
Ga în tot judeţul/ ca în întreaga ţară; 
şi-în Haţeg apar tot mai multe unităţi pri
vatizate. Domeniul cel mai căutat — ca 
pretutindeni — comerţul. Şi îndeosebi co
merţul mărunt, uşor: adică se cumpără 
dintr-o parte şi se vinde în alta. Marfă' 
de toate gemurile, din ţară . şi din străi
nătate — măi ales. Sigur, cu adaosuri e- 
xorlşitante, necontrolaţe, aducînd „eomer- 
sanţilor“, de profesie sau amatori, pro
fituri considerabile. „Ne-au speriat, dle, 
comercianţii ăştia particulari, îşi exprima 
indignarea şeful unei unităţi comerciale 
de stat. Noi voih da faliment, pe rînd. Ei, 
Văd că rezistă toţi".

Vor rezista, de bună seamă, cei ce vor 
face comerţ mai bun, mai civilizat, mai 
diversificat, mai pe ţwnga „contribuabilu
lui". Dar şi în Haţeg au apărut unităţi 
particulare şi în alte domenii declt co
merţul; în prestaţii şi chiar în producţia 
de diferite bunuri materiale, unele cu re
zultate destul de bune. „Pînă în prezent, 
în oraşul nostru s-au deschis mai mult 
de 170 da unităţi private — ne spune dl 
Vaier Ungur, inspector la Circumscripţia 
Fiscală Haţeg. Activitatea este benefică 
pentru oraş. linii privatizaţi, cum sînt, de 
exemplu, Anton Opruţ şi Dănuţ Gordea- 
nu, au repus în valoare clădiri vechi, cu

grad avansat de degradare, cei mai gnulţi 
efectuează un comerţ civilizat, abundent, 
prestează servicii diverse, plătesc impozi
te corespunzătoare, se zbat să trăiască. 
Din păcate, însă, iunii difştre privatizaţi, 
după ce şi-au atins scopurile, au înce
tat relaţiile cu primăria, au renunţat să 
se mai implice în soluţionarea unor pro
bleme de interes local.

xagerează cu adaosurile comerciale, din 
dorinţa de a se îmbogăţi repede, negli
jează ordinea şi curăţenia în unităţi, nu 
pun preţ pe prezentarea mărfii, nu.mani
festă suficientă solicitudine faţă de clienţi 
— condiţii indispensabile activităţii pri
vate.

Dl Vaier Ungur a ţinut ,să sublinieze 
şi citeva dintre unităţile privatizate şi

Se privatizează lumea şi la Haţeg
. Sînt şi întreprinzători 'ţâre doresc să-şi 
extindă activitatea, însă n-o pot face din 
cauza lipsei de spaţii. Alţii comit greşeli 
deoarece nu- cunosc (şi nu se străduiesc 
să cunoască n* n.n.) legislaţia în vigoare, 
însă noi; în controalele pe care le efec
tuăm, încercăm şă-i aducem la realitate, 
la exigenţele pe'care le implică tranziţia 
la economia de piaţă".

Aşa este. In plus, trebuie spus că des
tui întreprinzători particulari — după 
cum am putut constata şi la Haţeg — e

întreprinzătorii particulari din Haţeg ca
re au o activitate perseverentă, pozitivă : 
„S.C. „Agroturism" S.R.B. — servicii în 
agricultură, S.G. „Adsofi" S.R.Iv. —• pres
tări programe pe calculator, S.C.: „Opruţ- 
Ionaş" S.N.C-, —• tîmplărie, S;G. „Balin- 
tdni", şi asociaţi S.N.C, Asociaţia Familia
lă Olah Ludovic — ,;service auto", S.C. 
„Edmbnd Exim“ S.R.L.. S.G. „Păta 
Prompt"S.N.C,, Asociaţia Familială „E- 
nigma" --. comerţ, ca şi o serie de per
soane independente în domeniile sănătă

ţii (dr. Nicnl n MIiiH u/ llmplărie (Siminic 
Giuroni), sifonerie (Adrian Andrei) şi 
alţii.

Se privatizează lumea, Şi nu e rău. Din 
păcate, procesul este încă lent. II frînea- 
ză şi o serie de imperfecţiuni ale legilor 
şi destule persoane care nu pot sau nu 
vor să se desprindă de trecut, de lîncczea- 
la în timp şi aşteptarea indicaţiilor. Pe 
acest fond. întreprinzătorii particulari 
acţionează la inspiraţie. Chiar la Haţeg, 
după cum ni s-a spus, unele colective, ca
re s-au desprins din corpul societăţilor 
comerciale cu capital de stat şi au alcă
tuit S.R.h.-uri, au renunţat la profilul i- 
niţial al magazinelor, începînd cu activi
tăţi noi, de regulă comerciale, care să le 
aducă profituri mari şi rapide, nesocotind 
interesele cetăţenilor, ale oraşului. Alţi. 
întreprinzători au ţinut vreme îndelunga
tă unităţile fără marfă; cu intenţia — 
materializată, de altfel — de a prelua 
activele la preţuri cit mai reduse. In a- 
cest amalgam, favorizat şi de neinterven
ţia guvernului — haosul, scumpeteâ şi 
sărăcia iau amploare cu fiecare zi. Cine 
ştie pînă cînd.

Şi totuşi, lumea se privatizează. • Aces
ta-i drumul. Pe el trebuie mers.

DUMITRU GUEONEA
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Publicarea d.e către zia
rul belgian „L’Echo" din 
28/30 noiembrie 1992 a nu
melor celor 34 societăţi 
comerciale din trei conti
nente laureate ale prestigio
sului premiu „Euromarket 
Award" ne oferă bucuria 
de a vă anunţa că printre 
acestea se găseşte şi între
prinderea' hunedoreană „Si
derurgica".
, Premiul a fost acordat 
la Bruxelles, sediul Pieţei 
Comune, de Către un or
ganism al Pieţei Comune, 
E.M.R.G. (European Mar- 
ket Research Center), unor 
întreprinderi apreciate ca 
„remarcabile" sau, ca să 
cităm din ziarul „L’Echo", 
„care se disflng prin dina
mism şi voinţa declarată 
de a se apropia dc Euro
pă. Cel mai adesea ele 
.sînt foarte performante în 
ţările lor şi la export dar 
mai presus de orice, în 
ceea ce priveşte alegerea 

‘ strategică pe care au fă
cut-o de a se orienta spre 
Europa".

6 „Diplomă de Onoare" 
reprezentînd premiul Eu
romarket pe 1992 a fost 
acordată Directorului Ge
neral de la „Siderurgica" 
— Hunedoara, dl. Dr. Ing.

Silviu Samoilescu, pentru 
„calităţile sale în probleme 
de management,. pentru a- 
şigurarea jealităţţi produse
lor, inovaţie tehnică, ni
velul exportului şi presti
giu pe piaţa europeană".

Aceste premii confirmă 
din nou aprecierea de care 
se bucură , întreprinderea 
hunedoreană pe pian mon
dial, demonstrînd că şi în 
condiţiile deosebit de gre
le în care îşi desfăşoară 
activitatea industria side
rurgică din România, â- 
tunci cînd există dorinţă 
fermă a salariaţilor, şi a 
conducerii unei întreprin
deri de a se impune chiar 
şi pe plan mondial,, acest 
lucru este posibil. Side- 
rurgiştil hunodoreni au 
toate motivele să fie mîrt- 
dri de aceste aprecieri fă
cute de către organismele 
de specialitate ale Comu
nităţii . Economice, mâi a'- 
leş în contextul intrării în 
vigoare, începînd- cu 1 ia
nuarie 1993, a reglementă
rilor unitare în standardi
zare,̂  norme tehnice, con
trol şi protecţia mediului 
la care trebuie să se ali
nieze ş! industria româ
nească.— ; l/.'c1 :
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La an
--Urări de mai bine, de 
prosperitateşi spor în 
muncă se fac la fiecare în
ceput, de an. Urări însoţite 
de mulţumiri doresc să 
transmită la începutul a- 
nului*lţ)93 şi sindicatele 
„Rusca" de la E.M. Ghe- 
lari şi „22 Decembrie" Te 
liuc conducerii E.M. Hu
nedoara. Dar mai aleii u- 
nor instituţii, agenţi econo 
mici si persoane particu
lare pentru sprijinul acor
dat in anul încheiat, pen
tru acţiunea „Copiii Basa
rabiei ’92". Cele două sin
dicate mulţumesc Inspec 
tocatului de poliţie judeţean 
şi Poliţiei municipiului Hu
nedoara, Filialei de Cruce 
Roşie a judeţului, societă 
ţilor ‘ comerciale din Hu
nedoara: Seven Pink, Ex- 
presso, Intexim, Miraceti- 
•eom, Tropicana şi Inter- 
com. De asemenea, au un 
-gînd de mulţumire pentru 
• clnii *-Radu ’ ltobotin din 
: Hunedoara şi dl Stroe de 
la/Agrement- Turism SRL 
Deva. care împreună cu 
firmele amintite au făcut 
ca cei 45 de copii dc. poli-

- ţişti moldoveni de pe linia 
frontului din Transnistria 
să petreacă o lună plă
cută, lipsită de griji. E-

- xemplul firmelor care au 
sponsorizat această acţiune 

-umanitară poate fi urmat 
şi de alţi agenţi economici. 
(V.R)

■  PRESTAŢII. Prin grija Pri
măriei comunei Brănişca, la Boz, 
sat aparţinător comunei, s-au pus 
2a dispoziţia cetăţenilor noi preş- 
taţii de servicii specifice satelor s 
Un selector pentru grîu de să- 
mînţă şi o moară pentru po
rumb. (I.C.f

■  O NOUĂ UNITATE CINE
MATOGRAFICA s-a deschis joi, 
7 ianuarie, la Casă de Cultură 
Deva. Deschiderea s-a făcut ai

Un film de succes „Basic in
stinct", producţie SUA. Cinefili
lor deveni le dorim, acum la în
ceput de drum, ca noua unitate 
cinematografică să le ofere vi
zionări memorabilă* (V.R.)

■  AMENDA. Deşi a mai fost 
avertizat să nu măi vîndă bău
turi alcoolice, în piaţă, Intrucît 
nu avea autorizaţie, loan Haiduc, 
din Deva, nu a ţinut cont de a- 
cest sfat. Poate că acum, după 
ce a primit o amendă de 30 000 
de iei, poate se va lecui. (V.N.J

V1N- 
Prin

■  VOLUM MARE DE 
ZĂRI, SALARII BUNE.

magazinele S.C. „Cora" S.A. Hu
nedoara, s-au vindut în anul 1993, 
mărfuri în valoare de peste wt 
miliard de lei. Rodnicia activi
tăţii se reflectă şi în cîştigu-rile 
oamenilor, salariul mediu lunar 
atins siluindu-se în jur de 25 000 
lei (Tr.B.) '

H UN NOU MAGAZIN s-a 
deschis în Deva. pe bdul Dece- 
bat, sub firma ,Ţîelladona“, apar
ţinând Societăţii Comerciale „Ve- 
nus“ S.A. După ctim ne declara 
responsabila unităţii, dna Stroie 
Vaier ia Dorica, in citeva zile 
s-au, desfăcut confecţii, tricota
je, ţesături, produse de parfume -

rie şi ţigări in valoare de aproa
pe 4 milioane lei. (S.C.)

H HOŢII DE BUZUNARE. Au 
fost reţinuţi, şi li s-a întocmit 

. dosar penal lui Alexandru Bol- 
dijar din Baia Mare. şt Ionel Cri- 
şan din Deva. Principala lor preo
cupare erau furturile din buzu
narele oamenilor. La cei 13 ani 
al lor puteau face ceva mai bun. 
(V.N.)
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• ROLAND DU M AS V A 
VIZIŢA ROMÂNIA. Mi
nistrul de externe francez, 
Itoland Dumas, va sosi luni 
in.România pentru două 
zile. Ol. Dumas este primul 
lider occidental care ne 
vizitează ţara după’ eveni
mentele din septembrie 
1991, în urma cărora gu. 
yernul român a fost răs
turnat prin forţă. Ministrul 
francez va fi primit' de 
preşedintele Itiescu, de 
primul ministru şi de o. 
mologul său T. Meleşcanu 
şi va avea convorbiri refe. 
rigoare la legăturile bilate
rale, situaţia din Iugosla
via şi Balcani.

•  MOSCOV A NU ESTE 
DE ACORD CU EXPUL

ZAREA PALESTINIENILOR
DE CĂTRE ISRAEL. Mi. 
nistrul rus al afacerilor ex
terne a apreciat eă ex
pulzarea celor - 415 pales
tinieni de către Israel con
stituie încălcarea • legilor 
Internationale, informează 
REUTER. Purtătorul de 
cuvîrit al acestei instituţii 
a afirmat că Moscoova în
ţelege dorinţa Israelului de 
a-şi proteja cetăţenii îm
potriva atacurilor teroriste, 
însif nu poate fi de acord 
eu o astfel de măsură. 
„Considerăm că expulzarea 
' palestinienilor violează le
gile internaţionale şi în
calcă obligaţiile internaţio. 
nalc ale Israelului”, a mcn. 
ţionat purtătorul de cu. 
vîiit al Ministerului rus 
al Afacerilor Externe. -

•  NEONAZIŞTII PRO
FANEAZĂ MORMINTELE 
EVREIEŞTI. Neonaziştii 
sînt suspectaţi pentru răs
turnarea pietrelor funerare 
din două cimitire evreieşti, 
situate în apropierea ora
şului est-german Suhi, au 
anunţat surse ale poliţiei, 
citate de REUTER. Un pur
tător de cttvînt a afirmat 
Că poliţia crede că neo
naziştii sînt responsabili 
pentru 'aceste acte de van
dalism, descoperite luni. 
chiar dacă nu s-au găsit in
scripţii naziste în cimiti
rele din localităţile Schen. 
Singen şi Saiikt Kilian. Cam
pania simpatizanţilor de 
dreapta îndreptată împo
triva azilanţilor şi a mo
numentelor funerare o- 
vrelcşti, ineepută cu cinci 
luni în urmă, a determinat 
Bonn-uU să scoată în afara 
legii trei partide neona
ziste.
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SOCIETATEA DE LECTURA DIN ORAŞTIE
Opresiunea şi tendinţele 

de deznaţionalizare, mani
festate prin legi şi dispo
ziţii ale' guvernelor ma
ghiare, împotriva elemen
tului românesc din Tran
silvania au determinat în
fiinţarea a numeroase so
cietăţi culturale menite să 
promoveze limba şi cultu
ra naţională. In aceste îm
prejurări se pun bazele li
nei Societăţi de lectură la 
OrSştte. „Junimea română 
studioasă de la gimnaziul 
reformat din Orăştie, con
dusă fiind de iubirea către 
literatura română, a format; 
în anul 1867, o societate de 
lectură* — menţiona re
vista „Familia“ din 6 ia
nuarie 1869. Societatea de 
lectură a elevilor români 
din Orăştie se stfăduie să 
propage cunoştinţe temei
nice de limbă, literatură, 
istorie şi cultură româ
nească, tncercînd astfel să 
contracareze tendinţele de 
deznaţionalizare promova
te de oficialitatea .maghia
ră după încheierea pactului 
dualist din 1867.

A fost înfiinţată din ini
ţiativa tui Francisc Hossu- 
Longin, ajuns „student" la

125 DE ANI DE LA ÎNFIINŢARE

Orăştie, în toamna anului 
1867. „Am strîns pe toţi 
studenţii români din clase
le superioare şi le-am pro
pus a se uni într-o socie
tate de lectură în cadrul 
căreia să se cultive în lim
ba română, să se organize
ze serate cu declamaţiuni 
şi să se pună bazele unei 
biblioteci", menţiona avo
catul devean în memoriile 
sale. Conform uzanţelor, 
membrii societăţii au în
tocmit statutele de funcţio
nare, pe care le-au înain
tat direcţiunii colegiului în 
vederea trimiterii lor, la 
minister, pentru aprobare. 
Din primul comitet ales 
făceau parte: protopopul 
Petru Văleanu, preşedinte, 
Francisc Hossu-Lonqin, 
vicepreşedinte, Nicolae Her- 
lea, secretar, Petre Rtrnba- 
şiu. vicesecretar. Avram 
Mihai, casier şi Nicolae 
Haţeganu, bibliotecar.

înfiinţarea societăţii n-a 
fost pe placul conducerii 
colegiului Kuhn din O- 
răştie, care încearcă pe 
toate căile să-î împiedice

activitatea. Tinerii reac
ţionează prin trimiterea u- 
nsti memoriu direcţiunii şi 

continuă să-şi desfăşoare ac
tivitatea. Ţin şedinţe, în 
care sînt citite poezii din 
marii poeţi români, fac lis
te de subscripţii pentru do
tarea bibliotecii, organi
zează serate pentru strînge- 
rea de fonduri. Beneficiind 
de sprijinul .„inteligenţei 
române" şi al unor ţărani 
fruntaşi din Qrăştie, Deva, 
Cugir, Itia, Oarda de Jos, 
Batomir, Bobilna, Căstău, 
Romos şi Vinerea, se obţin 
importante donaţii în bani 
şi cărţi. Chiar şl redacţia 
revistei „Transilvania" din 
Braşov trimitea pentru bi
blioteca societăţii de lec
tură importanta sumă de 
90 fl. şi 40 cărţi. Pînă la 
26 iunie 1870. societatea a 
ţinut peste 40 de şedinţe.

în şedinţa: din 15 martie 
1868, se propune ca fiecare 
membru să contribuie cu 
o creaţie proprie : descrie- 

. re, traducere, dizertaţti pe 
diferite teme, poezii, da
tini populare, urmînd ca

„Căiuşerul transilvănean11 
sau perenitatea

unei artistice
, Festivalul „Căiuşerul 
transilvănean" a ajuns la 
a XXIV-a ediţie, dovadă 
că o manifestare care a- 
duce în scenă o tradiţie se
culară, trainic păstrată în 
vatra satului hunedorean, 
este privită cu tot respec
tul de organizatori — In
spectoratul Judeţean pentru 
Cultură, Centrul de ‘Con
servare şi Valorificare -a 
Tradiţiei şi Creaţiei Popu
lare Hunedoara — şi deo
potrivă, de public. Ediţia 
recent încheiată a festiva
lului a fost găzduită de 

: Căminul Cultural Geoagiu 
şi Casa de Cultură Orăştie. 
Nu gerul năprasnic care a 
însoţit obiceiul căluşeresc 
din ciclul sărbătorilor de 
iarnă a făcut ca la festi
val să nu poată participa 
prea multe formaţii din 
afara Judeţului, ci lipsa 
banilor cu care oamenii 
de cultură să poată achita 
costul unui autobuz. Dacă 
din acest punct de vedere, 
judeţul nostim cunoaşte o 
situaţie mai fericită, prin 
sprijinul Prefecturii şi al 
Consiliului Judeţean, nu 
acelaşi lutru se îniîlneşte 
In alte zone, care, sinceri 
să fim, nici nu s-au impli
cat în "manifestări de am
ploarea celor Ia care a fost 
gazdă Hunedoara.

In ee'e două spectacole 
— concurs organizate la 
Geoagiu şi Orăştie. în faţa 
juriului alcătuit din apre
ciaţi cercetători ai fenome
nului folcloric din Bucu
reşti şi din Judeţ, au evo
luat formaţii călusereşti 
din Ardeu şi Voia (Balşa), 
Geoariu, Turdaş, Pricaz, 
Boşorod. Orăştioara de 
Sus. Romos, Berfu, Zăvoi 
(Caraş-Severi n), Sălişte 
(Alba). A impresionat atît 
jocul în sine, spectaculos 
şi bărbătesc, numărul de 
generaţii ce se mai păs

trează la unele formaţii, 
cit şi costumul popular, 
splendid în curăţenia, fru
museţea şi diversitatea mo
tivelor populare cu %care 
este împodobit, ce oferă 
monumentalitatea dansato
rilor. .

In urma unor evoluţii 
care au încîntat, juriul a 
acordat următoarele dis
tincţii : Marele Premiu — 
căluşerilor din Romos 
(12 000 lei) ; Premiul I — 
căluşerilor din Orăştioara de 
Sus şi Boşorod (10 000 lei); 
Premiul. II — căluşerilor 
din Zăvoi (Caraş-Severin) şi 
Geoagiu (8000 lei) ; Premiul 
III •— căluşerilor din Beriu 
(6000 lei). Potrivit tradiţiei 
s-au acordat premii celor 
mai buni vătafi, pe cate
gorii de vîrstă, tineri cu 
calităţi deosebite care ani
mă şi coordonează jocul 
celorlalţi. Intre aceştia ’ — 
Daniel Mălina (Boşorod), 
Liviu Lăscoi (Orăştioara 
de Sus), Ion Iancu (Romos). 
Dintre vătafii cunoscuţi 
cîndva, au venit în postu
ra de instructori Nicolae 
Mălina (Boşorod), Ion Her- 
ţa (Geoagiu).

Reţinem în final consi
deraţiile maestrului core
graf Mircea Ocoş : „Ne bu
curăm că jocul şi obice
iul căluşeresc se păstrează 
în foarte multe localităţi 
hunedorene, se practică în 

. timpul sărbătorii Crăciu
nului, dovadă că în această 
zi cete de căluşeri au tre
cut din casă în casă colin- 
dînd gospodarii satelor. în 
ceea ce priveşte festivalul 
proDriu-zis, multe formaţii 
invitate s-au prezentat foar
te bine, dar din păcate au 
lipsit generaţiile mai vfrst- 
nice Să sperăm însă că 0 
aceşti oameni vor reveni 
în scenă într-o ediţie vii
toare".

MINEL BODEA

Gînduri frumoase de la Anca Ţurcaşiu pentru 
cititorii Ziarului „Cuvînt ulliber".

Foto PA VEL LAZA

cea mai bună sp fie pre
miată. în cadrul seratelor 
Miefiar-muzicale se recitau 
poezii din D. Bolintineanu 
(deşteptarea României'1, 
„Cea din .urmă noapte a lui 
Mihai cel Mare", ,J$tefan 
cel Mare şi matca sa"). A, 
Muresanu (Orfana din 
munţi", „Către martirii ro
mâni", „Un devotament fa
miliei fiurmuzaki“), losif 
Vulcan („Nu disperaţi"), 
Vasile Alecsandrl („Santi
nela română"). Francisc 
Hossu tongin a repurtat 
un deosebit succes cu re
citarea poeziei „Santinela 
română". .

Prin întreâga sa activita
te, societatea de lectură a 
tinerimii studioase din O- 
răştie a contribuit la afir
marea şi cultivarea limbii, 
a literaturii şi culturii ro
mâne. Ea â reuşit să-şi a- 
ducă o contribuţie valo
roasă la opera ăe deştepta
re a interesului elevilor 
pentru literatură română şi 
să constituie o valoroasă 
bibliotecă eu fond de cărţi, 
Ziare $1 reviste româneşti,

IOACHIM LAZAR,
Muzeul Judeţean Deva'

CĂRĂRI DE DOR
In geamul casei mele bat ninsori 
potecile spre munţi se îngustează 
mă chinuie un dor adeseori 
ca ceaţa ce se scurg*» in amiază

. de-atîta frig îmi vine să m-ascund 
între poeme pîn’la primăvară 
să beau paharul vieţii pin’Ia fund 
şi-n zori să-l umplu cu iubire iară,

îmi înfloresc Ia tîmple ghiocei 
li simt de-o vreme însă nu îmi pasă 
şl-un stol dc vise zboară-n ochii mei 
iiuminînd cărările spre casă,

in geamul dinspre ziuă bat ninsori 
suspină coala aibă-n palma dreaptă 
mi-e dor amarnic — parcă tot mai dar — 
de cei ce-n sat mă strigă şi m-aşteaptă...

IOAN VASIU

DE IUBIT
Mai întii a intrat luna pe geam. 
Iscoditoare ca orice vecină — 

şl casa mi s-a umplut de-o lumină 
Ciudată şi caldă... Te aşteptam.

Apoi ai intrat şi tu, nestrăină, 
cu tremur de frunză pe ram.
Lumina scădea şi eu te doream 
şi inima torcea in surdină.

Tăceam amîndoi, zimbeam amîndoi. 
Ceasul, ca melcul, îşi tîra paşii moi —
’l-auzeam, uneori, şi-l uitam împreună.

P« urmă şi tu şi eu am murit 
de moartea-nemoarte, de iubit, 
cum mor oamenii buni cînd c lună.

NECtJLAI CHIRICA

SA NE MAI GRĂBIM?
Mirarea ce ni se ascunde-n inimă 

. Nu dorim să o vindem 
ţ ' Poate fără un gram de mirare 
l Nu patern trăi ?
’ Nu avem nevoie de nici un hubtou’

Să privim lumea şi să vedem4 ' 
Liniştea hăituită de sînge şi moarte . 
De atîta coşmar, e tot mai greu.
Să scăpăm silabisind o înjurătură. 
Uitimile invitaţii de nuntă 
Ne fa? să ne-ntoarcem la o poveste 
De dragoste îngălbenită de timp 
Atunci, de ce oare să' ne mai grăbim ?

*

MIRO.N TIC

SUB RAZA AUR0RII
Să ne mutăm iubito într-o seară 
în pomi frumoşi cu ramurile-nalte 
Si înflorind ca ei "să pi .se pară 
Că ne-am unit pentru eternitate.

învăluiţi; în dragoste curată ■ "
Să aşteptăm ciopoarele de miei 
Peste-o cîmpie pururea-nstelată 

■ Sub viscolirea florilor de tei.

Vei înţelege-atunci ca dintre toate 
Plămînd pe tine numai te-am iubit 
Si zămislit sub raza aurorîi 
In mari poieni de iarbă te-am zidit.

DA VID RUSU
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Faima recentei produc
ţii a cinematografiei româ
neşti „Balanţa" Iţi pune 
curiozitatea la încercare şi 
te îndeamnă să confrunţi 
părerea generală cu pro
priile disponibilităţi ar
tistice... începe filmul, şi-n 
semiobscuritatea sălii 1- 
maginile se derulează una 
după alta, dînd- viaţă unei 
lumi plămădite din vero
similele , date ale unei 
realităţi româneşti încă 
actuale. „Balanţa" —■ o a- 
lianţâ ciudată între un 
scriitor de tipul lui Ion 
Bâieşu, la care se simte 
gustul pentru contradicto
riu, neconformism, „umor 
negru" şi regizorul Lu
cian Pintilie, un maestru 
al redării dramelor sufle
teşti generate de un con-

„BALANŢA"—un indicator 
al anormalităţii

text social dramatic. Din 
această relaţie scriitor — 
roman — regizor — film, 
spectatorul se trezeşte de
rutat, nu ştie ce e mai â- 
proape de adevăr: origi
nalul (romanul) sau in
terpretarea (filmul lui Lu
cian Pintilie). Insă, tre- 
cind cu vederea peste de
talii, mesajul rămîne unul 
tulburător de alarmă: de
gradarea condiţiei intelec
tualului intr-o lume a co
rupţiei, a mizeriei şi a Ig
noranţei morale...

Poate părea straniu, dar 
tn valul de vieţi buimăcite

de ideologia comunistă, u- 
nica formă de rezistenţă in 
faţa încercării de unifor
mizare a personalităţii in
divizilor este norţ confor
mismul.» Acest lucru ne 
apare cu atîţ.mai evident 
cu olt nu numai cele două 
personaje principale, Nela 
şi Mitică, dar şi altele, se* 
cundare, reprezentative 
pentru anumite categorii 
•odaie (primarul şi popa 
din satul Iul Titi — bolna
vul preferat al doctorului 
Mitică) au o tendinţă ne- 
stăoînită de a spune lucru- 

pe nume, de a UT*

altfel decît majoritatea». 
Lucian Pintilie propune 
două definiţii ale acestor 
„dizidenţi" ; nebuni ori 
genii, însă niciodată nor
mali. In filmul lui, „ba
lanţa" devine an Indicator 
al anormalităţii într-o lu
me dezorientată, decadente, 
lipsită de credinţa in bine, 
adevăr, morală... Finalul 
se înscrie pe aceeaşi tra
iectorie a preferinţei pen
tru originalitate ca formă 
unică de eliberare din ca
noanele Unei existenţe plato 
şi nesemnificative. Doar, 
In acest mod omul se de
fineşte pe sine prin pro
priile manifestări, fie că; 
sînt necesare sau gratuite,!

MONA JUŞCA y
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FAPTE DENATURATE
După apariţia articolului 

„Cum a intrat Vaţa in se
zonul rece ?“, semnat de 
dl Gh.I. Negrea, publicat 
în ziarul nostru nr. 774, 
din 28 decembrie 1982, am 
primit la redacţie o scri- 

1 soare .precum şi un t^e- 
; fon chiar de Ia dl primar' 
îng. Florian Tomuş, cu ca
re a fost realizat' interviul 
respectiv, semnale ce ne-au 
precizat că situaţia s-a 
prezentat denaturat în ma
terialul amintit mai sus. 
Exprimîndu-ne regretul că 
s-a dat o altă interpreta
re faptelor, datorită unei 
superficiale - documentări, 
facem cuvenita rectifica
re. arătînd că Ia Vaţa sînt 
încă numeroase pl nere
zolvate probleme cu încăl
zirea, cu asigurarea pfinii 
şi aprovizionarea în ge-

rteral (brutăria este închi
sa de mai multă vreme — 
n.n.), cu punerea în pose
sie a pădurilor la proprie
tarii de drept (ca urmare 
a insuficientului sprijin 
din partea Romsilva), pre
cum şi cu aplicarea Legii 
fondului funciar;- Aceste 
neajunsuri ce persistă se 
regăsesc atît în scrisoare, 
cît şi în relatarea prima
rului, care ne-au cerut să 
facem cuvenita precizare.

In speranţa că asemeneă 
aspecte regretabile vor fi 
evitate, ne cerem scuze ci
titorilor ziarului nostru şi 
îi asigurăm că în noul an 
ne vom spori exigenţa fa
ţă de reflectarea cu veridi
citate a faptelor, respec
tarea adevărului constituind 
profesiunea noastră de cre
dinţă. (N.T.) .

fWWWAWyw wwvWMV
Primul născut fn 

noaptea Revelionului 
*993 In Maternitatea din 
Deva este George Ga. 
briei Trif -- un băieţel 
de toată' frumuseţea, 
bucuria a doi tineri de 
ctte 22 de ani fiecare 
— învăţătoarea Gabriela 
Trif şl electricianul <to 
mină Gheorghe Trif.

Foarte revoltat, dl Ga- 
vrilă Bobora, pensionar din 
Hăşdâu, s-a prezentat la 
redacţie pentru a face pu
blice unele nereguli ce se 
petrec în autobuzul condus 
de şoferul Cociş pe ruta 
Hunedoara — Hăşdâu. Ne-a 
prezentat şi un bilet de 
călătorie din 29 decembrie 
1992, rupt în' dreptul su
mei de 84 lei, dar avînd 
înscrisă pe el cifra 185, 
reprezentînd sumă plătită. 
Insă dl Bobora susţine câ 
stînd în spatele şoferului a 
văzut că acesta -n-a trecut 
suma respectivă, de 185 lei, 
pe cotorul biletului, pe 
care-1 decontează la auto
bază. Şi, de asemenea, că 
Ia fel a procedat şi cu în
că aproximativ alte 10 per-

Doar suspiciuni?
soane. Ceea ce crede câ i-a 
adus, la un singur trans
port, un venit frumuşel. 
„Iar eu ca pensionar mi
ner am o pensie de 18 000 
lei. E drept ca alţii să fa
că bani. pe spatele oame
nilor, cu care se poartă şi 
urli, ca să-i ştie de> frică ? 1“ 

De Ia Autogara Hune
doara, dna Dumitru, im
piegat, ne-a confirmat că 
în ziua cu pricina, dl Co
ciş a făcut un transport pe 
ruta amintită. Dar dumnea
ei .susţine «u indiferent de 
valoarea tipărită pe bilet, 
şoferul le-a decontat la 
valoarea la care oamenii 
le-au plătit (chjar dacă 
n-a scris pe cotor). A mai 
precizat dna Dumitru că 
s-a întîmplat astfel dato
rită repetatelor schimbări 
de tarife şi faptului că 
au fost nevpiţf să-şi con
sume biletele existente. Â- 
cum au bilete noi, care 
vor exclude şi posibilei* 
„ciupeli" şi suspiciunile. 
<V.U.)

a
Aproape imediat ce a 

preluat - raionul „tricota je- 
lenjerie" din cadrul maga
zinului „Jiul" din Petro
şani, Silvia Luiza Popa a 
început să trăiască pe pi
cior mare. Fuma ţigări din 
cel* niai fine, cafelele ve
neau una după alta, era 
adeseori văzută servind ma
sa în localuri selecte. Con
ducerea fostei I.C.S.M.I. 
din municipiu a aflat de 
treaba asta, dar nu şi-a 
făcut nici un fel de pro
bleme, întrueît îşi luase 
mina — cum zicea ştim 
foarte bine cine — de pe 
patrimoniul ce-1 avea în 
administrare. S.L.P. a pro
fitat de această treabă, pre
cum şi de faotul că în re
ţeaua de desfacere se în
registra penurie de artico
le de tricotaje şi lenjerie. 
Aşa că o mare parte a 
mărfii ce o primea raio
nul nu se etala în rafturi 
ci se vindea direct din ma
gazia raionului ale cărei 
chei se aflau la „domnişoa
ra şefă" cum îi ziceau sub
alternele. Pe această cale 
multe articole nu a jungeau 
direct Ia cumpărători, ci 
la bişniţarii ce le luau cu 
sacii şi le revindeau. Ges
tul gestionarei faţă de a- 
cest tip de oameni dubioşi

magazinul alimentar nr. 25, din hala pieţei Hunedoara, prima pîine 
1993, a „Intrat" abia marţi, S ianuarie 1993, ora 11. , ; 7 .

Este'şi aceasta o coordonată a grijii laţi de om... Foto PAVEL BAZA

j IDENTIFICAŢI ŞI REŢINUŢI J
• Au fost identificaţi şl reţinuţi Vilu Căploia din ' 
|  Lupeni şi Constantin Bolog din Vaţa. Primul are de | 
, executat o pedeapsă de doi ani şi şase luni închisoa- « 
1 re pentru o infracţiune la Legea circulaţiei, iar cel I 
J de-al doilea 30 de zile închisoare pentru infracţiune J 
|  la Legea 61/1991. (V.N.) j

nu era oferit pe gratii, 
„bişniţarii". Iăsînd in buzu
narul acesteia plicurile cu 
„atenţiile" de rigoare. Aşa 
se face că, in vreme ce în 
rafturile raionului cam 
bătea vîntul, bişniţarii o- 
fereau spre vînzare un va
riat sortiment de jersee, 
flanele, combinezoane, su
tiene ş.a„ la preţuri de ei 
stabilite, bineînţeles, abun
dent piperate.

Şi iată că la o vreme de 
Ia preluarea raionului de 
către S.L.P. pică .inopinat 
o comisie de inventariere 
ce constată că din gestiu
nea acestuia lipsesc măr
furi în valoare de multe 
mii de lei. Şefa â făcut 
ochii mari a mirare.

— Unde sînt mărfurile 
sau contravaloarea lor ? — 
a fost întrebată de către 
eomis’a de inventariere.

— Habar n-am.-Eu n-am 
nici o vină. Dâr âm bani 
— sigur câ da, doar- cola
borarea eu bişniţarii era 
mănoasă — şi „astup" lip
sa — a zis gestionara.

Ceea ce a şi făcut, lu
cru care n-a scăpat-o în
să pe Ş.L.P. de răspunde
rea lipsei în gestiune, ca 
faptă.

TRAI AN BONDOR

Pentru mamă, micuţul 
George — Gabricl în. 
seamnă prima naştere.

Vestea despre acest 
fericit eveniment ne.a 
adus.0  o femeie îndo
liată, nimeni alta de- 
d i bunica micuţului 

George» respectiv doamna 
l»ivia- Boboc» Doliul 
după mama decedată îp 
urmi cu o săotftmînă t-a 
fost mingiiat de naşte
rea nepoţelului.

Un om a venit printre 
noi umpllnd de bucurie 
Sufletele în doliu. Dum. 
nezeu să.l aibă în pază 
şi societatea în părin
tească grijă. (I.C.)
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MAI CU MILA FAŢA DE PARCURI!
O scrisoare încărcată 

de obidă am primit de 
Ia „un colectiv de oameni 
ai oraşului Deva". Chiar 
aşa semnează. Este vorba, 
adică, de 8 scrisoare a- 
nonimă, dar problema pe 
care o ridică acei oameni 
ne obligă să-i dăm «urs.

Ce ne scriu oamenii ? 
Că îtt parcul din faţa Gă
rii C.F.R. Deva se con
struieşte un sediu de ban
că şi câ acesta ar fi al 
treilea parc care este sa-* 
crificat în municipiul De
va, afectat deocamdată 
puternic de poluarea cu 
cenuşa de termocentrală 
şi parţial cu pulberi fi
ne de la siderurgie şi 
industria cimentului. Ni-

lăcaş de cult. Cel din spa
tele institutului de pro
iectare — pentru un alt 
lăcaş de cult şi toi sediu 
de bancă. Acum a venit 
rindul parcului din faţa 
gării şi tot pentru un se
diu de bancă. Au bani 
bancarii. Cred şi eu, cu 
dobînzîle cămătăreşti pe 
care le practică la îm
prumuturi.

Cetăţenii a căror scri
soare ne-a ocazionat a- 
ceste rînduri ne roagă să 
intervenim pentru oprirea 
construcţiei respective. 
Din păcate nu mai putem 
face nimic. Terenul res
pectiv a fost obţinut pro
babil în urma unei îfci-

în interesul confortului 
urban însă.

E drept, cele trei am
plasamente asupra celor 
trei parcuri au fost a- 
tribuite de administraţii 
diferite ale municipali
tăţii. îndemnul nostru 
adresat noilor 'adminis
traţii ale oraşelor este 
acesta : mai cu milă, dom
nilor, faţă de parcuri a- - 
tonei cînd aprobaţi am
plasamente pentru o sea
mă de edificii publice sau 
chiar locuinţe ; mai cu 
seamă în oraşe ca Hune
doara, Deva, Şimeria sad 
Câlan. Un parc este1 un 
pTămîn pentru orice aşe
zare urbană. Şi de plă- 
mînii lor de verdeaţă a-

i PREŢURILE |
j Se schimbă mereu preţurile, cresc vertiginos spre* 
i nemulţumirea cumpărătorilor. Datoria proprietarilor f
* de magazine sau a vînzătorilor este aceea de a le*
*. afişa, vizibil, pentru ca cetăţeanul să şe poată infor-l
* ma: Nu peste iot se intimplă aşa. Uneori, chiar da- 
j  că ai avea ochi de vultur ny. poţi desluşi preţurile a-1 .
|  fişate. Ori, se scriu cu cifre mici, ori cu înflorituri de* >
| nu mai pricepi nimic. Întrebi cit costă un obiect şi * I *
* vî.nzătorul îţi răspunde enervat: „Nu vedeţi că 
■̂afişat ?“ Ce fac cei in drept să controleze ? (S.C.)
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Se apropie vremea miej|oc.

mic mai adevărat 1 Par- taţii de către banca res- eeste localităţi au nevoie
cui din strada Kogălni- peetivă, licenţa de con- ca de... oxigen.
ceanu a fost sacrificat strucţie — de asemenea.
pentru amplasarea unui Totul este legal. Nu şl ION CIOC LEI

•

CONSUUL LOCAL AL ORAŞULUI SIMEBIA J
Anunţă câ prin Hotărîrea nr. 31/1992 taxele şi impozitele locale au 1

fost modificate cu începere de la 1 ianuarie 1993, după cum urmează : ,

Impozite sau taxe Act normativ Valoarea Majorare Valoarea j
locale vechi veche nouă |

•  Impozitul pe teren L. 2/1977 55 lel/ha 50 % 83 lei/ha J
nuri agricole pentru
populaţie

1
• Impozitul pe veni. D.M/9# — ' : -  :

twriie liber pro. D. 153/54 i
fesionişti, meseriaşi •
persoane fizice* . • •• ■ . V 1
indep. şi asociaţii
familiale ... , ,  - |

•  Impozit pe clădiri L. 25/1981 — 30% ( J
ptr. populaţie ■ I

• Impozit pe terenu- L. 25/81 0,40 lei/rnp 30% 0,50 lei/mp |
rSlepopulaţiei 1

•  Taxe asupra m ii. L. 25/81 Y:Y —• ' ' *̂9 % ' -  :
de transport de. L. 45/92 Iţbrute de persoane 
fizice • ' ;• . '

1 

‘ I
* Taxa de timbru ptr. .. Y ■*'. ■ '«im « %  *

succesiuni şt alte '■ "•. • r 1taxe de timbru
•  Alte impozite şl 40% Y l  . 1

taxe ptr. populaţie 1
•  Penalităţi şi majo. 0,3%/zi »

rări pentru venituri |
nevărsate în termen 9

1
______________ _ ______ ________(6)____________ 2

Foto PAVEL LA2A ' —  * ■— * • » <  —  • — < —  * —— ■  *— '  ——
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CUMPĂRĂRI

• VlNl> Alfa Romeo 
Turbo Diesel 1987, şi . Ci
troen : Diesel ■ (furgonetă) 
198o. Deva, tel. 617508.
625325. * (1129)

■ •  VÎND Renault 18 Tur
bo Diesel, informaţii SC 
„Derby“ — Sala Sporturi
lor. Deva, orele 10—14, 18— 
24. (1066)

•  VÎND camion IFA W 
50. cu oblon, spate, hidra
ulic, fabricaţie 1990, km 
5<f000, Opel Ascona Luxus 
1600, fabricaţie 1982, în
matriculate, vamă plătită. 
Tel 0‘>P642, 619212. (1107/ 
; 1108)
•p „
• ViND remorcă nein- 

matriculată. 0,5 tone. De
va tel. 628801. U077)

- # viND casă in con
strucţie. locuibile 2 ca
mere. baie şi anexe. Hu
nedoara. str. Chizid, 33.

(1229)

- • CUMPĂR garsonieră
sau apartament Deva, tel. 
622920 , (1111)

• viND convenabil con
strucţie nefinisată, posi- 

' bilităţi de privatizare, . cu 
anexă şi materiale ' afe
rente finalizării construc
ţiei. D.eVa. tel. 627878. (1100)

’• VIND urgent aparta
ment 4 camere. Simeriâ. 
tel..661595, orele 6—11. 15— 
l(ţ (1019)

•  ViND maşină de mul
tiplicat (tip Găstetner) tfeî 
culori, cu matriţei- fax. Tel. 
614193.. ■ : ’ , (1129)

,• VÎND aparal înregis
trat tip reporter (reporto
fon) marca Sony şi rochie 
mireasă (americană). Te
lefonaţi la 6165551 (1123/

. . V - 1128)
-• VÎND Aro ,10 (pre

lată) şt Volkswagen Golf 
Diesel, preţ negociabil. De
va. tel. 629711, Dorobanţi, 
bl. 35, sc. C, ap. 27 (lingă 
cen tro tu rn i)...... .. (1116)
, •  VÎND dulap 2 uşi. 
nou, maşină cusut, - Deva, 
tel, 626687. - ' -(1117)

• ViND bibliotecă, masă 
pliantă: Tel. 625514. (1124)

•  SC Intercoin SRL, 
Hunedoara vinde prin 
magazinul Marlboro' 
din bdul Dacia, nir. 6 
bis, tel. 724232, 744251, 
en detaille frigidere
Fram. 180 1 — 93 000
lei, televizoare Ney — 
195 000 lei şi en gros 
ness Âmigo, ness Al- 
vorada. (1234)

• VÎND Fiat Ritmo Die
sel, fabricaţie 1986. stare

foarte bună. Deva, bdul 
Decebal, bl. 23, ap. 137, 
tel.: 619531. (1126)

•  VIND camion IFA 
L—60, dubă izotermă, an 
fabricaţie' 1987. Relaţii tel. 
716234. • (1237)

PIERDERI

•  PIERDUT caniş . alb, 
zona Rusca, Hunedoara, 
găsitorului recompensă. Tel. 
711354. (1112)

• PIERDUT- legitimaţie 
serviciu. eliberată de Me- 
ropa Sa. Hunedoara ' pe nu
mele Tudose Gheorghe. Se 
declară nulă. (1231)

•  PIERDUT carnet şo
mer 4103 Se -declară .nul.

( 1120)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

• SCHIMB casă cu gră
dină mare, Ormindea, lingă 
şosea, cu apartament 2—3 
camere, Deva, zonă , pînă 
în str. Minerului. Relaţii 
Deva, tel. 028776, între 

orele 18—21,30. (1136)

ÎNCHIRIERI

•  ÎNCHIRIEZ " aparta
ment 2 camere, mobilat, 
Gojdu — Informaţii tele. 
fon 092/445138. " (1137)

OFERTE 
n r  SFRVICII

•  UN.schimb valutar 
avantajos îl '.realizaţi 
numai la CASA DE 
SCHIMB. VALUTAR. 
„GARANT". Se "oferă; 
premii deosebite în 
lei..ciiepţjjgc-.. ..ppsţtru, 
principalele valute. Vă; 
aşteptăm la Sediul nos.- 
tru din bdul Decebal. 
bl, P, parter,: : Deva/

■ /. (irl 0.9).

f  SC Pretomedco , SRI. 
anunţă prairticarea . în sis
tem p.rivaţ de ' consultaţi i 
obstet lică-ginecolog fe dc 
către dr. Schmidt Zoitân. 
tel. 612205 şi dr. Pretoreăn 
Marinela, tel. “618303 şi 
consultaţii de psihiatrie de 
către dr. Schmidt Cornelia 
în sediul din str. 22 De
cembrie, bl. D 2 demisol 
(policlinica cu. plată). Pro
gramul este afişat la ca- 
birietu’l medical. . “ . (10,56)

•  /. CAUT -femeie - îngri
jire copil. Deva, tel. 616001.

ÎN - / r, S  --.(1115) •
,,*,#**,*******,***********

•  SC TV Net SRL 
Hunedoara vă invită 
la sediul firmei Inter- 
com SRL (magazinul 
Marlboro) Hunedoara, 
tel. 724232, 724251 pen
tru â vă înscrie Ia no. 
utatea de ultimă oră a 
municipiului nostru: 
TELEVIZIUNEA PRIN 
CABLU ! (1233)

:;*.*•** * * # * * * w * *★:******• * **.•★.*.*/

ÎN ATENŢIA CITITORILOR

\
începînd cu ziarul de sîmbătă, "9 ianuarie i

l-. a.c., reluăm publicarea săptămînală a PROGRA- , 
) MULUI TV, iar dc marţi, 12 ianuarie şi publi-î 
ţ carea lui zilnică, 1

\. NU UITATI ! SiMBÂTÂ CUMPĂRAŢI 
) ZIARUL CU PROGRAMUL TV PE SAPTÂ

5

\ MÎNA VIITOARE !

DIVERSE

•  S.C. 1NTERCOM
srl hunedoara
(magazin . Marlboro, 
bdul Dacia, nr, 0 bis, 
mulţumeşte din suflet 
locuitorilor munici
piului Hunedoara care 
au ajutat la despodo. 
birea pomului de Cră
ciun din faţa magazi
nului. (1232)

COMEMORĂRI

• A trecut lin an de 
la despărţirea de cea 
care a fost

LILIANA SECARĂ

o mamă iubitoare, o 
soţie minunată, o bună 
colegă şi uri om plin 
de dinamism şi vese
lie. Familia şi colecti
vul ziarului „Cuvîn- 
tul liber" Deva îi a- 
duc un afectuos oma
giu şi îi vor păstra 
mereu vie şi lumi
noasă amintirea. O, 
dihnească-se în pace !

•  REAMINTIM cu du
rere tuturor celor care 1-ău 
cunoscut că mîine, 9 ianu
arie 1993, se împlinesc şase 
ani de cînd a plecat dintre 
noi

MARIN NÂSTASE 
(TAS IC A).

a cărui .amintire luminoasă 
■ va rămine veşnic în su 

fletele noastre. Veşnică 
să-î fie pomenirea. Soţia 
şi fiica: - (1044)

., - •.FAMILIA. Ţârnăveanu 
— ' mama. tata şi surorile 
Steluţa, Cuţa anunţăm cu 

•vMfaesgâţ-Bă: au> Arşcut /şase 
ani de . cînd he-a' > părăsit 

- pentru totdeauna scumpa 
l " noastră iiică şi soră

yoicifiŢA toth
a cărei-amintire -va rămîne 
veşnic îns, sufletul nostru. 
/„Dacă sufletul meu, Doam
ne,/La 26 ani Tu L-ai 
vrut/Mîngîia Tu Doamne 
Sfipte/Pe cei cară m-au 

. pierdut"./ (1114)

DECESE

• CU adincâ durere 
în suflete fiii Viorel 
şi Dumitru, nora Ana, 
nepoţii Sorin, Alina şi 
Florin anunţă trecerea 
in etern itate a iubitu
lui lor tată, socru şi 
‘bunic . ;/// ' /  ;;̂  /  

NICOL.AE FAUR 
om de aleasă omenie 
şi bunătate. Ceremonia 
religioasă va avea loc 
vineri 8 ianuarie în 
Deva, str. N. lorea 
nr. 11, ora 9,30, iar 
înmormihtarea în a- 
ceeaşi zi la Cimitirul 
din oraşul Vulcan. 
Dumnezeu să-l ierte.

(1133)

•  SOŢIA Antonia, 
fiul Bebe anunţă de
cesul neaşteptat ăl 
dragului Iftr soţ şi 
tată

dr. PEPENARU MIHAl,
plecat prematur din 
mijlocul nostru. La
crimile şi dorul ne
stins te vor menţine 
viu în inimile noastre.

Inmormîntarea va a- 
vea loc în 8.1.1993, la 
Cimitirul Bejan. Ple
carea din faţa Spita
lului, la ora 13, unde 
este depus. (1419)

•  UN ultim omagiu 
regretatului nostru, dr. 

' MIHAI PEPENARU
dispărut prematur din
tre: «oi. Condoleanţe 

familiei îndurerate. Di
recţia Spitalului Ju- 

, deţean Deva, secţiile 
chirurgie, ATI, orto
pedie, urologie. (1121)

•  DR. Ion Iliescu 
şi familia, regretă 
profund pierderea co
legului şi prietenului 

dr. MIHAI PEPENARU 
. . .  (H21)

•  DR Negruţiu şi. 
familia sînt alături de 
familia îndoliată la 
trecerea.. în “nefiinţă /ă : 

‘celui “care a fost un 
bun coleg şi prieten, ‘ 
dr. MIirAl PE^ENARtl 

' . •" : (ii2i)

. •  r DR. Nisţor şi fa-. 
. mîljh 'aduce ’un ultim 
om/giu. biinului prieten 
şi'Spfefe ?. . '

dr. MHIAl PEPENARU 
Condoleanţe familiei. 
/  (H21)/

• UN ultim omăgiul 
dr. MHIAI PEPENARU
din partea familiei dr. 
Iordan Dragomir. Fiq-i 
ţărîna uşoară. (1139)

• PIOS omagiu şi 
neştearsă amintire re
gretatului nostru prie-

. ten . .. .
dr. MIHAI PEPENARU
Sin tem alături de fa
milia atît.cţe greu în 
cercată ş'i-i transmitem 
întreaga/ - compasiune 

, şi • fnîhgîifere :* creşti
nească. Familia ing. 
Stîrcescu Corneliu.

(1122/

• SOŢIA Marta şi 
fiica Cristina anunţă 
cu durere încetarea 
din viaţă a celui care 
a fost un bun soţ şi 
tatu

TOADER-AMOS
MIHOC

Inmormîntarea va a 
vea loc astăzi 8 ia
nuarie 1993, ora 13, în 
cimitirul reformat din 
Deva, de la Casa Mor
tuară. (1118)

• SORA Florica şi 
cumnatul Ion cu du
rere regretă trecerea 
în nefiinţă a dragului 
lor frate

TOADER-AMOS
MIHOC

Dumnezeu să te odih
nească în pace ! (1118)

I
j  ŞCOALA NORMALA „SABIN DRĂGOI“ DEVA I

l
I

Organizează ki data de 25 ianuarie 1993, la 
sediul din str. Ghe. Bariţiu, nr. 2, concurs pen
tru ocuparea următoarelor posturi:

I
I

I •  muncitor calificai întreţinere (timplar) I

I

I

•  muncitor calificat întreţinere electrome
canic cu autorizaţie de electrician.

I

I
•  paznic de noapte (bărbat)
Informaţii .suplimentare la sediul secreta

riatului scolii, telefon 615146. ;
(7)

I

I

I

IS.C. „MUREŞUL*4 ŞOIMUŞ 
Cumpără fîn, preţ negociabil. Informaţii I 

la telefoanele 668191 şi 625886. (9)
I

I

I

I

CENTRUL DE INFORMATICA MINIERĂ 
DEVA

Organizează, începînd cu data de 18 ianua
rie 1993, cursuri de iniţiere iu utilizarea calcu
latoarelor IBM—PC.

Durata cursului este de 5 săptămîni.

I

I

1
I

Relaţii se pot obţine la telefon 613915. (8) |

I

MAGAZINUL „REGINA** 
din BALATA, nr. 25

I

OFERĂ SILNIC :

% faianţă : 
D gresie - 
Telefon 625446. (1188) j

I I

1
COMPPIL DEVA

'. ......

I

I

\

Achiziţionează începînd cu dâta de 4.1.1993 
piei ovine şi bovine şi la subsecţia Siiheria, din 
strada Aurel Vlaieu, nr. 59.

. De asemenea, prin centrele DeVă şi Haţeg 
vinde la preţuri avantajoase în luna ianuarie 
stofe dc lină şi articole de încălţăminte.

I

I

I

I

I I

I

I

I

ŞCOALA DE ŞOFERI „PRESTO-SERVICES* 

S.R.L. ORAŞTIE I

I

I

1

I

I

(fpstă „ORION-SERVICES** S.R.L.)
Face înscrieri pentru cursurile teoretice şi 

practice de conducere auto, categoria B. ■/...
" Cursurile teoretice ale primei serii pe anul 
1993 încep în 18.01.1993, orele 18. Garantăm 
calitatea şi seriozitatea. /

' Relaţii la sediul din Orăştie, str. N. Băl- 
cescu, bl. 26 (benzinăria veche), telefon 642589.

I
\

I

I

1

I

I I

[ BANCA AGRICOLA — S.A. DEVA 1

I

\

I

I

^Anunţă că în ziua de 15 ianuarie 1993, ora 
9, va avea loc licitarea imobilului situat în De
va, str. Ioan Corvin, nr. 8. Licitaţia are loc Ia 
sediul Judecătoriei Deva, biroul executorilor ju 
decătoreşti. (10)

I

I

I

I

I
I

NOU î

TRENURILE EXPRES „BANAT*

I
I

l

I
I
I

Doriţi să faceţi o călătorie agreabilă şi 
rapidă pe distanţa Timişoara Nord — Cluj- 
Napoca, cu opriri în staţiile Arad, Deva, Si- 
meria şi Alba Iulia?

Folosiţi . cu încredere trenurile expres 
„BANAT**, care au un confort sporit şi con
diţii civilizate de călătorie! (1412)

1
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