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am ar e
acest păgubos experiment 
nu se mâi termină, curii 
oameni cU experienţă în 
organizarea şi conducerea 
unor asemenea activităţi nu 
înţeleg că a venit timpul 
schimbărilor şi in aceste 
privinţe. Sînt în Deva zeci 
de şanţuri, de gropi nea
coperite de luni de zile, din 
care curg apă rece şi apă 
caldă, din care se evaporă 
abur preţios care ar tre
bui să Încălzească locuin
ţele oamenilor.

Dăm doar un exemplu, 
despre care am mai Scris, 
dâr lâ oare şi ltAGCL De
va şi primăria municipiului 
au făcut ureche surdă. Pe 
strada Streiului, din car-

Aproape că nu este zi 
să nu auzim la radio, să 
nu vedem la televizor, să 
nu citim în presă despre 
stări de lucruri grave în 
alimentarea eu apă, cu căl
dură, cu energie, cu butelii 
de aragaz, a unor oraşe, 
cartiere, blocuri de locuin
ţe. Şi cum oamenii sînt 
înclinaţi. întotdeauna să 
pună răul în faţă, să se 
compare cu alţii, îi auzim 
spunînd cu oarecare uşura
re : „Ei, la noi e bine, fa
ţă de ei“. Am receptat a- 
semenea remarci chiar în 
oraşul Deva, raportat la 
Braşov, la Bucureşti, la al
te localităţi. Da, este ade
vărat că avem condiţii ce- ,

va mai bune desît alţii. în
să nu trebuie să fie mo

tive de automulţumire. Pen
tru că şi aici, în Deva, e- 
xistă situaţii limită de exis
tenţă a unor oameni, ima
gini de nedescris ale gos
podăririi oraşului.

A venit iarna,.. ■' 
Acoperiţi gropile cu ceva !.„ 

Aşa cum se obişnuieşte 
de zeci de ani, toamna se 
fac pregătiri pentru iarnă, 
se dezvelesc conducte şi 
cabluri pentru înlocuiri sau 
pentru remedierea unor 
defecţiuni —* la reţelele de 
apă rece, de termoficare, 
de gaz, de energie etc. .— 
şi ne apucă iarna cu ele a- 
şa. Este de neînţeles cum

tierul U3pă*ţ*Tn dreptul 
bloculur'nr. 61, stă deschi-' 
să de peste un an o groapă 
cu o vană din care curge 
apă Caldă. Ea deversează 
printr-o gură de canal (vezi 
imaginea)! inundă strada şi 
o transformă într-un veri
tabil patinoar, plinind se
rioase probleme circulaţiei 
auto (aşa cum se poate ob
serva din fotografie). 

Dialogul 
surzilor

Aflaţi zilele trecute în 
zonă, locatari din blocul nr. 
61 •— din seria celor trei,

DUMITRU GHEONEA 
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In atentia
Pentru a fi bine informaţi cu realităţile din 
V din ţară şi din lume, asigur aţi-vă din timp
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Sînt yînâtor dih 1967 
în filiala Hunedoara a A- 
sociaţiei Judeţene a Vînâ- 
torilor şl Pescarilor Spor
tivi (AJVPS), sînt membru 
în comitetul acestei filiale 
din 1978, îndeplinind între 
1983 şi 1990 funcţia de vi
cepreşedinte.

Mă consider, ca atare, 
în măsură să răspund dom
nului G. Zold şi multiple-

din care să livrăm în ţară 
şi eventual în străinătate, 
contînd pe o reducere a 
cotizaţiilor membrilor fi
lialei cu 30—50 la sută ; 
magazin propriu pentru 
materiale de vînătoare şi 
pescuit şi pentru produsele 
proprii; cont separat tn 
bancă şi independenţă fi
nanciară faţă de AJVPS 
(faţă de judeţ).

PÎ NĂ CÎ ND?
lor întrebări ale dînsului 
din articolul „De ce ?“, a- 
părut în ziarul „Cuvîntul 
liber" din 5 ianuarie a.c., 
dar trebuie să fac un mie 
ocol.

teşiţi din anii „glorioşi" 
ai comunismului, am sperat 
cu toţii în mai bine. Am 
întocmit, în cadrul filialei 
AJVPS din municipiul Hu
nedoara, un program am
biţios de măsuri, care sâ 
profite de libertăţile create 
şl să, facă pasiunea pentru 
vînătoare şi pescuit mai 
plăcută şi mai eficientă. 
Dintre acestea citez: Gasa 
pescarului pe lacul Cincîş, 
dl «ea. 60 de locuri de ca
zare ; fazanerie productivă,

Realizarea dorinţelor 
noastre a fost,? in mare 
măsură, frînală de apari
ţia unui grup de presiune 
de cea. 10 persoane, care 
au înfiinţat în 1990 o Aso
ciaţie Independentă de Vî
nătoare şi Pescuit a 
municipiului Hunedoara 
(AIVPSMH).

Promovlnd minciuna şi 
dezinformarea ca metodă 
de lucru cotidiană, acest 
grup, condus de Junie A- 
lexandru (sancţionat între 
1975—1986 de 4 ori pentru 

ILIE ŞERBAN, 
vînâtor din municipiul 

Hunedoara

(Continuare I» pag. a 2-a)

p e  z i
— Drăguţe, îţi încredinţăm fiica noastră 

pentru toată viaţa, dar ţin să-ţi atrag atenţia 
că reclamaţii ulterioare nu ie

O posibilă V ar vară a dascălilor!
Un dascăl mucalit, supă

rat din cauza „jenei" fi
nanciare în care a ajuns, 
a faptului că nu-i ajung 
banii de la o lună la alta, 
ml-8 Inspirat titlul rîndu- 
ritor de faţă. Colegul meu 
implora cerul, rugîndu-se 
să se nască un sfînt sau 
o sfîntă care să-i ocro
tească şi pe „ptrtiţii de 
dăscăli". El făcea referire, 
printre alţii, la cei ce 
muncesc in minerit, pentru 
care Sf. Varvâra, oeroti- 
tOferea lor, â fost milostivă 
şi le-a adus premii con
sistente de zeci de mii de 
iei (două sau chiar trei 
salarii de dascăl). Şi nu

sînt singurii salariaţi ce 
beneficiază de salarii mari 
lună de lună, plus salariul 
al treisprezecelea şi pre
mii cu diferite ocazii. In 
această situaţie se află şi 
angajaţii de la Renel şi 
C.F.R.

No exprimăm şi cil acest 
prilej nedumerirea firească 

‘ de ce există acest decalaj 
scandalos Intre salariile 
diferitelor categorii sociale, 
într-o societate Ce se pre
tinde democratică? De ce 
se ignoră total (ca în ve
chea orînduire comunistă) 
intelectualitatea ?! Care sînt 
criteriile de apreciere a 
intelectualilor? Tot cele

banale şi la fel de in
exacte, aceleaşi rămăşiţe ale 

unor mentalităţi comuniste ? 
Procedînd astfel, putem 
crede că nu s-au schimbat 
prea multe în structura 
compartimentelor guver
nării, ci doar : „Alte măşti, 
aceeaşi faţă !..."
Am ajuns la asemenea con

cluzii pentru motivul că şi 
în prezent ni se reproşează: 
„Nu sînteţi productivi !“. 
Da, pentru moment nu 
sîntem productivi, onoraţi

Prof. LIVIU LUCACIU
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de canal pe... Apa Sîmbetci.
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apa caldă se revarsă prin această gură

O P.U.N.I?. se întăreşte in ju
deţul nostru. Din spusele dlui 
loan Dcleanu, preşedintele filia
lei Hunedoara a Partidului Uni
tăţii Naţionale a Românilor, am 
aflat că această formaţiune poli
tică are subfiliale in toate loca
lităţile Urbane din judeţul nostru 
şi organizaţii in toate comunele 
din Tara Haţegului şi tn majo
ritatea celor din Zona Bradului. 
fTr.-O.)

O PRIMUL NOU NĂSCUT. La 
Mtatoi din Brad, tn primele 10 
zile ale noului an s-au înregistrat

7 naşteri. Capii frumoşi şi sănă
toşi cresc fără griji sub supra
vegherea. atentă a mamelor şt 
a personalului medico-sanitar al 
<spitalului, care ak totuşi un OF 
privind lipsa temperaturii cores
punzătoare tn saloane, a dotării 
corespunzătoare cu medicamente 
şi aparatură. Primul nou născut 
al anului este o fetiţă pe numele 
Corina-Fîortna Popa. (MJ.t

O CE PREŢURI MAI SÎNT 
PRIN PIEŢE, tn aceste stîle, in 
impunătoarea piaţă a Hunedoarei 
se vindeau: lapte — 100—130 lei 
T; fasole — 246 leit kg; miez de 
nucă — 1500 leifkg; tăieţet de 
casă — 500 lei/kff; ceapă — 70— 
100 leit kg; slănină afumată — 
500 lel/kg; brinză telemea — 
800 lei/kg ; brinză de Văcă —

500—700 Iei/kg ; cartofi— 95 leit 
kg; gîscă vie de 4 kg — 2500 lei; 
curcan Viu de 8 kg — 5000 lei. 
Ce mai viaţă I Ce mai trai! (D.G.)

O TOPUL FILMELOR. Pe luna 
decembrie 1V92, in fruntea topu
lui filmelor, stabilit după numă
rul de spectatori care le-au vi
zionat, se situează pelicula „Arma 
mortală ///“. Pe locul doi se si
tuează filmul românesc „Balanţa", 
iar pe trei ,creaţia cinematogra
fică „Amantul", Gusturile cine
fililor din judeţul nostru sînt, 
după cum se poate vedea, foarte 
variate. (V.R.) -

O „FQRICON* — IN CASĂ 
NOUĂ. Cu prilejul Anului Nou 
1993, S.C. „Fortcea* S.A, Deva 
şt-a făcut un cadou foarte fru
mos : terminarea noului sediu,

lingă cel vechi, o clădire mo
dernă, cu o arhitectură plăcută, 
elegantă — în tare s-a mutat de 
curlnd. De menţionat că obiec
tivul a fost executat tn regie pro
prie, o serie de lucrări, îndeosebi 
de finisaje, fiind realizate de mun
citori de la S.C. „Condor" S.A. 
Deva, care au înălţat multe alte 
construcţii reprezentative, dura
bile, în Deva şi în alte localităţi 
ale judeţului. Să le dorim succes 
în muncă în casă nouă celor de 
la „Foricon" Deva. (D.G.)

Î2J

• APEL AL PRIMULUI 
MINISTRU ITALIAN. La 
cererea sindicatelor, pri
mul ministru al Italiei, 
Giuliano Amato, a lansat 
învăţătorilor şi profesorilor 
apelul do a dezvolta în 
şcoală lupta împotriva ra
sismului şi antisemitismu
lui. Primul ministru a con
damnat în termeni severi 
„episoadele incalificabile ale 
rasismului şi antisemitis
mului" survenite in Europa, 
inclusiv în Italia, care „a- 
miiitesc de pagini teribile 
din istoria ‘ omenirii", re
latează AFP.

Este relevată necesitatea 
instruirii tinerilor în spiri
tul valorilor fundamentale 
ale omului, fără deosebire 
„de sex, rasă, limbă, reli
gie, opinii politice, condiţie 
socială".

a VINOVAŢI De „ca
tastrofa ECONOMICA". 
Procuratura do la Şefia 
a anunţat că un grup de 
16 membri din fosta con
ducere bulgară în frunte 
ctt Todor Jivkov au fost 
deferiţi justiţiei sub învi
nuirea de participare la 
„catastrofa economică a 
Bulgariei". Membri ai se
cretariatului fostului P.C, 
Bulgar şi cei care au în
deplinit în perioada 1981— 
1989 funcţiile de premieri 
Şl viceprcmieri sînt acuzaţi 
că au aprobat acordarea u- 
nor ajutoare financiare şi 
materiale unor ţâri in curs 
de dezvoltare şi diverselor 
partide şi mişcări, In su
mă totală de peste 250 de 
milioane de dolari, /

Potrivit procuraturii, în 
curînd vor fi întocmite şi 
actele de acuzare, fntrucîi 
doi din acest lot — Ognean 
Doiney şi Stoian Markov 
au plecat între timp din 
ţară, ei vor fi judecăţi în 
lipsă, arată agenţia îtar- 
Tass, citind RTA.

a ACŢIUNE ANTI-MA- 
FIA. în cadrul unei ample 
operaţiuni anti-malia, des
făşurată în Calabria, po- 
liţia italiană a arestat 29 de 
persoane presupuse a fi 
membre ale' organizaţiei 
criminale N* Drangneta, in
formează agenţia France 
Presse. Persoanele arestate 
sînt bănuite de a fi comis 
53 de asasinate, trafic de 
stupefiante, răpiri, fraudă 
Şi alte acţiuni Criminale.

Cele 53 de asasinate au 
jalonat un sîngeros război 
intern între familiile Ma
fiei locale, Costa şi Com- 
misso, pentru a-şi asigura 
controlul asupra activităţi
lor ilegale din regiune.

***«•**«***••****>*•»«»««•
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inactivitate şi neplata co
tizaţiei în cadrul filialei 
noastre), a dus o înverşu
nată campanie de deni
grare a AJVPS Hunedoara 
şi de dezinformare a insti
tuţiilor puterii locale şi a 
membrilor noştri. Astfel a 
obţinut hotărîrea de înfiin
ţare a AIVPSMH, declarînd 
la Judecătoria Hunedoara 
că filiala AJVPS din Hu
nedoara „s-a desfiinţat" — 
neadevăr strigător la cer, 
deoarece asemenea intenţie 
n-a existat.

A convocat şedinţe şi a 
publicat materiale în presă, 
folosind denumirea filialei 
noastre, contînd pe confuzia 
ce se poate face între

PINĂ c i l ?

AIVPS (aşa cum se numeau 
la început) şi AJVPS.

A întreprins demersuri 
pentru organizarea şi des
prinderea de Bucureşti a 
unei Organizaţii a Vînăto- 
ril<j>r şi Pescarilor din Ar- 
deal, acţiune iresponsabilă 
şi cu grave posibile ur
mări politico-sociale.

Şi-au desfăşurat activita
tea pe terenuri şi ape în

chiriate şi plătite de AJVPS, 
pe care AJVPS le-a popu
lat cu fazani şi peşte, chel- 
tuipd banii noştri, ai mem
brilor filialei AJVPS, şi pe 
care le-a gospodărit şi 
păzit.

Cu alte cuvinte, s-a făcut 
stăpîn în casa noastră unde 
petrece dar uită să plă
tească. A ocupat sediul fi
lialei AJVPS Hunedoara 
(casa vînătoruîui de pe 
bdul 1848 din Hunedoara) 
prin forţă, şi a comis cu 
această ocazie o serie de 
fapte pentru care este ac
ţionat în judecată.

în’ data de 14 octombrie 
1992, biroul executiv al 
Consiliului Asociaţiei Ge
nerale a Vînătorilor şi Pes
carilor din România 
(AGVPS) — care are, prin 
lege, sarcina de-a organiza 
activitatea de vînătoareşi- 
pescuit în ţara noastră — 
a hoţărît în şedinţă lărgită, 
la care a participat şi Fi
liala Hunedoara a AJVPS 
şi AIVPSMH, că AIVPSMH 
nu este recunoscută şi că 
nu poate organiza activităţi 
de pescuit şi de vînătoare.

De ce grupul de presiune 
condus de Junie A. se mai 
zbate, în condiţii de nele- 
galitate ? Pentru că a chel
tuit, timp de trei ani, cî- 
teva milioane provenite 
din banii cotizanţilor, fără 
a face ceva pentru aceştia. 
Şi mai ales pentru că tre-, 
buia să dea socoteală celor 
din spatele lor, care au 
luptat prin ei să-şi păstreze 
privilegiile şi puterea.

Domnule G. 7.oId — pe 
care n-am avut ocazia să 
vă văd la nici o acţiune a 
filialei Hunedoara. în cei 
25 de ani de cînd o cunosc, 
veţi spune că n-am răspuns 
la întrebări. Eu susţin că 
am răspuns şi încă pe 
larg ! Am şi eu două în
trebări :

— Al cui joc îl faceţi ? 
— Pînă cînd ?

' AMENZI
Florentina Buză şi Pa- 

vel Fanca au venit de la 
Oradea în judeţul nostru 

pentru a vinde încălţăminte. | 
Toate au fost bune şi fru- j 
moaşe pînă într-o zi, cînd j 
li s-au cerut autorizaţiile. 
Au ridicat din umeri, fără j 
a avea ce arăta. Fiecare 
au primit cîte 30 000 de 
lei amendă, iar dlui Pavel 
I s-a confiscat .marfă in 
valoare de 70 000 de lei.

(V.N.)

SINDROMUL „FĂT-FRUMOS
Poporul român respiră 

prin mitic şi trăieşte înse- 
riat cu mitul. Totalitatea 
actelor sale de viaţă au o 
motivaţie mitică. Potrivit 
concepţiei sale, Făt-Frumos 
înseamnă curaj, neînfricare 
şi îndeosebi putere, în timp 
ce Cosînzeana prefigurează 

frumuseţea şi miracolul pro
creării. O anumită atitu
dine mai puţin observată 
în viaţa poporului nostru, 
în raport cu tinerele cu
pluri ca arhetip al pogorî- 
torilor din mit atrage a- 
tenţia. La căsătoria fiului 
sau fiicei, ce rămîne în 
casă, părinţii cedează tine
rilor spaţiul de habitat cel 
mai bun, camera din faţă, 
cu fastuosul pat împărătesc, 
iar ei, învăluiţi în discre
ţie se retrag în obscure de
pendinţe, în colţuri întu
necoase, subsumlndu-şi pu
terile îrttîmplărilor de sus, 
cele menite să le prelun
gească aspiraţiile, să le ducă 
înainte spiţa. Această stare 
de lucruri, pariul şi res
pectul faţă de tinereţe, în
cărcarea acesteia cu omni
potenţă, le aşezăm noi sub 
denumirea „Sindromul Făt- 
Frumos", cu corectivul că 
dincolo de frumuseţea ges
tului ea poate genera şi

neajunsuri. Ne gîndim în 
special la existenţa eroico- 
tragică a eroului naţional 
Avram Iancu, ale cărui în
tâmplări au fost marcate de 
sindrom. Evenimentele re
voluţionare din 1848, deşi 
aparţin continentului, nu o- 
colesc Principatele şi ţinu
turile locuite de români. 
Personalităţile care s-au ,a- 
flat în miezul efervescenţei 
politice care a preparat de
clanşarea revoluţiei la noi, 
oameni de cultură ma
turi, cu .cărţi de vizită im
presionante, Simion Băr- 
nuţiu, Gheorghe Bariţiu şi 
alţii, în cursul desfăşurării 
revoluţiei propriu-zise, sînt 
oarecum uitaţi, iar în prim- 
planul evenimentelor este 
ridicat un tînăr de două
zeci şi patru de ani, cu tră
sături adonisiace şi, cre
dem, lipsit de experienţa 
militară şi administrativă 
cerută de situaţie. Este 
potrivit supoziţiilor noastre 
un moment istoric în care 
prejudecata braţului tînăr 
a putut decela o variantă 
cu o mâi mare doză de 
risc, un caz tipic şi cu mare 
.răsunet chiar şi prin ra
portarea la eşec, în care a 
operat sindromul derivînd 
dintr-o prejudecată, în ast

fel de situaţii nu se reali
zează o selecţie, cît o op
ţiune pe un fenomen de 
proiectare înspre real, 
înspre obiectiv, al unor 
reprezentări subiective de
spre vitejie, care în con
cepţia populară este iden
tificată cu tinereţea, cu 
seria de atribute ale aces
teia, cum sînt — printre 
altele, armoniile fiziono- 
mice. în cazul lui Avram 
Iancu, prin apelarea Ia 
arhetipul lui Făt-Frumos, 
s-au introdus în real eroii 
mitici, la scara unei miş
cări de mase de proporţiile 
revoluţiei de referinţă. Se 
ştie că eroul- nostru naţio
nal a traversat postrevolu
ţionar o stare maladivă pe 
care n-a putut-o depăşi, su
ferinţă ce presupunem a 
se datora unei posibile in
ventarieri de către Avram 
Iancu însuşi a unui senti
ment de vinovăţie ce s-a 
transformat într-o povară 
atît de copleşitoare îneît 
în sănătatea sa psihică s-au 
produs modificările ce au 
motivat bejania sa uşor 
înceţoşată despre care vor
besc izvoarele,

TIBERIU VANCA, 
Brad

(Urmare din pag. I)

guvernamentali. Iertate să 
ne fie întrebările, dar cît 
de productivi sînteţi dum
neavoastră ? Şi ce remune
raţie aveţi în comparaţie 
cu noi ?... Şi apoi, de ce 
nu aveţi o cît de cît vi
ziune de perspectivă ? Oare 
nu din truda noastră, a

răm şi na mîndrim cu 
munca plină de greutăţi şi 
riscuri, recunoaştem meri
tele celor amintiţi. Nu do
rim şi nu milităm pentru 
diminuarea remuneraţiei a- 
cestor oameni. Propunem, 
insă, celor ce au dreptul 
la decizie, să chibzuiască 
cu înţelepciune la o core
laţie mai justă între sa
lariile tuturor categoriilor

O posibilă Varvară 
a dascălilor!

omului de la catedră, se 
nasc şi se realizează oa
menii productivi ? Nu noi 
sîntem responsabilii mo
rali ? Şi nu de pe băncile 
şcolilor noastre au ieşit: 
minerii,, electricienii şi ce
feriştii ? (pentru a numi 
doar aceste categorii so
ciale).
.Rîndurile de faţă se do

resc un semnal de alarmă 
din partea unei categorii 
sociale pe nedrept umilită 
de foarte mulţi ani — dăs- 
călimea de la oraşe şi sate. 
Ele nu sînt rodul invidiei 
şi meschinăriei de tipul 
„capra vecinului". Admi-

sociale. Situaţia existentă 
ne umileşte şi ne situează 
într-o inferioritate mate
rială nemeritată, dînd naş
tere unor întrebări fireşti: 
Nouă ce ne Tămîne de fă
cut ? Să procedăm la fel 
ca ei ? Să recurgem la 
greve, demonstraţii şi să 
obţinem drepturile de care 
sîntem frustraţi — prin pu
terea ciomagului sau prin 
vehementele proteste ale 
străzii ? Considerăm că ar 
fi cea mai mare greşeală 
pe care am putea s-o fa
cem. Procedînd astfel, am 
călca în picioare statutul, 
demnitatea şi morala de 
dascăl.

(Urmare din pag 1)

paralele, cu cîte 10 etaje — 
ne-au tras în apartamente. 
Imagini dezolante încă de 
la intrarea în bloc. Ten
cuială căzută, pereţii inun
daţi de apă, ţurţuri de 
gheaţă, calorifere 'defecte 
(după cum a înregistrat şi 
aparatul de fotografiat). De 
la subsol se aude vuiet vio
lent. Apa caldă curge a- 
bundent din conducte, iar 
aburul urcă pe casa scări-

PAHARUL DE AMAR E PUN
lor. Nu putem coborî, nu 
putem vedea ce-i jos, pen- 

' tru că este întuneric bez
nă. „Păi aşa curge de ani 
de zile, spune a lehamite 
dl Gheorghe Şerban, de la 
apartamentul 42, iar noi 
plătim „gras" şi pierderile 
datorate neglijenţei şi dez
interesului celor de ia 
RAGCL".

Şi cazul nu-i unic.. Ur

căm cu dna Maria Sandu 
— pe jos, pentru că liftul 
mai mult stă —• la aparta
mentul . său, nr. 49, de la 
etajul VIII. „Aici locuim, 
cu soţul — şofer la RAGCL, 
cu cei doi copii — în cla
sele a X-a şi a XH-a, în 
acest apartament cu două 
camere, cu frig şi cu igra
sie aproape generală, cum 
se vede. Nu de mult am

zugrăvit apartamentul, 15 
mih de lei ne-a costat, din 
salariul modest al soţului, 
că eu sînt de doi «ţni şo
meră, dar uitaţi-vă la pe
reţii uzi, la mobila în de
gradare, la caloriferele reci. 
Nu mai ştim cui şă ne â- 
dresăm, ce să facem. Astea 
nu-s condiţii de trai". Fe
meia izbucneşte în plîns.

Deasupra, la apartamen
tul 55, locuieşte Mariana 
Kalanyos, şomeră, cu trei 
copii, în condiţii precare. 
Noroc că bărbatul cu care 
convieţuieşte, Dumitru Hăn- 
cilă, lucrează şi au cu to
ţii din ce trăi. Cît despre 
starea locuinţei — de în
grijire, de apă, da căldură 

să nu mai vorbim. Re
voltată, îşi descarcă sufle
tul plirt-de indiferenţa ce
lor de la RAGCL Deva şi

soţia dlui Mihai Giminga, 
de la apartamentul nf. 45. 
Iar dna Marioara Voicâ, 
vecina de la nr. 46, admi
nistrator de bloc, ne spune 
cu amărăciune : „Am fost 
personal la ACT, Ia dl Pe- 
truse, le-am explicat sta-, 
rea insuportabilă în care 
trăim, lipsa căldurii, a a- 
pei calde, defecţiunile in
stalaţiilor. Parcă am Vorbit 
eii surzii. N-au veijit nici 
măcar să vadă".

Şi alţi locatari din blocul 
nr. 61 vor să ne arate a- 
partamentele, dâr să căl
căm cu atenţie pe gheţuşul 
de pe casa scărilor, „Ce le 
pasă dlor de la RAGCL 
Deva — face remarca un 
bărbat. Şefii de aici se ţin 
de afaceri, îşi construiesc 
locuinţe de milioane, îar. 
noi trăim în frig şi în mi
zerie. Oare mai este cineva 
care să ne ajute ? !...“

Alte comentarii sînt de 
prisos. ■;

Iarna-i grea, gheaţa-i adîncă..

în procesul de fermentaţie secundară, la S.C. „Haber Haţeg 
toază periodic probe pentru determinarea corectă a fermentării.

se recol- La intrarea în blocul nr. 61, unde sînt poftiţi 
„responsabili" de la R.A.G.C.L., primăria locală, Con
siliul judeţean. Fotografii de PAVEL LAZA
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Ge este  şi ce face Asociaţia pentru 
Protecţia Consumatorilor

După cum am mai anun
ţat, de curînd s-a consti
tuit şi în judeţul nostru A- 
sociaţia pentru Protecţia 
Consumatorilor, aceasta 
numindu-se „Protect-Ul- 
pia“, avînd sediul în Deva. 
Scopul ei este acela de a 
apăra drepturile funda

mentale şi interesele legi
time ale membrilor săi şi 
ale tuturor consumatorilor, 
protejîndu-i împotriva ris
cului de a achiziţiona pro
duse sau a li se presta ser
vicii care ar putea să , le 
primejduiască viaţa sau 
sănătatea, ' să le afecteze

■ f-M « M r  * mmmm m w « w  m- ammm w m m. «n • •

' 981 -  NE INFORMEAZĂ !
De la începutul anului 

şi pînă în prezent, pe 
teritoriul judeţului Hu
nedoara s-au produs 6 
incendii.

Un caz deosebit s-a 
întîmplat în apartamentul 
lui Aurel Fodor, din Hu
nedoara, bdul Dacia, bloc 
G 2. Gel în cauză, necu- 
noscînd că hainele sinte
tice nu se spală cu ben
zină, s-a autoincendiat, 
rezultînd arsuri ale pie
lii în proporţie de 70 la 
sută. După 20 de ore, A. 
F. a decedat.

De asemenea, au mai a- 
vut loc incendii în gos
podăriile lui Emanoel 
Munteanu din Orăştie (a- 
fumăţoare improvizată), 
Ion Frăţilâ din Geoagiu 
(Ia adăpostul de animale 
şi furaje); Traian Mun
teanu din Deva (foc ne
supravegheat), precum şi 
la autoturismul Ford- 
Taunus aparţinînd lui 
Valerică Măciuca (după 
răsturnare). Un alt caz 
de incendiu s-a produs în

tr-o garsonieră a I.O.S. 
Hunedoara, care era lo
cuită de Viorel Moţi (cau
za fiind în curs de sta
bilire).

In această perioadă, 
pentru evitarea incendii
lor, trebuie avute în ve
dere :

• supravegherea per
manentă a sistemelor 4c 
încălzire (interzicerea şi 
renunţarea la reşouri e- 
lectrice improvizate) ;

• evitarea suprasolici
tării instalaţiilor elec
trice (înlăturarea de că
tre persoane autorizate a 
tuturor defecţiunilor şi 
improvizaţiilor de la a- 
cestea);

• supravegherea aten
tă a copiilor (interzicerea 
jocului acestora cu fo
cul) ;

• aruncarea în locuri 
special amenajate a cenu
şii cu jăratic, a resturilor 
de ţigări şi a altor obiec
te incandescente ce pot 
constitui surse de izbuc
nire a incendiilor.

Prevenirea Sida în 
Marea Britanie

— Stimată dr Lynn
W'alsh, în calitatea dv de 
„Press officer“ în cadrul 
Departamentului Educaţiei 
pentru Sănătate din Lon
dra ,yă rugăm să ne vorbiţi 
despre prevenirea HI V/
SIDA în Marea Britanie.

■+ Guvernul Marii Bri
tanii â început în 1986 o 
campanie de informare 
SIDA, Un an mai tîrziu, 
responsabilitatea campanii
lor de- informare SIDA a 
fost transferată Departa
mentului Educaţiei pentru 
Sănătate, care a lansat pri
ma campanie în presă în 
februarie 1988. Aceasta in
cludea două anunţuri pu
blicitare destinate să dea 
informaţii vizuale despre 
HIV şi SIDA şi să pună 
aceste date intr-un cadru 
real, cotidian. Mesajul cu 
care se înche.iau era' „SIDA
- cunoşti riscurile. Decizia 

iţi aparţine".
— Care a fost reacţia pu

blicului ?
—- Campania în sine a 

fost un succes. Ea a fost 
considerată ca înviorătoare, 
după cele dinaintea ei, care 
arătaseră pietre de mor- 
mînt. A crescut gradul de 
conştientizare a realităţilor 
despre HIV'; şi SIDA. Oa
menii au spus că acum 
cumpărau prezervative şi 

le. foloseau. Intr-adevăr-, vîn- 
. zarea de prezervative a 
crescut. Anunţurile le-au . 
plăcut în special tinerilor, 
pentru că nu erau „anti- 
sex“. ;

- ~  Care .sînt avantajele
campaniilor dv ?

• — Departamentul nostru
are un buget de 10 mi
lioane, lire, stgrline, pentru _ 
activităţile HIV, SIDA şi 

'Sănătate Sexuală. ' Avem 
sprijinul. Guvernului.' Mi- . 
nişirii Sănătăţii ad acordat, 
prioritate prevenirii infec
ţiilor cu HIV. Sîntem des
tul de bine înzestraţi cu 
personal, avîrid 20 de Ga

rf rapturile şi interesele. In 
acelaşi timp, A.P.G, îi 
sprijină pe consumatori în 
vederea recuperării preju
diciilor cauzate, face in
tervenţii pentru corelarea 
justă a preţurilor produse
lor, construcţiilor, servi
ciilor şi prestaţiilor oferite 
în raport de caracteristici
le calitative ale acestora, 
informează opinia publică 
asupra deficienţelor con
statate, colaborează cu or
ganizaţii neguvernamenta- 
le similare, precum şi cu 
cele din alte domenii pen
tru realizarea obiectivelor 
proprii, solicită retragerea 
autorizaţiei de fabricare sau 
valorificare â produselor şi 
de prestare a serviciilor 
necorespunzătoare calita
tiv, care nu întrunesc con
diţiile prescrise şi declara
te.

Referitor la membrii a- 
sociaţiei, este de reţinut că 
membru al A.P.G. poate fi 
orice .persoană fizică ce 
doreşte să desfăşoare ac
tivitate în domeniul pro
tecţiei consumatorilor, în

tre aceştia nefăcîndu-se nici 
un fel de discriminare pe 
vreun anume criteriu. In sta
tutul propriu se prevede 
că membrii asociaţiei pot 
să participe cu drept de 
vot la adunările generale, 
să fie aleşi în organele de 
conducere, să ceară şi să 
primească sprijin în apă
rarea intereselor legitime 
ale oamenilor, să primeas
că publicaţiile asociaţiei 
şi să colaboreze la editarea 
acestora.

Ca obligaţii s-au înscris 
cele privind respectarea 
prevederilor statutului pro
priu, participarea la acţiu
nile organizate de A.P.G., 
asigurarea creşterii pres
tigiului asociaţiei şi mem
brilor • săi atît în ţară cit 
şi în străinătate.

De menţionat faptul că 
Asociaţia „Protect-Ulpia", 
cu sediul la Primăria mu
nicipiului Deva, telefon 
615214, este persoană juri
dică fără scop lucrativ; de 
interes public, constituită 
pe o durată nedeterminată. 
(N-T.)

I  S.C. ;,CARMETAPLAST“ DEVA S.A.
I (fostă EPie-CF Deva)

IV ANUNŢĂ :
închirierea prin licitaţie a unor spaţii si- 

I tuate In Deva, str. Gheorghe Bariţiu, nr. 13, 
■ pentru activitate de birou sau depozit. Licitaţia 
I va avea loc în ziua de 26 ianuarie 1993, orele
115,00, în str. Gh. Bariţiu, nr. 13.

Pentru depozitare nu se admit produse sau 
I materiale inflamabile sau toxice.
I Tariful de pornire al licitaţiei este de 1 000 

lei/mp pentru spaţiile de la parter şi 500 lei/ 
I mp. pentru 'spaţiile de Ia subsol.
I Taxa de participare este de 2 000 lei.

Cererile se vor depune Ia sediul societăţii 
I din str. E. Gojdu, nr. 73, Deva.
■  Relaţii suplimentare se pot obţine de la 
I biroul administrativ, telefon 627106 —• 627107. 
I * (19)

NOU !
TRENURILE EXPRES ,BANAT” |

Doriţi să faceţi o călătorie agreabilă ş i |
rapidă pe distanţa Timişoara Nord — Cluj-1 
Napoca, cu opriri în staţiile Arad, Deva, Si-1 
meria şi Alba lulia ? I

Folosiţi cu încredere trenurile expres*
„BANAT”, care au un confort;sporit şl con-i 
diţii civilizate de călătorie! (1412)1

: i
\ Omul care intra

i pe fereastră

i s

i
-  i

meni care lucrează pentru 
programele HIV, SIDA şi 
Sănătate Sexuală. Canalele 
TV şi Radio s-au înmulţit 
în ultimii ani, avem cîteva 
cotidiene naţionale exce
lente şi cîteva sute de re
viste. Majoritatea oraşelor 
mici si chiar unele comune 
au ziarul lor local. Mulţi 
jurnalişti privesc cu serio
zitate informaţiile despre 
SIDA. Ei realizează că ai- 
cest subiect foarte com
plex poate crea confuzie in 
rîndul publicului şi că mass 
media poate oferi infor
maţiile şi explicaţiile ne
cesare.

-- Aţi întîmpinat şi li
nele greută(i ?

— Deşi noi încercăm să 
facem din ce în ce mai 
mult, bugetul nostru în
cepe să fie insuficient. 
Cumpărarea spaţiilor pu
blicitare la TV, radio şi în 
ziare este adeseori extrem 
de costisitoare în Marca 
Britanie. In 1989, Margaret 
Thatcher a oprit studiul 
naţional privind comporta
mentul sexual. Departa
mentul nostru a iniţiat un 
studiu pilot în acest sens, 
însă dna Thatcher nu a 
agreat nici acest lucru. © 
parte din jurnalişti a cri
ticat activitatea noastră. 
Cei' care au anumite vicii 
nu agreează educaţia pentru 
sănătate. Mulţi reporteri 
refuză să creadă avertis
mentele privind SIDA, pen
tru că ei nu discern mesa
jul şi, în consecinţă, nu le 
consideră demne da încre
dere. Noi nu ştim cîţi oa
meni vor ajunge să fie 
bolnavi de SIDA în Marea 
Britanie. Noi >_ nu putem 
aştepta pînă cînd persoa
nele infectate HIV vor de
veni bolnave SIDA sau vor 
fi pe patul de moarte pen
tru a începe să acţionăm 
de-abia atunci.

Discuţie consemnată de 
ESTERA SÎNA

într-o casă se intră, în 
mod firesc, pe uşă. Aşa 
procedează un om cu 
scaun la cap şi plin de 
bune intenţii. Mai ales 
cînd nu este vorba nu de 
locuinţa proprie, ci a 
altcuiva.

Ei bine, Vasile Cucu,- 
zis Giucă, din Hunedoara, 
intra în case străine nu
mai şi numai pe fereas
tră. Ceea ce denotă că 
nici scaun la cap nu a- 
vea şi nici bune intenţii. 
Pe fereastră a* pătruns V. 
Clicii in locuinţele apar- 
ţinînd Iui Constantin Ma
rinaşi Viorel Ardelean, I. 
Toma şi alţii. într-o pe
rioadă scurtă de timp. V. 
Cucu a efectuat opt es
caladări de geamuri. Pe 
fereastră intră şi tot pe 
acolo ieşea, încărcat pre
cum un asin cu haina, în
călţăminte, aparate elec
tronice, mîncare şi o su
medenie de alte bunuri. 
Dintr-un loc a cărat în

spinare table de slănină. 
Şi nu una sau- două, ci 
şapte, lăsînd-o pe 6.P. 
din Buituri fără şorici 
în preajma sărbătorilor de 
iarnă din anul trecut.

O singură excepţie a 
făcut V. Cucu, zis Ciucă, 
în ce priveşte pătrunderea 
în. locuinţele altora. în 
casa Gabrielei G. din Bui
turi n-a intrat pe fereas
tră, ci pe o uşă de la ni
velul superior pe care a 
găsit-o deschisă.

Femeia era acasă, spre 
ghinionul lui. A auzit zgo
mot sus, s-a dus să va
dă ce se întîmplă şi a dat 
peste C.V., care cotrobăiâ 
peste ţot. Sigur, că a su
nat alarma, sigur că ho
ţul a fugit, daţ ţot atît 
de s.igur este că poliţia a 
pus'mina pe V. . Cucii, 
zis Ciucă, şi l-a vîrît la 
arest. Nu pe fereastră, ci 
pe uşa pe care a ferecat-o 
bine, după aceea.

TRAIAN BONDOR

I
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-l

cialitate, cu o vechime minimă în specialitate ■_ 
de 8 ani |

2. jurisconsult — studii superioare de spe-1
cialitate, cu vechime minimă de 5 ani ■

3. designer vestimentar —• studii superioare ţ
sau tehnice de specialitate, cu vechime minimă S 
de 3 ani ~ ■ I

Înscrierile se fac la sediul societăţii, pînăl 
la data de 25. 01. 1993. Concursul var avea loc ! 
în data de 27. I. 1993, ora 10, la sediul societăţii. |

(H)|

f

SC — APRO — TERA SA SIMERIA 
Livrează din stoc
•  acumulatoare auto de toate tipurile, la I 

preţul vechi, fără a aplica majorarea cu 33—501 
Ia sută practicată incepînd cu data de l. 1. 1993.

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

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

CONCURSUL DIN 

17 IANUARIE
1. ANCONA (18) 15 3 2 10 25—40 8 (— 6)

— UDINESE (11) 15 6 2 7 23—21 14 H- 2)
Chiar dacă „acasă" învinge echipe mari, în de

plasare, Udinese şe arată o echipă destul de fragilă.
Pronostic i 1, X

2. BRESCIA (12) 15 4 6 5 16—21 14 ( 0)
— MILAN (1) 15 12 3 0 36—14 27 (+11)
Milan, in deplasare, a cîştigat 7 meciuri din 7 (!),

ceea ce spune totul.
Pronostic : 2

3. GAGLIARI (10) 15 6 3 6 14—15 15 (+ 1)
— FOGGIA (14). 15 5 3 7 19—28 13 (— 3)
Meci echilibrat, cu un uşor avantaj de partea gaz

delor.
Pronostic : 1, X

4. FIORENTINA (9) ; 15 5 5 5 29—27 15 (+ 1)
- — TORINO (6) 15 4 8 3 17—12 16 ( 0)

Se întilnesc două echipe într-o uşoară scădere de 
formă şi egalul ar mulţumi ambele tabere.

Pronostic : X
15 3 7
15 8 2

Este puţin scontat încă un rezultat bun al celor 
din Bergămo.

5. GENOA (13)
ATALANTA (4)

5 23—32 13 (— 1) 
5 20—21 18 (+ 2)

Juve va trebui să învingă o echipă deja consolată 
cu retrogradarea, suporterii „bătrînei doamne" aştep- 
tînd victoria de 5 etape.

Pronostic : 1
8. NAPOLI (16) 15 5 2 8 22—26 12 (— 2)

— LA ZIO (3) 15 6 6 3 32—22 18 (+ 2)
Napoli pare să-şi fi revenit, însă partida cu Lazio

ar putea iarăşi întrista inimile suporterilor.
Pronostic : 1, X, 2

9. ROMA (15) 15 4 4 7 17—18 12 (— 2)
— SAMPDORIA (7) 15 5 6 4 28—26 16 ( 0)
Două echipe de la care se aştepta mai mult ; iar

Roma, în cazul altui eşec, s-ar vedea serios amenin
ţată de... retrogradare.

Pronostic : 1, X
10, LUCCHESE (17) 18 2 8 8 13—19 12 <— (5)

— LECCE (2) 18 8 8 2 25—21 24 (+ 6)
Nemaiputînd ţine pasul, cei din Lucea se vor con

sola cu gîndul că aşa cum vor încheia duminică tu
rul — pe un ioc ce asigură... retrogradarea— aşa vor 
încheia şi... returul.

Pronostic : X, 2
11. PIACENZA (7) 18 7 7 4 20—14 21 (+ 3)

. — COSENZA (4) 18 7 9 2 20—10 23 (+ 5)
Cosenza va trebui să-şi strîrigă rîndurile şi să

aducă un punct de la Piacenza, punct necesar „zes
trei" pentru promovare.

Pronostic : X .;
18 312. SPĂL (16)

Pronostic : 1, X
6. INTER (2) 15

— PARMA (8) .' 15
Inter porneşte cu favorită. 
Pronostic : 1

7. JUVENTUS (5) 15
— PESCARA (17) 15

4 28, 
6 18-

6 4 27- 
2 10 23-

-21 19 (+ 5) 
-18 16 ( 0)

-20 16 (+ 2) 
-35 8 (— 8)

8 7 12—22 14 (- i)
— VERONA (9) 18 7 6 5 19—16 20 (+ 2)
Raportul de forţe converge spre un meci nul. 
Pronostic : X

13. TERN ANA (20) 18 1 6 11 11—32. 8 (—10)
— CREMONF.SE (3) 18 9 5.4 37—22 23 (+ 5)
Cu numai un meci cîsligat. Tern.mă nu poate c-

rnite pretenţii în faţa lui Cromonese.
PronosM ■ : 2

*
W'
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VÎNZARI —
CUMPĂRĂRI

Irir#***'*'*-*-**•*.*.*■***■*■■»******** ■
•  SC Imprimex SRL 

Deva vinde maşini de 
spălat Automatic _ şi 
Alba Lux, toate tipu
rile. Informaţii tel. 
615062, 615934. (1550)«r ♦** *

• VlND cositor pentru
lipit, discuri cu litere pen
tru maşina de scris Robo- 
tron, pulovere groase (46— 
48), pufoaică, palton ne
gru cu guler blană (stofă 
englezească), diverse. Tel. 
622602, zilnic orele 8—11, 
*7—20. (1551)

•  VÎND purcică ges-
tantă, Tel. 614355. (1546)

• VlND casă în Rapolt,
fir. 90, central, anexe, cu
rent trifazic. Informaţii Si- 
feieria, tel. 661467, după 
®ra 17. (1547)
' * CUMPĂR casă, apar
tament, loc de casă, în Si- 
fneria sau Deva. Tel. 660823. 
i (1553)

CUMPĂR aparta
ment 2 sau 3 camere. 
In Orăştie, sau schimb 
cu garsonieră, confort 
sporit în str. Pricazu- 
lui, nr. 55, ap. 10. 
Orăştie tel. 647254.

(1548)

: • VlND convenabil spa- 
fau comercial, Orăştie, str, 
Prtcazului, zona pieţei, in* 
formaţii în str. I. Creangă, 
li chioşcul SC Flora, zil- 

'.m  Orele 6—16. (1557)
•  VlND motor Opel As-

gOftâ, 1600 cmc. pentru 
ptMe. Tel. 618327. (1558)

•  CUMPĂRĂM garso
nieră, lei sau valută. Tel. 
«14145. (1559)

•  VÎND apartament 4
ta mere, gaz. Tel. 613244. 
' . (1562)

•  VlND camionetă, WLT 
«95 D 1986, capacitate 1,5 t x 
«8 mc. Orăştie, 647254.

(1561)
j •  VÎND urgent rulotă 
Comercială, nouă, preţ ne- 
fodiabil. Tel. 629492, Deva.

(1565)
, •  VÎND televizor color 
Philips. Deva, tel. 621153.

(1567)
• VÎND 100 oi. Şoimiiş,

fir. 154. (1563)
•  VÎND o pereche boi

{4—5 ani), corn. Cerbăl, 
sat Mărişorul de Munte, 
nr. ll. (1564)

■ •  Vindem clădiri
fermă zootehnică in He- 
repeia. Informaţii tel. 
605153. (15661

, o VÎND Dacia 1310, fa
bricaţie 1982. Deva, tei. 
622321, după ora 16. (1568) 
* m VÎND Mercedes 246 
Cobra, stare ireproşabilă. 
t)eva. tel. 625968. (1578)

<* VÎND orgă Yamaha 
IDX 21. difuzor 250 W, 8 
Ohmi, 15 ţoii, clarinet A- 
înattl. abanos. Deva. tel. 
62106a (1574)

•  VÎND 10 tone lucerna, 
camion SR Diesel, stare 
bună. Băcia. nr. 250. (1576)

•  VÎND convenabil casă 
tn Simeria. Tel. 623409.

(1579)
• VÎND autoturism marca 

Duel Comodore. Informaţii 
hunedoara, str. Perintei, 
nr. 17, (1255)

• VÎND Renault 5 în
matriculat, stare perfectă. 
Deva, tel. 629536. (1580)

• SC Intercom SRL 
cu sediul în Hunedoara,
bdul Dacia, 6 bis, ma
gazin MârlborO, tel. 
724232, 724251, vinde 
en gros portocale, preţ 
importator 205, preţ li
vrare 235, preţ vînzare 
265. (1259)

• S.C. ARDELEAN
vinde din stoc urmă
toarele : frigidere, ma
şini spălat, maşini cu
sut, încălţăminte, de
tergenţi. hîrtie igienică 
49 lei/bue., zahăr şi 
alte produse. Dorim să 
închiricm apartament 
la parter sau casă în 
Oraşele din ţâră. In
formaţii Ia magazinul 
Ardelean din Deva. str. 
Horia, nr. 172, telefon 
618879, (1498)

• SC ALFAR SA A-
RAD SERE, str. Zi- 
mandului, n- 3, oferă 
răsaduri ie comate — 
plante mamă, sau re- 
picate, soi-ici de mare 
productivăă*e ţi foarte 
timpurii — provenien
ţă Olanda. Se primesc 
comenzi prin magazi
nul nostru 49 din De
va, bdul Î.iiiertnţii, 1.0 
L-2, tel. ii., i ■; şt jnâ 
gazin 5 1vm bdul i 
Decembrie, bl. A, tel. 
612981. informaţii yU- 
plimentare i,. Sere A- 
rad, tel. 0966/34512, 
35601, 35701, interior 
163, sau 153 (1336)

• VÎND urgent AUDI 80.
Informaţii Deva, telefon 
621376. (1428)

• CUMPAlt mărci, do
lari, forinţi — ofertă se
rioasă, Deva, tel 025493, 
614156, 623488. (1429)

PIERDERI

• PIERDUT carnet şomer 
pe numele Radoane Emi
lia. Se declară nul. (1553)

6 PIERDUT legitimaţie 
serviciu nr. 82006, eliberată 
de Uzina nr. 1 Hunedoara, 
pe- numele Covaci, Maria. 
Se declară nulă. (1257)

• PIERDUT carnet da
student pe numele BarbU 
Bogdan Călin, eliberat cfe 
Universitatea Tehnică Ti
mişoara, Institutul de In
gineri Hunedoara, ÎI de
clar nul (1430)

ÎNCHIRIERI

• OFER spre închiriere 
casă, ultracentrală, pentru

privatizaţi. DeVa, tel. 617330.
(1555)

• OFER spre închiriere 
9200 mp teren in munici
piul Hunedoara. Relaţii tel 
611492, după ora 17, Deva.

OFERTE
DE SERVICII

•  sc  legume —
FRUCTE SA BRAD 
organizează CONCURS 
pentru ocuparea unui 
post de CONTABIL 
ŞEF. Condiţii conform 
Legii 82/1991. Con
cursul va avea loc în 
dătft de 20. 1. 1993 la 
sediul societăţii, infor
maţii la tei. 651530.

(1549)

• SC Premagran
SRL cu sediul în Si
meria, str. Biscaria, 
nr. 1, angajează băr
baţi pentru activităţi 

productive, în domeniul 
prelucrării marmurei, 
zilnic între orele 14 şi 
15. (1518)

• ANGAJAM bar- 
mane cu cel puţin şase 
luni lucrate în dome
niu, vînzătoare maga
zin, ambulanţi, mun
citori întreţinere. Tel. 
728433. (1256)

•  EUROFRENDS orga
nizează excursie în Turcia, 
perioada 20—25 ianuarie
1993. Preţ 10 500 lei. In
formaţii la tel. 624033, sau 
621840. (1301)

• SC Naghi & Zsok 
Deva angajează da ur
genţă CROITOR cu 9 
vechime de minim 2 
ani în specialitate, Re
laţii la sediul firmei 
din str. Mihai Viteazul, 
hr. 112, sau tel. 616190.

(1152)

- a lNCOTA Atlas Reisen 
Sibiu efectuează transport 
persoane şi pachete pe 
ruta Sibiu — Deva — Praga
— Nurnberg — Hellbrohn 

. — Stuttgart, în 20 şi 27
ianuarie 1993. Informaţii 
şi înscrieri Ia tei. 618882, 
Orele 10—21. ; (1135)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

• SCHIMB apartament 2
camere, ultracentral, * cu 
apartament 3 camere, cen
tral. Tel. 611492, după ora 
17, (1573)

DIVERSE
• CU autorizaţia 7557/ 

27. 10. 1902 emisă de Con
siliul Judeţean Hunedoara 
s-a deschis activitatea in
dependentă reprezentată 
prin Benedftk Margareta 
din Hunedoara, Str. Eroi
lor, nr, 1/56, avînd eâ obiect 
de activitate producere şi 
comercializare tricotaje.

(1110)
• CU autorizaţia 7608/ 

14. 12. 1992 emisă de Con
siliul Judeţean Hunedoara 
s-a deschis activitatea inde
pendentă reprezentată prin 
Tutelea Nicolâe din Hune
doara, bdul Dacia, nr. 13/7, 
ayînd ca obiect de activi
tate comercializare măr
furi alimentare, industriale, 
confecţii blană, piele, tri
cotaje, încălţăminte ete,

(1142)

COMEMORĂRI
• TRISTA şi neuitată va 

rămîne ziua de 14 ianuarie 
1992, cînd se împlineşte un 
ân de lacrimi şi durere de 
cînd, la numai 65 ani, ne-a 
părăsit pentru totdeauna 
dragul nostru soţ, tată şi 
bunic

VIOUEL IIETEU
„Nu vom uita niciodată/ 
Că ne-ai fost mina cea 
dreaptă/ Domnul Dumnezeu 
cel Sfînt/ Să-ţi deă odihnă 
în mormînt,/ Iară Maică 
Lui cea bună/ Să-ţi dea 
multă lumină". Veşnic ne- 
mingîiaţi soţia Eugenia, fiul 
Emil, nora Ana-Maria, ne
poţelul Antonio-Siegfried, 
fiica Angela, ginerele Ia-

noş, nepoţica Augusta- 
Beatrice. Mulţumim tu
turor celor care au fost a- 
lâturi -de noi, la marea du
rere şi fulgerâtoarea des
părţire, de soţul meu drag 
şi scump, Viorei. (1473) 

• „Chipul tău cel drag 
şi blind/ Va rămîne pe pă- 
mînt/ Sufletul şi duhul 
tău/ De partea iui Dum
nezeu". Cu profundă dure
re în suflet amintim eă se 
împlinesc astăzi, 14 ianua
rie 1993, doi âni de qînd 
moartea nemiloasă â răpit 
de lîngă noi, pe scumpul 
nostru soţ şi tată a doi Co
pii, cel care a fost 

MIIlAlŢA vulsan 
Te vom plinge tot restul 
vieţii noastre. Lenuţa, An
dreea şi Andrei. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace!

(1245)

• ASTĂZI, 14. 01. 
1993, se implineSc 2 
ani de cînd ne-a păs 
răsit unicul şi prea 
scumpul nostru fiu

VULSAN MIIlAlŢA
din Hunedoara.

„Dacă sufletul meu, 
Doamne,/ Prea devre
me Tu l-ai vrut,/ Min- 
gîie Tu, Doamne Sfin
te,/ Pe cei care m-au 
pierdut". Dumnezeu să 
aibă grijă de tine, să 
te odihnească I 

Părinţii şi Copiii.
(1421)

DECESE

• FRATELE Viorei, 
cumnata Giga, nepoata 
Viorica anunţă cu du
rere moartea fulgeră
toare a celui care a 
fost
BOUREAN IULIAN 

în vlrstă de 47 ani.
InmormintâreS — 

sîmbâtâ, 10 ianuarie, 
ora 13, în satul Mă
gura.

Nu te Vom tuta nici
odată 1 (1431)

• ÎMPĂRTĂŞIM du
rerea nemărginită a 
Tatianei Henţ, asum 
bîrtd soarta nemiloasă

■ l-n răpit pe dragul ei 
soţ

VIOEEL
Sincere condoleanţe. 
Salariaţii Societăţii Co
merciale Morărit-Pa- 
niflcaţie Deva, (1572)

•  SOŢIA Zefi din 
Cîrheşti, fiica Mirela 
din Ploieşti şi fiul Pe- 
tricâ din Deva anunţă 
cu adincă durere de
cesul'lui

IOAN LAŢA 
din Cirneşti. înmor- 
mîntarea va avea loc 

la Ploieşti, str. Căliman, 
nr, 38, azi, 14 ianuarie 
1903. (1533)

•  FAMILIA Jula
Petru din Deva este 
alături de familia Ju- 
nea Virgil din Hune
doara în aceste mo
mente grele pricinuite 
de dispariţia mamei 
soacre, (1584)
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: SOCIETATEA COMERCIALA ROMANO- ’
J GERMANA „STEELCO“ S.R.L. |
■ Cu sediul în Deva, bdul Decebal, bloc R, j
! parter (lîngă DEVASAT) I
| Angajează de urgenţă contabil (ă) în urmă- >
* toarele condiţii: contabilitate pe calculator (ex- J 
| perienţă minimum 3 ani); cunoaşterea a două i
* limbi străine (obligatoriu germana); posesor !
I permis conducere. j
■ Informaţii suplimentare la sediul societăţii« 
I intre orele 9-^17.«i «•
I SOCIETATEA COMERCIALA „AGROTUR” 
| SRL DEVA — ŞOIMUŞ

Vinde agenţilor economici şi unităţilor co- 
| merciale, prin depozitul de la baza de agre- 
; jftient Şoimuş (Camping), la preţ şi cu adaos 
| comercial mic

•  Portocale
•  Lămii
•  Banane
i  Alte produse din import
Doritorii se pot adresa direct la Baza Şoi- 

mus sau pot comanda produsele la telefon 
668189 — Şoimuş. (21)
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S.C. „CORATRANS“ SA
Cu sediul în Deva, Str. Horea, nf, 12—14.
Organizează In Ziua de 19, 1. 1993, oră 8,30, 

licitaţie pentru vî uzarea următoarelor mijloace 
fixe i

•  autobuz iHARUS—256 — preţ începere 
licitaţie 5 700 000 lei

•  autobuz IKARUS—256 — preţ începere 
licitaţie 5 000 000 lei

•  autobuz IKARUS—255 — preţ începere 
licitaţie 4 700 000 lei

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
societăţii sau la tel. 612160, 012161 Compar
timent producţie, (28)

S.C. „CORATRANS" S.A, DEVA
Organizează în data de 25. 1. 1993, ora 10, 

concurs pentru ocuparea următoarelor posturi :
#  2 posturi de economist
•  l  post de contabil

Condiţii: studii corespunzătoare şi minimum 
5 ani vechime în specialitate,

Relaţii suplimentare la sediul societăţii şi 
la telefon 612160» 612161 coMpartlttientttl e 
conomic. (29)

S.C. „TRANSILVANIA” SA DEVA
Vinde en gros zahăr şi portocale Iar'preţ 

foarte avantajos. Relaţii la telefon 617309, birou 
comercial sau 624829, depozit de mărfuri.

SOCIETATEA COMERCIALĂ „CORVINUL” 
SA HUNEDOARA

Cu sediul in Hunedoara, str. Moldovei» 
nr. 8.

fcn conformitate cu prevederile Legii nr. 
31/1990 şi H.G. nr. 140/i99i organizează in data 
de 29 ianuarie 1993, ora 10, la sediul societăţii, 
licitaţie pentru preluarea in locaţie de gestiune 
a unităţii Bar „DIANA“ din Hunedoara.

Documentele cu privire la condiţiile de pre
luarea în locale de gestiune pot fi consultate 
la sediul Societăţii.

Informaţii la-telefon 12316, consilier juridic 
Băloiu Tiberiu.

[

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GEOAGIU j
•  Angajează cioban pentru comună. I 
Ofertele se vor depune la sediul primăriei £

pînă la data de 27 ianuarie 1993.

SOCIETATE COMERCIALA DIN ALBA IULIA ! 
Vinde en gros î j
•  confecţii şi încălţăminte China. } 

la telefon 096/824212, după oră 18* |
(24) j
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