
Dl Ovidiu Hageu, prima
rul Devei, ne-a' invitat re

cent plnă la dumnealui. Am 
răspuns cu plăcere invita- 

C țiel și- cu acest prilej am 
avut cu domnia sa o dis
cuție mai amplă — ca* să 

/’) nu zicem lungă — pe tema 
ce s-ar putea numi „Ce 
mai face, cu ce se ocupă 
primarul municipiului re
ședință de județ?" Pentru 
ca cititorii „Cuvîntului li
ber" să o citească cu in
teres, prezentăm multitu
dinea de probleme abordate.

—• Ge mai faceți, die 
primar ?

— Bine, mulțumesc de 
întrebare. Sînt ocupat pî
nă peste cap intr-o seamă 
de acțiuni menite a asigu
ra municipiului Deva o 
viață normală, liniștită, a- 
șa cum o merită într-o de
mocrație autentică.

— Știm că nu vă plac 
vorbele, de aceea vă pro
punem să trecem la fapte, 
adică la ce a rezolvat con
siliul local în ultima vre
me.

— Am mutat tîrgul de

obiecte de ocazie în Micro 
15. Chiar mai inainte am 
fost acolo și lucrurile în
cep să se așeze, în sensul 
că lumea s-a obișnuit cu 
mutarea și există atît vîn- 
zători cit și cumpărători.

— în piața din oentrui 
municipiului ce s-a întîm- 
plat ?

mangeria. Atunci vom a 
vea spațiu mai mult. -

-Ț- Este asigurată căldura 
în apartamente ?

— în general, da. Mai 
avem probleme cu centrala 
11 bis din Micro 15. Asta 
pentru că toată vara ne-am 
hîrîit cu R.A.G.S.L., iar 
acum tragem ponoasele. Tn

— Ce se întîmplă, die 
primar î

— Furturi,, tîlhării, bătăi. 
Apropo de Micro 15, sîn- 
tem în tratative cu o fir
mă franceză pentru. înfiin
țarea unei societăți mixte 
de gospodărire. Asemenea 
societăți funcționează în 
Alba Iuliă și în CIuj-Na-

PRIMARUL DEVEI ȘIIE CE FACE
— încă nimic. Aici vom 

construi, pe locul unde se 
află gheretele^ un complex 
comercial cu mai multe ni
vele. Producătorii particu
lar! s-au mutat în hala ma
re.

— Unde sint foarte în- 
ghesuiți.

— Sînt. Ne străduim să 
luăm și spațiul unde au 
funcționat lactatele și car

scurtă vreme se vor fina
liza lucrările ce'mai tre
buie executate. în . orice 
caz, am desemnat un om 
al primăriei, pe dl Mun- 
teanu, să se ocupe perma
nent de problemele - aces
tui cartier. Am discutat 
și cu poliția sâ se ocupe 
mai mult de Micro 15, în- 
trUcît aici se întîmplă foar 
te multe lucruri.

poca, cu foarte bune re
zultate. Firma respectivă a- 
re o bogată tradiție și ex
periență în. asigurarea în 
călzirii și a gospodăririi lo
calităților. Tot în tratati
ve sîntem și cu o firmă 
daneză pentru construirea 
unei linii de umplere a 
buteliilor care va rezol
va problema asigurării cu 
aragaz nu numai în Deva,

ci și în împrejurimi. Spe
răm să cădem de acord cu 
conducerea .PECO în ce 
privește amplasamentul, 

t — Die Hagea, statuia dr. 
Petru Groza a fost" cobd- 
rîta de pe soclu și nu s-a 
așezat nimic . în locul el. 
De ce ? .,

— încă n-am căzut de . 
acord ce «. punem. IrUs-o 
primă fază, s-a hotărîț o 
statuie a lui Avram Iancu, 
dar s-a renunțat la ea și 
s-a avansat ideea unei sta
tui a îpi Traian, cum e 
cea a lui Decebal din par
cul mare ăl municipiului. 
Rămîne să hotărască în a- 
ceastă privință consiliul lo
cal. Cu banii stăm însă 
rău. Autonomia locală — 
le-am spus ăsta și domni: 
lor senatori și deputați din

Au consemnat, 
TRAIAN BONDOR, 

Gh. I. NEGREA
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Sub acest generic, prece- 
dînd sărbătorile Crăciunu
lui și ale Anului Nou 1993, 
vineri 18 decembrie a.c. 
la Casa de .Cultură din De
va,- devenită^ neîrtcăpătpare 
pentru o manifestare de 
amploare, a avut ' loc un 
spectacol.de excepție, care 
va fi transmis integral în 
zilele de 24 și 25 decem
brie a.c. pe programul l 
al Televiziunii Române^ 
Spunem că a fost o mani
festare de excepție deoa
rece la reușita lui deplină 
și-ău adus contribuția cîn- 
tăreți și formații de colin
dători de-primă mină, re- 
prezentînd toate’ zonele ță
rii; inclusiv din Republica 
Moldova, ponderea * în 
spectacol ocupînd-o însă

(Continuare in pag. a 3-a)
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TREI ANI DE LA
revoluția ROMÂNĂ VINE, VINE MOȘ CRĂCIUN...;

„V-aducem 
colinda

noastră"

E 22 Decembrie. Zi ia- 
scrisă cu slove de foc în 
calendarul $e suflet al po- 
paruMl român. 0 întîmpl- 

■ cu emoție și pioșenie. 
Cu emoție pentru că ne 
cort vii in memorie clipe
le tragice trăite cu numai 
trei ani in urmă. Dar deo
potrivă cu emoțțe cînd re
ni rara răni sentimentul de 

* imensă bucurie și ușurare 
pentru că ne simțeam des
cătușați. Cum am putea ui
ta pcele sile cînd bisericile 
deveniseră . neincâpătoare 
pentru că nimeni și nimic 
nu ne mai îngrădea drep
tul nostru la crft^ință ? 
Clnd oamenii pe străzi își 
vorbeau și își zimbru, se 
îmbrățișau fără să se cu
noască ? Era in noi atîta 
bucurie pentru viața nouă 
ce șe ivea in acele zile șînd 
sărbătoream Nașterea Dom
nului !

Dar mal trăiam in acele 
zile și o profundă durere 
pentru sufletele tinere ce 
se alăturaseră lungului șir 
de martiri ai acestui neam. 
Căci ne-a fost dat să ne 
aflăm de-a lungul vremii 
în drumul marilor imperii, 
Și ne-a fost'dat, și în a-

cest ceas al istoriei noas
tre recente, ca prăbușirea 
comunismului să se să
vârșească cu tribut de sin
ge.

22 Decembrie
Celor căzuți sHb gioaif- 

țe acum trei ani se cuvi
ne să le purtăm recunoș
tință veșnică. Sa-i poanenim 
în rugăciunile noastre, să 
lăsăm să cadă un strop de 
vin, și la acest Crăciun, 
pentru sufletele lor.

E 2? Decembrie. In ini
mile noastre se redeșteaptă 
emoția răita cv trei ierni 
în urmă. Rememorăm eve- 
nimeriteli dl acele zile le 
tragism și înălțare. Dar 
deopotrivă evenimentele 
care ș-aU succedat de-a 
lungul celor trei ani și 
s-au încrustat, idtur in 
memoria și în sufletele 
noastre. E bine că ne a- 
mlntim. Trebuie-s-o facem 
in memoria celor ~ care 
și-au dat viața pentru 
libertatea noastră. Tre
buie s-o facem pentru 
ca astfel să fim mai cu
rați și mai buni, mai în
țelepți și mai puternici.

V. ROMAN

• — In sfîrșit fiica noastră și-a găsit o 
prietenă !

— M-aș mira să nu aibă vreun defect 
— Are unul singur: e băiat!
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Și, deoarece vine mai 
ales pentru cei mici, e 
firesc ca ei; cel mici, să-l 
primească într-un Ioc nu
mai al lor. Cunoașteți 
vreunul ? 1 Cu brad uriaș, 
tonete viu colorate, - sce
ne și programe minuna
te 1 Ce-ați spus ? Orășelul 
copiilor ? Sigur că da t 
Bravo vouă, o bilă albă 
pentru răspuns ! Unde va 
răsări ca din pamînt o- 
rașul fermecat — nu 
oraș, ci orășel, pentru că 
el este mic, pe măsura 
ftăpînilor lui ? Asta am 
să v-o spun eu: în par
cul „Cetate" și la Casa 
de Cultură din Deva, Tot 
ou am să vă mai spun a- 
șa, încet, "la urechea 
dreaptă, un secret numai 
pentru voi: Moș Crăciun 
vă dă întîlnire în fiecare 
zi — pe care eu, una, v-o 
doresc cu zăpadă, ger: și 
năsucuri roșii — între o- 
rele 10 și 17, deci de cum 
se luminează bine de ziuă 
și pînă pe-riserăt, din 22 
decembrie și pînă în 6 
ianuarie.

După ce l-ați întîlnit pe 
Moșu’ în orășelul vostru, 
puteți intra liniștiți un-

-deva, la căldurică. Ce J 
ziceți, v-ar place- o pa- ț 
radă a modei 7 ! Ei bine, 1 
veți avea o paradă a mo- ’ 
clei pentru voi, la Casa 
de Cultură, în 27 decem
brie, între orele 14 și. 16. 
Veți putea vedea zilnic 
filmele care" vă pasionea
ză, la Studio Patria, (o- 
rele 10 și 12). Teatrul de 
păpuși vă așteaptă toț la 
Casa de Cultură, în 4 și 
5 ianuarie, începînd cu 
ora 2 a după-amiezei. Iar 
cei inițiați într-ale jocu
lui de șah sint convinsă i 
că jse văd .deja cîștigători ’ 
ai campionatului copiilpr, j 
cu desfășurare, la 
Sporturilor, în 3 și 4 
nuaria (orele 10—14).
Și-ăcum vă mai spun 

va, tot' încet, dar la 
rechea stingă. La bal 
fost vreodată ? Fie că 
fie că nu, eu vă invit pe 
toți la Balul Prichindei
lor, în 6 ianuarie (oră 
14) tot la Casa de Cultu
ră. Nu-i de „cleștar" dar 
e al vostru !

Să tot fii copil I Șl să 
tot fie. vacanță...

NATALIA VASIL
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• AUDIȚII DE COLINDE. Mu
zeul de Artă Populară din Orăș- 
tie. a organizat ieri, 21 decem
brie 1992, la sediul său, un in
teresant și atractiv program, cafe 
a cuprins audiții de colinde sub 
genericul „Florile dalbe", pri
lej' de ascultare a unor colinde 
vechi, inedite, din ; neasemuita 
zonă folclorică a Orăștiei. (I.V.)

• CADOURI PENTRU COPII 
ȘI NU NUMAI .. în localitatea

Criscibr, de cîteva zile, S.G. 
„TĂVI—COM—IMPEX S.R.L. a 
deschis un punct de vînzare a 
produselor lactate. Preocuparea 
susținută și colaborarea fruc
tuoasă cu S.C. Devil S.A. Deva 
a patronului, dl . Octavian Doț, și 
a directorului LenuțârMarioâra 
Martin, sînt mult apreciate de 
locuitorii care găsesc zilnic lapte 
bătut la pungă, smîntînă, brînză, 
frișcă. Dar în această perioadă 
nici cei mici nu au fost uitați. 
Pe adresa sindicatului de la 
Barza, societatea - comercială sus 
amintită a livrat obiecte, dul
ciuri și citrice în valoare de 4

milioane de lei, care se vor trans
forma în ' pachețele cu cadouri 
de Crăciun, pentru copiii mine
rilor. Patronul a pus adaos co
mercial minim, astfel ca pache
țelele să fie mai consistente. 
(Al.J.)

• SEDIU NOU. în urmă cu 
cîteva zile, S.G. „Avram Iancu" 
Brad, director dl Laurențiu Ver- 

; deș, și-a mutat sediul într-un 
nou local. „Noua casă" a socie
tății este situată la parterul blo
cului nr. 17 de pe strada Inde
pendenței, în vecinătatea rotise- 
riei nr. I și a magazinului Ro- 
marta. (Al.J.)

• ȘOFERUL ERA BEAT. Ce 
a făcut, ce nu 'a făcut, dâr Si- 
mion David din Hunedoara s-a 
urcat la volanul mașinii 4-HD- 
8123, după ce a consumat al
cool. Drumul însă i-a fost scurt, 
întrucit pe șoseaua Hunedoara 
— Teliuc a intrat în coliziune 
cu un autobuz. De data asta "a 
scăpat- destul de ieftin, dar... 
(V.N.)

județul Hunedoara, căruia 
i-a revenit cinstea să găz
duiască o asemenea ma
nifestare de ținută la ni
vel național. Spectacolul în 
sine a constituit un prilej 
deosebit pentru a readuce 
în actualitate neprețuite
le comori ale cîntecului, 
portului și obiceiurilor po
porului român legate . de 
sărbătorirea Crăciunului și 
a Anului Nou.

Subliniem că eforturile 
organizatorilor — Consiliul 
Județean Hunedoara, In
spectoratul pentru Cultură 
al județului Hunedoara, 
Centrul de Conservare ; și 
Valorificare a Tradiției și 
Creației Populare din ju
dețul nostru, în colaborare 
cu Televi-Hinea Română 
— au fost încununate de 
mult succes, spectacolul ex
traordinar mergînd la ini
mile și sufletele spectatori
lor dornici să fie părtaș! 
nemijlociți la marile bu
curii și simțiri ale neamu
lui nostru prilejuite de tra
diționalele și înălțătoarele 
sărbători ale Crăciunului șl 
Anului Nou.

Restituindu-ne în modul 
cel mai autentic posibil ne
stematele comori ale obi
ceiurilor și portului sfteci- 

, fie românești, spectacolul 
„V-aducem colinda noas
tră" a fost răsplătit cu ‘bi
nemeritate aplauze, iar 
micilor colindători le-au 
fost oferite, după datina 
străbună, daruri, din partea 
organizatorilor. (N.T.)
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ABONAMENTE 
LA ZIARUL 
„CUVÎNTUL 

LIBER"

Anunțăm pe cei 
interesați că factorii 
poștali și difuzorii 
de presă efectuează
abonamente Ia zia-
rul „Cuvîntul li-
ber" pentru luna
ianuarie 1993. Abo-
namentele se pot
face pînă în ziua
de 29 XII,.a.c. in-
clusiv.
Costul unui abo-

nament lunar este
de 200 de lei, la
care se adaugă ta-
xele poștale.

spectacol.de
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„GRĂDINARI Al TIMPULUI 
LIBER AL COPIILOR"

Clubul elevilor și copii
lor din Deva rămîne sin
gura instituție specializată 
în care treizeci la sută din 
populația orașului .— e- 
levi în principal — își pe
trec timpul liber. Pentru 
că e imposibil ca, după 
orele de curs, aceștia să 
nu simtă nevoia unei des
tinderi și, deopotrivă, să 
dobîndească ceva util, să 
dea frîu liber talentului, 
unei pasiuni, să vadă că 
iese ceva din mina și’ pri
ceperea lor. Pornind de 
aici, vrem să vă mărturi
sim că Clubul elevilor din 
Deva manifestă o largă 
deschidere spre pasiunile și 
aspirațiile copiilor, deși, la 
această oră, se confruntă 
cu greutăți greu de depă
șit fără un sprijin real. Și, 
cînd e vorba de copii, par
că acest sprijin ar trebui 
să „vină" fără a mai ră
mîne cineva pe gînduri.

— „Ești grădinar, sa— 
pă-ți grădina" amintea o 

x
Copilul, ființă vulnerabilă, are nevoie de 

sprijinul adultului...

vorbă din bătrîni dl prof. 
Viorel Manolescu, directo
rul Clubului elevilor și 
copiilor Deva, în interviul 
acordat. Sîntem conștienți 
de faptul că ne aflăm în 
postura de grădinari ai 
timpului liber al celor mici. 
Urmează vacanța de iar
nă, vor urma și altele. Ne 
gîndim ce voiri organiza 
pentru copii ca să se sim
tă bine la r.oi, pentru că 
posibilități nu prea avem. 
Nu știm da.ă se va mai 
face orășelul copiilor, ce 
gîndește Primăria în acest 
sens.

— Ați participat, de cu- 
rînd, die director, la Brăi
la, la un seminar metodic 
al directorilor cluburilor 
copiilor din municipiile re
ședință de județ. Cu ce 
constatări v-ați întors de 
acolo ?

— In aproape toate lo
calitățile reședință de ju
deț s-a realizat o largă 
deschidere a organelor lo
cale, a factorilor de deci
zie județeni, agenților e- 
conomici și privați spre 
copii, în fond spre copiii 
lor și ai semenilor lor. Un 
act al Convenției Inter- 
națipnale prevede, la art. 
31, dreptul copilului la o- 
dihnă și timp liber, la ac
țiuni recreative proprii 
vîrsteî. O anumită stare de 
fapt a făcut ca la noi, în 
țară, toată atenția să se 
îndrepte, după Revoluție, 
spre copiii cu deficiențe ; 
la cei normali nu se mai 
gîndește nimeni. Copilul, 
ființă vulnerabilă, are ne
voie mai mult ca oricînd 
de sprijinul adultului.

— Vă rugăm să concre
tizați.

— Noi avem un buget a- 
locat de Inspectoratul Șco
lar Județean care este în
să infim. Dar, avem drep
tul să beneficiem și de al
te surse pentru extinderea 
acestui buget. Mă gîndesc 
la sponsori. La Brăila s-a 
înființat „Clubul susțină
torilor Palatului Copiilor", 
președinte de onoare fiind 
chiar dl prefect al județu
lui. Acesta a adresat un 
apel de suflet celor care 
doresc să sprijine clubul. 
Poate va fi posibil și la 
noi acest lucru. Pentru că 
baza noastră materială 
trebuie „actualizată" me
reu. Noi, cu un număr im
presionant de copii, batem, 
zi de zi, pe niște calcula
toare de aproape- 10 ani, 
extrem de uzate. Dar și la 
celelalte cercuri situația nu 
este mai bună : mă gîndesc 
la cele sportive — aveam 
niște carturi pe care nu 

le-am mai putut întreține, 
cartodromul, construit cu 
trudă .în Micro *15, ne-a 
fost luat de Primărie, pe 
el fiind amplasat acum 
talciocul. N-am primit ni
mic în schimb. Am cerut 
să construim o bază de te
nis de cîmp, să se știe că 
a fost dat un spațiu pen
tru joaca copiilor. Nu a- 
vem o sală de spectacol, 
iar a închiria una este 
peste puterile noastre fi
nanciare. Copilul simte ne
voia competitivității. Sau e- 
xemple mai mărunte : o 
coardă de chitară costă 200 
lei ; avem casete video 
înregistrate... de ani de zi
le ; la cercul foto nu mai 
putem cumpăra un cm pă
trat de hîrtie, soluții de 
developare etc, fiind ne
voie să vină cu ele de a- 
casă. Le oferim copiilor 
deschiderea spre muzica u- 
șoară pe care o simt și e 
la sufletul lor, dar... lipsa 
banilor își face simțită fan
tastic prezența.

— într-adevăr, lipsa ba
nilor generează o situație 
îngrijorătoare.

— Copiii trebuie învățați 
să facă ceva că altfel „ci
ne nu face nimic învață să 
facă rău". Avem nevoie de 
sprijinul sponsorilor, dar 
și de un buget mai serios 
din partea statului. Cred că t 
„purgatoriul" prin care au 
trecut aceste instituții e 
necesar să se încheie. Avem 
nevoie ca de aer de un 
„Club al susținătorilor co
piilor". Dacă în alte jude
țe se poate, credem că și 
la noi se pot încerca lu
cruri asemănătoare.

MINEL RODEA

Bătaia tobelor colindă
torilor din Vălișoara a 
deschis spectacolul orga
nizat de curînd de Asocia
ția pentru schimburi cul
turale între județul Hu
nedoara și țările francofo- 
ne - „FRADEV", cu oca
zia zilei UNICEF.

în ambianța plăcută a 
sălii mari a Palatului Cul
turii, puse la dispoziție cu 
amabilitate de către Uni
versitatea' Ecologică, copiii 
au fost stăpîni, umplînd 
pînă la refuz sala» Ei au 
creat o atmosferă veselă, 
destinsă, dar nu gălăgioa
să. Pe scenă, s-au perin
dat copii da Ia Școala nr. 
1, nr. 2, Școala Normală 
„Sabin Drăgoi", Grădinițe
le germană, maghiară, Li
ceul de Artă, Fundația Ti
neretului Liber și, desigur,
SWAWAVAVWAWAV.yrr.V.VAWA VAW/AWAVAW>W/AWiWAWAW/AVAVAWAV.SVrA,r

Autobuzul 31-HD-313, De
va — Tg. Jiu, pleacă din 
autogară „la fix" : 6,30. Ia 
călătorii din stații și din
tre stații, îi lasă acolo un
de doresc. Oamenii îl vor
besc numai de bine pe șo
ferul Romulus Turcu. La 
rîndul său, îi cunoaște bi
ne pe navetiști. îi duce de 
mulți aii spre treburile lor 
pe această rută lungă, giea.

în stații Aeroport — Pe
troșani bate un vînt tăios. 
S-a înserat de multișor și 
autobuzul de la Tg. Jiu 
spre Deva nu mai apare...

— Este 18,45, die con
ducător auto Romulus Tur
cu... De o oră vă aștep
tăm.

— Scuzați-mă. Am avut 
o defecțiune, o pană a per
nei de aer „pe față". In 
Sadu am reparat-o. Nu 
prea mi se întîmplă mie, 
pentru că îmi pregătesc și 
îngrijesc cu atenția mași
na, cunosc la perfecțiune 
traseul, dar... Fiind marți, 
trei ceasuri rele...

— De cîți ani „faceți" 
acest traseu ?

— Din 40 de ani de via
ță, jumătate i-am dăruit

TREUUA
„OWVKITUJUÎ LE©R”

„PÎINE CU GUNOAIE"
„Sint cititor al ziarului dv și vă 

stimez foarte mult. Vă rog să pri
viți și dv bucata de pîine pe care 
o pun în plic (menționez că nu este 
prima dată cînd am găsit gunoaie). 
Am cumpărat pîinea, dar am putut 
consuma doar o mică parte din ea, 
restul fiind plină de mizerii. Vă 
rog să luați măsuri pentru preve
nirea acestor neajunsuri". (Iulian 
Năstase, Deva).

N.R. Noi am tras doar un sem
nal. Măsurile trebuie să le ia alții' 
Sperăm s-o facă fără întîrziere.

CÎND SE VA FACE LUMINĂ ?
Dl loan Țifra, vicepreședintele 

filialei F.S.N. Simeria, a solicitat 
ziarului nostru sprijin în soluțio
narea unei probleme. Este vorba 
despre refuzul I.R.E. Deva de a 
încheia cu filiala amintită contrac
tul de furnizare a energiei electrice 
și de-a efectua legarea la rețea pînă 
nu achită suma de 2913 lei. Acești 
bani reprezintă valoarea energiei 
electrice consumate înaintea datei 
de 16 martie 1992, cînd filiala a 
încheiat contract de închiriere a 
spațiului cu R.A.G.GL. Simeria. 
înainte spațiul a fost ocupat de 
magazinul de menaj, care nu și-a 
plătit energia electrică din 1988. 
Dar, dl Țifra apreciază că cel mai 
mare consum de energie s-a reali
zat în perioada cît spâțiul a stat 
neocupat (deci după mutarea ma
gazinului), cîpd s-au făcut lucrări de 
sudură la buticul din vecinătate.

Filiala F.S.N. Simeria nu acceptă

să plătească energia electrică pe 
care au consumat-o alții și dorește 
să i se răspundă de ce nu se pre
tinde suma celor în cauză. Credem 
că în locul unor plimbări și hăr
țuieli inutile, ar fi bine să se re
cupereze banii de la cei care au 
beneficiat de energie electrică și 
să se facă odată lumină în această 
situație. (V. Roman)

LIPSEȘTE NU NUMAI g 
LAPTELE

Lingă Casa de Cultură din Deva 
există un magazin de prezentare și 
desfacere a produselor lactate, al 
S.C. „Devii" S.A. Am mai scris 
despre această unitate. Și mi se pare 
firesc să existe nemulțumiri din 
partea oamenilor cînd pe piață se 
manifestă o asemenea criză de 
lapte.

Dar ceea ce a nemulțumit-o pe 
dna Cecilia Ghișoiu este modul pre
ferențial în care se eliberează abo
namentele de lapte. <JJnor persoane, 
susține cititoarea noastră, li se eli
berează mai multe abonamente, fără 
șă li se pretindă certificate medi
cale. în schimb, altora li se dau- cu 
mare greutate aceste abonamente, 
Chiar dacă au certificate medicale. 
Oamenii sînt duși cu vorba, distri
buirea laptelui se face uneori în 
mod capricios, astfel îneît unii stau 
la rînd cu noaptea în cap și pleacă 
acasă fără lapte.

Din semnalele primite de la alți 
cumpărători am reținut că aici 
politețea și uneori corectitudinea 
iri servire sînt „articore" tot atît de 
deficitare ca și laptele, ; ,

SUFLET DE MAMA?

O ferfieie de 38 de ani, mamă a 
4 copii, și-a abandonat de un an 
de zile căminul. Tatăl copiilor este 
bolnav, minorii fiind în îngrijirea 
bunicii la Valea Brad. Mama (dacă 
o mai putem numi astfel pe o ase
menea femeie — n.n.) locuiește în 
Brad, str. Republicii, - bl. B4, sc. I, 
ap. 3, cu concubinul său, S.P.', fiind 
a treia „soție" a acestuia, dobîndită 
in același stil ca și primele două 
(prin abandonarea familiei). Cine 
ne scrie (și care dorește să sem
neze doar cu inițialele B.B.) ne cere 
sprijin, în speranța că poate vă- 
zîndu-se în ziar, pe cei doi îi va 
„ajunge rușinea", jar „mama” se va 
întoarce la copiii săi. Să dea Dum
nezeu !

LIPSA DE CIVILIZAȚIE

Din Deva, Al. Viitorului, bl.. O 4, 
ap. 3, primim din partea dlui 
Gheorghe Frumosu un răvaș plin de 
indignare. Ne relatează că noaptea, 
la începutul lui decembrie, familia 
vecină și-ar fi pus copilul mic 
să-și facă nevoile „în fața ușii 
mele, în semn de batjocură". Mai 
crede cititorul nostru că „a fost 
influențată" și femeia care face 
curat pe scară, deoarece n-a înde
părtat murdăria, pe care ar vrea 
,3-0 imortalizeze" cineva pe peli
culă. Indiscutabil că o asemenea 
manifestare denotă lipsă de civili
zație. Este regretabil, de asemenea, 
că între vecini apar neînțelegeri, 
care degenerează în astfel de ma
nifestări.

Colindă pentru Strasburg
Școala Generală Tdin Văli
șoara.

Ar fi prea greu să enu
merăm pe toți copiii sau 
profesorii care au pus su
flet în pregătirea spectaco
lului, iar dacă am aminti 
doar pe cîțiva dintre ei, 
am nedreptăți pe cei care 
nu au fost numiți. De a- 
ceea, e suficient să spu
nem că veselia, spontanei
tatea și, desigur, nivelul 
bun al prestației artistice 
au garantat succesul spec
tacolului. în această zi, pă
rinții, bunicii și profesorii 
care au fost prezenți în 
sală, și-au putut permite 
luxul de a redeveni: copii 
pentru două ore.

în acest răstimp, pe sce

volanului, iar dintre aceș
tia, mai mult de jumăta
te m-am aflat numai pe 
această rută Deva — Tg. 
Jiu. Adică nu singur, zi de 
zi, ci în brigadă cu cole
gul și ruda mea loan Vîl- 
celeanu, cu care mă înțeleg 
foarte bine. (Unul dintre 
cele mai vechi, mai expe
rimentate și mai apreciate 
echipaje de la S..G. „Hațeg- 

trans" S.A. Hațeg — n.n.). 
De fapt, eu mă înțeleg bi
ne cu toți, că sînt și li
der de sindicat la călători, 
la societatea noastră.

— Aveți o meserie grea. .
— Foarte grea. Și nu atît 

fizic, cît mai ales psihic. 
Purtăm zilnic răspunde
rea pentru viața atîtor oa
meni. De noi depinde ca 
ei să ajungă la timp ori 
să întîrzie de la rosturile 
lor. Eu lucrez și la țară, 
unde locuiesc, la muncile 
pămîntului. Dar seara nu-s 
așa de frînt ca atunci cînd 

nă au alternat colindele 
românești, cu scenete, cîn- 
tece în limbile franceză, 
germană și maghiară, spec
tacolul încheindu-se cu o 
paradă a măștilor — dintre 
care multe au fost premia
te — și desigur cu un e- 
xuberant carnaval al co
piilor.

La reușita spectacolului 
au contribuit cu multă bu
năvoință Biblioteca Jude
țeană, Inspectoratul pentru 
Gultură, Clubul Copiilor, 
Studioul TV Devâ, S.0. 
Romsilva S.A., precum și 
S.0. Florea S.N.0., care 
a oferit dulciuri pentru 
copii.

Dar spectacolul acesta 
de fapt — va continua,

cobor de la volan. însă 
îmi place meseria mea, o 
fac cu dragoste, cu înțe
legere și respect față de că
lători. Eu vdrbesc frumos 
cu toată lumea.

— Și la țară unde lo
cuiți ?

— Păi sînt din Rușor,- 
comuna Pui. Am casa oa
recum aproape de șosea. 
Soția știe după mersul mo

pe drum...
torului cînd trec eu spre 
Tg. Jiu ori spre Deva. De 
multe ori mă așteaptă în 
stație cu mîncare. Că eu 
mai mult dorm nopțile în 
hotel la Deva. Dacă ajung 
la orele,20—21, iar a doua 
zi trebuie să plec iar în 
cursă,.. Noroc că soția și 
copiii — fetița în clasa a 
VI a și băiatul la grădini
ță - mă înțeleg și avem 
o viață tihnită.

— Ce-i mai greu în me
seria dv, die Romulus Tur
cu ? 

întrucît expoziția de dese
ne pe temă Crăciunului, 
realizată de elevii de la 
Liceul de Artă, împreună 
cu casetă video cuprinzînd 
colinde de Crăciun, precum 
și cele mai importante sec
vențe din spectacol vor 
pleca la Strasburg (Fran
ța), unde vor fi prezentate 
în cadrul Muzeului Muni
cipal.

Sîntem convinși că a- 
ceastă acțiune, ca și altele 
ce vor mai urma, să ducă 
nu doar la o mai bună cu
noaștere a culturii france
ze în județul Hunedoara, 
dar mai ales la o adevăra
tă și hună cunoaștere a 
culturii române în țările 
francofone.

giieorGre GRI N 
colaborator

~ E greu că nu prea sînt 
piese de schimb, anvelope, 
acumulatori, că nici carbu
ranții nu-s suficienți, că 
drumurile sînt cam rele, 
neîntreținute în mod co
respunzător. Mai nou, ne 
sperie „meseriașii" ăștia 
autohtoni cu mașini străine. 
Circulă cu viteză excesivă, 
ne orbesc cu farurile, ce 
mai, sînt adevărate perico
le pe drumurile publice. A- 
poi nici faptul de a dor
mi nopți Ia rînd, ani de 
zile, la hotel și nu la ca
sa ta nu-i 'chiar de neluat 
în seamă.

— Evenimente de Circula
ție a'ți avut ?

— Eu, în 20 de ani de 
„volan", nici măcar nu am 
zgîriat o mașină, iar per
misul de conducere îmi 
este imaculat. Am dus o 
mașină la casare cu 
500 000 de km la bord, fă
ră RK, Cu actuala afn 
parcurs 300 000 de km, de 
asemenea, fără să umblu 
capital la ea.

— Vă doresc drum bun 
în fiecare zi și sănătate !

DUMITRU GHEONEA

sc — afro — tera — sa 
SIMERIA

Vă asigură din stoc :
• anvelope 155 x 13 marca GOOD YEAR
• tablă ondulată zincată
• acumulatoare pentru autocamioane, trac

toare si autoturisme cu garanție 6 luni si un an,
(1371)

S.C. „SITEX DUMBRAVA” S.A. SIBIU 
str. Pădurea Dumbrava, nr. 20, Sibiu 

Achiziționează Ijnă țurcană nespălată și 
spălată de Ia populație și agenți economici 
producători de lină.

Preț negociabil.
Informații la telefoanele 092/422434; 092/ 

423129, 092/422750, int. 132. (1387)
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PENTRU O SEARA A VIEȚII
O binecunoscută Intim- bucuria însoțirii in viață.

plare mi-a dăruit împliniri 
întru bucurie. Am vizionat
— cu cîteva zile în urmă

— la televizor o excepționa
lă, emisiune despre „vîrsta 
a treia“, în care nu reali
zatorii s-au remarcat, ci 
toți cei cărora vîrsta le e- 
ra hotărnicită. A fost un 
prilej de gînd, de emoție, 
de ciudată amintire și de 
tot atît de ciudată întreba
re despre noi înșine.

La cîteva zile — și aici 
cred că întîmplarea este un 
prilej de necredință în si
ne — am participat ca in
vitat al unui bun prieten
— la „Serile de romanțe 
ale Simeriei".

Spun „Simeriei", pentru 
că am .avut certitudinea — 
prin însăși prezența oficia
lităților — că întregul oraș 
s-a dăruit și sa dăruie a- 
cestei nevoi de tinerețe, de 
bucurie a amintirilor.

Nu au fost prezente nu-, 
-mai „vîrsta a treia", ci și 
„a patra", precum ți vîr- 
ste tinere. Dar totul purta 
însemnul nevîrstniciei. 6u 
toții am urmărit romanțele 
interpretate de Daniela 
Borcan, Pavel Ilica, Gră- 
ciuneac Traian, Nelu Ban 
Fîntînă, Lîvia Olaru — 
din Deva, cînte.cele de pe
trecere, dansurile clasice și 
unicitatea interpretativă a 
lui P. Prună — invitat bra
șovean.

Seara a avut și concur
suri de catrene, de epigra
me, de „recunoașteți ro
manța", precum și antre
nul firesc al acestor în- 
tîlniri.

Ceea ce m-a impresionat 
a fost — și sper că fii-va
— civilitatea tuturor, în
semnul de familie pe care 
l-au purtat toți cei aflați 
în cumpăna acestei seri. 
Nu singurătăți tinerești și 
căutări, uneori pierdute în 
rîuri de neomenie, de 
parteneri și partenere, ci

Fără a fi un „egoism în 
doi" — cum spun francezii 
—, ci o complementaritate 
a lumii în care doi înseam
nă de fapt o credință și o 
nădejde de mai mult și de 
bucurie în fapt a tuturor.

Toți organizatorii — și 
în primul rînd incompara
bilul Pilu Mercea — me
rită nu cuvinte de laydă 
și de simplă mulțumire, ci 
aleasă preasinceră grati
tudine.

Eriumerîndu-i pe toți cei 
ce-au dat plinătate serii 
(în orchestră I. Verniches- 
cu, T. Aciu), cred că se cu
vin trei remarci : Mona 
Scotti — binecunoscută so
listă a Radioteleviziunii ro
mâne, cu aceeași voce de 
limpezimi și cu aceeași dă
ruire interpretativă ; Emil 
Tarnovetki — un binecu
noscut solist și violonist 
care, dincolo de poliglotis- 
mul său, a cucerit prin 
farmec personal și mai 
cu seamă prin cîntecele 
dedicate României („Țara 
mea și mîndra mea"); Ște
fan Răduț — căruia nici 
o limpezime a cugetării 
despre muzică nu i-a fost 
și nu-i este străină. îl știm 
același, împovărat nu de 
norii sau anii care trec, ci 
de oamenii care-i dau bi- 
necuvîntarea sufletului. Ro
manța sa „Eu nu te-am iu
bit pentru-o, singură zi" 
e un neîndoielnic gînd la 
iubire, la viață, la tot ceea 
ce dă sens lumii : muzi
ca și poezia.

„Seara simeriană a ro
manțelor" este — după cî- 
te știu — unică și cu atît 
mai vrednică de a fi ur
mată. Ea nu trebuie să 
devină un crepuscul ; ea 
trebuie să se statornicească 
ca o seară a vieții, indi
ferent de ani și de tulbu
rătoarele Iir amurguri.

EUGEN UURZA

Primarul Devei
(Urmare din pag. 1)

județ, rugîndu-i să insiste 
pentru crearea unui cadru 
legislativ care să asigure 
o autonomie reală.

— Ar fi bine, poate, să 
apelați la subscripție pu
blică, la sponsorizări.

— Ne-am gîndit la asta 
și o vom face. Sper într-o 
colaborare, în aplicarea a- 
cestei idei, cu ziarul „Cu- 
vîntul liber".

— Die primar, un om de 
pe strada Călugăreni ne-a 
sesizat faptul că jumătate 
din casele de aici au gaz, 
iar celelalte nu. Sînt per
spective să primească gaz 
și cei ce -nu au ?

— Sînt și încă dbstul de 
apropiate. Am primit su

plimentarea cotei cu încă 
500 mc. Sigur, prioritate 
vor avea blocurile ce n-au 
•asigurat încă gazul metan 
— mai sînt șase — dar vom 
racorda și circa 200 de 
case particulare, printre a- 
cesțea numărîridu-se și ce
le de pe Călugăreni, la 
care v-ați referit. în anul 
viitor vom extinde rețeaua 
și în cartierele Viile Noi 
și Ceangăi. Mai încolo ne 
gîndim și la Sîntuhalm. Și 
aici însă ne lovim de lip
sa de fonduri.

— Cetățenii vor suporta 
și ei o parte din costuri, 
nu ?

— Sigur că da. Introdu
cerea gazului costă circa 
70 000 lei pe gospodărie, or 
lemnele pentru o iarnă se 
ridică la tot atît. Ne gîn
dim că lucrările necalifica
te — săparea șanțurilor în 
speță — să le facă oame
nii.

știe ce face
— Die primar, știți 

că în' casa de cultură 
plouă ?
—■ Știu. Avem șase- milioa

ne de lei pentru repararea 
acoperișului acestei frumoa
se și deosebit de utile clă
diri a municipiului reșe
dință de județ. Lucrările 
respective vo» începe în 
curînd. îi mai informez 
pe conorășenii mei că mar
mura din exteriorul clă
dirii a început să se dis
loce. Noi am adunat tot 
ce s-a pUtut și am depozi
tat în Ioc sigur. Am discu
tat cu S.C. „Marmura" S.A. 
Simeria, care ne-a promis 
să ne pună la dispoziție 
alte plăci în locul celor 
lipsă. Așa că în primăvara 
viitoare vom reface ceea 
ce s-a deteriorat.

— Discuția noastră nu 
poate ocoli perspectiva, în 
special cea apropiată.

— La cîteva - aspecte ale 
acesteia m-am referit. Mai 
adaug că vom introduce a- 
pa potabilă în cartierul 
Viile Noi, cu sprijinul Ter
mocentralei Mintia. In cu
rînd vom deschide în De
va, în colaborare cu o fir
mă austriacă, un magazin 
de muzică. încă nu am 
găsit spațiul necesar.

— Die Hagea, în alege
rile locale ați candidat, 
parcă, pe lista Cheii. Gre
șim cumvjj ?

— Nu greșiți, dar n-qre 
nici o importanță asta. De 
cînd am fost ales primar 
nu fac nici un fel de po
litică, afară de aceea a in
teresului oamenilor ce tră
iesc în acest frumos mu
nicipiu.

I
*

I 
a 

I 
w 

I 
a 

I 
w 

I*
I
*

I
I*
I*
I*
I 
I 
I
*

I 
I
*

I
*

I 
I
*

I
*

I
*

I
I
*

I*
I 
a 

I *
1I*
I
I
w

I* .
I• *
I 
I*
I a
I
I*
I*
I 
I*
I* 
I ' *
I
I. *
I
a

I*I I*I*
I*
I*
I
*
I*
I

S.C. „CARMETAPLAST" DEVA S.A. 
str. E. Gojdu, nr. 73,

Organizează la sediul societății comerciale, 
în ziua de 20. 01. 1993, ora 15, licitație publică 
pentru închirierea spațiilor disponibile de la 
cariera Banița și anume :

9 depozit subteran
• magazii
• clădire birou
• rampă de încărcare
• baracă metalică
Preț de pornire a licitației 200 lei/mp.
Tot în data de 20 ianuarie 1993 organizea- 

licitație publică pentru vînzarea de utilajeză
disponibile, după cum urmează :

• rezervor motorină
• dulapuri metalice
9 mașini găurit MG 12,5 și MG 40
• granulatoare GR 6 •
• aparat reanimare
• mașină de frezat
• mașini de rabotat
• polizor PD 500
• mașină rectificat
• redresoare de sudură
• bascule SRD
• batiuri presă
• recipient aer 15 mc
Informații la telefoane 627106, 627107, bi

roul mecano-energetic-investiții.
Taxa de participare este de 2 000 lei și se 

va achita pînă în data de 20. 01. 1993, ora 14. 
(1377)

S.C. ARDEALUL S.A. DEVA 
cu sediul în Deva, Pța Victoriei, nr. 8 
Organizează în data de 30. 12. 1992, ora 15, 

la sediul societății
LICITAȚIE DIRECTĂ 

conform H.G. nr. 140/1991, modificată și repu
blicată, pentru atribuirea în locație de gestiu
ne' a Cofetăriei „CRINUL“, cartier DACIA 
DEVA.

Garanția de participare la licitație este 
20 000 lei.

Taxa de participare la licitație este 
2 000 lei.

Garanția și Taxa de participare se Vor
chita Ia casieria societății pînă cel mai tîrziu în 
data de 27 decembrie 1992.

Documentația licitației va putea fi consul
tată la sediul societății.

Informații suplimentare la telefon 619540. 
(1380)

de

de
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LICITAȚIE 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

PESTIȘU MIC 
JUDEȚUL HUNEDOARA 

Organizează în condițiile articolelor 10—15 
din Legea nr. 50/1991. o licitație publică în ve
derea concesionării unor terenuri din cadrul 
zonei de agrement Valea Nandrului, pentru rea
lizarea unor case de vacanță și a unui motel- 
restaurant conform documentației de urbanism 
aprobată potrivit legii, după cum urmează:

• 26 case de vacanță pe parcele de pînă 1a 
250 mp fiecare, amplasate pe un teren situat 
pe malul sting al pîrîului Valea Petacului.

Taxa anuală minimă de concesionare este 
de 100 lei/mp.

• Motel-restaurant pe un teren în supra
față de 1225 mp.

Taxa anuală minimă de concesionare este 
de 300 lei/mp.

Informații suplimentare și consultarea plan
șelor de detaliu se pot obține zilnic intre orele 
11—14 de la sediul Consiliului local a) comu
nei Peștișu Mic. .

Documentele licitației și instrucțiunile pen
tru ofertanți se pot ridica contra cost de la se
diul Consiliului local al comunei Peștișu Mic.

Garanția de participare la licitație va fi de 
5 000 lei pentru o parcelă de casă de vacanță 
și de 18 000 lei pentru motel-restaurant.

Ofertele se depun pînă la data de 5 ianua
rie 1993, ora 15, la sediul Consiliului local al 
comunei Peștișu Mic.

Licitația va avea loc in ziua de 6 ianuarie 
1993, ora 9, Ia sediul Consiliului local al comu
nei Peștișu Mic. (1376)

Societatea Comercială

ta numai 175

SE ACORDĂ REDUCERI DE PREȚ 
PENTRU CANTITĂȚI IMPORTANTE 

_______________?_______________________________________ • ■»

S.C. KIT-KAT
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A deschis un nou magazin in municipiul 
Deva, în str. Andrei Șaguna, nr. 16 (lingă Poli
tia Municipală) si

VINDE EN GROS ȘI EN DETAIL 
următoarele sortimente de mărfuri: 
• țigări • cafea • ness • băuturi alcoo

lice • dulciuri 9 portocale 9 «margarina im* 
port • cosmetice de o deosebită calitate și fi- 
nețe.

Toate produsele la prețurile cele mai a- * 
vantajoase. [

Stimați clienți, vizitați magazinul .nostru ! * 
Relații suplimentare și comenzi Ia telefoanele I 
611493 și 616172.

PATRONUL FIRMEI, NASER HATTAB, 
Vă așteaptă și vă dorește Sărbători fericite 

„La mulți ani !“

* 
ti
I

I 
(1360) j
— I

*

IS.C. VINALCOOL DEVA S.A.

Efectuează în perioada 14 dec. — 31 dec. I 
1992 mari ] 
— 20 la sută, la următoarele 
băuturi:

9 Rachiu superior
9 Rachiu alb
9 Vodcă
9 Rom superior
9 Lichior Kiwi
9 Lichior Sarmis
Aceste sortimente se ) 

pozitele și magazinele societății aflate in Deva; 
Hunedoara, Orăștie, Petroșani, Brad.* (1372)

reduceri de prețuri, între 5 la sută Ș 
ută, la următoarele sortimente de t 

i i 
I
! 

pot cumpăra din de- 3 
ietății aflate in Deva, I

iI
I

SC „MATEX“ SA DEVA *
(ȚESĂTORIA DE MĂTASE) |

invită agenții economici interesați pentru î 
vizionare și ofertă de țesături de mătase din | 
producția anului 1993.

Unitatea noastră vă oferă : t
• Țesături tip mătase uni și imprimate în J

pas cu tendințele de modă pentru confecționa- < 
rea de bluze și rochii. ' |
« • Țesături din fire poliamidice șifonate, 3
sirate, hidrofobizate cu aspect mat și lucios | 
pentru confecții sport. *

• confecții sport pentru copii și adulți. I 
Prețuri deosebit de avantajoase.
Vă așteptăm ! (1381) |

4

S.C. „COMIXT MASTERS SRL 
DEVA

Vă oferă prin depozitul din strada Horla, 
nr. 9 (fostul depozit București — Berlin):

• dulciuri
9 produse electrocasnice
• 40 sortimente jucării CHINA
• piese auto Bosch
9 mașini de spălat Bosch ,
De asemenea, vă oferă la comandă orice I 

produs al firmei BOSCH. (131) j

i 
i
<4

I
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• VÎND apartament

VINZARl 
CUMPĂRĂRI

lemne, cu moară cu cio
cane, 220 V, 3 kw. Simeria, 
str. Al. Vlahuță, 23. (877)

« ■ _

e’SC „RIO
DRINKS" SA
ȘOARA,-PRIN

2 
camere. Deva, Al. Roma
nilor, tel. 620810. (871)

• VÎND ladă frigorifică
280 1, nemțească, cojoc 
bărbați, nou, pompă injec
ție. arbore cotit (noi) pen
tru microbuz Mercedes. Tel. 
620204. orele 19—21. (8741

• VÎND Dacia 1310 TX, 
an fabricație 1986. Telefon 
618738. după ora 16.- (872)

• VÎND convenabil casă
în Simeria. Tel. 623409. du
pă ora 18. (869)

• CUMPĂR bloc motor
Dacia 1300. Relații telefon 
623979. (867)

• VÎND -Dacia 1300. fa
bricație 1981, planetară lun
gă și dormeză. Deva tel. 
627523. 618165. după ora 
17 (865)

* — * —

• SC QUASAR E- 
l.ECTRO SRL Deva 
vinde televizoare co
lor Samsung, Walt
ham și Meeavision. De
va, bdul Decebal, bl. 
R. pirte.'. Tel. 611261. 

(666)
e— ♦— * - *

• VÎND garaj, str. 
ma, nr I. Hunedoara, 
713561. după ora 16. (817)

• DE VlNZARE : auto 
utilitară (dubiță) Iveco-Dai- 
ly, 3.5 tone, fabricație 1987, 
camionetă Mercedes 
D, fabricație 1984. 
mat i i tel. 95/619387.

• COLECȚIONER străin
cumpăr pe valută ' păpuși 
cu cap porțelan și din ce
luloid, jucării din tablă, 
podoabe de pom, mobilier, 
veselă, pentru păpuși, di
nainte de 1945. Tel. 092/ 
436734. (840)

• VÎND tractor U-650, 
stare foarte bună, fabrica
ție 1983. Tel. 618036, orele 
8—10, 18—20. (860)

• VÎND aparat de mărit
Krokus 4 și accesorii foto. 
Tel. 615391. (861)
• VÎND Fiat Ritmo, -ne

înmatriculat. Tel. 660091.
(862)

• VÎND urgent casă, gră
dină. Deva tel. 614648.

(864) 
.MWWUWVWWWWWV.

• FIRMA „TAND M“ 
SRL Timișoara cumpă
ră prin ferma din Iz- 
vin, jud. Timiș, berbe- 
cuți greutate minimă 
43 kg. Plata imediat, 
prețuri avantajoase. 

Relații la tel. 096/184640 
Timișoara și pentru in
formații tel. 625110 
Deva. (8731

Ho
tel

207
Infor- 

(844)

i

»• VÎND 500 1 vin. Tel. 
614592. (857)

• VÎND cazan încălzire 
centrală, nou, 
general, preț 
Tel. 660136,

combustibil 
negociabil. 
Sîntandrei.

(852) 
cîine lup,

Deva,
(853) 

Mintia,
(858) 
nou, 

mari și a- 
prelucrarea 

Tel. 619530, 
(803)

• VÎND pui 
vîrsta 10 sâptămîni. 
tel. 620815.

• VÎND 60 oi.
nr. 130.

• VÎND hidrofor 
congelatoare 
briht pentru 
lemnului, nou 
după ora 18.

• VÎND boiler electric 
■cazan cu sobă pentru
radiator electric cu 

' elemenți, dale 
■0 x 30 cm. De 

(875) 
ȘÎ

15 l, .< 
baie 
ulei, 
mozaic.
va, tel. 611952,

• CUMPĂR mărci.
dolari, ofertă serioasă. De
va, tel. 614156, 625493. (850) 

o VÎND . motor tăiat

SOFT 
TIMI- 

RE- 
PREZENT- s 'A DE
VA, VINDE EN GROS, 
CU ADAOS COMER
CIAL ZERO, SUCURI 
ȘI CONCENTRATE 
DIN FRUCTE EXO
TICE. ADRESA RE
PREZENTANTEI : DE
VA, STR. DEPOZITE
LOR, NR. 7 (ÎN GA- 
DRUL ICRTI). TEL. 
95/623320, PROGRAM : 
ZILNIC 7—15. (839)

• VÎND urgent carose
rie Mercedes, model 1974. 
Tel. 617531,. după ora 16.

* :(876)
• VÎND blănuri de vulpe 

argintie, argăsite. Simeria, 
tel. 660258, Teilor, 91. (878)
• VÎND Dacia 1310 (1984),

neînmatriculată, preț 1000 
DM. Tel. 611135 (8—16).

(879)
• VÎND combină muzi

cală. Deva. tel. 614550. (880)
• VÎND apartament 3

camere, caz Orăștie, tel 
642935. (881)

• CONSILIUL Local Ba
ia de Criș, scoate la lici
tație in data de 24 de
cembrie 1992, ora 10, spații 
comerciale. (887)
* •« •••****#**♦♦*»***•**♦*•

• VÎND loc de casă 
în orașul Bușteni, 
mp. zona Zamora, 
formații Deva, 
621673, după ora

500
In
tel.
16.

• CUMPĂR urgent gar
sonieră, apartament 2 ca
mere, etaj inferior, exclus 
Dacia și Micro. Tel. 968/ 
70160. (889)

• VÎND televizoare color
Philips și Orion, cu dia
gonala 67 și 51. Deva, tel. 
620824. (890)

• VÎND garsonieră Hu
nedoara, zonă centrală. In
formații la tel. nr. 617044.

- (891)

• VÎND apartament 2 
camere, din cărămidă. 
Sebeși bdul M. Viteaza, 
tel. 096/732361, pînă la ora 
15. (7158)

• SCHIMB apartament 3 
camere, cu apartament 
două camere,, sau garso
nieră, confort sporit. De
va tel. 625321. (729)

• A trecut un an de la
crimi șl dor' de cînd dra
gul meu soț

TRAIAN BADESCU

DECESE

PIERDERI
• PIERDUT adeverință 

nr. 670/1/6845, eliberată de 
comisia municipală de a- 
plicare a Legii fondului 
funciar Deva, pe numele 
Balazs M. Rozalia, cu do
miciliul în Deva, str. Mă- 

rășești, nr. 34. Se declară nu
lă. (9982)

• SCHIMB apartament 2 
camere, proprietate, cu a- 
partament 3-M camere de 
stat. Orâștie tel. 647018.

(841)

MATRIMONIALE

• VINERI, 11 decembrie, 
1992, între Orăștie șl De
va s-au pierdut doi saci cu 
ciorapi. Găsitorului bună 
recompensă. Tel. 92/42927.3, 
95/618823. (814)

• TÎNĂR, 30 ani, caută 
fată gospodină 20—30- ani, 
în vederea’ căsătoriei. A- 
dresa : Haidu Ioan-Marin, 
Baia de Criș, str. Tribunu
lui, nr. 51, jud. Hunedoara. 
Dumnezeule, dă-le noroc.

(868)

m-a părăsit pentru tot
deauna. „Nimic nu ai dus 
din lume/Cînd ai trecut 
de pe acest pămînt/Numai 
o ■ piatră/, La cap, lîngă 
mormînt“/. Soția Eleonora.

(877)

• FAMILIA îndoli
ată a celui care a fost 
dr. ing.

NICOLAE SIMȚEA 
mulțumește tuturor ru
delor, prietenilor' și 
colegilor, în special - 
colegilor de la Sta
țiunea Experimentală 
Pomicolă Geoagiu, care 
au fost alături de ea, 
la această dureroasă 
despărțire. (866)

închirieri
• GĂSIT pisică de rasă.

Tel. 615856, după ora 16. 
(820)

• S-A pierdut în zona 
Cărpiniș — Banpotoc o 
mînză neagră cu stea albă 
în frunte. Se oferă recom
pensă. Relații telefon 095/ 
661190 sau 095/660311, sau 
în Cărpiniș, nr. 71,'Gridan 
Antone. (834)

• PIERDUT autorizație 
nr. 5430 din 20 aprilie 1991. 
Se declară nulă. (849)

• PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Bar- 
boni Sorin. Se declară 
nulă. (863)

• PIERDUT legitimație 
serviciu eliberată de IE 
Mintia pe - numele Bălan 
Aurica. Se declară nulă.

(855)

• PIERDUT certificat ca
lificare muncitor ' betonist 
pe numele, Fizeșan Marcel. 
Se declară nul. , (895)

• PIERDUT legitimație 
serviciu eliberată de Si- 

c ■ derurgica SA Hunedoara, 
pe numele Pătrau Miron. 
Se declară nulă. . , (9494)

• PI gRDUT_ Legitimație• VÎND căruță, "câuciu- . • PIERDUT Legitimație
curi și abriht cu circular. veteran de război nr. - 
Simeria, str. Kogălniceanu, -181481 pe numele Norocea.
24. (894) C. Ioan, Se deolară nulă.

(815)

• CAUT garsonieră 
apartament 2 camere, 
închiriat, cu telefon, 
Orâștie. Informații 
642498.

• OFER de închiriat a— 
partament 2 camere, ne
mobilat, central, în ’ Hu
nedoara. Informații tel. 
612174, după ora 16. (883)

• OFER cameră pentru 
două fete, zona Progresu
lui. Deva, tel. 613103. (893)

• CAUT garsonieră pen
tru închiriat, eventual cu 
telefon, plată anticipat. Jlc 
va tel. 613167. \822)

COMEMORĂRI
9

• S-A împlinit un 
an de Ia tragicul ac
cident în urma căruia 
și-au pierdut viața cei 
carp au fost

geolog ȘTEFAN 
TALPOȘ 

ing. IQAN 
••ȘTEFANBSCU 

ingf.- CltrS’FIAN 
DIMANCEȘCU 

Transmitem compa
siunea și regretul nos
tru familiilor, ' pentru 
pierderea celor dragi. 
Dumnezeu șă-i odih
nească în pace! Ex
ploatarea Minieră Ve- 
țel-Mintia. (896)

• A.E.I. Chimindia. vinde 
la licitație, în data de 29 
decembrie, - 1992, ora 10, 
profil U și -țevi de diferite 
dimensiuni, din demolări. 
Vinde îngrășăminte chi
mice cu azot, din stoc și 
țevi aluminiu, pentru iri
gații. ■ Informații la tel. 
668304. (885)

O PIERpVT- carnet șo
mer, eliberat de Forțele 

» de Muncă Hunedoara pe 
numele Chiriac' Gabriela. 
Se declară nul. - (9499)

OFERTE 
OE SERVICII

ANAGAJEZ femeie. • _____ _____
îngrijire copil 4 • ani _(gră- 

■ : diniță). .Informații “
tel. 623677.

• VÎND Dacia 1300 De
va, tel. 613153. (892) .

• VÎND casă. apă. garaj,
grădină, posibilități gaze. * ANGAJĂM vînzători,
Hunedoara, tel. 721778. ■ barmani, merceologi. .Re

lații Deva, tel. 625385. (886)(9495)
• VÎND apartament , 3 

camere, - sobe, gaz, beci, 
balcon. Tel. 714513. (9496)

• VÎND Volkswagen 
Golf 1600 cmc, pe ben
zină, cu diferite piese 
schimb (necesită mici 
reparații), preț conve
nabil. Tel 095/720469.

(9497)
I

• .VÎND televizor color, 
nou, sigilat, marca Sumstar 
(Germania), diagonala 51 
cm. Tel. 716435. (9498)

• SC „Belisima" SRL 
Constanța, Filiala oraș Ștei 
(fost Dr. Petru Groza), jud. 
Bihor (100 km) vinde en 
gros mohair, adaos co
mercial zero. Tel, 99230234, 
non stop, (888)

Deva,
(856)

' • TRISTA și neui
tată va ramlne ziua de 

. 22 decembrie, pentru 
colectivul Re ei Au
tonome a Cuprului 
Deva, cînd se împli
nește un an de cînd 
ne-a părăsit pentru 
totdeauna cel care 
fost un bun-coleg 

ing. 1OAN
' ) ȘTEFANESCU 

director tehnic.. Noi, 
toți, nu te vom uita 
niciodată ! (900)

a

• SNC DIANA RETE-
GAN. angajează două tine
re vînzătoare, studii medii. 
Tel. 729488. (9488)

• INCOTA ATLAS REI 
SEN Sibiu efectuează trans
port persoane și pachete 
pe ruta Sibiu — Deva — 
Praga — Nurnberg — Heil
bronn —- Stuttgart, în 21 
decembrie. 8 ianuarie. 9 
ianuarie 1993.

Informații și înscrieri la 
telefon 618882. orele 16— 
21.

MV * «MV 9 9 9»99 9 999» 9 999

• „ÎN pragul vieții tale/ 
Te-ai dus pe veci./Lăsînd 
în urriiă jale/Ne-ai părăsit 
plîngînd/Pe toti cei 
te-am Iubit"/.

2

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament 
camera, proprietate, Hu

riedoara, zonă centrală cu 
apartament 2—3 camere, 
Deva (exclus Micro - 15). 
Informații la tel. 625110.

(873)

99 9I
9

I
«I

!
I ; Concursul se organizează la sediul filialei - î din orașul' Hațeg, str. Progresului» nr. 38 bis, |

- “ - -------------- - *
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I

FILIALA ELECTROCENTKALE H AȚEG- j 

încadrează prin concurs ', .
• anglist programator ajutor — 1 post |

în 28 decembrie 1992, ora 9.
înscrierile se fac la sediul filialei, comp. 

PIS. (1382)

COOPERATIVA MEȘTEȘUGĂREASCA

„DACIA" ORÂȘTIE

Organizează licitație în zilele de 28 de
cembrie 1992 și 11 ianuarie 1993, pentru vîn- 
zarea de active conform H.G. nr. 634 — 758/ 
1991 și a Deciziei UCECOM nr. 184/1992.

• Complexul Comercial Geoagiu-Băi.
Relații la sediul Cooperativei „Dacia” —

Orăștie, str. G. Coșbuc, nr. 7, telefon 641845. I
(1325) *
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l~“ - Vă invită să petreceți 'Revelionul
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OCOLUL SILVIC ILIA

t

str. Tudor Vladimirescu, nr. 15
Scoate la licitație publică, in data de 28 

decembrie 1992, autoturismul de fere# M461.' 
. Relații suplimentare la telefon 106, Ilia. ] 

‘ (1392) ‘

I
i

— I
<9

I
*
I

1992/j
* -w

I ' *
1

1/persoana. - :
la șefii unită JHor I 

încredere la serviciile noastre, ț

SOCIETATEA COMERCIALA 
„CORVINUL" S. A. HUNEDOARA

1993 la unitățile reprezentative ;
• Restaurant „UNION” _ '
• Restaurant ^GAMBRINUS '
t Restaurant „TRAIAN" c
Preț informativ 3 000 lei/perșoană. 
Informații și înscrieri î

respective.
, Apelați cu ...v >«. ,

avînd garanția petrecerii unul revelion plă- j 
cut. <1305) ;

1
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ocupa-1
1 posti 
1 post I 

ia- î

i
I

REGIA AUTONOMA DB GOSPODĂRIE 
COMUNALA ȘI LOCATIV A 

D EV A

•SASU FAUSTINA

GRUPUL ȘCOLAR INDUSTRIAL 
M.R. SIMERIA

Dormi în pace 
blind 1 Nu te vom 
Gostl, Olguța, Adi.

suflet
uita 1 
(851)

anunța

Intenția de modificare a tarifelor, con
form art. 15, din H. G. 412/92t începînd cu 
luna ianuarie 1993. . ‘ (1393)

str. Șoseaua Națională, nr. 136 
ANUNȚA'

Organizarea concursului pentru 
următoarelor posturi:
• administrator școală —
• secretar șef . —
Concursul va avea loc în data de 25

nuarie 1993, Ia sediul unității.
Relații suplimentare și bibliografia, la 

cretariatul școlii, telefon 660453.
(1390)I

99 9 9 9999 9 9 ^999t 9 99999 9
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