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Deva invită familiile dori
toare a contribui la spriji
nirea sub orice formă a 
întreţinerii copiilor minori, 
aflaţi temporar fără spri
jin familial, la o discuţie 
ce va avea loc la sediul 
consiliului local, sala de 
şedinţe, miercuri, 13.1.1993, 
ora 11,00.

Va participa şi repre
zentantul organizaţiei ME- 
DECINE DU MONDE — 
FRANŢA, angajată în a- 
plicarea unor programe de 
psihosocializare a copiilor 
din întreaga lume.

Discuţiile se referă la 
mijloacele concrete de a- 
jutorare a minorilor aflaţi 
temporar în nevoie.
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•  AMINAREA ALEGE
RILOR GENERALE, Pri
mul • ministru al Canadei, 
Brian Mulroney, care este 
şi lider al Partidului Con
servator, de guvernămînt, 
continuă să păstreze o tă
cere completă asupra in
tenţiilor sale de a-şi da 
sau nu demisia, după în- 
frîngerea răsunătoare a 
partidului său în referen- 
dumtt) din luna noiembrie 
1992̂  privitor la lărgirea 
autonomiei federale. De 
asemenea, el amină să a- 
nunţe data de ţinere a ale
gerilor generale, cerute cu 
insistenţă. de majoritatea 
electoratului. După cum 
relatează REUTER, el a 
plecat ieri Intr-o scurtă 
vacanţă tn Florida, după 
ce la începutul săptămînii 
procedase Ia o uşoară re
maniere guvernamentală. 
Analiştii politiei şi econo
mici canadieni apreciază 
însă că, în c'uda amînări- 
lor, guvernul va trebui; să 
organizeze alegerile gene
rale, cel mai tîrziu în 
toamna acestui an, dat 
fiind că pnpu’aritatea sa 
a scăzut catastrofal. Ulti
mele sondate arată că a- 
ceastă nnmilnritafe a scă
zut sub ?0 la sută. ca ur
mare a înaltei rate a so
matului şi a nemulţumirii 
generale a populaţiei fată 
de o guvernare fără suflu. 
Co*a şomaiutui a atins pra
gul de 11,8 la sută, situaţie 
fără precedent pentru Ca
nada.

•  GUVERNUL OLANDEZ 
PRECONIZEAZĂ DESFIIN
ŢAREA SERVICIULUI MI
LITAR OBLIGATORIU. 
Potrivit unei ştiri REUTER. 
ministrul apărării al O- 
landei, Relus der Beek, va 
prezenta în şedinţa de 
cabinet. un proiect al său 
privind desfiinţarea servi
ciului militar obligatoriu 
şi transformarea forţelor 
armate ale ţării într-o ar
mată de carieră. Desfiin
ţarea serviciului militar va 
duce la reduceri substan
ţiale în numărul cadrelor 
militare, astfel că, la sfîrşi- 
tul următorilor cinci ani, 
armata olandeză nu va 
mai număra decît 70000 
de oameni. Iniţiativa mi
nistrului apărării este ur
marea unui curent de o- 
pinie larg răspîndit in rîn- 
dul parlamentarilor, po
trivit căruia, or armată de 
carieră,, cu personal - mai 
puţin numeros dar bine 
calificat, este nu numai 
mai rentabilă, dar şi mai 
sigură. ■.
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După o lună decembrie 
cu 10 file libere — dacă 
socotim cele patru sîmbete 
şi patru duminici, Sărbă
toarea Naţională a Româ
niei (1 Decembrie) şi prima 
zi de Crăciun (25 Decem
brie) — şi un început de 
ianuarie cu trei zile libere, 
cu alte două sărbători (Bo
botează şi Sîîntul Ion) şi cu 
încă două „libere" — la 
sfîrşitul primei şăptămîni a 
noului an —, este vremea 
să ieşim din letargie şi să 
trecem fiecare la uneltele 
noastre de lucru.

Se cunoaşte acum bine 
de către toată lumea că 
1992 a fost un an greu : 
că în multe domenii s-a 
bătut pasul pe loc, iar în 
altele s-au înregistrat chiar 
regrese, că producţiile in
dustrială şi agricolă au

SI ACUM,  T #
scăzut, iar corupţia şi abu
zurile s-au amplificat ; că 
numărul şomerilor a a-
tins milionul iar preţurile 
au crescut halucinant. Du
pă cum nu mai este un 
secret că, pe unii, noul an 
i-a găsit fără lumină în 
case şi cu- caloriferele reci, 
că alţii n-au putut să-şi 
cumpere măcar un brăduţ 
de Crăciun, în timp ce
destui alţii — cu firme par
ticulare, cu galoane pe u- 
meri/sau şi cu- una şi. cu 
alta — au petrecut abun
dent sfîrşitul Iul 1992, în 
localuri scumpe şi, mai 
ales, pe banii altora.

Oricum, cu decepţii şi

sughiţuri, cu opinteli şi 
frîne, cu regrete şi dezi
luzii, am trecut în anul IV 
după Revoluţia Română

O B S E R V A T O R

din decembrie 1989. Cu 
toate cîte au fost şi cu 
toate cîte sînt,. dar şi- cu 
un oarecare dram de spe
ranţă. Pentru că omul tră
ieşte întotdeauna cu spe
ranţa. Dar ea — năzuinţa 
—, el — gîndul de mai 
bine — stau în noi, în pu
terea noastră de 'a le în
făptui. Laolaltă, în înţele

gere şi unitate, prin an
gajament, curaj şi iniţia
tivă.

Şi am să închei cu o 
secvenţă consumată zilele 
trecute în piaţa mare a 
Hunedoarei. Fotoreporterul 
ziarului nostru, Pavel Laza, 
fotografia rafturile goale 
ale alimentarei, unde tre
buiau să fie mezeluri. „Păi 
de unde să fie, dle, ne-a 
interpelat un cetăţean, pen
sionar după toate aparen
ţele, dacă nu se munceşte. 
Nimic şi niciunde nu se 
poate face fără muncă. Iar 
în ţara asta, munca e la 
pămînt“.

Multă dreptate avea o-

mul. Ne-am cam Învăţat 
cu timpul liber, cu sărbă
torile, cu lucrul puţin, u- 
şor, în schimb cerem toţi 
salarii mari. Justificat, de 
altfel, dacă ne gîndirr că 
unii le obţin prea uşor, 
că alţii -le-au primit .de la 
„stăpînire", de asemenea, 
prea uşor, iar preţurile s?nt 
aşa cum sînt. Oricum. în
să, dacă nu muncim mai 
mult şi mai bine, dacă 
nu ne vindem marfa — 
şi în ţară şi în străinătate 
—, dacă nu sînfem serioşi 
cu noi înşine. şi cu parte
nerii de afaceri, orice spe
ranţă de mai bine este i- 
luzorie. '

Am intrat binişor în noul 
an. De-acum la treabă, 
oameni bun i!

DUMITRU GHEONEA
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— In cele opt sate care 
alcătuiesc comuna Certeju 
de Sus sînt aleşi 13 con
silieri în consiliul local. 
Aşa că în fiecare sat oa
menii şi-au ales cîte un... 
primar mai mic, cum ne 
spunea dna Sabina Vîn- 
duţ, secretarul consiliului.

poliţie, şcoală, biserică, bru
tărie etc. — stabilim cum 
ar fi mai bine să rezol
văm treburile. >

— Şi le rezolvaţi ?
— In cea mai mare 

parte, da. Cu ajutorul con
silierilor Constantin Pi- 
poş, Ştefan Mlhăilă, Sabin

Consilierii şi problemele 
satelor

— De fapt — am între
bat — ce fac dnii consi
lieri ?

— Fiind împreună zi 
de zi, cu sătenii care i-au 
ales, dumnealor ştiu pulsul 
vieţii din fiecare sat. A- 
poi vin cu necazurile, eu 
greutăţile care sînt, la noi, 
la consiliul local.

— Unde tot dumnealor 
hotărăsc eum se rezolvă 
lucrurile.

— Bineînţeles. Prima
rul, eu ca secretar, alţi 
factori cu răspundere în 
treburile comunei — coo
peraţie, prestări servieii,

Faur, Ioan Mlrza, Elena 
Bogdan, Nicolae Bugnar, 
Nicolae Halga (vicepre
şedinte în consiliul local), 
Marioâra Bîrsăianu, Con
stantin Plorea, Nicolae 
Moise, Petru Bedea, Gher- 
man Blaj, Sabin Mealha, 
dezbatem ori de cîte ori 
este nevoie toate treburile 
din satele comunei, toate 
problemele care se ivesc. 
Şi nu sint nici uşoare, nici 
puţine...

Gh, I. NEGREA

(Continuare In pag. a 2-a)
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— La firma noastră e sfîntă deviza „Toţi 

pentru unul.»". Eu sint acela...

A

La începutul lunii sep
tembrie a anului trecut, 
dl Ionel Coza, apreciat 
instrumentist şi dirijor 
brădean, cunoscut de alt
fel tn întreaga ţară, a 
fost invitat de conduce
rea Academiei de Mu
zică din Coudekerque — 
Rranche {Franţa) să pre
dea la această instituţie 
precum şt la colegii si
milare din zonă lecţii de
spre folclorul românesc, în 
speţă kunedorean şi mo
ţesc, să concerteze la ma
nifestări artistice desti
nate muzicienilor, dar şi 
publicului larg. Invitaţia 
venea după un turneu 
cu ansamblul folcloric 
„Doina Crişului" al Ca

sei de Cultură Brad. Re
întors de curînd din 
Franţa, am solicitat un

Ionel Coza, un mare 
interpret, se întoarce

după trei luni din 
Franţa

interviu cunoscutului di
rijor.

— Urmare a unei invi
taţii personale a dlui 
Pterre Vauhautte, direc
torul Academiei de Mu
zică dih Coudekerque — 
Branche, am poposit in 
Franţa pe data de 10 sep
tembrie ’92, la deschide
rea anului şcolar. Aici

Ionel Coza concertând în Franţa.

am predat , ore in cadrul 
Academiei, am transcris 
pe note melodii din zona 
noastră folclorică pe care 
apoi le-am multiplicat 
punîndu-le la dispoziţia 
elevilor ce învaţă diverse 
instrumente: clarinet.
trompetă, saxofon, vioară, 
instrumente de percuţie, 
acordeon, există, de ase* 
menea, secţie de canto. 
Le-am vorbit apoi despre 
caracteristicile folclorului 
românesc, cu exemplifi
cări concrete, despre ac
tivitatea fostelor licee pe* 
dagogice din ţară, cu re
feriri aparte la actuala 
Şcoală Normală „Sabin 
Drăgoi“ Deva. despre ac
tivitatea în cadrul ansam

blurilor folclorice „Getusa",
„Parîngul", „Doina Cri
ş u l u i C e l  mai mult le-a 
plăcut doina, ce ocupă un 
loc aparte în cadrul fol

clorului muzical românesc. 
Din zona noastră, repre
zentativă este „pohta 
lanculuî“. Doinelor le ur
mează ţarinele, învârti- 
tete, haţeqanele, briurile 
pădureneşti, căluşarul, 
brîul momîrlănesc ş.a.
' — Ne spuneaţi, lo tM  ̂

moment dat, că folclorul 
românesc s-a bucurat da

MINEL BODEA

(Continuare în pag. a 2-a)

•  CONFERINŢĂ. Sîmbăta, tre
cută a avut loc conferinţa or
ganizaţiei din Deva a Partidului 

* Naţional Liberal. După dezbateri 
’ destul de aprinse a fost ales •— 

prin bot secret — comitelui de 
conducere ăl organizaţiei şi de
legaţii la Conferinţa judeţeană a 

- P.N.L. Ca preşedinte a fost ales 
dl avocat Mircea Graţian Rădu- 
lescu, Iar ca vicepreşedinţi dnii 
Dan . Magheru şi Mircea Mun- 
teanu. (Tr.B.)

•  PLOAIE DE LUMINI. Un 
punct de atracţie pentru locui
torii Hunedoarei l-a constituit zi
lele acestea şi ploaia de lumini 
din grădina de agrement a Com
plexului Tosca. Cele 2000 de be- 
culeţe aprinse dau iluzia unei 
ploi, imaginea armonizîndu-se 
perfect cu arhitectura cartierului. 
Păcat că-n permanenţă e nevoie 
şi ie  paznici pentru... mîinile prea 
lungi. (E.S.)

•  APĂ CALDĂ, APĂ RECE. 
Printr-un fax primit la redacţie, 
Primăria municipiului Deva ne 
informează că, la începutul lunii 
ianuarie a.c., sistarea furnizării 
căldurii la unele blocuri s-a da
torat unor avarii survenite la

T.E.C. Mintia. De asemenea, de 
lă  punctele termice li, 12 şi 13 
nu s-a furnizat apă caldă dato
rită lipsei apei reci, pentru zona 
respectivă, aceasta fiind furnizată 
de la uzina din Batiz, care pri
meşte apa din captarea Crişeni — 
Călan, unde s-a produs un blocaj 
cu gheaţă, administrarea captării 
fiind făcută de către „Sidermet“ 
Călan. (N.T.)

•  PATRON fN  CULPĂ. Fio- 
rea Todea este patronul firmei 
S.C. „Mondial Prod“ Brad. Nu 
apărea la această rubrică dacă 
îşi vedea cinstit de treabă. El 
s-a apucat insă să vlndă bere 
la stielă cu suprapreţ. Cu mai 
bine de 10 lei la fiecare sticlă.

de o jumătate de litru. I s-a în
tocmit dosar r'°nal. (V.N.)

•  A m e n d ă  ş i  c o n f is c a r e .
Constantin Lazăr a venit tocmai 
de la Cralova in piaţa din Pe
troşani, pentru a vinde articole 
de îmbrăcăminte din fîş. Nu-i 
rău lucrul ace.şta. numai că dom
nul nu avea nici un fel de auto
rizaţie. Conform legii, i s-a apli
cat o amendă de 30 000 de lei şi 
i s-au ■ confiscat mărfuri de a- 
proape 100 000 lei. (V.N.)

•  * * * » • * « • • * « * *  « * • • « • • • * * *  mmmwmwmwmmw
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Conferinţa judeţeană a organizaţiei 
, P. N. L. Filiala judeţului 

Hunedoara
In data de 16 ianuarie 

1993, va avea loc conferinţa 
judeţeană a Organizaţiei 
P.N.L., Filiala Hunedoara, 
la care vor participa de
legaţi din toate organiza
ţiile orăşeneşti şi comunale 
din judeţ.

Trebuie să facem cu
noscut că judeţul Hune
doara este unui din jude
ţele cu cele mai mari op
ţiuni liberale, fiind al 
treilea judeţ pe ţară în 
ordinea procentajului ob
ţinut în alegeri, procent 
care i-ar fi permis să intre 
în parlament.

Sînt aşteptaţi peste 100 
delegaţi care vor discuta

în special cauzele care au 
dus Ia rezultatele slabe 
obţinute de P.N.Il. in ale
gerile din septembrie 1992 
şi în general situaţia în 
care se află partidul libe
ral, ca şi strategia de vii
tor ce urmează a fi adusă 
la cunoştinţa Conferinţei 
naţionale P.N.L. care se va 
desfăşura în zilele de 26— 
27 II 1993.

De asemenea, se va alege 
noul comitet de conducere 
al organizaţiei P.N.L. a 
judeţului Hunedoara.

Dr. C TIN BLEJAN
preşedintele Filialei 
judeţene Hunedoara 

. ' a P.N.L.

NOTE « NOTE « NOTE

N-au curajul să sem
neze, se ascund sub nu
me false, ori pur şi sim
plu îşi încheie epistola cu 
cuvintele —• „Un grup de 
cetăţeni11. In schimb lo
vesc cu pietre în stînga 
şi-n dreapta, acuză, sînt 
stăpîniţi de invidie şi 
răutate. Recent, cineva 
din Hunedoara ne-a tri
mis un plic. Fără numele 
şi adresa expeditorului, fă
ră semnătură. A luat la 
rînd cîţiva locuitori din 
strada Rotarilor. Pe cu
prinsul a două pagini i-a 
făcut... praf. Ba că „x" 
şi-â deschis atelier de 
tricotaje şi că nu are acte 
în regulă, ba că „y“ şi-a 
construit două garaje 
„fără autorizaţie şi fără 
să fi cumpărat materia
lele de construcţii". Pre
tinde că un alt vecin a 
transformat croitoria pen
tru copii în vopsitorie şi 
tinichigerie auto, în fine 
că toţi aceşti întreprinză
tori consumă gaz, apă, 
energie electrică în mod

ilegal.
Am avut curiozitatea 

să întrebăm la Adminis
traţia financiară şi la 
serviciul de sistematizare

ANONIMII
al Primăriei Hunedoara 
dacă doamna M.S. (de la 
nr. 24) şi domnul D. de
ţin autorizaţii pentru con
strucţii şi, respectiv, pen
tru prestaţii. Dâ, domnu
le, anonim, există autori
zaţii atît pentru tricotaje, 
cît şi pentru cele două ga
raje. Acestea din urmă 
poartă nr. 17/14 mai 1990 
şi sînt ridicate după pro
iectul I.G.C.L. nr. 64/1990.

Dar dacă dv. cunoaşteţi 
aceste situaţii cu lux de 
amănunte, nu înţelegem 
de ce vă ascundeţi, de 
ce nu semnaţi. Sau vreţi 
să scoateţi castanele din

VINI CONJUGATE — 
MOARTE

Da, vina şoferului şi vi
na pietonului s-au adunat 
şi au cauzat moartea ce
lui din urmă. Şoferul se 
numeşte Gheorghe Pîrvan 
din Hunedoara, care a cir
culat cu viteză şi defec
ţiuni la sistemul de frî- 
nare. Pietonul a fost o fe
meie care s-a angajat în 
traversarea străzii fără a 
se asigura. Da aici, moar
tea sărmanei femei. (V.N.)
IOSIF DE LA „TÂNASE"

Iosif Vitan era vînzător 
la S.C. „Tănase" din Pe- 
trila. Ca orice tînăr ' de 
17 ani, el avea şi prieteni. 
Ei se numeau Eugen Co- 
zan şi Marian Ciobanu, de 
15 şi respectiv 16 ani. In-

foc cu mîna altuia ? Ii 
acuzaţi pe aceşti între
prinzători de faptul că nu 
înţeleg libertatea şi e- 
conomia de piaţă. Dv., 
domnule, cum le înţele
geţi ? Aveţi acum drep
tul Ia opinie. De ce vă 
lipseşte curajul ? Ce să 
înţelegem, că-i vorba la 
mijloc de invidie ? S-ar 
putea, de vreme ce fa
ceţi afirmaţii fără acope
rire. Reflectaţi la acuza
ţiile făcute — dintre care, 
iată, două nu sînt înte
meiate, pe celelalte nea- 
vînd posibilitatea să le 
verificăm deoarece n-aţi 
dat nume — şi nu uitaţi 
să mai călcaţi din cînd 
în cînd pragul Bisericii. 
V-ar ajuta să vă eliberaţi 
cugetul de ispite, să nu 
doriţi rău semenului.

Nu uitaţi că rugăciunea 
ne face mai buni şi mai 
înţelepţi, ne ajută să 
rostim adevărul în mod 
liber, fără teamă, fără a 
ne ascunde de nimeni.

ESTERA SÎNA

Abonament sau... cerşetorie?
Iu cele ce urmează vă 

supunem atenţiei o situa
ţie care pune unele semne 
de întrebare. Este vorba 
despre actualul sistem de 
încasare a sumei de. 285 lei 
lunar, reprczcntînd aşa- 
zisul abonament telefonic! 
Fără nici o intenţie spe
culativă, să ne oprim pu
ţin la sensul cuvîntului 
abonament. EI reprezintă 
o convenţie, prin care, in 
schimbul unei sume plă
tite înainte, se obţin ori se 
prestează, pe un timp li
mitat,- unele servicii. Fap
tul atestă clar deci că, în 
schimbul acestei sume — 
de 285 de Iei — abonatul 
trebuie să beneficieze de 
ceva — în cazul de faţă 
de un număr de convor
biri telefonice.

Situaţia despre care vor
bim este însă anacronică, 
întrucît, în schimbul sumei 
respective abonatului i se 
dă .doar şansa de a avea 
acces la aceste servicii. 
fntr*-o bună zi ne putem* 
trezi că primăria ne cere 
285 de lei pentru a avea 
dreptul să circulăm pe 
stradă, C.F.R.-ul 285 de 
lei pentru a avea ferfeita 
ocazie să ne cumpărăm bi
lete de călătorie, alimen
tara pentru zahăr, ulei etc. 
RENEL-ul pentru dreptul 
de a folosi energia elec
trică, sau, că tot se în- 
timplă minuni, să ni se 
ceară cîte 285 de Iei pe 
lună că trăim în România.

Revenind însă Ia păcă
leala cu înscrisul abona
ment din „chitanţele"

tr-o bună zi, la „Tănase" 
se dă o spargere şi dispar 
bunuri în valoare de 43 000 
de lei.

Poliţia a stabilit că au
torii nu sînt alţii decît 
cei trei prieteni. Acum 
Iosif nu mai lucrează la 
„Tănase". (V.N.)

POZNAŞUL
Mare poznaş Manole Dan 

din Uleş — Gurâsada. De 
fapt dînsul a ajuns la 
vîrsta poznelor, fiind pen
sionar. Iar una dintre cele 
mai recente este şi aceea 
că printr-o instalaţie im
provizată şi-a racordat pro
pria gospodărie la reţeaua 
electrică a şcolii generale 
aflate în apropiere.

Chestiunea este că şcoala 
nu funcţiona, dar energia 
electrică se consuma. Ca 
să vezi poznă! (V.N.)

Noutăţi în 
centrul vechi

S-a deschis de cîteva zile 
în Hunedoara, la parterul 
blocului 45 din strada E- 
lisabeta Mărgineanu, un 
bar aparţinînd S.C. „Mercur 
Corvinex" S.A. Se nu
meşte „Enigma". Un ca
dru intim, de confort şi 
linişte, la care au contri
buit toate cele cinci anga
jate, după cum ne spunea 
dna Marta Năstase, respon
sabila localului. Combina 
muzicală cu boxe, televizo
rul color, jocul de lu
mini multicolore consti
tuie puncte de atracţie, un 
cadru ambiental pentru ser
virea cafelei, băuturilor fine 
sau răcoritoare. Este o u- 
nitate care prin servirea 
şi primirea clienţilor im
pune respect. Le dorim să 
rămînă tot aşa, nimic să 
nu altereze atmosfera. 
(E.S.)

Pămîntul şi celelalte 
probleme ale comunei

! f

Nu credem că greşim 
dacă afirmăm că dl Ioan 
Sturza, ales în februarie 
a.c. în fruntea comunei 
Crişcior, este cel mai tî
năr primar din judeţul nos
tru. In orice caz 'dînsul 
are numai 30 de ani. Este 
de loc din satul ■ După 
Piatră, comuna Buceş, dar 
s-a „măritat" cum se zice, 
în Crişcior. Biroul dînsu- 
lui se află în imediata a- 
propiere a intrării în se
diul Consiliului local, dar 
nu acesta este motivul pen
tru care este foarte soli
citat, ci pentru faptul că 
se străduieşte să găsească 
soluţii tuturor problemelor 
cu care vin oamenii la 
conducerea comunei.

Evident, cea mai impor
tantă problemă a Consi
liului local este aplicarea 
Legii fondului funciar. Pă
mîntul a fost, în linii mari, 
împărţit la cei ce au drep
tul asupra lui. Acţiunea 
însă este rămasă în urmă 
întrucît comuna n-a bene
ficiat decît tîrziu de ser
viciile unui specialist în 
topometrie. De aceea, în 
perioada următoare acţi
unea va fi intensificată.

In înfăptuirea Legii 
fondului funciar. Consi
liul local din Crişcior se 
confruntă şi cu cîteva as
pecte a căror soluţionare 
nu cade îţi atribuţiile co
misiei special constituită 
în acest scop. Astfel, 
R.A.G.C.L. Brad- nu vrea 
să cedeze spaţiile îngrădite 
în care se află bazinele 
pentru apă potabilă. In 
altă ordine de idei. Ocolul 
silvic din Brad nu a de
limitat-şi validat încă su
prafaţa de pădure ce ur
mează să fie împărţită ce

lor în drept. Este adevă
rat că silvicii nu acceptă 
proba cu martori a fostelor 
proprietăţi, ci solicită acte. 
Or, actele se obţin greu, 
Notariatul de Stat fiind 
foarte solicitat în această 
perioadă.

Aplicarea Legii fondului 
funciar se bucură de cea 
mai mare preocupare din 
partea consiliului local, dar 
asta nu înseamnă că cele
lalte aspecte ale vieţii co
munei au fost neglijate. 
S-au asigurat tuturor in
stituţiilor de interes comu
nal lemne de -foc pentru 
perioada de iarnă. Lemnele 
aduse însă nu şînt sufi
ciente pentru toată perioa
da şi Urmează să se aducă 
şi alte cantităţi.

O problemă de care se 
ocupă permanent consiliul 
local este şi cea-a asigu
rării buteliilor cu aragaz 
pentru oameni. Nu s-a aş
teptat ca acest aspect să 
fie soluţionat de întreprin
derea specializată, consiliul 
local a făcut rost de o 
maşină şi lucrătorii ei s-au 
dus la Timişoara aducînd 
butelii pline pentru oa
meni. In acest fel s-a asir 
gurat schimbarea, buteliilor 
la o lună şi jumătate, cCea 
cp este , un lucru bup. i 

Ţinînd seama de o do
leanţă mai veche a : oarne* 
ni lor, consiliul ioeal se 'o- 
cupă şi de organizarea În
ceperii construcţiei unui 
pod peste Criş — un obiec
tiv de mare interes pentru 
comună. Deocamdată se 
caută surse, financiare pen
tru demararea lucrărilor 
promise de Consiliul jude
ţean.

TRAIAN BONDOR

Infractori şi infracţiuni

de plată eliberate de 
ROMTELECOM. — 285 de 
lei lunar — să nu uităm 
că tarifele pentru convor
birile telefonice s-au ma
jorat vizibil, iar suma de 
3420 lei încasaţi, anual de 
la fiecare abonat pe gra
tis de ROMTELECOM, 
nu-şi justifică sensul.

Cît despre legalitatea a- 
cestei sume de 285 de lei 
lunar pentru aşa-zisul abo
nament telefonic, rămîne o 
întrebare al cărei răspuns 
oscilează între jecmăneală 
şi născocire.

750 000 LEI PREJUDICIU

Că se fură la S.C. „Si
derurgica" S.A. Hune
doara nu-i o noutate. 
Noutăţi rămîn doar cine 
şi ce fură. In rîndurile 
de faţă îi avem în aten
ţie pe Nicolae Olteanu, 
din Spring, judeţul Alba, 
un fost condamnat, şi. pe 
Vaier Neamţu, un vîn- 
turâ lume din Hunedoara. 
„Băieţii" au fost prinşi 
în flagrant, în timp ce 
demontau radiatorul din 
cupru al unei locomotive 
uzinale aflată în parcul 
rece. Cercetările au dove
dit apoi că cei doi sînt 
autorii şi ai altor 6 fapte 
similare. Ce mai, oamenii 
„lucrau" serios la res

pectiva firmă, dacă ne 
gîndim că prejudiciul este 
de 750 000 Iei.

LĂCĂTUŞ, HOŢ, ŞOFER.,.

Se pare că Daniel Sa
cadat, deşi de numai 21 
de ani, avea mai multe 
meserii. In primul rînd 
era lăcătuş la Termocen
trala de la Mintia. O 
practica însă şi pe cea 
de hoţ. spărgînd mai 
multe maşini de pe raza 
municipiului Deva, de 
unde a furat roţi de re
zervă şi piese de schimb. 
Dar nu numai atît. El 
şi-a încercat şi calităţile 
de şofer, fUrînd o maşină, 
dar după o vreme aban- 
donînd-o.

TlLHARII DE LA 
MIEZUL NOPŢII

Era aproape de miezul 
nopţii cînd Emil Covaci 
din Brad şi Vasile Pădu- 
rean din Crişcior l-au 
acostat pe o stradă din 
Brad pe Dan Buzatu. 
Primii nu lucrau nică
ieri, iar cel din urmă 
era miner la E.M. Barza 
şi se întorcea acasă. Tîl- 
harii i-au luat omului 
20 000 de lei şi alte bu
nuri. Nu s-a potrivit însă 
socoteala lor, întrucît la 
scurt timp au fost prinşi.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Poliţiei 

judeţului Hunedoara

CORNEL POENAR ----------- ------ — —   ---------- ------ ----------------

Consilierii şi problemele 
satelor

j

D O IN A  H U N E D O R E A N A  A  C U C E R IT  C O U D E K E R Q U E -B R A N C H E
(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1)

— De pildă, acum, în 
plină iarnă, cu ce vă con
fruntaţi?

— Aprovizionarea cu 
lemne de foc, împărţirea 
pădurilor şi a pămîntulul, 
asigurarea căldurii în blo
curile pe care le avem, 
aprovizionarea cu alimen

tele de bază — ulei, făină, 
zahăr, pîine etc.

— Anul trecut se punea 
acut problema încălzirii a- 
partamentelor. Acum 7

— Centrala termică func
ţionează, aici, la Carteju 
de Sus...

— In rest ?
— Sătenii şi-au procurat 

lemne. Consilierii i-au spri
jinit. Toate cazurile au fost 
rezolvate.

o atenţie deosebită şi nu 
rareori gazdele v-au mă/r- 

„ turisit că tradiţiile noas- 
I tre sînt extraordinare, mult 
ţ mai bogate, mai diversifi
ci cate decît ale lor.
■ţ — într-adevăp. au ră

mas impresionaţi, de di
versitatea şi specificitatea 
tradiţiilor noastre, a in

strumentelor populare spe
cifice (fluierul, naiul, cobza 
etc.). Ritmurile melodiilor 
noastre sînt cu totul par
ticulare şi de o mare bo
găţie. Folclorul românesc

Î nu este dificil de înţeles, 
dificil este modul de a-l 

J1 interpreta. Acesta este 
I cunoscut în lumea întreagă

î

ca şi limba română şi 
le-am mărturisit cu sin
ceritate că doresc să-şi 
păstreze autenticitatea 
pentru totdeauna pentru 
că tl iubesc din adincul 
inimii. De altfel, directo
rul Academiei de Muzică 
din Coudekerque — Brait- 
che şi-a exprimat dorinţa 
de a veni la Brad pentru 
a cunoaşte la faţa locu
lui realităţile noastre. In 
acelaşi timp, m-a durut 
foarte mult că ţara noas
tră este prea puţin cu
noscută in străinătate, că 
ar face parte din Uniunea 
Sovietică, iar capitala este 
la Moscova. $tiu că sîn- 
tem săraci, am trăit sub 
dictatură şi că ne-a con

dus Ceauşescu. Peste tot 
pe unde am trecut am 
încercat să explic care 
este situaţia de la noi din 
ţară.

— Credeţi că prin ceea 
ce aţi făcut dv., prin 
lecţiile predate, concer
tele, alte manifestări ar* 
tistice la care aţi parti
cipat, discuţiile amicale 
pe care le-aţi purtat, fran
cezii au reuşit să cu
noască mai bine spiritua
litatea hunedoreană, ro
mânească in general ?

— Cred cu toată fiinţa 
mea acest lucru. Cînd 
le-am vorbit,despre ve
cinii noştri, despre limbă 
română şi că sintem o 
oază de latinitate tntr-un

mare spaţiu slav care nu 
echivalează cu Imperiul 
Rus, dar că după al doi
lea război mondial am 
fost lăsaţi sub influenţa 
lor irh.pusă cu ajutorul 
tancurilor, au avut o a- 
devărată revelaţie. Am  
rămas extrem de mişcat 
cînd la „Gala armoniei" 
din &oudekerqu6 — Brân
cile. unde am interpretat 
şi o doină la taragot, un 
profesor în vîrstă a venit 
cu lacrimi în ochi la mine, 
m-a sărutat şi mi-a 
spus : „Cîntecul liric pe , 
care l-aţi interpretat a 
fost extraordinar", Şi/eu  
i-am răspuns că aceasta 
este cultura ţării tetele. 
România In general.



CUVINTUl LIBER f'ag o6

S t e le le  g im n a s t ic i i  fe m in in e  iş i  v o r  m e n ţ in e  s t r ă lu c i r e a  ( I )
Gimnastele României 

şi-au făcut datoria şi în 
marile «confruntări din a- 
nul trecut, remarcîndu-se' 
din nou în elita mondială 
a acestui sport. (O parte 
a frumoaselor succese le 
publicăm în caseta de 
mai jos). Ştim că dumnea
voastră aţi fost declarat 

de federaţia de specialitate 
antrenorul anului, ca o 
recunoaştere a meritelor 
ce le aveţi. Am dori însă, 
să aflăm cîteva amănunte 
din demersurile premer
gătoare marilor' întreceri 
din 1992, greutăţile cu 
care v-aţi confruntat.

— Sigur, de la an la an, 
aproape în orice sport 
e mai greu. Evoluează 
condiţiile de antrenament, 
se îmbunătăţeşte mereu 
tehnica în sălile de gim
nastică, cresc cerinţele 
cluburilor şi ale federaţii
lor faţă de rezultatele ce 
trebuie obţinute, apar 
mereu sportivi şi echipe 
dornice să detroneze con
sacraţii. In ce ne pri
veşte, anul trecut a fost 
greu pentru că, în afara 
Campionatelor Mondiale 
şi Europene, au avut loc 
şi'Jocurile Olimpice — 
competiţia cea mai riv- 
nită din lume pentru 
orice sportiv. îrnpreună 
cu colaboratorii mei, cU 
gimnastele, trebuia' să 
găsim şi cele mai adec
vate forme de antrena
ment pentru formarea li
nei echipe omogene, pu
ternice, şi mai ales, ce să 
facem pentru păstrarea 
formei sportive constante 
în întregul interval de la 
Campionatele Mondiale 
de la Paris, Europenele 
de la Diion şi Jocurile 
Olimpice de la Barcelona. 
Aceasta în ideea de a 
obţine cît mai multe me
dalii, şi astfel echipa de

gimnastică feminină a 
ţării noastre să se men
ţină în primele rînduri 
ale gimnasticii mondiale, 
adică acolo unde îi este 
locul. Era o perioadă 
lungă - • din martie pînă 
în septembrie — pentru 
ca întregul lot să-şi păs-

neapărat să confirme suc
cesul de la Indianapolis 
(obţinut cum ştim, cu
sprijinul arbitrilor), iar
reprezentativele Spaniei 
(fiind gazdele Jocurilor 
Olimpice), Chinei şi Co
reei de Sud, vizau şi ele, 
măcar locul III. Ca - şi

Convorbire cu prof. OCTAVIAN BELU, 
antrenor federal, coordonator al lotului de 

gimnastică feminină al României

treze o formă sportivă 
ridicată, competitivă, la 
cel mai înalt nivel în 
condiţii de temperatură 
ridicată şi umiditate mare, - 
cum a fost în Spania. 
Pentru întregul lot, an 
trenori şi gimnaste, era 
foarte clar că în special 
Ia Barcelona echipa fos
tei Uniuni Sovietice, ju- 
cînd pentru ultima oară 
sub această titulatură, va 
face totul să încheie pe 
primul loc. In acelaşi 
timp, la Olimpiadă ve 
nea şi echipa S.U.A. a 
luî Bela Karoly, ce dorea

cînd toate acestea n-ar 
fi fost de ajuns, au fost 
şi unele probleme de să
nătate ce le-au avut chiar 

Lavinia Miloşovici şi Cris- 
tina Bontaş şi numai am
biţia lor, ieşită din •co
mun, şi profesionalismul 
doctorilor şi antrenorilor 
au făcut să fie recuperate 
intr-un timp scurt pen
tru a se putea pregăti 
fără menajamente.

— în cadrul antrena
mentelor, un rol impor
tant îl are şi pregătirea 
psihologică a gimnastelor.

— Sigur că da, mai

Din bilanţul anului 1992
•  LAVINIA MILOŞOVICI — a obţinut 

titlul de campioană olimpică la sărituri şi sol 
şi medalie de argint cu echipa ţării noastre la 
olimpiadă şi titlul de campioană mondială Ia 
europene. A fost aleasă sportiva nr, 1 a anu
lui 1992 din România.

•  MARIA NECULIŢA — a intrat în po
sesia medaliei de argint şi locul II cu echipa 
Românier.lâ Olimpiadă, şi 2 medalii de bronz 
Ia C.M. de gimnastică.

•  GINA GOGEAN — campioană euro
peană Ia sol şi locul II la individual compus şi 
Ia sărituri.

•  CRISTINA BONTAŞ — a obţinut lo
cul III şi medalia de bronz la sol, la Jocurile 
Olimpice de la Barcelona.

ales că noi lucrăm cu... 
copii care, cu toată vîrsta 
lor fragedă, trebuie ' să 
execute exerciţii foarte 
grele în condiţiile unei 
atmosfere cu totul deo
sebite faţă de sala de 
antrenamente, unde se 
aud doar vocile antre
norilor şi slabele rezo
nanţe de la unele aparate 
de gimnastică. în condiţii 
de concurs, cu mult zgo
mot în sală, cînd văd 
şi incorectitudinea unor 
arbitri (.şi fetele noastre 
au avut mereu parte de 
aşa ceva), atunci trec 
prin nişte trăiri sufle
teşti deosebite. Nu o să 
uit niciodată plînsetele 
fetelor noastre pentru 
frustrarea lor la Indiana- 
polis, dar nici ambiţia cu 
care s au pregătit pentru 
revanşa de Ia Barcelona.

- După olimpiadă au 
urmat o serie de invitaţii, 
la diferite concursuri pen 
tru gimnastele noastre.

- Aşa este. Şi aş vrea 
să subliniez că şi pină 
anul trecut s-au mai 
primit invitaţii, dar nu 
le-am putut onora. De 
data aceasta gimnastele 
noastre au putut evolua 
nestingherite de nimeni, 
în Elveţia, Germania, .Ta 
ponia şi în alte ţări, unde 
Lavinia Miloşovici. Cris- 
tina Bontaş, Mirela Başca. 
Vanda Hâdărcap, Gina 
Gogean, Maria Neculiţă 
şi-au onorat din plin car
tea de vizită, primind nu
meroase premii şi... bani. 
Au mer-itat din plin. Un 
alt fapt notabil, după re
voluţie, cînd şi gimnas
tele şi-au văzut mai bine 
apreciată ‘ extraordinara 
lor muncă, la o vîrstă 
cînd mărea majoritate a 
copiilor nu fac nici cel 
mai mic efort fizic.

SABIN CERBU
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SOCIETATEA COMERCIALĂ 
ROMÂNO-AUSTRIACA 

VIZER S.R.L.

cu sediul în Oradea, str. Moldovei, nr. 15 
bloc AN 49, ap. 7, cod 3700 — jud. Bihor 

Telefon : 991/56 491
Organizează în perioada 3 ianuarie — 15 februarie 

1993 înscrieri pentru ocuparea unor locuri de muncă 
(munci de şantier) în Austria şi Ungaria începînd cu 

1 iunie 1993 — pînă Ia 15 octombrie 1993.
Înscrierile se fac prin .mandat poştal în valoare 

de 4 500 lei -)- 250 lei (cheltuieli de regie) pentru Aus
tria (retribuţie aproximativ 10 000 şilingi Netto) sau 
mandat poştal în valoare de 3 500 lei -f- 250 Iei pen
tru Ungaria (retribuţie aproximativ 30 000 forinţi 
Netto), pe adresa firmei. ■; £j

La primirea mandatului de către noi, veţi primi ® 
poştal din partea noastră un formular pe care ur 
mează să-l completaţi şi- să-l trimiteţi urgent pe adre
sa firmei noastre.

Cazarea gratis iar masa contra cosi la preţ de 
cantină.

In cazul unui răspuns afirmativ veţi fi anunţat 
in scris la domiciliu pînă la data de 15 mai 1993, 
urmînd ca totodată să intraţi în posesia instrucţiunilor 
tehnice de finalizare ; în acest caz cei 4 500 ici res
pectiv 3 500 lei vor fi întrebuinţaţi pentru deplasarea 
dumneavoastră la staţiile de destinaţie. In cazul unui 
răspuns negativ pină la data de 15 iunie 1993 vi sc 
vor restitui cei 4 500, respectiv 3 500 lei.

Informaţii la sediul societăţii, telefon 991/56 491, 
luni — vineri, între orele 8—15. (18)
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La bazinul de înot de la Hunedoara

Un atractiv loc pentru 
sport şi recreere

Hunedorenli şi nu numai ei, ci şi alţi pasionali 
ai înotului, dar în special cei ce vor să se iniţieze 
în acest sport din Deva, Simeria, Călan şi Haţeg, 
găsesc cele mai bune condiţii, în orice anotimp, la 
bazinul de înot de la Hunedoara. Zilnic, vin aici 
zeci de tineri şi virstnici să facă o baie pe cinste, să 
înoate sau să-şi menţină forma, prin practicarea sa
unei. Dar, după cum sublinia dl Radu Bătăiosu, şe
ful acestei baze sportive şi instructor la centrul de 
iniţiere-de la bazin, o atracţia deosebită pentru acest 
loc primitor in orice anotimp al anului o constituie 
lecţiile ce se dau pentru învăţarea înotului la tineri 
începînd de la vîrsta de 7 ani, pe durata a 12 şe
dinţe şi care costă numai 1000 lei. Din oraşele în
vecinate Hunedoarei, în special de la Deva şi Haţeg 
au fost organizate curse cu autobuze, mulţi copii 
ştiind acum să înoate — sportul ce îi dezvoltă în 
modul cel mai armonios pe cei care-l practică.

Cele două bazine ce stau la dispoziţia doritorilor 
sint tot timpul „populate" mai ales cu tineri şi ti
nere, dar şi virstnici. In timpul vacanţelor progra
mul este de la 8—15 şi 15—22, iar în 'timpul desfă- 
şurării invăiămîntului în şcoli, de la 8—13 şi 17—22, 
întrucît intre orele 13—17 bazinele sînt închiriate 
Şcolii sportive din Hunedoara care va pregăti vii
torii sportivi de performanţă la înot. Nici sauna nu 
este ocolită de „clienţii" bazinului. Pentru 200 de lei 
şedinţa, cei care sint sănătoşi şi se încumetează să 
înfrunte temperatura de 70—80 grade a aburului, 
beneficiază de reconfortarea organismului.

Dar cei care vor să înveţe sau să practice înotul 
de agrement, au aici la dispoziţie şi alte posibilităţi 
de a se destinde: pot juca tenis de masă, să vizio
neze emisiuni la televizor, să participe la diverse 
activităţi sportive cum a fost de pildă gimnastica 
aerobică, iniţiată de dna Margareta Zeleniuc etc. E 
un loc foarte plăcut, atrăgător şi mai ales folositor 
dezvoltării armonioase a tinerilor.

8. CERBU
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S.C. „MEROPA" S.A. HUNEDOARA

(fosta întreprindere de tricotaje Hunedoara) 
Bdul Traian, nr. 9

Angajează prin concurs :
1. contabil şef — studii superioare de spe

cialitate, cu o vechime minimă în specialitate- 
de 8 ani

2. jurisconsult — studii superioare de spe
cialitate, cu vechime minimă de 5 ani

3. designer vestimentar — studii superioare 
sau tehnice de specialitate, cu vechime minimă 
de 3 ani

înscrierile se fac la sediul societăţii, pînă 
la data de 25. 01. 1993. Concursul ia  avea loc 
în data de 27. I. 1993, ora 10, la sediul societăţii.

(11)

SC APRO TERA SA SIMERIA

REZULTATE FRUMOASE ALE LUPTĂTORILOR 
DE LA CONSTRUCTORUL HUNEDOARA

La-startul Campionatului tineri luptători : Valentin 
Naţional pe echipe la ju- Mihăilă, categ. 46 kg, Ni- 
niori, ce s-a desfăşurat la cuşor Iftode, 48 kg, Ni- 
finele lunii decembrie colaa Ferar, 50 kg, Dan 
1992, la Craiova, unde au Catargiu, 54 kg. Adinei 
participat 36 echipe din Chiosa, 54 kg, Robert 
ţară, eehipa Constructorul Kutyfalvi, 58 kg, Valen- 
Hune.doara, condusă de tin Brehnescu, 63 kg,
antrenorul Cornel Vlad 
a avut o comportare fru

Gheorghe Dana, 68 kg, 
Alin Cociş, 74 kg, Adrian

reuşind clasarea pe me 
. rituosul loc 3 şi obţine

rea medaliilor de bronz

moaşă, calificîndu-se în Bodeştean, 81 kg, Viorel 
turul final, al celor mai Gulie, 88 kg, Laurenţiu
bune 8 echipe din ţară, Slanciu, peste 95 kg.

Dovedind o bună pre
gătire fizică şi tactică, ţ
tinerii luptători hunedo-jJ 

Dintre învinsele echipei reni au demonstrat încă 
Constructorul putem a- o dată că există reale po
rnind cluburi şi asociaţii sibilităţi şi talente în ju
ca Dinamo Braşov, deţul nostru pentru ex- 
ASTRA Braşov şi Steaua tinderea practicării aces-S 
Bucureşti. Se cuvine a fi tui sport. ?
evidenţiat întregul lot de MIRCEA slRBU

‘.V.W .V.V.W A’/AV.W .V.V.VAVAW W .V/J’.W .V

Livrează din stoc
•  acumulatoare auto de toate tipurile, Ia 

preţul vechi, fără a aplica majorarea cu 33—50.' 
la sută practicată începînd cu data de 1. 1. 1993.

•  anvelope auto 155 x 13, marca GOOD 
YEAR, made în Columbia ;

•  toate tipurile de anvelope auto si tractor.
(13)

FILIALA REŢELE ELECTRICE DEVA
*

A n u n ţ ă

întrucît RENEL se află în imposibilitate li 
de a plăti furnizorii de combustibil necesar pro-*  
ducerii energiei electrice, facem apel la consu-ţ  
matorii industriali şi similari, restanţieri la plata, 
energiei electrice consumate, să achite de ur
genţă facturile emise de FRE Deva.-

Neplata acestora atrage după sine diminua-- 
rea cantităţilor de energie electrică furnizate',’ 
întreruperi parţiale şi chiar întreruperi totale.

Consumatorii cu datorii faţă de RENEL îrf& 
valoare de peste 100 milioane lei s în t: 3
SIDERURGICA SA Hunedoara 1388782 mii le i*

REZULTATELE CONCURSULUI PRONOSPORT 
DIN 10 IANUARIE ’93

1 ATALANTA — ROMA 3—1 1
u FOGGIA — INTER 1—3 2
UI LAZIO — BRESCIA 2—0 1
IV MILAN — CAGLIAR1 1—0 1
V PARMA — GENOA 1—0 1
VI PESCARA — ANCONA 4—3 1
VII SAMPDORIA — JUVENTl S l —l X
VIII TORINO — NAPOLI 0—1 2
IX UDINESE — FIORENTIN A 4—0 l
X CESENA — ASCOLI 1—2 2
XI LECCE — BOLOGNA 3—0- 1
XII MODENA — VENEZIA 2—0 1
XIII PISA — REGGIANA O—l 2

Fond de cîştiguri : 78 255 679 lei.

SIDERMET CĂLAN 
IM Barza 
IM Hunedoara 
CASIAL SA Deva 
IM Deva
IM Coranda Certej

335930
305140
263727
143568
118322
112504

MAGAZINUL „REGINA** 
din BALATA, nr. 25 

OFERĂ ZILNIC :
9  faianţă 
•  gresie 
Telefon 625446.

T
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ANIVI-KSAKI
•  ASTĂZI, cînd împli

neşti frumoasa vîrstă de 
19 ani, dragă Roşu Mireia, 
noi îţi dorim un călduros 
„La mulţi ani“, multă să
nătate, fericire şi îndepli
nirea tuturor dorinţelor ta
le, din partea părinţilor 
fraţilor şi bunicilor.

v î n z a r i  —
CUMPĂRĂRI

•  VIND ARO 243 <RK),
Deva, C.A. Rosetti, nr. 8 
zilnic. (1160)

•  VÎND xerox Canon şi
Toshiba, autodubă Volk
swagen LT 31, de 3 tone, 
autocamion cu remorcă 
IFA, autoturism Renault 4, 
motor BMW 3231, genera
tor de curent antrenat cu 
motor Otto, videocameră 
VHS „C“, Metz. Telefon 
698724422, sau telefon 
695717645. (1057)

•  VÎND camion IFA W
90 cabină dublă, fabricaţie 
1988, înscris în circulaţie 
yi maşină îngheţată. Tel. 
616862. (1143)

•  VÎND apartament 3
camere şi Dacia 1310. Deva 
tel. 626159. (1131)

, •  VÎND remorcă pentru
furaje, camion IFA, uşor 
avariat, aparate hot-dog. 
Tel. 714904. (1086)

/ •  VÎND aparat sudură
820—380 V, 19,5 kwA. Tel. 
626272. • (1474)

i •  VÎND video recorder 
Găsio, stare perfectă. - O- 
răştie tel. 642234. (1168)

•  VÎND maşină Nissan 
Dathstun Diesel, piese 
schimb, cutie viteze 5 trep
te, parbrize faţă, spate, 
uşi, capote şi alte acccso- 
rii, chioşc metalic (în Si- 
meria). suprafaţa 12 mp.' 
cti instalaţie electrică 220 
V şi 380 V. Informaţii zil
nic. Orăştie 641995 sau

>642860. (1471)

•  SC. OBRENO- 
VICI & COMP SNC 
vind en gros cafea 
Ness 200 g. Deva, str. 
Mihai Viteazu, bl. 9, 
ap. 30, tel. 611614.

(1476)

•  VÎND casă, anexe,
grădină, la şosea, VeţeL 

•Informaţii tel. 665352, He- 
repeia, nr. 16. (1480)

•  VÎND vaci cu " lapte,
- Viţei graşi, armăsar de ra
să pentru montă şi trac
ţiune. Ghilea Ioan, Bîrcea 
•Mică. 81. (4484)

•  CUMPĂR apartament 
“3 sau 4 camere, zonă cen- 
ftrală. parter sau etaj, cum- 
■păr teren pentru. casă în 
Deva. Informaţii telefon 
624067, între orele 16—17.

' (1487)
•  VÎND video recorder

National şi televizor color 
1 Samsung cu teletext, noi. 
Deva tel. 618587. (1485)

•  CUMPĂR apartament 
12—3 camere, Deva. Infor
maţii Deva, tel. 621075

(1481)

•■ S.C. ARDELEAN 
. vinde din stoc urmă

toarele ; frigidere, ma
şini spălat, maşini cu
sut, încălţăminte, de
tergenţi, hîrtie igienică 
49 lei/buc. zahăr şi 
alte produse. Dorim să 
inchiriem apartament 
la parter sau casă în 
oraşele din ţară. In
formaţii la magazinul 
Ardelean din Deva, str. 
Horia, nr. 172, telefon 
618879. (1498)

♦•o**»*»*****»*»»»»#»»»***.

•  CUMPĂR teren con
strucţie casă în Deva, mi
nim 500 mp. Tel. 627495.

(1499)
•  VÎND televizor Dia

mant 61 cm. Informaţii tel. 
623355. (1492)
•  VÎND urgenţi avantajos, 

casă, curte, aradină, sat 
Boz. Informsţţii Deva tel. 
620918. zilnic v18—21. (1505)

•  VÎND apartament 2
camere, zona teatru, ladă 
frigorifică, 4 sertare. Hu
nedoara tel. 717973. (1244)

•  VÎND apartament 2
camere, confort I. Hune
doara, Al. Cîmpului, bl, C. 
21, ap. 28. - (1246)

•  VÎND Dacia 1300, sta
re bună. fabricaţie 1980. 
Tel. 715043. (1248)

•  VÎND garsonieră, con
fort î Hunedoara, telefon 
627846. (1497)

•  VÎND congelator nou. 
Hunedoara, telefon 718346, 
între orele 9—14. ' (1423)

•  SERCO SRL vinde 
en gros biscuiţi Eti 
şi gumă de mestecat 
Deva, str. O. Goga. 7 
(fostă K. Marx), fel. 
619490. (1513)

PJFRDFRI
•  PIERDUT autorizaţie 

7384/15.09.1992, emisă de 
Consiliul Judeţean Hune
doara şi autorizaţie sani- 
tar-veterinară de funcţiona
re, certificate sănătate, pe 
humele Anghel Lucian- So
rin. Se declară nule. (1496)

SCHIMBURI 
DF LOCUINŢE

•  SCHIMB apartament 
2 camere ,et. 3, Eminescu, 
cu garsonieră, bucătărie 
mare, zonă centrală. Te). 
618439, între orele 16—19.

(1482)
OFFRTE 

DF SFRVICII
•  SC c o n c o r d e '  f u l 

g e r  PETRO VÎCI anga
jează contabil şef şi conta
bil, de preferinţă soţ şi 
soţie şi personal califica), 
în vederea practicii vînzâ- 
tor comerţ stradal. Tei. 
720915. (1243)

•  ANGAJĂM vînzători
comerţ stradal. Informaţii 
tel. 619490. (1513)

•  INCOTA -Atlas Reisen 
Sibiu efectuează transport 
persoane şi pachete • pe 

ruta Sibiu — Deva—  Praga 
— Numberg — Heilbronn

Stuttgart. în 20 şi 27 
ianuarie 1993. informaţii 
şi înscrieri' la tel. 618881, 
orele 16—21. (1135)

•  ANGAJEZ vînzătoare 
tonetă alimentaţie publică. 
Informaţii Deva 617835.

(1153)
•  ELECTRICIAN au

torizat execut instalaţii in
terioare mono si trifazice. 
Turdaş, nr. 79. (1125)

•  FILMĂRI VIDEO de 
calitate, jocuri pe calcu
lator. Deva, tel. 627689

(943)
•  S.C. COMTOUR LO- 

WE SRL AUTOSERVICE 
CRISTUR, reprezentantă a 
firmei Volkswa<Ten-Audl, 
anaaiează contabil şi şef 
service. TeL 621113. (1477)

•  CĂUTĂM femeie pen
tru dus şi adus copilul de 
la errădiniţă. Relaţii după 
amiază la tel. 618107. (1479)

•  SC ARTEX SRL DO-
RTANI DEVA — bdul De- 
cebal. bl. K (fost magazin 
auto-moto), tel. 625859, an
gajează 30 croitori confec
ţii textile şi 15 muncitori 
necalificaţi pentru califica
re la locul de muncă. Per
soanele care nu posedă ac
te de calificare pot fi an
gajate după susţinerea u- 
nui. examen practic (probă 
de lucru). (1058)

•  FAMILIE tînără, se

rioasă, doreşte să îngrijeas
că o persoană în vîrstă în 
schimbul primirii in spaţiu. 
Relaţii suplimentare tel. 
618916. (1472)

astăzi, 12 ianuarie 1993, 
ora 13, în Hărţăgani. Dum
nezeu să o odihnească în 
pace 1 (1503)

•  SC Naghi & Zsok 
Deva angajează de ur
genţă CROITOR cu o 
vechime de minim 2 
ani în specialitate. Re
laţii la sediul - firmei 
din str. Mihai Viteazul, 
nr. 112, sau tel. 616190.

(1152)

•  UN schimb valu
tar avantajos îl reali
zaţi numai la CASA 
DE SCHIMB VALU
TAR „GARANT". Se 
oferă clienţilor pre
mii deosebite în . lei 
pentru principalele va
lute. Vă aşteptăm la 
sediul nostru din bdul 
Decebal, bl. P, parter, 
Deva. (1109)

•  SC ROMAG COM
SRL, Restaurant Tran
silvania Deva, face cu
noscut persoanelor in
teresate că organizează 
„Revelionul ospătari
lor 1993“, în data de 
17 ianuarie 1993. în
scrieri şi alte reiaţii 
se fac la Restaurantul 
Transilvania, pînă la 
data de 13 ianuarie 
1993. (1194)

•  CAUT asociat pentru 
înfiinţarea unei ferme zoo
tehnice, dispun de grajd, 
saivan şi teren pentru cul
tivarea furajelor. Vind 
chioşc metalic 40 mp. Tel. 
616027. (1475)

c o m em o r ă r i

•  S-A scurs un an 
jşi jumătate de tristeţe 
amară de cînd soarta 

nemiloasă I-a răpit din
tre noi pe bunul nos
tru soţ, tată şi bunic 
IOAN FALAITARU 

Dumnezeu să te odih
nească în pace Oarte 
dragă ! Familia. (1483)

DECESE

•  UN pios omagiu 
nepreţuitului om şi 
prieten

PEPE
dr.PEPENARU MIHAI
soţ şi tată de neegalat. 
Nu te vom Uita nicio
dată. Tonia, multă pu
tere, amintirea lui este 
simbol pentru cei ca
re vă cunosc. Andreea, 
Liana, Genu. (1495)

•  FAMILIA Avra- 
mescu este alături de 
prietena Mari, deplîn- 
gînd decesul mamei 
sale

MARIA CRIŞAN
■din Şard. Dumnezeu 
s-o odihnească! (1247)

•  FAMILIA îndolia
tă anunţă cu profundă 
durem dispariţia ma
mei
MULLER ŞTEFANIA
in vîrstă de 80 ani. 
înmormîntarea astăzi. 
12 ianuarie 1993, din 
cimitirul catolic Deva 
— capelă — la ora 16.

(1500)

•  CU adîncă durere în 
suflet fiicele Angliţa, Mă
riţi,-Dorica şi ginerii Pe
tru, Anghel şi Ionel de- 
plîng moartea celei care a 
fost

VICTORIA DEMIAN
în vîrstă de 86 ani, din 
Hărţăgani. înmormîntarea

•  SALARIAŢII Re
giei /iUionume a Cu
prului Leva sînt ală
turi de domnul d.rec- 
tor tennic producţie 
Mariş aimion ia greaua 
pierdere suienta prin 
decesul mamei saie

LORIţ'A MAUiŞ 
Sincere condoleanţe fa
miliei îndurerate.

(1486)

•  CU adîncă du
rere în suflet anunţam 
încetarea fulgerătoare 
din viaţă a bunUiUi şi 
nepreţuitului nostru 
soţ, tată, bunic şi 
unchi

col. (r).
IULIU LUD AS

Corpul neînsufleţit se 
află Ia Casa mortuară 
din Deva. înmormîn
tarea are loc astăzi, 12 
ianuarie 1993, ora 13. 
Dumnezeu să-l odih
nească. (1490)

•  COLEGII de ser
viciu din Grupa piro- 
metrie — Renel Min
tia sînt alături dc dom
nul Dudaş Marcel la 
greaua suferinţă pri
cinuită de dispariţia 
fulgerătoare a tatălui 
său. Transmitem sin
cere condoleanţe fa

miliei îndurerate. Dum- 
• nezeu să-l odihnească

în pace ! (1478)

•  MULŢUMIM pe 
această cale tuturor ce
lor care au fost ală
turi de noi la greaua 
durere pricinuită de 
pierderea celui care 
a_ fost un minunat soţ 
şi tată,

CONSTANTIN
POPlRŢAN

Familia îndoliată.
(1491)

•  ÎMPĂRTĂŞIM du
rerea familiei Dudaş, 
atît de grea Încercată, 
prin pierderea bunului 
lor

IULIU DUDAŞ
Transmitem sincere
condoleanţe. Familia 
Henţ. (1494)

•  SOŢIA, fiica, ne
potul şi ginerele cu 
adîncă durere anunţă 
dispariţia fulgerătoare 
a dragului lor soţ, ta
tă, bunic şi socru

IOAN GR1GORIU 
înmormîntarea mier
curi, 13 ianuarie 1993. 
Corpul neînsufleţit es
te depus la Capela din 
str. Popa Şapcă din 
Hunedoara. Dumnezeu 
să-l ierte 1 (1493)

•  FIICELE Aurica 
şi Mărioara, ginerii Io
nel şi Nicu, nepoţii 
Carmen, Florin, Flori
na şi Marius anunţăm 
cu adîncă durere în 
suflete încetarea ful
gerătoare din viaţă a 
bunului şi nepreţuitu
lui nostru tată şi bu
nic

AVRAM FEIER
în vîrstă de 71 ani. în- 
mormîntarea va avea 
loc în satul Sălişte, co
muna Bălţa, în ziua 
de 13 ianuarie 1993, la 
ora 13,30. (1512)

celui care a fost
Lt. col. (r) IULIU DUDAŞ
fiind alături de familia 
greu încercată.

îi vom păstra vie amin
tirea ! (1511)

•  CU adîncă durere so
ţul anunţă decesul soţiei 

MONE LAURA 
suflet blînd şi nobil, tre -. 
cut în eternitate în data de 
10 ianuarie.

Corpul neînsufleţit se a- 
flă la dom’ciliu — Hune
doara, str Roma, nr. 13.

înmormîntarea .— azi, 12 
ianuarie, ora 14.00. Nu te 
voi uita niciodată, scumpa 
mea soţie. (1424)

•  UN ultim omagiu
Lt. col. (r) 

IULIU DUDAŞ
din partea familiei col. 
(r) Moraru, Dragoş şi 
Toma. Condoleanţe fa
miliei. (1514)

•  SOŢUL Iosif, îm
preună cu copiii şi 
nepoţii, anunţă cu a- 
dîncă durere că în da
ta de 9.01.93, la Orăş
tie, a încetat din via
ţă scumpa lor soţie, 
mamă şi bunjpă

MARIŞ DORIŢA
(1422)

S.C. „CARMETAPLAST" DEVA S.A.
(fostă IPIC-CF Deva)

ANUNŢĂ:
închirierea prin licitaţie a unor spaţii si

tuate în Deva, str. Gheorghe Bariţiu, nr. 13, 
pentru activitate de birou sau depozit. Licitaţia 
va avea loc în ziua de 26 ianuarie 1993, orele 
15,00, în str. Gh. Bariţiu, nr. 13.

Pentru depozitare nu se admit produse sau! 
materiale inflamabile sau toxice.

Tariful de pornire al licitaţiei este de 1 000 
lei/mp pentru spaţiile de la parter şi 500 lei/ 
mp. pentru spaţiile de la subsol.

Taxa de participare este de 2 000 lei.
Cererile se vor depune la sediul societăţii 

din str. E. Gojdu, nr. 73, Deva.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la 

biroul administrativ, telefon 627106 — 627107.1
(19)!

ŞCOALA DE ŞOFERI „PRESTO-SERVICES* 
S.R.L. ORĂŞTIE

(fostă „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.

(7 -87)

ŞCOALA GENERALA NR. 6 DEVA 
Organizează în data de 15 ianuarie 1993, 

Ia sediul din str. Bejan, nr. 18, concurs pentru 
ocuparea postului d e:

#  muncitor calificat întreţinere (tîmplar- 
dulgher). ’

Informaţii suplimen arela sediul şcolii (se
cretariat), telefon 621714. (1194)

•  PROFUND îndureraţi 
colegii de la Comandamen
tul militar judeţean Deva, 
activi şi în rezervă, regre
tă dispariţia prematură a

SC SARMISMOB SA DEVA 

str. C.A. Rosetti, nr. 8
Angajează urgent fochişti — bărbaţi. Re

laţii la biroul personal, tel. 627990. (14)

CENTRUL DE INFORMATICĂ MINIERĂ 
DEVA

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

Durata cursului este de 5 săptămîni. 
Relaţii se pot obţine la telefon 613915. (8)

NOU!
TRENURILE EXPRES „BANAT“

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

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