
Titlu l d e  m al sus mi-a 
fost sugferat de două si
tua ţii contradictorii. P ri
m a, ca re  a r  putea crea 
im aginea lipsei de mo* 
destie, se referă la  activ i
tatea şi rezultatele unui 
colectiv didactic, cel al 
Şcolii Generale Nr, S din 
Deva, concretizate p rin  suc
cesele elevilor acestei uni
tă ţi în cadrul etapelor pe 
m unicipiu şi mai ales în 
cea judeţeană a .olim piade
lor şcolare. '

Dacă în  fiecare d in tre  
ultim ii *©oe ani cel puţin 
un elev ai acestei şcoli a 
reprezentat Judeţul în  con
frun tările  la  n ivel naţional, 
în  această prim ăvară, nu 
mai puţin  de zece elevi o- 
cupă locurile I—III pe ju 
deţ, la  şase obiecte de con
curs. A lăturînd acestor 
campioni pe - cei 14 elevi 
câine au  p rim it m enţiuni la 
etapa judeţeană, credem  că 
situarea unităţii în  catego
ria  celor „de elită", a lături 
de altele din judeţ, este 
com plet justificată. Cînd

»***%♦*♦* *•»•••**«"**•« * * * *

•  BEIJING. China este 
îm potriva im punerii de 
sancţiuni îm potriva Coreii 
de Nord, ca m odalitate de 
a o determ ina să revină 
asupra hotărîrii de re tra 
gere din T ra ta tu l de ne- 
proliferare nucleară — a 
declarat m inistrul chinez 
de ex terne, Qian Qichen.

•  CIIIŞINAU. Instab ili
ta tea social-politică din R u
sia va in fluenţa în  modul 
cei m ai d irect situaţia  din 
Moldova, a  opinat preşe
dintele Parlam entului Mol
dovei, dl P etru  Lucinschi, 
referindu-se Ia evenim en
tele de ultim ă oră in terve

nite în  eşaloanele superioare
ale puterii de la Moscova.

•  MOSCOVA. P otriv it 
constituţiei Rusiei, preroga
tivele preşedintelui Boris 
Elţîn n u  pot fi revocate 
fără  referendum , se a ra tă  
în tr-un  com unicat al se r
viciului d e  presă al preşe
dintelui, c ita t de agenţiile 
Itar-Tass şi France Presse.

Se subliniază că ape lu 
rile deputaţilo r conserva
tori şi ale Unor m em bri ai 
guvernului privind suspen
darea im ediată a  preroga
tivelor preşedintelui „nu 
sânt serioase din punct de 
vedere constituţional".

•  GENEVA. P rin tr-o  sub
liniere a „responsabilităţii 
tripartite" (CEE) Consiliul 
Europei şi FNUAP, practic 
o prem ieră în ' m aterie, şi 
prin tr-un  ape l la  unirea 
experienţelor şi energiilor 
„trin ită ţii" au  debutat la 
Geneva lucrările Conferin
ţe i europene asupra popu
laţiei. Participă delegaţii 
din peste 50 de state euro 
pene, d in  SUA şi Canada, 
în  m aioritate la nivel m i 
nisterial, precum  şi re 
prezentanţi ai unor orga
nizaţii neguvernam entale, 
experţi.

*  *  *  * . *  i r  * . *  *  *  * * ' ★ * * * * ■ * * * * * * * * • * *

Fotbal
IERI, IN DIVIZIA 

NAŢIONALA

F.C. Farul — Elcctropu- 
tere 1—I; Dacia B răila — 
Sportul i —i ;  Oţelul — P e. 
tro lu l 1—0; Rapid — Selena 
t —01 F.C. Braşov — P ro 
gresul 0—0: G loria —
C.SM . Reşiţa 3—0; U-iiv. 
C v. — Poli. Timiş. 1—l;  
Steaua — „ ti"  C luj s-a dis. 
putut la o ra închiderii ed i
ţiei { In ter —- Dinamo <se 
joacă azi).

Scoli si clase de elite
24 de elevi dintr-o şcoală 
obţin prem ii şi m enţiuni la  
o etapă superioară do con
curs, acest fapt exclude tn- 
tîm piarea ,cu atât m ai m ult 
cu cit şcoala este mai 
aproape de m arginea De
vei decît de centrul său. 
Rezultatele nu  pot fi re 
găsite decît în eforturile 
unui colectiv care n a  s-a 
m enajat, în  activ itatea co
m ună profesor-eiev des
făşurată  pe parcursu l m ai 
m ultor luni d e  zile, ia r  
dacă noţiunea de salariu 
de m erit a  ap ă ru t recent 
şi în învăţăm înt, atunci 
cred că acesta trebuie a- 
cordat cu p rio rita te  cadre
lor care s ta u  în  spatele 
rezultatelor susnminlite.

Cea de-a doua situaţie 
este una creată . In mod 
artificial de către Inspecto
ra tu l Şcolar Hunedoara,

prin  propunerile făcute 
în planul de şcolarizare 
pentru anul şcolar Viitor, 
vizînd Înfiinţarea m aî'm ul- 
tor d a r e  de gim naziu în 
cadrul unor licee teoretice 
din judeţ. Şi n u  orice fel 
de clase, ci unele de elită, 
pe care să le susţină prin  
introducerea predării in 
tensive a lim bilor moderne, 
mijloc de ari determ ina, in  
prim ul rînd  pe părin ţi, să 
se orienteze spre aceste 
clase.

Exprim , mai jos, opinia 
cadrelor de gim naziu din 
Deva, opinie susţinu tă şi 
de cadrele didactice din 
Orăştie, Haţeg şl d in  alte 
zone a le  judeţului. Este 
cunoscut fap tu l că num ă
ru l elevilor cu posibilităţi 
intelectuale deosebite nu  
depăşeşte 10 procente d in  
num ăru l to tal a l elevilor,

aceştia, prin  rezultatele lor 
la  clasă, sau prin  cele 
prezentate m al sus, repre- 
zentind m indria fiecărui co
lectiv didactic. Or, consti
tu irea a.şa-ziselor clase de 
elită a r  aduna — num ai 
în  cei® propuse a  se în 
fiin ţa la  Liceul Decebal 
— m ajoritatea elevilor su* 
perdotaţi din m unicipiu, 
ceea ce nu este nici drep t 
şi nici cinstit. Sîntem pen
tru  şcoli şi clase de elită, 
dacă acestea se realizează 
p rin  eforturile proprii ale 
colectivelor respective, d a r 
n u  folosind munca şi re* 
zultatele altora, creîndu-se 
astfel falsa im presie că în 

unele şcoli se munceşte p rea 
mult, iar în altele pr,ea pu- 
ţift. Pe d e  a ltă  parte , în 
fiin ţarea acestor clase în  
licee atrage după sine des-

Prof. VLAICO AUREL, 
director

Şcoala Generală Nr. 5 Deva

(Continuare în pag, a  2„a)

L E C T I

în atenţia cititorilor
Pentru a fi bine informaţi ca realităţile din 

judeţ, din ţară si din lume. asiguraţi-vă din timp 
ABONAMENTUL

LA ZIARUL „CUVÎNTUL LIBER" 
Abonamentele se fac la oficiile poştale, fac

torii poştali şi difuzării de presă, pînă în ziua 
de 30 martie inclusiv.

Costul abonamentului pe luna aprilie este 
de 2̂ 0 de lei, la care se adaugă taxele poştale.

IN ZIARUL DE ASTĂZI PUBLICĂM :

Lista conducătorilor societăţilor comer
ciale cu capital de stat şi a funcţionarilor 
publici care $unt patroni sau acţionari ha so
cietăţi private.

CUVÎNTUL LIBER
IN -D E P E N

ANUL V 
NR. 834

JOI, 25 
MARTIE 

1903
4 pagini — 15 lei

UN SINDROM CARE SE ACCENTUEAZĂ

CERŞETORIA
•  La Orăştie, peste 200 de copii ce rşesc;
#  Cîştigul zilnic al unui cerşetor oscilează în tre  500

şi 1000 de l e i ;
#  Mai bine cerşesc decît să fu r ;
#  La aproape 17 ani, nu ştie  să-şi scrie decît numele. 
De citit doar., pe litere ;
•  Sorin Furdui, din Căstău, cerşeşte în  O răştie ;
•  Copiii ntt-şi aleg părinţii.

Dramele pe care le întîlnim  se înm ulţesc în  fie* 
care zi. Criza economică, în  principal, dub la tă  de 
criza politică şi de cea m orală, au  im plicaţii sociale 
nebănuite. N um ărul şom erilor ia proporţii iau- condi
ţia  um ană se degradează vizibil. S trăzile oraşelor sîn t 
„inundate" de copii sau bătrîm  care, uneori, te  • u r
m ăresc la fiecare pas, cu m ina întinsă, aŞteptînd cîţiva 
lei.

în tim plâtor, într-una din zilele trecute l-am  în- 
tîln it la  O răştie pe Remus Trafi, pe scările Catedralei. 
A re aproape 17 ani. Elim inînd în trebările d in  conţi
n u tu l discuţiei, vă oferim o realita te  crudă, deloc de 
n e g l ija t: „Stau pe strada D igulu i Am fost la şcoală

CORNEL l’OENAR

(Continuare în  pag. a  3-a)

Oiffţa pe zl
CONSTATARE:

Puterea, afla tă  în  m îna prostului, ucide a- 
firm aţla înţeleaptă, fără  argum ente. Aspecte din tim pul desfăşurării paradei modei.

Foto: PA VEL LAZA

Parada modei
Sîm bătă seara, în sa 

lonul m are al R estauran
tului „Deva" s-a desfăşu
ra t o interesantă paradă 
a modei, organizată de 
Socom „M ureşul" Deva, 
la care a participat un 
num eros public.

— Acţiunea noastră — 
ne-a precizat d l Petru 
Florea, preşedintele So- 
com „M ureşul", se. înscrie 
în şirul unor activităţi 
perm anente de prezentare 
a modelelor noi, pentru 
fiecare sezon. In această 
seară am prezentat mo
delele de prim ăvară- 
vară şi avem deja în 
pregătire modelele pen
tru  urm ătoarea perioadă. 
Sîntem  convinşi că în eca. 
nomia de p ia ţă  trebuie să 
dăm  dovadă de profesio
nalism, să realizăm  pro 
duse competitive, pentru 
prom ovarea cărora tre 
buie să facem şi reclam a 
cuvenită.

—■ R estaurantul nostru 
oferă tu turor agenţilor e- 
conomici posibilitatea să 
organizeze activ ităţi de 
reclam ă, în tîln iri cu par
tenerii de afaceri, reuniuni 
protocolare, oferind soli
citanţilor spaţii şi servicii 
de alim entaţie publică la 
un înalt nivel calitativ  — 
ne-a declarat dl Nicolae 
Iuga, şeful unităţii. (T.I.)

* M « t t * * » * * â t t * * ( i

O  T R A N SP AR E N TA  PROCE
SULUI LEG ISLA TIV . Este tema  
unei jnese  rotunde care va avea 
loe vineri, 26 martie a.c., ora 16, 
la sala de şedinţe a Primăriei 
Deva, în  organizarea Asociaţiei 
„Pro-Democraţia'' — Clubul N u . 
nedoara — Deva. La acţiunea de 
faţă vor f i  prezenţi parlamentari 
de Hunedoara, reprezentanţi a i 
unor organizaţii neguvernamen. 
tale. sindicate, presa, invita ţi ai 
administraţiei judeţene şi locale. 
(C.P.)

O  „PARES" O RĂŞTIE  L A  
„TlRGUL BUCUREŞTILOR". In

m m m m m m m m m m m m  m m m  m m •

dorinţa de a pătrunde tot mai 
m ult pe piaţa internă, de a-şi 
populariza produsele, S.C. „Fa. 
res" S.A. Orăştie este prezentă  
de m a i m ultă vrem e la „Tîrguî 
Bucureştilor", din Capitală, unde 
expune şi vinde o gamă largă de 
mărfuri. (D.G.)

O  CĂLD URA afară, dar 
mai ales în  apartamente. 
M ulţi oameni din diferite cartiere 
ale Devei ng-au întrebat de ce se 
dă atîta căldură, cînd nu e ne
voie ? Să se plătească mai mult?  
Ce Zic Filiala Electrocentrale şi 
Il.AsG.C.L. Deva ? (S.C.)

0  COLABORARE. Firma din 
Baţălar a I.A.S. Călan, condusă 
de ing. Gelu Buzdugan, a însă- 
m în ţa t pe păm întul mal m ultor 
cetăţeni din sat, d in  Bretea Ro.

t m m m m m m m m m m m m m m m m  mm m< t m m m m m m m m t

mână, Ruşi ş.a., pe bază de con
tract, 50 ha cu orz şi 45 ha cu 
grîu, Holdele sîn t bine în treţi
nute, au fost fertilizate cu azo
tat de amoniu şi îngrăşăminte 
complexe. Unitatea face intense 
pregătiri pentru declanşarea în . 
sămînţărilor de primăvară. Este 
un model de bună colaborare în 
tre agricultura de stat şi cei re

cent împroprietăriţi, conform Legii 
fondului funciar. (Tr.B.)

o SCH IM BARE DE DECOR. 
Cîndva, puţini clienţi călcau pra
gul patiseriei „Narcisa“ din Hu
nedoara. Cauza ? Rafturile goale. 
Acum , de cînd a trecut în locaţie 
de gestiune, lucrătoarele abia 
reuşesc să facă faţă cerinţelor. Se 
găsesc aici o sumedenie de dul

ciuri din cele mai felurite. In 
plus, se poate servi o cafea la 
mesele de-afară. Iar dna Floarea 
Pop, responsabila unităţii, lu 
crează efectiv-alături de cele trei 
vînzătoare. (E.S.) „

O  t i  PLĂCEA MUZICA ? Nu 
ştiu în ce măsura îi plăcea lui 
Constantin Marcu, din Foit, m u
zica. Ştim  însă că îi plăcea să 
fure. Numai asta explică faptul 
că a forţat încuietoarea de la 
uşa lui R. Nisipeanu, de unde a 
furat- un radiocasetofon. Nu a 
avut noroc de el. (V.N.)

SM M JtSLPJf. f f l i f  mm m m m m m  m r n m m w w w m m  m m m  mm m m m  m m m  m m m  m m m m r n m m m m m m m m m m  m m •  m



Pas. 2 CI vi M I I LI BER

TABEL NOMINAL
■cu conducătorii societăţilor comerciale cu capital de stat şi funcţionarii 
publici care sînt patroni sau acţionari la societăţi private şi care intră sub 
incidenţa prevederilor Ordinului nr. 24/1993 al prefectului judeţului Hu
nedoara.

Numele şi prenum ele Societatea cu 
capital de stat

Funcţia deţinută în 
cadrul SC cu capital de stat

Cutean Ioan 
Ionescu Constantin 
Daminescu Iosif 
Groza Emil 
Cocrean Ioan 
Dănilă Ioan 
Tliirtheu Silviu 
Bârzan P etru  Antin 
Burducea Eugenia 
Boşorogan Ioan 
Marc Gheorghe 
Mirea Gheorghe 
Tudor Liviu 
Gliga Gheorghe

Manole M arcel 
Ilie Zudor Ioan 
Băgăianu Mircea 
Bolcu Gheorghe 
Verdeş Laurenţiu 
Igreţ M ircea 
Rovinaru A drian

Alic Mircea 
Darie Lucian 
Gheorghiep Traian 
Crişan Teodora

Furcă Romulus 
Câmpean Simion 
Neaga Florin-Ioachim 
Bejan T raian  Vlad 
Zeicu M arcel Zeno 
Feptan Constantin 
Goţiu Olivian Marius

Iluszar T iberiu 
Kovacs Im re 
Corobea Siminic 
Berilă Ioan 
Vulpe Nicuşor 
Schreter Carol 
Popovici I.
Modoi Veturia 
Grigoriu V.
Soare Adorian 
Dincă Constantin 
Cîrstoiu A lina 
Moisescu Mihail 
Coroescu Ioan 
Avramescu Ovidiu 
F laidăr A lexandru 
Uriţescu Rodica 
Falită Ioan 
M unteanu Rodica 
M unteanu Francisc 
David Remus 
Moroşan Virgil 
Dobrei Lidia 
Şaptelei Florin 
Nagy T iberiu 
Răileanu Gheorghe 
Ceucă Lucian 
Ilaşegan Gheorghe 
Horvath I.
Fotache Cornel 
Toplicean M ariana 
Dan Miron

G aiţa Dan 
Pleşoianu T raian 
Baciu Teodor 
Scroban Alex-Adolf 
Arbagic Vasile 
A ndriţoiu Dum itru 
Samuel A ndrei 
Necula Gheorghe 
Bora Dan 
Iacob Francisc 
Solga Ioan 
Liciu Igan 
Rizopol Ovidiu 
Văduva Florin 
Anghel Novac 
M anaţe Ioan 
Ţiu Nicolae 
Păcurar Marcel 
Benea Pompiliu 
Petruş Emil 
Mateş Nicolae 
Berzovan Nicolae 
Stîrcescu Cornel 
Cristea V aier 
G herm an Stela 
Stoica Iosif 
Păsărel Simion 
Colda Ioan 
Pascu Ioan 
Iordate Nicolae

Comlemn SA Deva 
Stil Corn SA Vulcan 
S tra ja  SA Lupeni 
G erm isara SA Geoagiu-B. 
Favior SA Orăştie 
Com fruct SA Deva 
O răştie-Trans SA Orăştie 
Elor SRL Orăştie 
S ilvana SA Hunedoara 
Combor SA Orăştie 
Spicul Valea Jiu lu i SA 
A stra SA Lupeni 
Venus SA Deva 
A ra SA -f- Zarand Tra'ns. 
SA Brad
Decebal SA Deva 
C arm etaplast SA Deva 
C oratrans SA Deva 
Romcamion SA Deva 
A vram  Iancu SA Brad 
Crişul SA Brad 
Remero SA Bucureşti, 
fii. Deva
Elis SA Hunedoara 
Fares SA Orăştie 
Im sat SA Buc., fii. Iluncd. 
BCR — Sucursala H une
doara — Deva 
Germ isand SA Suc. Deva 
Remedia SA Deva 
Comvior SA Orăştie 
Autoţranscom SA Vulcan 
T ransutil SA Petroşani 
Rempes SA Deva 
ICE Felix Com puter SA 
Deva
R.A.G.C.L. Petroşani 
Consil. Local Petroşani 
Sc. Retezatul SA Petroşani 
Şocom Unirea Petroşani 
SC Unirosm SA Petroşani 
E.M. Dîlja 
E.M. Petrila 
I.A.C.C.V.J. Petroşani 
RA Huilei Petroşani 
R.A.G.C.L. Petrila 
SC Comin SA Petroşani 
SC Unic SA Vulcan 
E.M. Paroşeni
E. M. Paroşeni 
Vulcan
F. E. Paroşeni 
R.A.G.C.L. Vulcan 
F.E. Paroşeni 
A protera SA Simeria 
Rompiro SA Orăştie 
Chimica Orăştie 
Siderm et SA Călan 
Policlinica Călan 
Călan — prim ărie 
S treiul SA Călan 
Cerna-Fruct SA Hd.-IIaţeg 
Spital Muriicip. Huned. 
Siderurgica SA Huned. 
Siderurgica SA Huned. 
Siderurgica SA Huned. 
Corvinul SA Hunedoara 
M ercur — Corvinex SA 
Hunedoara
I.C.S. Hunedoara 
R.A.M.G.C.L. Hunedoara 
I.C.S. Hunedoara 
Ceprom — Satu M. Fii. P. 
U.E. Paroşeni 
E.M. Aninoasa 
Renel Petroşani 
R.A.G.C.L. Petroşani 
R.A, Huilei — Staţia Salv. 
Prep. Cărbunelui Petroş. 
E.M. Dîlja
R.A.G.CA. Petroşani 
B.N. Petroşani 
Rcalcom SA Petroşani 
I.C.S. ~ Hunedoara 
Coop. A rta Pop. Hunedoara 
Siderurgica SA Hunedoara 
Siderurgica SA Hunedoara 
Cons. Local Simeria 
Cons. Local Simeria 
R.A.G.C.L. Simeria 
Cons. Local Simeria 
Devii SA Deva 
Panificaţie Simeria 
Coop. Universul Simeria 
G arotransport SA Deva 
Agrosim SA Simeria 
Agrosim SA Simeria 
Ferm a zootehnică A. Vlaicu 
D.G.F.P. Deva

director
director
director
director
director
director
director
director
director
director
director
director
director

director
director
director
director
director
director
director

director
director
director
director

director
director
director
director
director
director
director

director 
director 
consilier 
director 
contabil şef 
inginer şef 
director 
inginer şef 
director economic 
contabil şef 
director 

•director 
director
m em bru Cons. A dmin. 
membru Cons. Admin. 
prim ar 
director
m em bru Cons. Admin. 
membru Cons. Admin. 
director tehnic 
director tehnic 
director general 
director comercial, 
director 
viceprim ar
m em bru Cons. Admin.
şef secţie
director
director Mec. Energetic 
director
director — cantine 
m em bru Cons. Admin. 
şef birou comercial

director general 
director
director comercial
director
contabil şef
contabil şef
director
contabil şef
director
contabil şef
ing. şef sector
m em bru Cons. Admin.
inspector
şef serv. comercial
director
preşedinte
şef serv. desfacere
şef serv. desfacere
consilier
consilier
eons»i^- memb. Cons. A,
consilier
director
şef secţie
contabil
m em bru Cons. Admin. 
şef sector investiţii - 
şef ferm ă nr. 6 
şef ferm ă 
inspector

Leica M ihai
Hortenzia 

Gurică A lexandru 
. M ărgineanu Gheorghe 
r  Oprinese Fabian 

Socol M areei Ioan 
Macavei Gheorghe 
M ihuţ Iovu 
Bîrcea Marcel 
Mîţiu Ilie 
Suciu H oraţiu 
Side Mircea 
Işfan Petru 
Plopşoreanu Gheorghe 
Arapu Petre 
Tauber Richard 
Ardcu Ioan 
Stroia Petru 
Ilerlea Radu 
M ărginean Octavian 
Constantinescu Ion 
Leu Elena
Bîndea Ileana Gabriela 
Borca Horaţiu 
Manei u Gheorghe 
Ometa Ioan Liviu 
Mania Petrică 
F io la  n Maria

ŞC Translbc SA Deva 
H aber Haţeg
SC Ţ ara H aţegului SA II. 
Ocolul Silvic Haţeg 
R.A.G.C.L. Brad 
Oraşul Brad
Zarand —■ T rans SA Brad 
Consumcoop Vaţa de Jos 
Prelucrarea Lem nului Vaţa 
Romtelecom Vaţa 
Rompiro Orăştie 
Rompiro SA Orăştie 
Favior SA Orăştie 
Spital Orăştie 
D rum uri şi Poduri' p răşi ie 
Transloc Orăştie 
I.V.V. Orăştie 
Combor SA Orăştie 
Suinprod Orăştie 
Termorep SA 
Consiliul judeţean Huned. 
Consiliul judeţean Huned. 
Consiliul judeţean Iluned. 
Consiliul judeţean Huned. 
Consiliul judeţean Huned. 
Consiliul judeţean Iluncd. 
Consiliul judeţean Huned. 
Consiliul Local Deva

director 
contabil şef 
director 
şef ocol 
director 
viceprim ar 
director 
preşedinte 
şef secţie 
şef bază 
director general 
inginer şef 
director tehnic 
director economie 
şef secţie 
şef filială 
şef secţie
m em bru Cons. Admin. 
contabil şef 
director
dir. adj. Dir. Tehnică 

onsilier juridic 
;;ef serv. Dir. Ee. 
sing. Dir. Tehnică 
inspector de specialit. 
inspector de specialit.

. inspector de specialit. 
jurislă

Lista este incompletă, urmînd ca de la Registrul comerţului să se pre
zinte- ultimele date săptămîna viitoare.

NOTA REDACŢIEI : R e
ferito r, la Ordinul nr. 24, 
reproducem  un fragm ent 
din articolul in titu lat 
„PREŞEDINTELE ION 
ILIESCU APRECIAZ'A 
CA MOŢIUNEA E UN 
EXERCIŢIU DEMOCRA
TIC, DAR CA OPOZIŢIA 
NU ARE INTERES ÎN 
PRELUAREA PUTERII", 
articol apăru t în  ziarul 
«Tineretul liber" nr. 893, 
din 19- m artie 1993.

,,Şi ceea ce a făcut pre
fectul de Ia Hunedoara 
trebuie extins pe toată 
scara şi h» nivel central 
şi la nivel local, cel care 
este funcţionar de sta t şi 
d irector de întreprindere 
cu capital de stat are 
sta tu t de funcţionar de 
stat. N-are ce să mai 
caute -să aibă în trep rin 
dere particulară. Să op
teze clar : sau este om 
de afaceri, să-şi vadă de

afacerile lui şi să p ă ră 
sească institu ţia in care 
este p lătit, în fond de stat, 
de societate, sau şa ră- 
m înă director sau func
ţionar superior dem n de 
institu ţia de sta t în  care 
lucrează şi să, se lase de 
afaceri şi el şi familia 
lui. E o maladie mai ge
nerală şi trebuie curm ată 
din rădăcini. Şi aici tre 
buie pus piciorul în  prag 
şi de către G uvern şi de 
către Parlam ent".

Şcoli şi clase de elită
(Urmare din pag. 1)

fiinţarea lor din gimnaziu 
si, odată cu aceasta, a 
mai m ultor catedre aco
perite cu cadre didactice 
titulare, ceea ce din nou 
nu  este nici drept şi nici 
cinstit.

Ştim că o astfel de m ă
sură vizează şomajul, care 
în învăţăm întul liceal a 
devenit o problem ă de ac
tualitate, dar 'problema va 
fi la fel de acută şi în 

învătăm întul gimnazial, pes
te  num ai doi ani, ţinînd 
seama de efectivele exis
tente în actualele clase a 
IlI-a, şi, deci, rezolvarea în 
acest mod a problem ei nu 
ni se pare rezonabilă. Mai 
ştim  că m ăsura vizează e* 
vitarea aplicării dictonului 
biblic „cei din urm ă (ve
niţi) vor fi cei dinţii (ple
caţi), pentru că' în ultimul 
tim p la Liceul Decebal aii 
fost pperate mai m ulte ti
tu larizări sau transferări 
de catedre, deşi acest Iu-, 
cru se infirm ă prin exis
tenţa Şi în prezent a ore
lor peste norm ă în num i

tu l liceu. Adevărat; însă 
aceste ore există deoarece 
chiar din acest an şcolar 
au fost create clase de 
gimnaziu, zise ale m inori
tăţilor, si d in tre care unele 
funcţionează în prezent cu 
efective sub 10 elevi.

Se motivează m ăsura prin 
descongestionarea spaţiu lu i■ 
supraaglom erat, în unele 
unităţi, utiiizînd spaţiul ex
cedentar al altora. Fals! 
N um ărul copiilor care ar 
beneficia reprezintă doar 
cîteva procente. Ar trebui 
ca jumătate, din efectivele 
noastre să fie şcolarizate în 
alte spaţii, pentru ca pro 
blema să fie rezolvată. P ier
derile pe care copilul le-ar 
suferi sînt infinit mai mari 
decît cîstigul. Şi aceasta 
deoarece şcolile generale 
dispun de baza m aterială 
adecvată şi de mobilierul 
corect dimensionat, dis
pun de suficiente cadre 
care şi-au făcut din profe
sie un crez, obţinînd re
zultate rem arcabile : intr-o 
activitate de o viaţă. De 
asemenea, deplasările inu 
tile ale elevilor dintr-o 
margine de oraş în cea

laltă afectează şi securita
tea copilului şi bugetul fa 
miliei. Apoi, toţi .ştim ce 
poate învăţa un copil de 
clasa a V-a untr-o recrea
ţie, a lături de cel de-a 
XII

Cu aceste argum ente cred 
în discernământul p ă rin ţi
lor de a nu se lăsa influen
ţaţi.

Am făcut publică această 
opinie deoarece răspunsul 
prim it de la Inspectoratul 
Şcolar Hunedoara , nu ne 
im ilţum eşte. Răspunsul a- 
duce doar justificări de 
ordin tehnic, dar nu şi de 
ordin pedagogic, afectiv sau 
legal, ceea ce ne întăreşte 
convingerea că m ăsura pre- 

, conizată de Inspectoratul 
Şcolar reprezintă lin 'abuz 
şi, din păcate, acesta nu este 
singurul în ultim ii ani.

Efectul im ediat al preconi
zatei m ăsuri ar fi Scindarea 
colectivului de cadre d i
dactice în două grupări. 
Numai, că, de această dată. 
grupul de opoziţie a r  fi 
m ajoritar şi o eventuală 
moţiune de cenzură ar ti
vea toate şansele de a fi 
votată.

Numai muncind, dînd producţie 
vom cîştiga mai
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Sindicatul Liber Inde
pendent „Zarand" de la 
S.G. „Atelierele Centrale" 
S.A. Crişcior trece printr-o 
perioadă grea. Ca peste 
tot. încearcă cu armele 
adevărului, cinstei şi co
rectitudinii să aju te  m em 
brii săi în soluţionarea pro
blemelor economice şi so
ciale, altor m ulte necazuri 
cu care se confruntă sala
riaţii. Nu sînt asigurate 
m ateriale igienico-sânitare, 
de protecţie şi securitate a 
muncii, alim ente antidot 
etc. Salariile sîn t'm ici faţă 
de creşterea nebună a p re
ţurilor, dar la  negocieri 
nu s-a ţinut seama de acest

aspect. S-a ajuns în situa 
ţia ca unii salariaţi să nu-şi 
perm ită să-şi efectueze con
cediile de odihnă. Cit costă 
un bilet de staţiune ?... Dar, 
de unde bani ? Dar starea 
sănătăţii este precară. A- 
proape 16 000 de zile con
cedii de boală anul trecut. 
A larm ant, nu ?

Sindicatul, îm preună cu 
conducerea societăţii, au 
pe masa de lucru foarte 
m ulte situaţii de rezolvat: 
norm area corectă la  fie 
care loc de m uncă, stabili
rea la nivel raţional al 
num ărului personalului ne
productiv, TESA; avan ta ja 
rea celui care munceşte în 
scopul cinstit al producţiei,

ii

al scăderii cheltuielilor ne- 
economicoase; asigurarea 
cu comenzi, deci asigurarea 
de lucru tu turor lucrători
lor, fără a-i trim ite, cum 
cu m ultă uşurin ţă se mai 
procedează, în şomaj.

Lucrătorii uzinei, mem
brii de sindicat mai cred 
în  conlucrarea d in tre sin 
dicat şi conducerea adm i
nistrativă. Ştiu că dacă 
vor munci vor cîştiga. Dar 
cei învestiţi cu răspunderi 
sînt datori să-şi facă dato 
ria aşa cum s-au m ărturisit 
în faţa  noastră atunci 
cînd i-ara ales.

NICOLAE HUŢ, 
colaborator
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Buna Vestire
în  N azaretul Galileii, îngerul G avriii anun ţa Fe

cioarei M aria vestea apropierii Soarelui D reptăţii 
care va lum ina şi va înviora firea omenească, aşa 
cum astru l zilei trezeşte la v ia ţă  natu ra  după echi" 
nocţiul de prim ăvară. Im portan ţa acestui mom ent 
sfint din istoria m întuirii noastre o subliniază in  
fiecare an  cîntările bisericeşti ale praznicului Bunei 
Vestiri (25 martie), una d in tre  cele p a tru  sărbători 
îm părăteşti închinate Maicii Domnului pe care psal- 
m istul o num eşte îm părăteasa cea îm brăcată în  haină 
aurită  şi prea înfrum useţată. (Ps 44, 11). C itirea tex 
tului din Sfînta Evanghelie ne înveseleşte m ereu in i
mile şi îndeosebi cuvintele îngerului G avriii ad re
sate Maicii Domnului : „Bucură-te ceea ce eşti plină 
de har, Domnul este cu tine“, (Luca 1, 28), deoarece 
adeveresc realitatea în trupării Fiului lui Dumnezeu 
căruia i se pune acum numele de Iisus, care în 
seamnă „M întuitorul".

Buna Vestire revarsă întotdeauna bucurii du 
hovniceşti în sufletele noastre şi sărbătorirea ei, 
chiar în  mom entul cînd începe prim ăvara,, .ne în 
dreptăţeşte să o num im  drept prim ăvara vieţii noas
tre  spirituale care, am orţită de necredinţă şi fă ră 
delegi, este readusă la lim anul credinţei şi al fap 
telor bune. F ără  purtarea de g rijă a -lui Dumnezeu 
nu pot exista cele două prim ăveri în care mugurii 
vieţii fizice şi spirituale încep să încolţească.

Praznicul zilei de 25 m artie poartă un nume 
semnificativ pentru  faptul că cea mai m are veste 
bună pentru oameni este m întuirea lor din neca
zuri şi su fe rin ţe ! A nunţarea acestui mom ent a 
avut loc în  urm ă cu aproape două m ilenii cînd stăpîni- 

rea rom ană domirta popoarele. Sărbătorirea Bunei Ves
tiri ne înviorează, an  de an, viaţa noastră duhov
nicească dacă dovedim în acest început de m întuire 
a lum ii prin  fapte bune, acele m ărturii sigure alo 
biruinţei binelui asupra rău lu i în lume. Făcînd bine 
urm ăm  pe Dumnezeu cel atotbun şi um blăm  pe d ru 
mul m întuirii, bineplăcut înaintea oam enilor şi a 
Tatălui Ceresc. Aşa cum îndem na Sf. Ap. Pavel pe 
ucenicul său Timotei, se cuvine să facem şi noi ceea 
ce este bine, să ne înavuţim  cu fapte bune, să fim 
darnici (I. Tim. 6, 18) ca să sporim  în- dobîndirea 
m întuirii al cărei început a fost prevestit de Buna 
Vestire.

Preot CORNI I- ILICA

(Urmare din pag. 1}
I 1

( SOCIETATEA COMERCIALA „DEVIL" S.A. 
( DEVA

pînă în clasa a IV-a. De cînd a m urit mama, nu m-am 
m ai dus. O trebuit să stau cu fra ţii mei. Tata, nu 
ştiu dacă acuma e acasă, Uneori nu  vine acasă cu 
lunile. Noi trăim  din cerşit. Decît să furăm , mai bine 
cerşim. Nu-i fain  să furi. Din cerşit cîştig 500, 700 sau 
1000 de lei pe zi. Depinde cit îmi dau oamenii. Merg 
la cerşit cu asta mică. Are 5 ani. M încare fac eu. M-a , ;
învăţat mama. Acuma are doi ani de cînd a m urit. I j 
Nu ştiu num ai num ele să mi-1 scriu. De citit.,, numai 
pe litere. Cel m ai m ult cerşesc la „M ioriţa" şi în 
„M icro" II. în  Orăştie sînt peste 200 de copii care 
cerşesc. Uneori a lă tu ri de noi cerşesc şi oameni bă
trâni. Astăzi am mîncat, la „M ioriţa", zamă de .burtă.
Am plătit zama de burtă, 60 de lei. Iarna a trecut cu 
greu. Dar ce să facem ? Ne descurcăm cum putem. Ce 
să facem ? Cu ce am păcătuit ?"

Din grupul de copii- am  stat de vorbă şi cu Ro- 
bert Farc.aş (11 ani), de două ori plecat la Bucureşti, 
în G ara de Nord. „în  Bucureşti, în G ara de Nord, 
copiii se droghează cu -aurolac. Au vru t să-mi dea şi 
mie. La Orăştie nu se droghează încă. Cerşesc şi- eu, 
ce .să fac".

Sorin Furdui locuieşte în Căstău. Spune că are 
8 ani şi nu prea merge la  şcoală. Joi, 18 m artie, ,după- 
am iaza (ora 16), l-am în tîln it într-o staţie de autobuz 
în Orăştie. Azi n-am  fost la şcoală că n-am  caiete. 
Vreau să-mi cum păr. Nene, nu-mi dai un leu ?
„Cîţi bani ai cîştigat astăzi ?“ „Nici un leu. -Nu mi-a 
dat nim eni azi bani. Acasă sîntem  9 fraţi".

Nu întîm plător am  redat situaţia tristă  în care 
sînt tîrîţi copiii străzii. Un fenomen dram atic, cu | J  

im plicaţii antisociale inimaginabile. Copiii străzii de « \

azi vor deveni, cu siguranţă, infractoi'ii de mîine. De I 1 
cele mai m ulte ,ori îi privim  cu dispreţ sau cu Seni- - 
nătate. Mulţi d intre factorii cu responsabilităţi m a
jore în educarea m inorilor sug de la bugetul statului 
bani pentru... comoditate. Asociaţii peste asociaţii. 
Prom isiuni deşarte în cam paniile de alegeri. ’ Dar 
realităţile sînt, din pă.cate, dram atice. .

r cu sediul în Deva, str. Dorobanţilor, nr. 32 
| A, judeţul Hunedoara
1 Organizează în ziua de 12 aprilie 1993, ora 
V 10,00, Ia sediul societăţii, licitaţie pentru pre- 
ţ luarea în locaţie de gestiune a următoarelor o- 
lj biective :
î 1) Filiala de Preluare şi Industrializare a 
 ̂ laptelui Petroşani.
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P O L IŢ IA  N E  IN F O R M E A Z Ă
» HOŢUL. Deşi arc 

doar 19 ani, Vasile Botoş 
a adunat în biografia sa 
mai m ulte fapte penale, 
inclusiv cîţiva ani de 
Închisoare pentru furt. 
Acest lucru nu  l-a făcut 
însă să ia am inte la felul 
cum trăieşte. Spunem a- 
eeasta, în trueît a persistat 
intr-ale hoţiei. U ltima sa 
„--ealizare" în domeniu a 
fost la Geoagiu.

Ce face, ce nu' face, 
Vasile se înţelege cu Ion 
Traian pentru efectuarea 
unor lucrări în gospodă
rie. La sfîrşit primeşte 
banii şi pleacă. Nu prea 
departe, doar pînă la 
crîşmă, unde rămîne fără

parale. Aşa că se re în 
toarce şi, în lipsa loca
tarilor, pătrunde în  casă. 
Ştia el de ce. Iese , cu 
mai bine' de 30 000 de lei 
şi 80 de dolari. Fuga i-a 
fost de scurtă durată.

•  LUPUL SE NUMEA 
AVRAMUŢ. Chiar aşa, 
lupul care fura oile din 
turm a lui Pavel Ioani se 
numea A vrăm uţ. Şi iată 
de ce.

A vrăm uţ Noja a fost 
angajat de mai mulţi lo
cuitori din Pişchinţi — 
lîoinos ca cioban la oi. In 
aceeaşi zonă îşi păstorea 
oile şi Pavel Ioani. Toate 
bune şi frumoase, pînă 
într-o zi cînd celui din

urm ă îi dispare un miel. 
L-o fi m încat lupul, se 
în treabă omul. Totuşi, se 
pune pe căutat. Nu mică 
i-a fost m irarea cînd pe 
săracul miel îl găseşte 
într-un lăstăriş, le g a t cu
0 curea de la pantaloni. 
Pe stăpînul curelei îl cu 
noştea, se numea Avfă- 
muţ.

-Nu după m ultă vreme, 
lui Ioani îi dispar şase
01 şi cinci miei.

Ştiind apucăturile „lu 
pului", merge la stîna lui 
Avrăm uţ. Aici le-a gă
sit!

„Lupul" le-a înapoiat, 
dar trebuie să dea şi so
coteală. (V.N.)

l» . - 1 
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CONCURSUL orN  

28 MARTIE

1. ANCONA ( 17) -2 4  5 5 14 31—49 15 (— 9)
—■ JUVENTUS (9Ţ 24 9 7 . 8  39—34 25 ( +  1)
Meciul prezintă interes doar pentru  oaspeţi, care;

cam bat pasul pe loc.
“Pronostic :.X, 2

2. BRESCIA — ROMA
• Pronostic PAUZA : X

3. BRESCIA (16; 24 6 7 11 21—31 19 (— 3)
— ROMA (10) 24 7 10 7 28—24 24 ( 0)
Brescia este într-o  criză acută de puncte, însă

Roma doreşte... revanşa.
Pronostic FINAL : 1, X, 2

4. FIORENTINA (14) 24 6 8 10 36- -40 20 (— 2)
— CAGLIARI (8) 24 10 6 8 25—24 26 ( +  2)
Cei din Firenze vor încerca să-şi apropie am bele

puncte, dar să nu uităm  că .sardi menii cîştigă în d e 
plasare cînd (unde) nu te aştepţi.

Pronostic : 1, 2

5. GENOA — SAMPDORIA 
Pronostic PAUZĂ : X

6. GENOA (15) 24 5 10 9 30—43 20 (— 2)
. — SAMPDORIA (5) 24 10 7 7 39—34 27 ( +  1)

In acest derby local, meciul nul probabil că ăr
m ulţum i pe toată lumea.

Pronostic FINAL : X

'■ 7. INTER (2), 24 11 9 4 40—29 ' 31 ( +  9)
— PESCARA (183 24 4 4 16 31—52 12 (—14) 
Pescara va răm îne în continuare cu am intirea a-

celei victorii la Roma clin prim a etapă (singurele ei 
puncte clin deplasare).

Pronostic : 1

ii.. NAPOLI Ol) 24 8. 6 10 36—35 22 ( 0)
— ATALANTA (6) 24 10 7 7 30—31 27 ( +  1)
Gazdele au un meci dificil şi victoria nu este

certă.
Pronostic : 1, X

9. LAZIO (3) 24 9 9 6 ' 47- 37 27 ( +  3)
— UDINESE (12) 24 9 4 11 ' 33—35 22 (— 2)
Lazio are al doilea atac productiv din campionat

şi, în partida cu Udinese, porneşte favorită.
Pronostic : 1

10. PARMA — FOGGIA 
Pronostic PAUZA : 1, X

IE PARMA (7) 24 10 6 8 27—26 26 ( +  2)
— FOGGIA (13) 24 7 8 9 26—36 22 (— 4)
Cei din Parm a Vor încerca dum inică să dem on

streze că sînt demni să intre în istorie.
Pronostic : 1

12. TORINO — MILAN 
Pronostic PAUZĂ : X, 2

13. TORINO (4) 24 8 11 5 27—19 27 ( +  3)
— -MILAN (1)- .  24-17 6 1 53—20 40 (+14)
Este puţin  probabil că M ilan va întoarce cu

sacul gol şi vor dovedi că ei fac legea în campionat. 
Pronostic : X, 2

2) Autovehiculele cu număr de circulaţie :
•  31 HD 1190 — autocisternă ARO 
■9 21 HD 693 — autoizotermă T.V.
•  31 HD 3573 — autodubă
•  31 HD 4149 — autocisternă S.R.D. 
înscrierile se pot face pînă în data de 8

| aprilie 1993.
 ̂ Documentele cu privire la condiţiile de pre- 
l luare în locaţie de gestiune pot fi consultate la 
| sediul societăţii, telefon 620509.
t --------------- :--------------:--------;---------------

S.C.

Pentru numai o lună 
18 martie — 18 aprilie 1993

JESSICA — IMPEX S.R.L. - DEVA
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VOCI PENTRU 
URECHI FĂRĂ...

GĂURI

Recent, din Orăştie, 
un telefon ne-a aver
tizat că peronul doi 
al G ării CFR din lo
calitate este „plin" cu 
găuri. Am revenit, a- 
şadar, la locul cu p ri
cina, deşi în urm ă cu 
cîteva luni bune sem 
nalasem  în ziar această 
situaţie. Timpul a tre 
cut, dar gropile din 
peronul gării Orăştie 
au răm as „intacte". 
P înă cînd ? Este o în 
trebare pe care per
soana din Orăştie şi-o 
pune. Acelaşi lucru îl 
spunem şi noi. (C.P.)

Vinde produsele comerciale cu adaos co
mercial 0 la sută.

9 ţigări
•  cafea
•  băuturi alcoolice 
9 dulciuri
•  produse alimentare
•  bere

i Ne găsiţi în Deva, bdul Decebal, bloc I, par- 
| ter, magazin Tehnoton, lingă B.T.T. 
i Informaţii suplimentare la telefon 627534. 
1 Vă aşteptăm cu drag.
\ ATENŢIE ! Adaos comercial 0 la sută — nu- 
ţ mai o lună. ' (183)
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S.C. SARMINTEX S.A. DfcVA 
str. Apuseni, nr. 1, telefon 623320 

A N U N Ţ Ă
în ziua de 5 aprilie 1993, ora 10, la sediul 

societăţii se desfăşoară vînzarea prin licitaţie a 
următoarelor bunuri materiale :

•  1 tractor U 650 cu remorcă auto 5 t, 
acoperită

9 1 remorcă auto acoperită 
9 1 ARO 320 pe benzină 
La licitaţie pot participa persoanele fizice 

sau juridice interesate. Lista bunurilor materia
le, precum şi instrucţiunile licitaţiei se pot con
sulta Ia unitatea organizatoare.

(CEC)
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I M P O R T  T H A I L A N D A
La num ai 190 lei/kg 

Livrări d irec te  din ALBA IU L IA  
Str. Clujului nu 1 tel: 0968-13.185 
şau la 179 lei din BU CU REŞTI

Str Izvor nr. 1 tel: 01/781.27.70. 
Se a c o rd ă  re d u c e r i d e  p re ţ  
p e n tru  c a n t i tă ţ i  Im p o r ta n te .

SC SUINPROD SA ORĂŞTIE

Cu sediul în localitatea Orăştie, str. Luncii, 
nr. 1, jud. Hunedoara.

9 închiriază spaţii pentru diferite activităţi 
industriale.

9 Organizează licitaţie pentru vînzare de 
mijloace fixe în data de 31 martie 1993, ora 
12,00. Lista c ii mijloacele fixe se află Ia sediul 
societăţii.

Informaţii suplimentare Ia telefoanele 95/ 
641640. 642504. ' (183)
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•  LA îm plinirea vîrstei 
d e  .81 ani, dragă Ionică 
Popa din Certei, îţi urăm  
m ultă  sănătate, fericire si 
„La m ulţi ani i". Mama 
Nicuţa, soţia Şi copiii. (4010)

VlNZARl-
, c u m p ă r ă r i

•  VÎND teren  agricol, 
5100 m2, lîngă depozitul 
PECO Deva. Tel. 629130.

•  SOCIETATEA COMER
CIALA ARDELEAN SRL 
v inde prin  m agazinul din 
Deva, str. Horea nr. 173, 
tel. 618879, maşină^ de spă
lat, m aşini de cusut, tele* 
vizoare, frigidere, zahăr, 
h îrtle  igienică, detergent şi

* altele. (4191)
•  VlND apartam en t 2 

cam ere, zona restauran t 
Astoria. Inform aţii telefon

! 622968, după ora 18, Deva.
| (4249)

•  VÎND caroserie Volk-
■ swagen Passat şi multiple

piese care se pot asam bla 
şi la Audi 80 şi-piese T ra
ta m . Bosorod tel. 169.

(4266)
1 •  VÎND casă, central, 5

camere, 2 băi, încălzire cen
tra lă  .garaj, dependinţe.

' S im eria, tel. 661144. (3825)
•  VlND orzoaică, Bîrcea 

M are, nr. 31 (numai sîm-
* bătâ), (4279)

•  VlND apartam ent două
, ca m e re  proprietate, oraş

Brâd. Tel. 542895, după ora
* 17. (4278)

•  VÎND Ford Sierra, 
1800 cmc, fabricaţie 1985, 
p re ţ foarte convenabil. Tel.

- «60828. (4283)

•  VÎND Ol leit Club 11 R,
fabricaţie 1987, 80 000 km, 
piese franţuzeşti, stare ex
cepţională. Tel. 724232, 
«4251. (3572)

•  VlND complex 
(construcţii +  teren) 
capacitate 1000 capete 
bovine la circa 30 km 
de Sibiu; p re ţ avan ta 
jos, pentru  cum pără
tor. Tel. 924/21820.

(4281)m * a *  # a«B • mmm * mam • âmm * *

•  VÎND o claie lucernă. 
Bîrcea Mică, nr. 27. (4271)

•  HUNEDOARA, teren 
construcţie, 425 mp (16 m 
faţada — P iaţa L ibertăţii 
■+• 90 m p e ta j casă, str. 
Cloşca, nr. 1. Tel. 0991/ 
24146 (mp).

' •  VlND convenabil vi*
deoplayer japonez, Elekta, 
sigilat, telecomandă. Tel. 
616620. (4277)

•  VÎND Lada 1200 (Un. 
gâria), videorecorder Akai, 
p ă tu ţ copil. Tel. 612120,

(4255)

•  CUMPĂR garsonieră 
în  zonă centrală sau Goj- 
du. Tel. 618989. (4276/6282)

•  VlND Lada 1200 Kombi
1885, stare foarte bună. 
Deva, tel. 615072. - (4270)

•  VÎND R enault 9 Die
sel 1986 şî frigider Arctic. 
Deva, tel, 627154. (4270)

•  VlND cazan ţuică 110
litri şi rezervor com busti
bil 5 tone. Inform aţii, tel. 
648107, (4271)

•  VlND casă cu g ră 
dină. Inform aţii sîm bătâ- 
dum inică, Veţel, nr. 165. 
Fam ilia Belei. (4229)

• VÎND maşină pentru' 
fabricat pufuleţi şi capsa
to r — dozator +  m aşină 
sifon. Relaţii Lupeni 560606.

(4082)

•  VlND fin. Călan, str.
Balta, nr. 22. (3810/3818)

. •  CUMPĂR forinţi, m ă 
deplasez la  domiciliu, Ofer 
7, 10 lei, vlnd combine m u
zicale japoneze 65 000 lei, 
videoplayer Funai sigilat, 
130000 iei, 310 DM. Sim e
ria, tel, 661516. (4201)

•  VlND 10 tone fin, 
p re ţ negociabil, în  comuna

‘ Burjuc, Lase Remus, tel. 
140. (4206)

•  VÎND pavilion apicol,
transform abil în  rem orcă 5 
tone şi m otor ARO L  27 
Diesel, vizibile S întuhalm , 
lîngă PECO. Inform aţii 
bdul Decebal, bl. 24, sc. 1, 
ap. 12. (4244)

•  VÎND ARO 320 Die
sel, camionetă, fabricaţie 
m artie 1993, in fo rm aţii H a
ţeg, tel. -770216, după Ora 
16. (4246)

•  VÎND ARO 244 Diesel 
nou. Inform aţii Haţeg, tel. 
770216, după Ora 16. (4246)

•  VlND Dacia break me
talizat, com andă specială; 
fabricaţie 1993. Inform aţii 
Haţeg, tel. 770216, după 
ora 16. (4246)

•  VÎND saxofon alto, 
m arca Ghiuller, stare bună. 
Tel, 617829. Deva. (4253)

•  VINDEM en gros ţi- 
gări Royale cu 270 lei pa
chetul şi alcool dublu r a 
finat, 96 grade, iugoslav, 
cu 1000 lei sticla de un li
tru , adaosuri minime. In 
form aţii Orăştie, tel. 642795.

■ (4260)

•  CUMPĂR obiecte vechi.
Tel. 617281, zilnic în 
tre  15—17. (4262)

•  VÎND Moskvici 1500,
ru la t 70 000 km, Hunedoara, 
str. V. Babeş, nr. 48, orele 
9—19. (4250)

. ******** *r * * t * **»•«*«

•  SC Grirom  SRL 
Petroşani Organizează 
licitaţie pentru vînza- 
rea ferm ei de vaci de 
lapte şi m icroabatorui 
din Orăştie. Relaţii la 
tel. 0935/45873, între 
orele 8—10. 18—20.

- (4261)
/ -'••*****■■*.« *•*-#• •-«*«#*,*•*■*•**■*■***

•  VÎND casă eu grădină 
în satul Chitid, nr. 123. 
Inform aţii la fam ilia Sîn- 
tăm ărean Romulus. (4267)

•  VÎND teren  arabil, ca
litatea I (1 ha). Deva. in 
form aţii la  tel. 624660, în 
tre orele 20—22. (4264)

•  PARCHET fag şi 
stejar vă oferă SC Nis- 
to r SNC. Simeria, tel. 
095/661296. (4273)

•  VÎND birou nou cu
scaun din garn itu ră Luxor 
şi lăzi noi de stupi orizontali. 
Tel. 612596. (4284)

•  VÎND trac to r Forson
cu plug şi pinză circular. 
Relaţii tel. 621739, după 
ora 17. (4287)

•  VÎND R enault 5 (4
uşi), înm atriculat. Tel. 
714618. (4290)

•  VÎND casă. Inform aţii 
Peştişu Mare, nr. 310. (3577)

•  VÎND videoplayer Ai
wa, nou, p re ţ convenabil. 
Tel. 716737. (3578)

•  VÎNB videorecorder,
G oldstar, sigilat, m ultifunc
ţional, p re ţ 230060 Iei. Tel. 
622034. (3581)

•  VÎND videoplayer F u 
nai, nou. Tel. 718030. (3582)

•  SC Dim pex SRL vinde 
en gros Perlan, Detim, 
Biotim, Deval, şampon Ln- 
rex, în Deva, str. L ibertăţii, 
Iii. Â, se. C (In spatele 
restauran tu lu i Union) şi în 
Orăştie, Str. G. Coşbuc, nr. 
7.

•  VlND mobilă tip  
„Hero“. Deva, tel. 616541.

(4151)

•  VÎND 15 oi, satu l Po.
joga, com una Zam, fam ilia 
Tripon Nicuşor. (2761)

OFERTE 
DE SERVICII

•  s o c ie t a t e a  c o m e r 
c i a l a  LEGUME FRUCTE 
SA BRAD organizează în 
data de 2 aprilie 1993, oră 
9, concurs pentru ocuparea 
postului de CONTABIL 
ŞEF. Inform aţii la telefon 
651530 Brad său la sediul 
societăţii. (4230)

INCOTA Atlas Reisen 
Sibiu efectuează transport de 
persoane şi pachete pe ruta 
Sibiu — Deva — Nurnberg 
— H eilbronn — S tuttgart 
în zilele de 24. 31
m artie 3, 7, 10, 14, 17,'
21, 24, 28 aprilie şi pe ruta 
Sibiu — Deva — Nurnberg. 
W urtzburg — F rankfurt — 
Siegen — D ortm und în zi
lele de 31 martie. 7, 14, 
21, 28 aprilie. Inform aţii şi 
înscrieri tel. 0956/18882, o- 
rele 16—21. (4115)

•  SC Comtour Lowe SRL, 
cu sediul în Sîntuhalm , an 
gajează vînzători pentru  
alim entaţie publică. In fo r
m aţii la teh 621113 sau la 
sediul societăţii. (4300)

•  AGENŢIA A urum  De
va organizează excursii 
confortabile şi la p reţuri

' avantajoase în Ungaria, P o 
lonia, Turcia. Inform aţii 
Deva, str. A. Iancu, bl. H, 
sc. D, tel. 617629, 620750, 
625445, (4041)

•  ANGAJĂM forjori şi 
lăcătuşi. Inform aţii tel. 
617376, după ora 16. (4268)

ÎNCHIRIERI
•  PREIAU contract a-

partam ent 2, 3 camere, re 
compensă mare. Tel. 730342 
după ora 19. (4295/4296)

PIERDERI
•  PIERDUT chitanţă va.

m ă (Vama Simeria), nr. 
147/8. 03. 1993. Se declară 
nulă. (4280)

O PIERDUT legitim aţie 
călătorie, eliberată de Aso
ciaţia V eteranilor de Răz
boi pe numele Norocea Ion 
Se declară nulă.

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  SCHIMB apartam ent 3
camere Craiova cu sim ilar 
Deva. Tel. 624066, după ora 
16. (4292)

COMEMORĂRI

•  AU trecut trei ani 
descind o soartă ne
miloasă a sm uls.o dihi» 
tre  noi pen tru  totdea
una pe scumpa noastră 

ALEXANDRA.
MIHAELA

Ia num ai patru  an i
şori. Mama, ta ta , fră . 
ţio ru l Fiorin, bunica 
M aria, bunicul Ale
xandru  Die din O răş
tie. Dumnezeu s-o 
aibă în  paza sa. (4289)

•  FAMILIA îndure
ra tă  anunţă m oartea 
fulgerătoare a celui 
care a fost

ILIE SITARIU 
la  num ai 63 ani. în 
hum area astăzi, 25 
m artie 1993, ora 13, in 
cim itirul romano-cato- 
lic din str! Emineseu, 
Deva. <4297)

DECESE

•  SOŢIA, m am a şi 
fratele, profund îndu 
reraţi, anunţă stinge
rea din viaţă a d ra 
gului lor

SEBESTYEN IOAN
în Vîrstă de 58 ani 

înhum area ' — vi
neri, . 26 m artie, ora 
13, de la casa m or
tua ră  Deva. (4330)

•  CU adîncă durere, 
soţia Floarea, fiica 
Cornelia, fiul Nelu, 
nora Felicia, nepoatele 
Ramona şi Bianca a- 
nun ţă  trecerea în ne
fiin ţă  a iubitului lor 
soţ, tată, socru şi bu
nic

FAUR TEODOR
Corpul neînsufleţit se 
află la domiciliul din 
strada 1 Mai. nr. .13, 

Inm orm intarea va a- 
vea loc în  ziua de 26 
m artie 1993, ora 14, 
la cim itirul de pe stra" 
da M. Emineseu.

Dormi în pace su 
flet blînd şi bun !

Nu te vom uita 
n ic io d a tă ! (2762)

•  FIUL Liviu, nora 
Iu liana anunţă cu a* 
dîncă durere încetarea, 
din viaţă a dragei lor 
mame

MARCU IULIANA
de 66 ani.

Inm orm intarea vi
neri, orele 13, de pe 
strada A ndrei Şâguna, 
nr. 16, Deva.

Dumnezeu s-o odih
nească în pace ! (2764)

•  FAMILIA Sabo 
Carol şi Sorin aduc 
un ultim  omagiu celei 
care a fost

MARCU IULIANA, 
m inunată m am a şi 
cuscră.

Dumnezeu s-o odih
nească în pace !

(2764)

•  FAMILIA Jianu 
este alături de Liviu 
Lupea la  pierderea 
scumpei sale mame.

(2765)

•  PLÎNGEM m ult pe 
nepreţuita

BUNA GHILEA
Fam ilia prof, Dobrei.

(2766)
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SOCIETATEA COMERCIALĂ „HERBA*4 SAjj 
cu sediul în Deva, str. Aurel'Vlaicu, nr. 25 »

Organizează in data de 12 aprilie 1993, ora * 
11, licitaţie în vederea închirierii de spaţii dd 1 
producţie Ia sediul fermei de pajişti din Sime- j 
ria. - H88).l

-rr~  - n r i  "-m i - T r  ■■rn— . r ~ .  :~ r  -",,T n r t ;-y r ' H  i 1 • . •, a

1
SOCIETATEA COMERCIALĂ »RUSCA“ S.A. * 

cu sediul în Hunedoara, bdul Dacia, nr. 10.1

Organizează la data de 15 
rele 10,00, la sediu! societăţii

LICITAŢIE DIRECTA

in condiţiile HGR 12280990, HGR 140/1991, mo 
diflcată prin HGR 279 — 1992, pentru atribui
rea In locaţie de gestiune a următoarelor uni
tăţi :

Cabana Cindş
•  Cabana Izvoarele
ti Braseria Parc
•  Popas Turistic Cinciş
•  Popas Turistic Valea Seacă (Ştrand)
Documentaţia licitaţiei poate fi consultată

Ia sediul societăţii — biroul contabilitate.
Ctt Cel puţin 3 (trei) zile înainte de data ti

nerii licitaţiei, pîna la dată de 12 aprilie 1993, 
ora 15, se va depune la sediul societăţii ga
ranţia de participare ce reprezintă 10 Ia sută din 
valoarea Obiectului licitat. Odată cu chitanţa, 
ofertanţii vor depune şi actele doveditoare pri 
vind bonitatea sau garanţia materiala de care

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
societăţii, telefon 095/717575, începînd cu data 
de 25 martie 1993. (186)
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STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE 
POMICOLĂ GEOAGIU

Vinde celor interesaţi pomi altoiţi din spe 
ciile — măr, păr, prun, cireş, vişin, cais pre
cum şi trandafiri, gard viu, arbori ornamentali.

Livrarea se face din Pepiniera Orăştie, str, 
Luncii nr. 5,, - ' ■ - ; ' :

Informaţii la telefoanele 956/47111 sau 956/ 
48235, interior 115.

I.P.II. DEVA S.A.
cu sediul în Deva, Piaţa Victoriei nr. 2 
Anunţă pentru data de 29 martie 1993

9  Concurs pentru ocuparea U nui post de 
economist cu studii superioare economice şi a 
unui post de contabil cu studii medii de specia 
litate. "

Condiţiile de concurs : vechime minimă In 
specialitate —. 5 ani.

ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR DEVA

cu sediul în Deva, str. Ion Creangă, nr. 60 
ORGANIZEAZĂ ( .

la sediul administraţiei în ziua de 9 aprilie 
1993, orele 10,

LICITAŢIE PUBLICA

potrivit HG nr. 1228/1990 pentru închirierea 
unei parcele în suprafaţă de 50 mp, pe platoul 
pieţei centrale Deva, în vederea amplasării u 
nui chioşc metalic pentru desfacerea de legume- 
fructe.

Preţul începerii licitaţiei este de 100 000 lei, 
chirie/lună.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tele 
fonul 95/615836. (187)

/iar editat de SC „CUVÎNTUI LIBER" S A J'20/6180991 Cont 30 70 50 601 BG. Deva. Deva, 2700, str. I Decembrie, 35, jud Hunedoara 
leleioane : 611275, 612157, 611269, 625904. fax 618061 întreaga răspundere pentru continutuiarticolelor publicate O poartă autorii acestora.
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