce
rurile toate s-ar schimba 
în pergamente, mărturisește 
preotul medieval evreu, 
Meir Ben Ithac, copacii 
pădurilor în condeie, apele 
mărilor în cerneală, oa
menii toți în mînuitori ai 
scrisului, încă nu s-ar pu
tea exprima pe deplin su
prema valoare morală a 
acestei „Cărți a Cărților”.

Autorul volumului vor
bește apoi despre comuni
tatea evreiască numită 
Kahal, ca mod de organi

nic, băuturi răcoritoare, al
coolice etc. Și întreprinză
torul are gînduri mari în 
continuare, bucurîndu-se și 
de sprijinul Consiliului 
Local Crișcior.

Lingă Căminul Cultural 
din satul Bîrsău, patronul 
Marian Hențiu a inaugurat 
un magazin mixt, sub fir
ma S. C. „Florina” S.R.L. 
Este o plăcere să-i 3 treci 
pragul. Abundența produ
selor alimentare și neali
mentare impresionează 
clientela. Toate la prețuri 
accesibile buzunarului.

Carmangerie, în care se 
asigură o bogată gamă de 
produse din carne, pentru 
consumul pe loc — la co
mandă și pentru acasă — 
au deschis întreprinzăto

ve de proiectare și cerce
tare își redimensioneaaă 
structurile și caută alte do
menii de acțiune, specia
liștii de lâ C.C.P. Hune
doara se pot desfășura în 
toată plenitudinea numeri
că și a capacității crea
toare. Ei materializează a- 
cum un program amplu de 
retehnologizare în combi
nat, descompun pe planșe
tă valoroase idei și op
țiuni vizînd modernizarea 
anumitor, tehnologii, mașini, 
instalații, echipamente din- 
tr-un domeniu care a fost 
și trebuie să rămînă im
portant — metalurgia. Spe
ranța lor de reușită este 
certă, pentru că, așa cum 
a ținut să precizeze dl 
Petre Aurelian, „colectivul 
de proiectanți dispune de 
specialiști de mare va
loare, capabili să soluțio
neze cele mai pretențioa
se teme în domeniu și, mai 
ales, la costuri mai redu
se decît ar putea face co
legii care ar veni din 
alte orașe ori din Capi
tală”

DUMITRU GHEONEA 

zare, despre cîteva ele
mente ale vieții cotidiene: 
Sinagoga — casă de învă
țătură și de adunare, Tali- 
tul — „toga” evreiască, 
despre gîndirea și simțirea 
evreiască, despre modul de 
hrănire, cimitirul — „casa 
vieții”, Sabat — dreptul la 
odiimă ș.a.

Sînt trecute, rînd pe 
rînd, prin filtrul unei ri
guroase analize cele cinci 
cărți ale Torei — Biblia, 
calendarul iudaic, cu săr
bătorile sale, personalități 
iudaice etc.

Cartea înglobează, în a- 
celași timp, sub genericul 
„Apărîndu-mi obștea'', o 
scrisoare către Academia 
Română trimisă în 1980, 
prin care se solicită „fo
rurilor superioare de stat 
și de partid rugămintea de 
a retrage din circulație 
volumul sus amintit” (vezi 
volumul IX din „Opejele” 
lui Mihai Emmescu — pu
blicistica 1870—1871 con
siderat de autorul prezen
tei cărți „antisemit, țin-act 
periculos pentru populația 
evreiască din această ța
ră...”) ! Apoi sînt amintite 
publicațiile mai noi care 
propagă antisemitismul, ac
țiunile comunității evreiești 
duse împotriva tiranului 
Ceaușescu pentru a nu dă- 
rîma sinagogile din Bucu- 
reștiul „modernizat” etc. 
Și se încheie cu capitolul 
„Israel, dintotdeauna și 
mereu”.

B. CĂTĂLIN

rii Elisabeta Oprea și Sep- 
timiu Răzvan, în Deva (în 
clădirea fostului local că
ruia i se spunea în glumă 
„La milițianul grăbit”). 
Bar, sală de servire eu 66 
de locuri, bucătărie in 
care se gătesc numai spe
cialități, jocuri mecanice, 
popicărie, pînă și un bu- 
tic cuprinde acest adevărat 
complex pus zilnic la dis
poziția populației.

...Am dat doar cîteva 
exemple care dovedesc că 
mulți întreprinzători pă
șesc bine pe calea privati
zării. Nu urmăresc numai 
jecmăneala, cîșțigul ime
diat, uneori necinstit, tri 
dauna oamenilor, Ci toi 
mai buna lor servire.

GIL I. NEGREA
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APROAPE UN MILION DELAPIDARE!

In colonia Brazi de pe 
Rîu Mare-Retezat există 
un magazin alimentar. El 
poartă nr. 3 și aparține 
de CONSUMCOOP Hațeg. 
Cit de des s-au făcut 
aici controale financiare 
nu știm exact. Cert este 
faptul că un control e- 
conomic a avut loc nu 
cu mult timp în urmă. 
Iar cînd cei veniți aici 
au văzut despre ce- este 
vorba, și-au pus mîini- 
le în cap. Și aveau de 
ce, pentru că din bani 
lipseau aproape un mi
lion de lei ! Mai exact, 
980 000 de lei.

întrebarea era — unde 
s-au „topit” atîția bani ? 
Răspunsul a venit destul 
de repede : milionul se

topise în buzunarul ges- \ 
tionarei Mariana Bala- i 
hur. Cum ? Prin sustra- ? 
geri repetate de bunuri și î 
bani din gestiune. Evi- —i.—î *— t•

i 
1
1 1
y 
I
J

dent, aceste goluri tre
buiau acoperite. Ce a gîn- 
dit atunci gestionara de 
28 de ani ? - Nici mai 
mult, nici mai puțin decît 
să întocmească chitan
țe fictive. Pentru acest 
lucru îi trebuia și un in
termediar. Nu a căutat 
prea mult și l-a găsit în ț 
persoana surorii sale, E- i 
lena Cosma, oficiantă la ; 
Oficiul P.T.T.R. Brazi. 1 
Socoteala cu cele patru 
chitanțe nu a ținut, însă.
Acum va da ea socoteală, i 
(V.N.).

NOTE

HOȚII DE

Ce au făcut, ce nu au 
făcut, cei de la S. C. 
„Comat” S. A. Deva au 
pus lupii să le păzească 
turma. Vrem să spunem 
că au angajat pe' Pe- 
trean Ioan-Iosif și Elena 
Rușitoru să păzească bu
nurile firmei, deci paz
nici cum s-ar zice. îm
preună cu Alexandru 
Bordea, muncitor la a- 
ceeași societate, și cu Va- 
sile Bordea (cunoscut cu 
antecedente penale), fost 
lucrător la I.P.S.R.U.M. 
Deva, s-au angajat 
tr-o afacere pe care 
credeau deosebit de 
fitabilă. Hotărîrea 
luată, au purces la 
bă In primul rînd, 
făcut rost de chei 
trivite. Nu pentru

în- 
o 

pro- 
fiind 
trea- 
și-au 

po- 
ușile

*

î 
1 I I
l 

de acasă. Nu, ci pentru J 
cele ale depozitului de > 
echipamente și textile ale \ 
societății. Odată ce chei- i 
le au fost procurate (?), ’ 
au trecut la partea < 
doua a afacerii — sustra
gerea repetată de pături 
și cearșafuri din depo
zit, S-or fi gîndit pro
babil că vine iama și 
cum căldură nu prea va 
fi' o să aibă nevoie de 
mai multe pături! Nici 
pomeneală. Mărfurile fu
rate le vindeau la alții, 
pentru ei aveau în stoc.

Unde sînt acum, nu le 
mai trebuie decît una, 
întrucît vor trebui să dea 
socoteală pentru furt

PAZNICI

BUDHA PLiNGE DUPĂ VECHIUL

SĂLAȘ
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Un grup de călugări sud-coreeni au anunțat că? 
fost martorii unui fenomen meteorologic neobiș-*
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i „ ___________
i * că mîine o să mă simt 

calificat în paguba avu- ) * relatează REUTER,
tului public în valoare de > ♦

_____________ ________ Ă *
392 176 lei. (V. N.).

au fost martorii unui fenomen meteorologic neobiș-* 
nuit, ale cărui explicații științifice nu sînt suficien-* 
te : timp de 19 zile consecutiv a plouat într-un pe-1 
rimctru de 10 mp, pe porțiunea unui vechi templu, | 
unde fusese amplasată o statuie a lui Budha. Ploaia * 
a început imediat după ce statuia a fost mutată în* 
locul unde se va construi noul templu, și călugării * 
afirmă că acesta este semnul că Budha plînge după * 
vechiul loc. Meteorologii explică asemenea fenome-1 
ne într-un spațiu limitat prin întâlnirea a două mase i 
atmosferice frontale, una caldă și una rece, dar nu f 
pot explica durata foarte mare a ploii, comentează * 
REUTER. J.

1
UN NOU DIVORȚ ÎNTRE COPII Șl PĂRINȚI 1

O tînără de 14 ani din Marea Britanie a ciștigs t 
un proces împotriva părinților ei și i s-a permis să* 
locuiască în continuare cu părinții adoptivi pe care* 
i-a ales. Tînăra, descrisă de cei care au asistat lai 
proces ca fiind matură și sensibilă, s-a mutat in casai 
părinților prietenului ei și nu dorește să se întoarcă I 
acasă, deoarece părinții ei, care erau despărțiți, s-au * 
împăcat și ea nu-și poate suferi tatăl. Este . primul 7 
caz de acest fel din Marea Britanie. Cazul este si—* 
milar cu cel al tânărului în virstă de 12 ani, Gregory* 
K. din S.U.A., informează REUTER, Juriștii englezi* 
se așteaptă la o afluență de asemenea procese inten-^ 
tate de copii, dar totul depinde de accesul pe' care1 
ei pot să îl aibă lp fondurile statului pentru a plăti* 
costul procesului. 7

»
Candidatul democrat Ia președinția Statelor 'Uni-1 

te, care a vorbit neîncetat timp de 13 luni în campa-f 
nia sa electorală, a rămas fără voce la ultimul mi-? 
ting de dinainte de încheierea campaniei, duminică.* 
Clinton nu este la primul incident de acest fel, ell 
mai pierzîndu-și vocea (o neplăcere comună printre J. 
cei care vorbesc mult sub stres : comentatori, repor-1 
teri, actori) de cîteva ori în ultimele luni. Deci, in* 
încheierea campaniei, Clinton nu le-a putut spune* 
alegătorilor decit: „Vă mulțumesc că ați venit. Speri 

l mai bine. Vă mulțumesc”, l

* î—♦—¥—4—*—4—4—4-“*—*—4^4—4—4—*—♦—*—*

CLINTON A RAMAS MUT
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Campionatul județean (i* fotbal 
la juniori, seria I

Ajuns la cea de-a XII-a 
etapă, Campionatul jude
țean de fotbal la ju
niori, 
fează, 
clasament a formațiilor, 
preocuparea conducerilor 
cluburilor respective față 
de creșterea noii genera
ții de fotbaliști. După 
cum se observă în clasa
ment, primele 6 echipe de 
juniori fac parte din 
cluburi ce activează de 
mulți ani în campionatul 
județean (Constructorul 
Hunedoara și Minerul 
Ghelari), dar și foste di
vizionare C și B, Metalo
plastica Orăștie, Minerul 
Știința Vulcan, Mureșul

seria I, rehe- 
prin poziția în

**
Iw
I

Săi 
li-1 
la? 

stă |

Deva și Aurul Brad, 
remarcăm evoluția 
nerilor fotbaliști de 
Aurul Brad, club ce 
foarte slab din punct de » 
vedere material dar, iată, I 
cu eforturile Clubului' 
și ale părinților, co-1 
pili se pot deplasa să-șfj 
dispute partidele în de* | 
plasare. Mai mult sprî-1 
jin se cuvine din partea ? 
cluburilor și asociațiilor | 
pentru echipele Metalul; 
Crișcior, Parîngul Lo
nea (!), Favior Orăștie și 
Haber Hațeg, pentru ca 
și echipele de juniori să 
aibă condițiile necesare 
de pregătire și de dispu
tare a meciurilor.

I
*

l
*

I
I
I

REZULTATELE ETAPEI A XII-A : Min. Aninoasa « 
— Metalul Crișcior 4—1 ;' Mureșul Deva — Haber [ 
Hațeg 4—0 ; Victoria ’90 Călan — Min. Ghelari 5—1 ; a 
C.F.R. Simeria — Metaloplastica Orăștie 1—0; Min.' 
Vulcan Teliuc — Min. Știința Vulcan 2—1; Aurul j 
Brad — Constructorul Hunedoara 2—1 ; Favior Oraș-1 
tie — Min. Bărbăteni 3—0; Parîngul Lonea — Minerul 
Certej 2—3.

I

„Consumcoop"
(JRASIIE

o Seriozitate 
° Solicitudine 
o Perseverență

Unitate reprezentativă a județului 
Hunedoara — în domeniul comerțului și 
al prestațiilor de servicii —, „CONSUM
COOP” ORĂȘTIE își dezvoltă și perfec
ționează rețeaua de activități, în ton cu 
exigențele timpului, cu preferințele locui
torilor din oraș și din localitățile Turdaș 
și Mărtinești.

tn cele 65 de unități din componen
ță, care beneficiază de o .bogată bază 
materială — depozite de alimente, de 
produse industriale și de băuturi, micro-

fermă, laborator de carmangerie, secție 
de îmbuteliat bere și răcoritoare —, lu
crează oameni harnici și conștiincioși, 
care răspund cu solicitudine cerințelor 
tuturor celor care le trec pragul.

îndelungata sa tradiție, preocupările 
perseverente pentru continua înnoire și 
dezvoltare, rezultatele pozitive dobîndite 
în ultima perioadă situează „CONSUM- 
COOP”-ul Orăștie pe unul dintre primele 
locuri în județ, în domeniul comerțului 
și al serviciilor.

„Palia" ... rămîne
Marele magazin „Palia”, 

din Orăștie, a devenit un 
simbol al comerțului hu- 
nedorean, prin bogăția și 
diversitatea mărfurilor 
desfăcute către popu
lație, prin profesionalis
mul lucrătorilor săi, prin 
schimburile fructuoase e- 
fectuate cu unități simi
lare din Ungaria și Ceho
slovacia.

La această oră „Palia” 
se află într-un proces 
evoluat de reorganizare 
și modernizare a întregii 
activități — amenajarea

raioanelor pe sortimente 
de mărfuri (pentru băr
bați, femei și copii), or
ganizarea unei săli de în
registrări audio și video, 
a unui punct de vînzare 
a produselor de seră, a- 
plicarea de reclame lu
minoase în vitrine.

De asemenea, se de
pun eforturi pentru re
luarea relațiilor de cola
borare și cooperare cu fir
me de prestigiu din 
România și din țările ve
cine.

CLASAMENTUL
1. Constructorul Hd. 12 9 1 2 33—12 19 i
2. Metalop. Orăștie 12 8 1 3 36—16 17 î
3. Minerul Ghelari 12 7 2 3 38—16
4. Min. Șt. Vulcan 12 7 2 3 26—15 16-
5. Mureșul Deva 12 8 0 4 37—18 14l6. Aurul Brad 12 7 2 3 26—17 ie:

i 7. Victoria ’90 Călan 12 7 1 4 38—17
8. Minerul Certej 12 6 0 6 35—27 12»
9. C.F.R. Simeria 12 5 2 5 23—22 12,

10. Min. Bărbăteni 12 5 1 6 24—29 nl
11. Min. Vulcan Teliuc 12 4 2 6 22—35 i° |
12. Haber Hațeg 12 4 2 6 20—35 io|
13. Min. Aninoasa 12 3 2 7 18—25 8»
14. Favior Orăștie 12 4 0 8 21—34 al
15. Parîngul Lenea 12 2 0 10 10*—43 4’
16. Metalul Crișcior 12 1 1 10 17—43

ETAPA VIITOARE: Min. st. Vulcan — Aurul».
Brad ; Metaloplastica Orăștie — Min. Vulcan Teliuc ; I 
Minerul Ghelari — C.F.R. Simeria ; Haber Hațeg — J 
Victoria ’90 Călan; Metalul Crișcior — Mureșul De-1 
va ; Minerul Certej — Minerul Aninoasa ; Favior ;• 
Orăștie — Parîngul Lonea ; Min. Bărbăteni — Constr. | 
Hunedoara. Iwb
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Producție proprie
intre multiplele activități pe care le desfă

șoară, „CONSUMCOOP" Orăștie are și o re
țea de producție proprie, cu unități specializa- 

- te in realizarea de confecții diferite pentru 
bărbați, femei și copii, lenjerie de pat, trico
taje de diverse sortimente, pentru toate 
gusturile și pentru toate vîrstele.

Calitatea articolelor și operativitatea în. 
execuția lor le recomandă și își așteaptă 
beneficiarii.

Unități noi
Mergînd consecvent pe linia extinderii 

și diversificării activității, „CONSUMCOOP” 
Orăștie a deschis in ultima vreme două noi 
unități de alimentație publică — respectiv 
restaurantele „Perla” și „Excelent”, și o piață 
agroalimentară în cartierul Micro 2.

în aceste unități, ca de altfel și în cele
lalte, clienții pot servi oricîrid meniuri variate, 
proaspete, de la mult căutata ciorbă de burtă 
pînă la clătitele flambate.

APELAȚI CU 

ÎNCREDERE

Pentru orice pro
blemă, informație și 
solicitări, „CONSUM
COOP” Orăștie vă 
Stă permanent Ia dis
poziție, prin repre
zentanța sa din Com
plexul „Palia”, etajul 
I, sau apelînd la te
lefonul 64 20 90.

Perspective
In paralel cu permanenta extindere, di

versificare și modernizare ale producției și 
serviciilor, ale unităților, conducerea „CON
SUMCOOP” Orăștie are în atenție și orga
nizarea de unități hoteliere proprii: construi
rea unui hotel modern, în oraș.

Totodată, se depun eforturi pentru deschi
derea unei agenții de turism, care să vină în 
întâmpinarea solicitărilor locuitorilor din 
Orăștie și din împrejurimi, privind organiza
rea de excursii în țară și în străinătate, a 
altor activități de interes turistic.
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VlNZ.ĂRl
• VlND casă cu grădină 

mare și anexe, în comuna 
Vălișoara. Deva, telefon 
624612, după ora 16.

(9303)
• VÎND urgent BMW.

preț 480 000 lei. Telefon 
730475. (9537)

• VlND Dacia 1 310 și 
1 3QP (pentru piese schimb). 
Deva. str. Bălcescu nr. 38.

(9539)
• VÎND grădină în Leș- 

nic. Informații la Pir va 
fcazăr — Lesnic.

(9535)
• VÎND video player 

japonez „Aiwa”, sigilat. 
Deva, Al. Romanilor, bl. 22. 
sc. 2. et. 3. ap. 33.

(9529)
• VÎND vilă (în roșu). 

Deva, telefon 627876, str. 
V. Babeș, nr. 4.

(9528)
• VÎND I’iat Ritmo 60,

neînmatriculat. Telefon 
660091. (9626)

• VIND garsonieră, con
fort 11. proprietate per
sonală. parter, semimobi- 
lată, str. Minerului, 800 000 
— negociabil. Telefon 
625139. (9311)

• SOCIETATEA „RAPID 
PRODIMEX” vinde cruci, 
sîmbătă—duminică în Pia
ța Petroșani, luni în Piața 
Hațeg. Se. primesc co
menzi la telefonul 735289.

(9297)
• VÎND butelie nouă, preț 

informativ 35 000 lei. Te- 
lefoft 95/629646.

(9300)
• VÎND urgent și con

venabil autocamion Sa- 
viem carosat, cabină du
blă, stare perfectă, corn. 
Grișcior, str. Zarandului, 
nr. 73. telefon 656018.

(9232)
• VÎND Volkswagen 

Passat, Diesel, preț conve
nabil și Mercedes 200 Die
sel. Hațeg, telefon 770178.

(9016)
• VÎND canapea cu bi

bliotecă, frigider combină, 
mașină do spălat cu pro
gram, camionetă Mercedes 
4 tone, an fabricație 1983.
Informații telefon 616678,
Deva. (9527) .

• VÎND țiglă și mate-
rial de const rticție. Deva,
str. Horea, 63.

(’9546)
• VÎND avantajos collar

„Tereza” (stofă), nou. De
va, telefon 61.4809, după 
ora 16. (9545)

• VÎND apartament 2
camere, confort I, parter, 
Zamfirescu. Deva, telefon 
629423. . (9543)

• VÎND mașină surfilat 
(triploc). Deva, telefon 
616145, după oră 16.

(9542)
• VÎND autocamion 5

tone, Bîrsău, Dalie, tele
fon 667189. (9544)

• VÎND apartament 2 
camere. Deva, Zamfirescu, 
bl. Q 5 (chiu), ap. 17.

(9548)
• VÎND țiglă da Jimbo - 

fia și motor Moskvich. 
Deva, telefon 613581.

(9551)
• VÎND urgent aparta

ment 2 camere, confort 1. 
Deva, bdul Bălcescu, bl. 23 
A. C., ap. 40, vizitabil zil
nic orele 10—20. ■

(9552)
• VÎND remorcă auto 

2 BB, 6,5 tone, fabricație 
<987. Orăștic, Pricazului, 
bl. 58, et. 2. ap. 72.

(9553)
• QUASAR ELECTRO

SRL vinde televizoare co
lor „Megavision”. Telefon 
611261. (9562)

• VÎND mini tractor
nou, preț convenabil. De
va, telefon 613376, orele 
9—18. (9557)

• VÎND casă, apă, gaze.
Deva și casă în Certejul 
de Sus, nr. 7 Informații 
telefon 623221. (9558)

• VÎND televizor alb- 
negru „Olt 238”. Deva, te 
lefon 618587.

(9556)
• VÎND televizor color 

Grundig, 65 cm și Skoda 
100 S. Deva , telefon 622022.

(9565)
• VÎND bolțari la preț

avantajos, calitate excep
țională. Peștișu Mare, nr. 
44. (9323)

• VÎND dormitor tine
ret. Hunedoara. telefon 
713135. (9324)

• S. G. CONCORDE 
FULGER „PETROVICI" 
vinde en gros zahăr 185 
lei/kg, orez 230 lei/kg. 
Angajăm vînzători pentru 
comerț stradal. Relații la 
telefon 720915.

(9325)
• VÎND urgent aparta 

ment 4 camere și Dacia 
1 100 Telefon 613244.

(9569)
• VÎND apartament 2 

camere. Deva, Al. Păcii, 
bl. A 7, sc. I, ap. 3.

(9570)
SCHIMBURI 

DE LOCUINȚE
• SCHIMB -apartament

Slatina — Olt, 2 camere, 
cu similar Deva. Telefon 
619565. . (9534) ,

PIERDERI
• PIERDUT ștampilă a- 

partinînd ,.PREST COMA- 
1.1 M DINĂ” SRL Ponor. 
Se declară nulă.

(9536)
• PIERDUT carnet 

21037919, eliberat de Coo
perativa de Credit Deva, 
pe numele Ciobanu Ga
briela. Se declară nul.

(9533)
• PIERDUT legitimație 

3868 și talon; 00873 pentru, 
plata energiei electrice, e 
liberate de F.R.E. Deva, 
pe numele Vida Petrică 
Se declară nule.

(9541)
• PIERDUT legitimație 

handicapat, eliberată de 
Asociația Handieapaților 
Hunedoara, pe humele Boș- 
cor Nicolae. Se declară 
nulă.

OFERTE 
DE SERVICII

• CONENERG S.R.L.
Focșani organizează ex
cursie cu autocarul 9 zile 
la Ialta. Plecări în 14 și 
30 noiembrie a.c. Preț 
35 000 lei. Relații tel. 939/ 
29247 și după ora 16. 940/ 
30017. (9531)
• • • * * » o • w — * * •

• S.C. Comtour 
„Lowe“ S'.R.L. anga
jează de urgență vîn- 
zători-alimentație pu
blică, muncitori neca
lificați (bărbați). In
formații la sediul so
cietății din Sîntuhalm. 
sau ia tel. 621113.

(9554)

• SNACK „Tropicana“
S.R.L. Deva anunță pentru 
ziua de 11 noiembrie 1992, 
ora 17, concurs la sediul 
firmei pentru ocuparea 
posturilor de ospătar-bar- 
man. Relații suplimentare 
la tel. 611121, sau la se
diul firmei între orele 8— 
l(tȘ» 16—17. (9550.)

• S.0. „Topaz" S.R.L. 
Hunedoara angajează far
macist cu vechime mi
nimă un an în producție, 
cu domiciliul în Hunedoara 
sau Deva. Informații tel. 
717982, după ora 19. (9322)

• ÎN data de 11 
noiembrie 1992 excursie 
în Turcia. Preț 9500 
lei. Informații Hune
doara, la tel. 718788. 

(9326)

tNCHIRIERI
• CAUT pentru închi

riat garsonieră mobilată'. 
Deva, tel. 619141. (9530)

• OFER 1500 mărci pen
tru cedare, contract apar 
tament. Deva, tel. 615391, 
după ora 16. (9559)

• CAUT pentru închiriat 
garsonieră sau apartament 
mobilat în Deva. Tel. 
617084, după ora 16. (9538)

DIVERSE ’
• ÎNTREȚIN unu-doi

vîrstnici, pentru locuință. 
Deva, tel. 617803, după- 
amiază. (9563)

• CELE mai mari 
sporuri de recoltă le 
puteți obține prin ad
ministrarea îngrășă
mintelor odată cu a- 
răturlle de toamnă. 
S.C. Siderurgica S.A. 
Hunedoara, str, Traian 
Lalescu, nr. 8, vă o- 
feră la cele mai scă
zute prețuri sulfat de 
amoniu cu 20,7 la sută 
azot și 24 la sută sulf 
în forme direct asi
milabile de către plan
te, carbonat de magne
ziu și calciu, cu 17 la 
sută oxid de magneziu 
și 28 la sută oxid de 
calciu. Sulfatul de a- 
moniu este un 
îngrășămînt 
cartofi 
soluri 
ovăz, 
varză, 
țelină.
jiști naturale. Magne- 
ziul este un element 
Indispensabil tuturor 
plantelor, avînd un 
rol predominant cata
litic. Plante foarte 
sensibile la lipsa mag- 
neziului sînt : . carto
ful. cînepa, porumbul, 
sorgul, varza, sfecla 
de zahăr, trifoiul, lu
cerna. tomatele, cea
pa, ridichile. Prețurile 
sînt negociabile. Re
lații la telefoane 712904. 
.711462. 716121, Interi
oare : 1130. 2824. 1360 
șî 1075. - (7398)

excelent 
pentru 
și pe 
secară,

(chiar
acide),
orez, ■ cînepă. 

răpită, muștar, 
porumb, pa-

S.C. ..MULTIPART”

ARAD

S.R.L.
1

COMEMORĂRI

• SOȚIA, fiul, nora 
și nepotul cu durere 
în suflet și lacrimi în 

ochi anunțăm celor care 
I-au cunoscut că s-au 
împlinit șase luni de 
cînd ne-a părăsit pen
tru totdeauna

NICOLAE BAC
Parastasul, duminică, 8 
noiembrie 1992, la Bi
serica Ortodoxă Tîr- 
năvița. (9532)

• LA 4 noiembrie- 
s-a împlinit un an de 
singurătate, tristețe, 
lacrimi și dor de cînd 
m-a părăsit pentru- 

totdeauna scumpul meu 
soț,

NICOLAE G IU REA
Parastasul va avea loc 
în 7 noiembrie, ora 12, 
la Cimitirul din str. 
Eminescu, Dormi în 
pace suflet drac? So
ția Nușa. ț9547)

• PIOS omagiu dra 
gultii nostru ,-r.ț, tată 
și bunic

ing. NICOLAE 
IIĂNCILA.

la un an de la dure 
roasa despărțire. Sluj
ba tristei comemorări, 
sîmbătă,' 7 noiembrie 
1992, ora S>, la Cate
drala Ortodoxă din str. 
A. Iancu. Tu te vom 
uita niciodată ! Fa 
milia. (9549)

DECESE

• SOȚUL, părinții 
și copiii cu inimile 
zdrobite de durere a- 
nunță moartea ful 
gerătoare a iubitei lor 
soție, mamă si fiică,

FAUSTINA SASU, 
născută . Domșa ... 45
ani. Înmormîntărea 
sîmbătă, 7 noiembrie, 
ora 13, de la Casa 
Mortuară De,va. Fa
milia îndurerată. (u567)

• FAMILIA Domșa 
aduce un pios omagiu 
nepoatei dragi,

FAUSTINA, 
plecată prematur din 
viață. (9567)

3
DE PÎINE" 
specialități.

Str. Crișan, nr.
Vinde urgent „FABRICĂ 

ț lată complet, pentru pline și 
| capacitatea.de 3 000 kg produs finit în 24 
1 inclusiv 960 mp teren aferent.
!
1
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Relații la telefon 966/37722 sau 21124. î
(1272) ■’
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O INVITAȚIE PERMANENTĂ 
EXCURSII ÎN ' ARA SI STRĂINĂTATE 
PRIN AGENȚIA DE TURISM „SARMIS” :
• Turcia — Istanbul

— 2 nopți cazare litoral
— 1 noapte cazare Istanbul

— Data 14 XI 1992
— Preț informativ — 13 500 lei.
• Ungaria — Budapesta
— Data : 9 XI, 16 XI, 23 XI, 30 XL
— Preț informativ— 4 600 lei.
• Polonia — Varșovia
— 1 noapte cazare Varșovia
— Data : 15.XI, 22 XI, 29 XI

— Preț informativ — 12 800 lei.
• Organizează tabere școlare și cantona- " 

mente în stațiunile Olănești, Sovata. I 
Felix, Vatra Dornei.

• Tratament în stațiunile de cură balneară.
• Circuite turistice.
Informații la telefon 61 31 73.

(1266)

i 
i 
i
iDIRECȚIA DE MUNCA 

ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 
HUNEDOARA — DEVA

Organizează în ziua de 18 noiembrie 1992 
C O N C U R S pentru ocuparea următoarelor 
posturi :

• 1 post inspector cu studii superioare 
economice sau medii de specialitate pentru 
Valea Jiului, cu domiciliul în zonă ;

• 1 post inspector cu studii economice su
perioare pentru zona Hunedoara, cu domiciliu! 
in zonă ;

• 3 posturi pentru zona Deva. Orăștic, Si-|
meria. Brad. Ilia etc, diii care 2 posturi cu stu- • 
dii economice superioare șî un post cu studii' 
medii economice, de specialita.e : ;

• l post de inspector cu studii economice I 
superioare pentru Oficiul de

Informații suplimentare 
sau 611031.

Pensii Deva, 
kt telefon .’>15521

A. DEVAS.C. „REMPES" S. 
eu sediul central pe strada C. A. Rusetli, nr.

Scoate la licitație executarea lucrărilor de 
reparații hidroizolație terasă hală industrială 
(1 strat carton asfaltai și 2 straturi bitum), 
suprafața de 900 mp.

Firmele interesate vor depune ofertă 
preț/mp și termen de execuție, în scris, la 
diul S.C. „REMPES”, piuă în data de 12 
1992.

La închiderea licitației, lucrarea poate 
atacată.

Informații suplimentare la telefoan 
621273/170, 621273/116.

CU

(1267)

OOgfTl O P.AlMlE 1)6 EXCEPȚIE ?
J 1

va oferă posibili linca elegante; distuhțin si
bunului gust, ca unic importator roman tic tmlăr'i- d-: la 
celebra firmă cehoslovacă kisioaJ
fDe asemenea, pe bază de comanda fgijțiă tie mi.nt
5Q0 bucăți ■ societatea confecționează toata gama d-
pălării cu specific national, sau local. tu:t pcvj.ru 
bărbați cit >t pentru femei

UITAT! /
AC'. ‘TALÂJCIf C‘J(IS‘Tr:hfâ S -K^.-l... attnj <_u pa: tortei 
de- afaceri renumita firmă twiim dtm ■ Cehoslovacia sî
din lume, vă oferă

pentru toate .virstele ■ pentrif tauv. gu.-tunle
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