
Că economia ţării este 
săracă, o ştim cu toţii. 
Rău este că nici măcar 
sărăcia ce-o avem n-o 
gospodărim cum trebuie, 
adică în scopul de-a ne 
fi mai bine.

Dacă este sau nu aşa, 
vă «spunem reflecţiei e 
problemă în care se vor 
regăsi (şi credem că şe 
şi vor recunoaşte) destui 
oameni de afaceri sau 
mai bine-zis afacerişti 
puşi pe învfrteli mai mari 
sau mai mici. Sub mas
ca kw se ascunde neîndo
ielnic una din formele 
corupţiei, ilegalităţile fi
nanciare afectînd serios 
bugetul, soarta multor 
oameni care aşteaptă dis
peraţi o protecţie socială. 
Din noianul de moduri 
pentru a „dribla" eco
nomia, societatea comer
cială sau instituţia, de a 
deturna în folos personal

anumite avantaje oferi
te de funcţie (acestea tH- 
rijîndu-se de regulă spre 
vîrful piramidei), face 
parte şi goana după prin
derea tuturor deplasări

tuaţie, să te întorci din 
deplasare neapărat <m 
nişte rezultate benefice, 
concrete, cu nişte aran
jamente de contracte co
merciale, fie ele de im

loc de toate astea te a- 
legi doar cu simple im
presii turistice personale, 
cu nişte chiloţi, ciorapi 
sau sprayuri de nu ştiu 
ce esenţe exotice ?

TEMA DE MEDITAŢIE

valutei
lor posibile, mal ales 
prin vest, prin Asia sau 
pe alte continente, prin 
ţările calde. Toate aces
tea se fac, bineînţeles, a- 
tunci cînd este vorba nu 
de valută proprie, ci de 
cea procurată de firmă, 
uneori chiar pe căi du
bioase.

Normal şi cinstit este 
ca, intr-o asemenea si-

port sau de export, con
venabile şl pentru „spon
sorii" de valută. Poate 
am ierta ieşirea dacă 
măcar ne-am alege şi noi, 
cei mulţi, cu un bob de 
orez adus, dar nu numai 
prin firma Sadcom, care 
şi-a întins antenele peste 
tot, chiar şi în Thailanda. 
Ce te faci însă cînd, în

Oricine gîndeşte co
rect, consideră că un a- 
semenea procedeu este 
intolerabil. O analiză a- 
tentă asupra modulul 
cum s-a procurat şj s-a 

-folosit valuta fn fiecare 
firmă poate scoate la 
iveală date incredibile. 
Desigur, tentaţiile în de
plasare. sînt ispititoare

atît în ţările scandinave, 
iberice, asiatice sau mat 
ştiu eu care. Dar una 
este să cheltuieşti pro
pria valută pentru satis
facţii proprii şi alta este 
să toci valuta firmei în 
care lucrqfi pentru a rea
liza acelaşi scop. Deoa
rece există semnale, une
le certe, că s-au făcut şî 
se fac numeroase abuzurî 
în utilizarea fondurilor 
valutare, azi vă supunem 
meditaţiei această temă 
cu convingerea că vor fi 
scoase la lumină toate 
cazurile păguboase, obţi- 
nîndu-se efecte contrare 
celor aşteptate de către 
cei care contribuie la a- 
sigurarea mărcilor sau 
dolarilor dar nu decid 
şi soarta sumelor acumu
late în conturile valu
tare.
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H Să păstrăm sănătatea 
Planetei"

„Aţi făcut ceva concret 
spre a primeni strada, car
tierul, oraşul în care lo
cuiţi ?“. La un test pe a- 
ceastă temă, realizat cu 
cîtva timp în urmă, am 
primit numeroase răspun
suri pozitive. Aspectul zo
nelor verzi, ai trotuarelor, 
al locurilor publice şi par
curilor era pe atunci ase
menea unor spaţii pără
site. Nutream zi de zi spe
ranţa să întîinim în demer
surile noastre gazetăreşti 
o acţiune, o lucrare de pri
menire, de înfrumuseţare 
a aşezărilor noastre. Şi ia
tă că miercuri, 14.04 a.c., 
devenii au avut surpriza 
să întîlnească în preajma 
Casei de Cultură o echipă 
de 26 de tineri care săpau, 
pregăteau terenul pentru a 
planta tei, gard viu şi ar
buşti, flori în jardiniere. 
Cine erau aceşti tineri ? E- 
rau 13 studenţi de la Uni
versitatea Ecologică din 
Deva şi de la aceeaşi uni
versitate din Capitală, şi 
un grup de tineri (nu doar 
studenţi) din Glasgow (Sco
ţia), care fac parte din- 
tr-o organizaţie de pro
tecţie a mediului înconju
rător. Lucrările se realizau 
cu sprijinul unor specia
lişti de la Sectorul de gos
podărie şi de Ia Serele 
Consiliului local Deva.

Iniţiativa — precizează

unul dintre studenţii ro
mâni — aparţine Uniunii 
Naţionale a Studenţilor E- 
cologişti Braşov şi Grupu
lui pentru Energie Alter
nativă Bucureşti. La între
barea „cît vor rezista plan
taţiile ?" (exprimată de mai
scepticii care au trăit tris
ta experienţă a anilor an
teriori, cînd anumiţi indi
vizi reacţionau exact pe 
dos la invitaţiile „nu căl
caţi iarba" ori „nu rupeţl 
florile şi arbuştii"), aflăm 
că, tocmai în ideea de a 
proteja aceste zone. Clu
bul „George Vârsan" va 
înfiinţa o poliţie ecologi
că în municipiu! Deva.

Acţiunea din această pri
măvară se înscrie în ca
drul celor similare din 
multe alte oraşe şi aşezări 
ale lumii, care preced „Ziua 
Mondială a Pămîntului'*, 
sărbătorită în 22 aprilie 
a.c. în aceeaşi zi, la Uni
versitatea Ecologică din 
Deva se organizează un 
simpozion cu tema „Să 
păstrăm sănătatea Plane
tei".

O iniţiativă deosebită că
reia ar trebui să i se ală
ture toţi tinerii. Chiar şi 
prin a preţui truda seme
nului, a-i respecta pe toţi 
cei care aduc un plus de 
frumuseţe oraşului, de 
primenire a aerului.

ESTERA ŞINA

Expoziţie de icoane pe lemn
Expoziţia de icoane pe 

lemn deschisă la vechile 
Galerii de Artă ale Bon
dului plastic din Deva în
deamnă la meditaţie. Lu
crările realizate de Dorin 
Ioan şi Alexandrina Po- 
pescu Pleşa îţi oferă reve
laţia personajului religios, 
a unor scene sacre cu ca
re am rămas în memorie 
din casa părintească sau 
pe care le întîinim în bi
serica lui Hristos. Senzaţia 
de linişte care te cuprinde, 
aflîndu-te în faţa lor, es
te una reală, profundă. A 
lucra pe lemn denotă un 
act de curaj din partea ar
tiştilor pentru că, vrînd- 
nevrind, gîndul te trimite 
pe tine, ca privitor, spre 
icoanele vechi, pictate pe 
sticlă sau lemn, de meşteri 
anonimi, dintre care cei 
mai cunoscuţi provin de la 
Nicula. Artiştii de faţă 
avînd o bună ştiinţă a lu
crului pe care 11 necesită 
o astfel de creaţie au rea
lizat pînă şi patina icoane
lor străvechi, deosebirea 
fiind extrem de dificilă în
tre o icoană autentică şi 
una realizată de curînd.

Dl Dorin Popescu Pleşa 
ne mărturisea că, în crea
ţia sa, avîndu-se în vedere 
că pictează pe lemn în cu
lori binecunoscute, în ca
re desenul este plasat pe 
un fond auriu, iar, cînd e 
cazul, pe foiţă argintie, 
porneşte de la suprafaţa de 

lemn preparată, care inspiră 
forma şi dimensiunea lu
crării. în general, pictează 
pe seîndură de esenţă moa
le, nerăşinoasă, de obicei

lemn de tei. Să nu uităm 
că, după terminarea liceu
lui de artâ, artistul pictea
ză biserici, ceea ce-i con
feră o anumită experienţă.

Aşa cum menţionam, te
matica lucrărilor este una 
religioasă. întîinim chipul 
Mtntuitorului, al Maicii 

Domnului, pe Sfîntul Gheor- 
ghe. învierea lui Hristos, 
Sf. Ilie Tevisteanul, Pogo- 
rîrea în Iad, Sfînta Trei
me, Sf. Antonie cel Mare 
ş.a. Influenţa icoanelor ru
seşti este evidentă, pînă 
şi consemnarea scenelor şi 
personajelor făcîndu-se în 
slava veche.

Un moment emoţionant 
s-a petrecut cu prilejul ver

nisajului expoziţiei: foş
tii profesori ai artistului, 
dnii losif Matyas şi Ioan 
Seu, artişti bine cunoscuţi, 
în întreaga ţară, au rămas 
impresionaţi de realizările 
elevului lor, transmiţîndu-i 
sincere felicitări. Felicitări 
ce au venit şi din partea 
altor apreciaţi artişti — 
Eva Suto, Petru Suciu, 
Gheorghe Pogan, a familiei 
medicilor Magheru, a altor 
oameni care simt şi apre
ciază cu toată fiinţa ade
vărata artă. La Deva s-a 
mai făcut, aşadar, un pas 
în etalarea artei sacre. Să 
sperăm că va mai urma şi 
altul î

MINEL BODEA

■  SARAJEVO. — Mu
sulmanii majoritari din 
enclava Srebreaiţa au în
ceput să-şi predea armele 
Forţei de Protecţie a ONU 
(FORPRONU). Un purtă
tor de cuvînt al acesteia, ci
tat de Reuter, a afirmat 
însă că sub nici o formă 
nu va fi posibilă demilita
rizarea Srebreniţei in cele 
trei zile stabilite Iniţial, 
In virtutea acordului în
cheiat de comandanţii mi
litari sirbl şl musulmani, 
şi de comandantul FOR- 
PRONU, generalul Erie- 
Lars Wahlgren.

FORPRONU va încerca 
să obţină o prelungire a 
răgazului cu facă 72 de 
ore, deoarece puţini mu
sulmani şi-au predat ar
mele piuă acum.

■  BONN. — Cancelarul 
Helmut Kohl a afirmat că 
nici o intervenţie militară 
internaţională nu va pune 
capăt războiului civil din 
Bosnia-Herţegovina şi că 
nu se pune problema ca 
forţe terestre germane să 
fie trimise în această zo
nă — transmite agenda 
Reuter. „Ar trebui să ţi
nem cont de riscul unui 
mare număr de victime 
printre civili şi forţele in
ternaţionale de acolo", a 
spus cancelarul german. 
De asemenea, Helmut Robii 
a apreciat că prezenţa mi
litarilor germani în forţe 
internaţionale care să in
tervină in Bosnia-Herţego- 
vina ar alimenta „războ
iul propagandistic" al sir- 
bilor împotriva Occidentu
lui, făcînd şi mai dificile 
eforturile Internationale de 
pace.
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o  „HANUL VESELI EI Vi 
neri, 23 aprilie a.c., ora 18, la 
Casa de Cultură Deva are loc 
tradiţionala manifestare „Hanul 
veseliei", organizată în colabora
re cu S.C. „Bratu şi Tabacu". La 
seara de romanţe, cîntece de pe
trecere, epigrame, se va afla, de 
data aceasta, cunoscutul solist 
de muzică populară Gheorghe 
Turda, care va fi acompaniat, 
alături de ceilalţi solişti, de or
chestra condusă de Voicu Stănes- 
cu. De Sfîntul Gheorghe slnt

aşteptaţi, în primul rtnd, toţi 
cei care poartă acest nume, pen
tru a-şi sărbători într-un cadru 
cit mai plăcut onomastica. (MB.)

O „AMICIŢIA“ — UN GEST 
PROFUND UMAN. Membrii A- 
sociaţiei Internaţionale Socio
culturale „Amiciţia11 din Baia 
de Criş au dăruit, cu prilejul 
Sfintelor Paşti, din cotizaţia lor, 
unui număr de 19 copii orfani 
şi 13 handicapaţi din comună 
dulciuri, pantofi, precum şi ali
mente — făină, zahăr, orez, pas
te făinoase, griş, conserve din 
carne şi peşte, biscuiţi. Valoarea 
totală a bunurilor distribuite 
depăşeşte suma de 65 000 lei. Tre

buie să recuTWaştem că, printr-un 
gest încărcat de omenie ca aces
ta, s-a adus o lumină de speran
ţă în sufletele unor copil atit de 
greu încercaţi de soartă. (M.B.)

O APROAPE TREI MILIOA
NE LEI... este valoarea vînzări- 
lor în primul trimestru la unita
tea „Tutungerie" din Piaţa Uni
rii din Haţeg, Dna gestionară 
Rozeta Stanciu are în permanen
ţă la indemîna cumpărătorilor 
ziare, reviste, produse cosmetice 
şi de papetărie, ţigări etc. Buna 
aprovizionare, buna servire sînt 
secretul acestui mare volum de 
desfacere. (N.S.)

o  ŢĂRANII SE ADUNĂ... De 
la di Romulus Ciorogariu, din 
satul Ociu, comuna Vata de Jos, 
aflăm că zilele trecute s-a con
stituit prima organizaţie locală 
a Sindicatului Liber Independent 
al Agricultorilor Particulari din 
judeţ. Intre priorităţi am notat: 
aplicarea Legii fondului funciar, 
modernizarea în gospodăriile par
ticulare, probleme sociale etc.

(GH. 1. N.)

Aspect de Ia vernisa
jul expoziţiei de icoane 
pe lemn, deschisă de 
Sfintele Paşti la Deva.

Foto PA VEL LAZA

una pe zl
o VISUL. Am visat 

că m-am căsătorit. No- 
roc că m-am trezit foar
te devreme, pentru că1 
nu aut avut o căsnicie 
reuşită...
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Ei ard
mangalul...

Conducerea SETTPPL Dumitru, o fină — Delia prin zonă mal marele
Deva are numai cuvinte 
de apreciere la adresa 
şefului de brigadă Se- 
bastian Crăciun, de la 
şantierul de mangalizare 
Ponor, din cadrul Secto
rului Forestier de Ex
ploatare Baru. „Din bu
turi, din alte reziduuri 
lemnoase, el, soţia lui, 
eei din brigada pe care 
o conduce fac cantităţi 
însemnate de mangal, ca
re merge şi în ţară, dar 
se vinde bine şi la ex- ' 
port, ne spune dl ing. 
Aron Petric, directorul 
SETTPPL Deva, Sînt - 
oameni de ispravă...".

— De fapt, care-i me- ■ 
seria dvs.. dle Sebastian 
Crăciun ? Am auzit că 
ardeţi mangalul...

— Da, dar nu cum se 
înţelege la figurat. Eu 
chiar îl ard. Mai bine- 
zis eu fac mangal. Sînt 
adică mangalizator. Ve
deţi cum scrieţi cuvîn- 
tul...

— Şi de. cînd faceţi 
asta ?

— De 30 de ani. Am 
început în 1963, la un 
şantier din Stuhuleţ, în 
judeţul Neamţ, de unde 
sînt de loc, iar din 1979 
— la Ponor, în judeţul 
Hunedoara. -

— Cum aţi ajuns aici ?
— M-au chemat dnii 

de la fosta IFET Deva, 
am venit să văd, am băut 
apă din Strei şi n-am 
mai plecat. Apoi mi-am 
adus soţia, băiatul şi fa
ta, un văr bun — Vasile 
Costache, doi nepoţi — 
Jan şi Marin Labiş, au 
venit şi la tatăl lor —

Labiş, alţi consăteni din 
Tazlău. Am încropit aici 
o familie puternică, ne 
înţelegem foarte bine, 
muncim cu spor, ne aju
tăm cînd este nevoie.

— Şi unde locuiţi ?
— Intr-o cabană cu 10 

camere, cu 10 bucătării, 
cu 10 magazii de alimen
te, cu tot ce ne trebuie. 
Şapte ani am stat în-

CONVERSATII

tr-un vagon. Mulţumesc 
lui Dumnezeu că nu 
ne-au strieat cabana asta.

— Cine să v-o strice ?
—• A fost o chestie ta

re. în urmă cu cîţiva 
ani a venit aici fostul 
prim-secretar de judeţ, 
Ion Popa. Cînd a văzut 
cabana ne-a întrebat ce-i 
asta. I-am spus că-i ca
bană forestieră. Ce caba
nă, mă! Cabanele-ş a- 
lea de la munte, fără uşi, 
fără geamuri. Ia, s-o ra- 
deţi !...

— şi ?
— Salvarea a venit de 

la directorul de atunci 
al IFET-ului Deva. M-a 
pus să montez pe caba
nă ' o tablă vopsită, pe 
care am scris : IFET De
va, sectorul Baru, şan
tierul Ponor. La intrare 
am plantat şi doi brăduţi. 
Cînd a venit a doua oară

judeţului s-a liniştit. Ei, 
aşa mai merge, ne-a 
spus...

— Cit mangal faceţi 
într-o zi, dle Crăciun ?

— Păi mangalul nu se 
face într-o zi, el are un 
ciclu mai lung de arde
re în bocşă şi trebuie să 
urmărim procesul cu ma
re atenţie. Dar într-o 
lună facem între 40—50 
de tone. In martie am 
dat 53 de tone. A plecat 
tot la export. Luna asta 
cred că facem vreo 50 
de tone.

— Da, sînt şi sărbăto
rile de Paşti...

— Asta nu contează. 
La noi e foc continuu. 
Ciocnim ouăle roşii lin
gă bocşă,

— Se pare că vă apro
piaţi de pensie.

— Aş fi ieşit eu acum 
doi ani, cînd am împli
nit 60 de ani, dar şefii au 
zis să mai stau. Anul 
ăsta cred că mă lasă.

— Şi plecaţi acasă, în 
Moldova, nu ?
— Mai stăm niţel. M-am 

legat prea mult de oame
nii de aici. Apoi m-oi du
ce la casa mea, la Tazlău, 
pe care acum mi-o ridic. 
Mai întîi le-am făcut ca
se, tot acolo, la noi, bă
iatului şi fetei. N-am 
muncit şi n-am trăit de
geaba.

— Să fii sănătos, bă- 
die Crăc iun I Cu soţia, cu 
copiii şi nepoţii, cu toa
te neamurile cu care vă 
îndemnaţi la muncă şi 
vă împărţiţi, roadele ei.

DUMITRU GHKONEA

Ocrotind pădurea, ocrotim viaţa
Pădurea constituie una 

dintre principalele noas
tre bogăţii naturale. Are 
o importanţă deosebită în 
economia ţării, în creşte
rea calităţii vieţii. Pădu
rile âu influenţat , viaţa 
poporului de-a lungul vea
curilor, constituind sur
sa de hrană şi adăpost. 
Graţie lor am rezistat în 
timpul migraţiunilor, ne-am 
putut păstra continuita
tea pe aceste locuri. Con
servarea şi protejarea lor 
reprezintă o problemă de 
interes naţional, o înda
torire a tuturor cetăţenilor 
patriei. S-a stabilit prin 
lege ca în perioada mar
tie — aprilie a fiecărui 
an să se organizeze „Lu
na Pădurii", acţiune cu 
un pronunţat caracter e- 
ducativ, prin care popu
laţia, şi în primul rînd ti
neretul, să participe la e- 
xecutarea unor lucrări 
silvice, cum sînt: planta
rea arborilor, lucrări de 
îngrijire în pepiniere şi 
arboretele tinere, comba
terea dăunătorilor vege
taţiei forestiere, acţiuni 
de curăţare şi igienizare 
a pădurilor etc.

Prin acţiunea comună 
silvicultorilor şi a popu

laţiei s-au amenajat şi se
mănat cu molid şi larice 
1590 mp de solarii, au 
fost repicaţi în pepiniere 
peste 400 000 puieţi de ră- 
şinoase. Din pepinierele 
proprii au fost scoşi cca. 
240 000 puieţi de răşinoa-

se şi foioase, acţiunea con- 
tinuînd în zona de mun
te. Aceşti puieţi se folo
sesc la executarea lucră
rilor de împăduriri in ca
drul judeţului. La toate 
ocoalele silvice au fost or
ganizate şantiere de îm
păduriri, au început efec
tiv lucrările. Cei 580 mun
citori aflaţi în lucru în 
zona de deal au executat 
pînă în prezent 135 ha de 
împăduriri şi completări 
curente. Imediat ce tim
pul permite, acţiunea se 
va intensifica şi în zona 
de munte. In vederea ob
ţinerii în viitor a unor pă
duri de valoare, în arbo
retele tinere au fost exe
cutate lucrări de întreţi
nere, degaj ări, curăţări pe 
o suprafaţă de 195 ha.

în arboretele mai în 
vîrstă s-au executat lu
crări de igienizare, de ex
tragere din pădure a cca. 
3 600 mc material lemnos 
provenit din arborii us
caţi, rupţi de dăunători, 
care au fost valorificaţi 
către populaţia din judeţ.

în această perioadă per
sonalul silvic este antre
nat şi în acţiunea de pu
nere în posesie a pă
durilor, conform Legii 18/ 
1991.

în aceste acţiuni se evi
denţiază ocoalele silvice 
din Baia de Criş, Dobra, 
Brad, Ilia, Orăştie, Sime- 
ria, Deva.

Avem convingerea că 
acţiunile întreprinse vor

conduce Ia crearea unei 
opinii favorabile faţă de 
pădure. Pădurea ocrotită, 
la rîndu-i ne ocroteşte pe 
noi.

Ing. MIRCEA COVACI, 
Filiala Silvică Deva

Educaţia noastră eea de toate zilele
Aşadar, „dintre sute de 

catarge...", iată că a ajuns 
la mal, căzînd pe un teren 
fertil, această carte apar- 
ţinînd unor oameni căro
ra educaţia nu le este cu
noscută doar pe cale 11- 
vrescă, ci dintr-o îndelun
gă şi migăloasă activita
te didactică şi educativă, 
la diverse nivele autoge- 
netice. Autorii şi-au ales 
un titlu atractiv, structu- 
rîndu-şi ideile în capitole 
sugestive: Arta de a trăi, 
Politeţea. Dirigintele, Ore
le de dirigenţie, suscitînd 
interes nu numai pentru 
oamenii şcolii. Fenomenul 
educativ este privit în 
toată complexitatea mani
festărilor sale, atît în 
şcoală/facultate, cît şi în 
familie şi societate. De a- 
ceea, lucrarea se adresea
ză, deopotrivă, părinţilor, 
cadrelor didactice, precum 
şi factorilor care îndrumă 
şi controlează activitatea 
educativă. Apreciem încor
porarea fenomenului reli
gios care, din păcate, tin
de tot mai mult spre 
o diversificare excesivă, 
străină credinţei noastre 
ortodoxe, care a ţinut vie, 
veacuri, flacăra idealuri
lor româneşti !

Complexă şi convingă
toare, „Arta de â trăi" a-

duce în prim-plan ele
mente specifice contempo
raneităţii. Variate sub as
pect tematic, sfaturile, a- 

proape în exclusivitate 
practice, vizează regimul 
zilnic şi nu numai: con
vorbirile telefonice, orele 
de vizionare la televizor, 
cum să facem un dar, co
respondenţa, „arta" de a

NOTE DE LECTURA

citi o carte, vizitarea ex
poziţiilor sau a muzeelor, 
toate asigurînd copilului/ 
tînărului „succesul în via
ţă". Capitolul Politeţea, 
valerificînd şi articole din 
Almanahul părinţilor din 
1986, precizează: ţinuta fi
zică, salutul şi principa
lele laturi ale comporta
mentului.

Jumătate din economia 
cărţii este dedicată diri
gintelui şi orelor de diri
genţie şi nu întîmplător, 
pentru că, alături de scă
derea calităţii învăţămîn- 
tului în aceşti ani, s-a ne
glijat aproape integral pro
cesul educativ. Sînt reac
tualizate trăsăturile carac
teristice ale profesorului- 
diriginte, cu accent pe

„modelul în educaţie".
In capitolul Orele de di

rigenţie apar elemente noi, 
în perspectiva unei edu
caţii complexe. Astfel, de- 
butînd metaforic cu ple
doaria O floare pentru fie
care, capitolul inserează, 
pe lingă elemente de edu
caţie morală, estetică, ju
ridică şi intelectuală, as
pecte ale educaţiei reli
gioase şi ecologice, obi
ceiuri şi tradiţii româneşti, 
istoria văzută ca o „carte 
sfîntă", artele plastice, li
teratura, muzica, teatrul, 
dar şi mijloacele mass-me- 
dia: radioul, televiziunea, 
filmul.

Scrisă cu dăruire şi res
ponsabilitate civică, acu- 
mulînd un material com
plex din principalele do
menii ale culturii şi civi
lizaţiei, Educaţia noastră 
cea de toate zilele umple 
un gol şi incită la medi
taţie privind devenirea 
noastră ca popor străvechi, 
care am dat lumii civili
zate români care excelea
ză în cele mai variate do
menii ale ştiinţei şi cultu
rii. Trebuie, deci, să afir
măm realitatea că sînttem 
nu numai europeni, ci şi 
universali.

Prof. MARJA 
TOMA-DAMŞA

Cine caută soluţii găseşte
Filiala nr. 4 construcţii — montaj, din 

cadrul S.C. „Condor" S.A. Deva, a avut 
întotdeauna o activitate pozitivă, acţio- 
nînd în paralel sau în urma constructo
rilor de locuinţe, ori de alte obiective so
ciale. La această oră, însă, datorită di
minuării considerabile a volumului in
vestiţiilor în domeniile menţionate, nive
lul de acoperire a forţei de muncă de la 
filiala 4 este destul de redus. Contractele 
ferme ale filialei cu anumite unităţi sînt 
puţine, comenzile de la beneficiari viabili 
sînt şi mai puţine, blocajul economico- 
financiar funcţionează păgubos şi pentru 
acest colectiv, aşa incit situaţia sa nu 
este una uşoară.

Dar pentru a nu da oameni afară, pen
tru a avea cît mai puţini salariaţi în şo
maj temporar, conducerea filialei a cău
tat şi a găsit o serie de soluţii de diver
sificare a prestaţiilor, reuşind ca, lună de 
lună, activitatea economică să fie înche
iată cu o balanţă pozitivă.

— In acest sens am contractat cu în
treprinzători particulari şi cu persoane 
individuale execuţia unor lucrări de bran-

şare a gazului metan pe străzi şi în lo
cuinţe — releva dl Grigore Alexandres- 
cu, inginerul şef al filialei. Zilele trecute 
am încheiat branşamentele pe încă trei 
străzi, care urcă la cinci numărul respec
tivelor lucrări în municipiul Deva. Insă 
avem activitate şi în oraşele Haţeg, O- 
răştie, Brad, unde executăm — la obiec
tivele pe care le realizează filialele de 
construcţii ale, societăţii — o serie de lu
crări de instalaţii electrice, de încălzire 
şi de gaz metan. Sigur, strădaniile noas
tre sînt orientate în continuare spre di
versificarea activităţii şi permanent,, îm
bunătăţire a calităţii lucrărilor, diminua
rea consumurilor şi cheltuielilor materia
le, avînd în Vedere seriozitatea şi profe
sionalismul majorităţii angajaţilor noştri.

Fireşti şi extrem de necesare preocupă
rile şi eforturile conducerii filialei nr. 4 
din cadrul S.C. „Condor" S.A. Deva, in 
condiţiile în care societăţile comerciale, 
chiar dacă sînt cu capital integral de 
stat, trebuie să-şi rezolve singure toate 
problemele cu care se confruntă, pentru 
a exista. DUMITRU GIIEONEA

înfrăţirea celor două 
asociaţii umanitare: „Prie
tenii Căraciului" din 
Kortessem — Belgia şi 
„Amiciţia" din Baia de 
Criş — România se ma
terializează substanţial 
în comuna noastră. Re
cent, o delegaţie ' din 
Kortessem formată din 
Felicien Barthels, Rudi 
Boedry, Nicole Vaelen, 
Gogzi Rudolf, Stevens 
Jos, Simonne Barthels, 
Terezia Gogzi, Nadia 
Coninx, Luc Roeffart, Su- 
resh Barthels şi Johnny 
Geraerts au fost oaspeţii 
dragi ai comunei Baia 
de Criş.

Vizita lor a avut un 
scop umanitar bine de
finit de întrajutorare a 
şcolii generale şi a Coo
perativei Meşteşugăreşti 
„Moţul-Crişul" din loca
litate. Dumnealor au 
consimţit să vină pentru 
a moderniza instalaţiile 
electrice de la unităţile 
amintite. Acţiunea a 
fost plănuită din toam
na anului trecut, împreu
nă cu preşedintele aso
ciaţiei belgiene, consi

lierul primăriei, dl Fior 
Libotte şi dl arhitect Paul 
Wagemans. Cei doi au 
vizitat aceste unităţi .şi 
au văzut condiţiile im
proprii de studiu ale e- 
levilor şi cele de muncă 
ale meşteşugarilor pan
tofari. Reîntorşi în Bel
gia, dumnealor au pro
pus membrilor să ia sub 
patronat unele din unită-

flet nobil, care a hotărît 
ca împreună cu un alt 
lucrător al firmei, dl 
Johnny Geraerts, să efec
tueze gratuit toate lucră
rile necesare. Generosul 
patron a pus la dispoziţia 
asociaţiei şi microbuzul 
personal pentru transpor
tul materialelor în Româ
nia.

Materialele electrice ne-

ACŢIUNI DE BINEFACERE

ţile patronate de asocia
ţia „Amiciţia", unităţi 
care se confruntă cu mari 
greutăţi din lipsa fondu
rilor pentru întreţinere 
şi dezvoltare. Propune
rea a f°st aprobată, ur- 
mărindu-se punerea in 
aplicare şi urgentarea e- 
xecuţiei.

S-a luat legătura cu 
patronul unei firme de 
instalaţii electrice. Dl 
Rudi Boedry, om cu su-

cesare, constînd din cor
puri moderne de ilumi
nat, ce depăşesc cu mult 
valoarea unui milion de 
lei, au fost cumpărate 
de la renumita firmă 
„Philips". Banii nece
sari au fost donaţi de fa
miliile din Kortessem, ca 
mărturie a măreţelor sen
timente ce le nutresc pen
tru noi, cît şi din alte 
acţiuni de binefacere or
ganizate în acest scop.

Au muncit cu toţii cu 
multă plăcere, după pu
terea şi priceperea lor, 
chipurile radiind satis
facţia muncii împlinite.

în ziua despărţirii, cînd 
îmbrăţişările nu mai con
teneau, iar lacrimile şi 
sărutările consfinţeau rea
lizarea celor mai nobile 
sentimente umane posi
bile, _ un oaspete mi-a 
mărturisit: „Sîntem bu
curoşi că am venit în 
România şi am putut să 
vă ajutăm. Legăturile de 
prietenie şi ajutorul nos
tru vor fi permanente. 
Aveţi o ţară frumoasă şi 
bogată, cu oameni minu
naţi. Căutaţi să n-o trans
formaţi într-o colonie 
străină. Poporul vostru 
singur, prin munca bine 
chibzuită şi intensă poa
te face ţara să prospe
re !“.

Străine, ce mi-ai de
venit prieten bun şi de 
nădejde, îţi mulţumesc 
din suflet pentru ceea 
ce gîndeşti i şi faci pen
tru noi!

Prof. LIVIU LUCACIU, 
Baia de Criş
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Avantajele unui contract
Despre contractele de 

revizie tehnică a instalaţii
lor din apartamente, pro
puse de R.A.G.G.K Deva 
asociaţiilor de locatari, s-a 
mai scris în ziarul nostru. 
Se simţea nevoia unor 
detalieri, a prezentării obli
gaţiilor contractuale între 
părţi. De aceea, facem a- 
ceste precizări pentru ci
titorii noştri interesaţi de 
asemenea prestări de ser
vicii.

Obiectul contractului în
tre părţile deja menţiona
te îl constituie „executarea 
lucrărilor de întreţinere şi 
reparaţii a instalaţiilor de 
apă, canalizare şi încălzi
re din interiorul aparta
mentului, indiferent de 
felul proprietăţii (perso
nală sau de stat). Tarifele 
percepute în prezent, pînă 
la data de 1 mai, cînd vor 
fi majorate (fără exage
rări, am fost asiguraţi), au 
fost diferenţiate pentru 
perioada de vară şi cea de 
iarnă, cînd se distribuie şi 
încălzire. Altfel, în perioa
da cuprinsă între 1 mai 
şi 30 octombrie, tarifele 
lunare au fost cuprinse în
tre 100 lei pentru o gar
sonieră şi 300 lei pentru un 
apartament de 4 camere, iar 
pentru anotimpul rece în
tre 150 lei şi 350 lei. Deci 
tarifele sînt diferenţiate 
după (ne)furnizare de căl
dură şi număr de camere

Se cunoaşte faptul că 
din oraşul Brad şi din 
împrejurimi sînt mulţi 
tineri care frecventează 
cursurile Universităţii 
Tehnice din Petroşani. 
Transportul acestora se 
face pe bucăţele, cu tre
nul sau direct cu auto
buzul. Autobuz care du
ce mai mult în eroare 
călătorii, căci într-o zi 
circulă, în cealaltă nu. 
De nenumărate ori Socie
tatea Comercială „Criş- 
bus“ S.A. Brad a tot 
redeschis acest traseu, atît 
prin via Simeria, cît şi 
prin Hunedoara, dar el 
s-a dovedit tot nerenta- 
bil. suspendîndu-1 sau 
arfulîndu-1 pe motiv că 
incasărilp unei curse no

şi se plătesc prin asocia
ţiile de locatari.

în baza acestui contract 
R.A.G.C.L. este obligată să 
execute: desfundarea sifoa- 
nelor şi coloanelor de 
scurgere; revizuirea bate
riilor prin frezare; înlo
cuirea garniturilor de cau
ciuc pentru oprirea pier
derilor de apă; revizuirea 
robinetului flotor la rezer
vorul WC, reglarea nive
lului apei în rezervor; opri
rea apei reci în bloc în caz 
de avarii; aerisire,., insta
laţiilor de încălzire pentru 
a funcţiona caloriferele şi 
oprirea încălzirii şi apei 
calde la bloc în caz de a- 
varii. Aceste lucrări se fac 
în contul taxelor plătite 
de locatari.

Nu constituie obiect al 
contractului, realizîndu-se 
contra-cost alte lucrări: în
locuirea obiectelor sani
tare (chiuvete, vase şi re
zervoare WC), baterii, ar
mături de la robineţii de 
la baterii, robineţi flotori, 
sifoane de pardoseală, de 
plintă sau ale obiectelor 
sanitare, conducte de le
gătură la WC; înlocuirea 
sau repararea conducte
lor de scurgere a apei me
najere, a celor de încălzi
re sau elemenţilor de ca
lorifer ; curăţarea subso
lului tehnic, desfundarea 
coloanelor de scurgere, re
pararea conductelor de în

NOTĂ

Curiozitate
pot acoperi cheltuielile 
de transport.

Dar o întrebare stăruie 
să o punem.

De ani de zile acest 
traseu este asigurat şi de 
Autobaza din Abrud, ca
re pînă nu de mult func
ţiona cu un mijloc de 
transport tip ROCAR, de 
36 locuri; dar de mai 
bine de 2 luni, din cau
za solicitărilor, acesta a 
fost înlocuit cu un auto
buz tip ROMAN DIESEL 
de 56 de locuri.

călzire, apă caldă şi rece, 
canalizarea în subsolul teh
nic.

Pentru realizarea ope
rativă a lucrărilor men
ţionate regia asigură, ser
vice pe durată de 24 ore 
zilnic, în cazuri de urgen
ţă intervenindu-se în ma
ximum 3 ore de la anunţa
rea la dispecerat, celelal
te1 executîndu-se în 2 zile.

Beneficiarii sînt obligaţi 
să respecte prescripţiile de 
folosire a instalaţiilor şi 
să anunţe imediat defec
ţiunile sau avariile ivite. 
După efectuarea unei lu
crări, beneficiarul trebuie 
să semneze recepţia aces
teia. Eventualele nemul
ţumiri faţă de serviciile 
prestate vor fi sesizate în 
scris de asociaţia de loca
tari conducerii regiei, care 
va lua măsurile corespun
zătoare.

Contractul este avantajos 
nu numai pentru prestato
rul de servicii — R.A.G.C.L. 
Deva, dar şi pentru bene
ficiari. Căci rezolvarea u- 
nor mici probleme, ca da 
exemplu un robinet care 
nu se închide perfect, exis
tente în mai toate aparta
mentele, la nivelul muni
cipiului reprezintă înlătu
rarea unor pierderi de apă 
imense, înseamnă în ulti
mă instanţă economii pen
tru buzunarele tuturor".

VIORICA ROMAN

Curiozitatea noastră se 
referă la faptul cum de 
cei din Abrud au găsit 
un program; cu orele de 
plecare adecvat, care le 
face traseul rentabil, men- 
ţinînd autobuzul în mers 
în permanenţă şi cei din 
Brad, care sînt din judeţ, 
îl găsesc fără eficacitate 
economică. Noi mai re
pede ne-am gîndi la ne- 
găsirea orelor potrivite 
de plecare, atît din Brad. 
cît şi din Petroşani, a sla
bului control făcut asu
pra persoanelor trans
portate, dacă deţin sau 
nu bilet de călătorie, a 
slabei popularizări a pro
gramului de circulaţie.

AL. JURCA 
Brad

SOCIETATEA COMERCIALĂ „HOBTINA" DEVA S.A. 
cu sediul în Deva, str. Horea nr. 2

Organizează LICITAŢIE PUBLICA, deschisă cu strigare conform Legii nr. 
58/1991, H.G. nr. 634/1991 şi Il.G. nr. 758/1991, pentru vînzarea următoarelor ac
tive :
Denumirea Obiect principal Adresa Preţul deactivului de activitate activului pornire st 

licitaţiei
1. Chioşc comercializare Hunedoara, str. 

Jiului nr. 1/21 200 000
2. Chioşc comercializare Hunedoara, str.

Cerbului nr. 20 100 000
3. Spaţiu comercial spaţiu în Aninoasa, An

conservare “ samblu loc. Is-
croni, bloc C2 7 930 850

4. Spaţiu comercial spaţiu închiriat Vulcan, b-dul
activităţi bancare Mihai Viteazul 

bloc 81 11 822 400
Licitaţia Va avea loc pe data de 22.05.1993, orele 13, la sediul societăţii din 

strada Horea, nr. 2, Deva.
Dosarele de prezentare a activelor şi criteriile specifice pentru preselecţia 

participanţilor la licitaţie pot fi consultate zilnic la sediul societăţii, între ore
le 8—15

Alte relaţii privind activele ce urmează a fi vîndute se pot obţine de la dna 
Maria Vlaic — contabil şef, la telefon nr. 0956/18256.

Pentru selecţionarea participanţilor la licitaţie, ofertanţii vor depune la se
diul societăţii, cu 10 zile înainte de data ţinerii licitaţiei, respectiv pînă la data 
de 12.05.1993, documentele prevăzute de H.G. nr. 758/1991, respectiv :

• dovada existenţei legale în cazul persoanelor juridice;
• modalitatea de îndeplinire a criteriilor specifice în dosarul de prezentare 

a activului ;
•  dovada bonităţii, pe bază de recomandări bancare, precum şi dovada achi

tării obligaţiilor fiscale pentru participanţii străini.
Lista cu ofertanţii acceptaţi pentru ă participa la licitaţie va fi afişată la 

sediul societăţii pînă Ia data de 18.05.1993.
Ofertanţii selecţionaţi vor depune pînă la data de 18.05.1993, la casieria so

cietăţii sau în contul nr. 308410101, deschis la B.C.R. Deva, următoarele :
• taxa d<D participare de 4 Ia sută din valoarea activului;
•  garanţia de 10 la sută din preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare ac

tiv la care se participă.
în preţul de pornire a licitaţiei nu este inclusă valoarea terenurilor, urmind 

ca acestea să fie vîndute cumpărătorilor activelor conf. H.G. 331/1992.
în cazul în care activele nu se adjudecă în prima fază, se organizează a doua 

fază a licitaţiei, în data de 8.06.1993, ora 13.
în situaţia in care nici de această dată nu se adjudecă activele, licitaţia se 

va reface în data de 15.06.1993, ora 13. (273)

vâ propune o soluţio avantajoasă ; 
pentru  facturarea energiei e lectrice

i
contoare de mare preciz ie, te leşum atoare, maxigracfe electronice, 
ceasuri de con tact cu cuart, s is tem e  pentru orice m od de tarifa i®

( inc lus iv  săptăm înal şi de noapte ) 
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C O N C U R S U L  D IN  

25  A P R I L I E

1. ATALANTA (7) 28 12 7 9 34—35 31 (+ 3)
— SAMPDORIA (6) 28 11 9 8 43—39 31 (+ 1)
Prin două victorii consecutive (la echipe modes
te, ce-i drept), gazdele au iarăşi şanse la Euro- 
cupe şi vor încerca să confirme în partida cu 
Sampdoria.
Pronostic: 1, X.

2. FOGGIA (12) 28 9 9 10 32—42 27 <— 1)
— TORINO (8) 28 8 14 6 31—24 30 ( 0)
Foggia se vede acum lipsită de griji şi, probabil, 
nu va forţa.
Pronostic : X, 2.

3. GKNOA (14) 28 6 12 10 32—47 24 (— 2)
— BRESCIA (16) 28 6 9 13 25—39 21 (— 7)
Brescia .va da în luptă tot ce (mai) poate, însă 
este prea tîrziu şi cu lotul ce-1 are, cu siguranţă 
va pierde.
Pronostic : 1.

4. INTER (1)
— ANCONA (17)
Victoria gazdelor 
scor).
Pronostic : 1.

5. JUVENTUS (4) 28 11 8 8 45—36 32 (+ 6)
— FIORENTINA (13) 28 7 11 10 42—45 25(— 3)
După victoria de la Milano, JUVE are şanse cer
te de-a juca la toamnă în C 3. Ar fi posibil ca 
Fiorentina să se mobilizeze şi să „ciupească" un 
punct.
Pronostic : 1, X.

6. LAZIO (3) 28 10 12 6 53—39 32 (+ 4)
— PESCARA (18) 28 4 4 20 34—62 12 (—18)
în cele sase etape ce au mai rămas este puţin

28 14 10 4 49—32 28 (+12) 
28 5 7 16 33—55 17 (—11) 

este certă (probabil că şi la

probabil că Lazio va rata posibilitatea de a îuca 
la toamnă în Cupa U.E.F.A.

Pronostic : 1.
7. NAPOLI (11) 28 9 9 10 41—39 27 (+ 1)

— CAGLIARI (9) 28 12 6 10 33—29 30 (+ 2)
Un meci deschis oricărui rezultat.
Pronostic : I, X, 2.

8. PARMA (5) 28 13 6 9 37—29 32 (+ 4)
— ROMA (10) 28 8 13 7 33—26 29 (+ 1)
Parma are unul din cele mai solide loturi din 
campionat şi în confruntarea cu Roma va reuşi 
să-şi impună punctul de vedere.
Pronostic : 1.

9. UDINESE (1) 28 9 5 14 34—42 23 (— 5)
— MILAN (1) 28 17 9 2 58—27 43 (+13)
Cu toate că Milan şi-a cam oprit motoarele, to
tuşi, cu siguranţă că va „decide" soarta gazdelor'. 
Pronostic : 2.

10. BARI (8) 30 13 7 10 36—34 33 (+ 3)
— ASCOLI A (3) 30 15 8 7 46—26 38 (+ 6)
Se intîlnesc două formaţii ce duminică au invins 
(în deplasare şi, respectiv, „acasă").
Pronostic : X.

11. COSENZA (6) 30 11 13 6 28—19 35 (+ 7)
— VERONA (11) 30 10 10 9 25—23 31 (+ 1)
Acum şansele gazdelor de a promova s-au mic
şorat şi ca atare victoria este obligatorie. 
Pronostic : 1, X.

12; SPĂL (16) 30 6 12 12 21—32 24 (— 6)
— REGGIANA (1) 30 16 12 2 34—10 44 (+12)
Un eşec în meciul cu liderul ar face, probabil, 
ca la toamnă Spăl să „dispară" din concursurile

Pronosport. -
Pronostic : X, 2.

13. VENEZIA (9) 30 11 10 9 35—28 32 (+ 2)
— CREMONESE (2) 30 15 9 6 51—31 39 (+ 9)
Oaspeţii nu vor trebui să se întrebuinţeze prea 
mult pentru a cuceri un punct.
Pronostic : X. __J I
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din BUCUREŞTI Dftpoxlt SAOCOML 
te lefon  781.J2T.7Bt 614.39.59
Posibilii»!! de transport 

la destinaţie eu
societăţii SAPCOHi

S.C.. CERNAFRUCT S.A. HUNEDOARA
Organizează în ziua de 14 mai 1993, ora 10r i 

la sediul din str. Carpati 92, Hunedoara. >1 
LICITAŢIE ’f

pentru vînzarea de mijloace fixe în conservare:)
•  mijloace de transport j,
•  remorci |
•  utilaje f
8  mobilier comercial etc.
Lista se află la sediul societăţii, din str. Car

pati 92, Hunedoara. Relaţii suplimentare la te
lefoanele : 715482, 712765, 711296. (279)



Pa? 4 n m s w i  itfif.R

VlNZAKl-
CUMPARARI

•  VÎND maşină de spă
lat Automatic Super nouă. 
Informaţii tel. 611405, în
tre orele 17—20. (5458)

•  VlND urgent, conve
nabil, Lăstun, fabricaţie 
1960, 25 000 km. TeL 613815.

(5500)
•  VÎND apartament ul

tracentral, 3 camere de- 
eomandate Hunedoara, tel. 
715416. (4812)

0  VÎND avantajos tele
vizor color videorecor- 
der, cuptoare microunde. 
TeL 713927. (4813)

•  VÎND autoturism Da
cia 1310 TX avariat. Cris- 
tur nr. 10, tei. 671621.

(4815)
•  ViND dubă SR 113 

fi remorcă 7 tone. TeL 
T21231, după ora 18. (4816)

•  VÎND televizor color
Nec, cu telecomandă şi 
Opel Record Caravan. 
(Tel. 714224. (4818)

•  VÎND videoplayer Tu
nai, sigilat, telecomandă. 
WeL 722809. (4819)

•  VÎND casă Chizid 29,
motor Mercedes 200 ben
zină, 4 pistoane, cutie vi
teze. Hunedoara, tel. 
713420. (4820)

•  VlND urgent loc de
casă şi grădină 2 iugăre 
de pămînt in comuna Sil- 
vaşu de Sus, taragot pe 
stingă. Hunedoara, tel. 
712243. - (4821)

•  CUMPĂR Mercedes
avariat, orice stare. Infor
maţii tel. 723080. (4826)

• PE rolul Judecătoriei 
Hunedoara se află. dosa
rul de divorţ hr. 917/1992, 
al reclamantului Drago- 
mir loan, cu termen de 
judecată la 11 mai 1993, 
împotriva piritei soţii Dra- 
gomir Ruja, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în co
muna Zăvoi, sat Mărul, 
nr. 70, jud. Caraş-Severin.

(4817)
•  CEDEZ contract gar

sonieră Simeria. Infor
maţii Simeria, str, 1 De
cembrie, bl. 104 turn, sc. 
C, ap. 33. (5496)

•  VÎND fin 1500 kg,
Câstău, tel. 647035 sau 
611026. (5474)

•  VÎND apartament 2
camere sau schimb cu ca
să la tară. Deva, tel. 
622335. ' (5471)

•  VÎND loc construcţie 
în Băeia, Deva. tel. 612703.

(5469)
•  VlND apartament 3 

camere parter, ultracen
tral, cu posibilităţi spaţiu 
comercial sau schimb cu 
apartament 2 camere plus 
diferenţă. Tel. 626100.

(5482)
•  VÎND apartament 4

camere sau schimb cu 2 
camere, plus diferenţă. 
Deva, b-dul Decebal, bl. 
C, tel. 623750. (5478)

•  VÎND televizor color
Telefunken, eu telecoman
dă şi motor de barcă. în 
stare perfectă de funcţio
nare, Tel. 626365, după 
ora 14. (5355)

•  VÎND convenabil vi
deoplayer japonez Elekta, 
sigilat, telecomandă. Tel. 
616620. (5353)

•  DE vînzare mobilă
bucătărie din 8 piese, din 
lemn masiv şi un foto
liu pat. Deva, tel. 611820, 
după ora 16. (5344)

•  SC Hercon SRL Bă-
cia vinde tractor nou Dt 
850, la preţ producător. 
Tel. 672131. (5333)

• DORIŢI video de ca
litate ? Vînd videopla- 
yere Akay, Aiwa, teleco
mandă, sigilate, multisis- 
tem, autotracking. Gră- 
biţi-vă pînă la 1 mai, preţ

convenabil. Deva, tel. 
613045, seara. (5338)

•  VÎND video Purtai, 
Aiwa. Cumpăr mărci şl 
forinţi, după ora 15. Hu 
nedoara, tel. 718030.

(5336)
•  VÎND televizor co

lor Grundig, cu teleco
mandă şi burghiu, video 
Bosch, diametru 25 mm. 
Tel. 623783. _ (5329)

•  VÎND autodubă 1 to
nă Diesel, 9 locuri. Tel. 
650420. Brad. (5476)

•  VIND birou nou, cu
scaun din garnitură Lu- 
xor. Tel. 612596. (5475)

•  VÎND urgent Aro 10,
stare foarte bună. Brad, 
tel. 651892. (5472)

•  VÎND complet pentru 
carmangerie, cazan mare 
150 1 .şpriţ capacitate 12 
kg, maşină măcinat carne 
cu motor curent, troacă 
mare lemn, remorcă trac
tor, căruţă eu roţi cau
ciuc de un cal, doi bu
tuci, IMS. Informaţii str,' 
Eminescu nr. 96, Deva.

(5340)
•  VÎND magnetofon 

Kasthan, preţ 10 000 lei, 
funcţionabil. Tel. 615988.

(5354)
•  VÎND convenabil Tra-

bant 601, cu piese rezer
vă, stare foarte bună. Bre
tea Română, bl. 1, ap. 7, 
teL 761187. (5467)

•  CUMPĂR apartament
3 camere. Haţeg, tel. 
770842. (5466)

•  VÎND autocamion
R-10-215 stare perfectă. 
Tel. 730779. (5465)

•  VÎND apartament 4
camere, confort I Orăştie, 
tel. 647099. (5463)

•  VÎND dicţionar ro-
mân-german, format ma
re, 1600 pagini. TeL 
614789. (5462)

•  VÎND apartament 2
camere, cartier Dacia De
va, tel. 614789. (5461)

•  VÎND strung SNA
450, reparaţie capitală, 
Audi 60, înmatriculat. Tel. 
95/661198. (5295)

•  VÎND maşină înghe
ţată, nouă. Deva, tel. 
623221. . (5488)

•  VÎND apartament 2 
camere confort I. Infor
maţii Deva, tel. 625308.

(5489)
•  SOCIETATEA AGRI

COLA TRANSILVANA 
RAPOLT scoate la licita
ţie bunuri mijloace fixe 
Licitaţia se va ţine în 
fiecare joi a săptămînii, 
la orele 14. Lista cu bu
nurile scoase la licitaţie 
este afişată la sediul uni
tăţii. (5351)

•  VÎND videoplayer 
Funai, cu telecomandă, 
sigilat. Tel. 730640. (5493)

•  VÎND un mînz rr.u- 
ran,- o vacă eu viţel. Ar- 
chia, 23, Stoica. (5459)

•  CUMPĂR urgent a-
partament (casă) 4 came
re, garaj ultracentral. 
615002. (5356)

•  VÎND apartament
două camere, Orăştie, str. 
Pricazului, bl. 62, ap. 22, 
et. 4. (5460)

•  VÎND casă cu grădină,
ocupabilă imediat. Veţel, 
nr. 165, fam. Belei. -Infor
maţii în perioada 21—25 
04. (5220)

•  VÎND urgent două că
ţeluşe Dog german, virsta 
5 luni. Crişcior, Zarandului, 
73, tel. 656018. (5301)

•  VÎND ARO 243 D.
Informaţii Brad, telefon 
651107. (5210)

•  VÎND Volvo 244 D,
motor Volvo, motor Multi- 
car, remorcă auto, scurtă 
nutrie 48—50. Simeria, tel. 
660947. (5330)

•  VÎND apartament 2
camere. Micro 4, Hunedoa
ra. Tel. 625786. (5332)

•  CUMPĂR convertor 
recepţie satelit, cu dublă 
polaritate. Telefon 617407,

după ora 18.
•  VÎND autocamion IFA

W 50 (5 t), an fabricaţie 
1987, cu piese de schimb. 
Telefon 624401 Deva (du
pă Ora 18). (4675)

•  VÎND televizor alb- 
negru, Diamant, nou, dia
gonala 61. Telefon 625363.

(4674)

•  CUMPĂR mărci,
dolari, forinţi. Ofer
tă serioasă. Deva, tel. 
625493. 623488. (5320)

•  S.C. Cristina Pă
lării Deva, Aurel Vlai- 
cu, 19, tel. 612457, cum
pără garsonieră con
fort unu sau aparta
ment cu 2 camere, e- 
taj I sau II, zona gă- 
riL (5314)

PIERDERI
•  PIERDUT ştampilă

eliberată de Cooperativa 
de Consum Ilia, magazin 
Cîmpuri, cod 1012701. Se 
declară nulă. (5464)

•  PIERDUT legitima
ţie handicapat, pe nume
le Danciu Vaier. Se de
clară nulă.

OFERTE 
DE SERVICII

•  EFECTUEZ filmări 
video şi fotografii color în 
diferite ocazii. Tel. 615988.

(5354)
•  CAUT femeie pentru 

îngrijire casă particulară. 
Hunedoara, tel. 712243.

(4821)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

• SCHIMB garsonieră
proprietate parter, cu a- 
partament două camere. 
Telefon 629543. (4670)

DIVERSE
0 S.C. „ALIMSERV" 

S.R.L. DEVA organizează 
în data de 27.04.1993 li
citaţie pentru vînzarea 
fermei zootehnice din 
Hărău. înscrierile se fac 
la sediul firmei din com
plexul comercial central 
— etaj II. Tel, fax 611824.

(5505)
DECESE

• CU adîncă durere, 
familia îndoliată anunţă 
încetarea din viaţă a mi
nunatului om care a fost 
MARGARETA STANILA,

în vîrstă de 80 ani.
înmormîntarea va avea 

loc joi, 22 aprilie, ora 14, 
de la capela Cimitirului 
Catolic Deva.

• SÎNTEM alături de 
Ileana, Corina şi Lia la 
marea durere pricinuită

de încetarea din viaţă a 
mamei şi bunicii 
MARGARETA STANILA,

Sincere condoleanţe. Fa
milia Istrate Tiberiu.

•  SINCERE condolean
ţe doamnei asistente To- 
muş Anişca la decesul 
mamei sale, din partea 
salariaţilor Căminului- 
Spital Brănişca. (5479)

•  CU adîncă dure
re în suflet, soţia An- 
gela, fiicele Liliana, 
Cristina şi nepoata Ga- 
briela anunţă dispa
riţia prematură, după 
o lungă şi grea sufe
rinţă, a celui care a 
fost un bun soţ, tată 
şi bunic

PETRU NICOARA
Nu te vom uita 

niciodată. Familia în
doliată. înmormlnta- 
rea vineri, 23 aprilie, 
la Brad.

•  UN pios omagiu 
şi neştearsă amintire . 
regretatului nostru

PETRU NICOARA 
trecut atît de timpuriu 
în lumea veşniciei. 
Dumnezeu să-l ierte 
şi să-l odihnească In 
pace! Familia Nico- 
lae, Ana şi Cornel 
Poenar.

• CU adîncă durere 
îşi iau rămas bun fa
milia, rudele şi prie
tenii de la cel care a 
fost

TIBERIU
DOBEŞTEAN

60 ani.
Corpul neînsufleţit de
pus la Casa mortuară 
Deva, pînă azi, 22 a- 
prilie 1993, ora 13, va 
fi însoţit pe ultimul 
drum de cei dragi în 
Cimitirul Ortodox din 
str. Călugăreni. (5470)

•  NE despărţim cu 
mult regret de bunul 
nostru prieten

TIBERIU 
DOBEŞTEAN 

căruia îi vom păstra o 
vie şi frumoasă amin
tire. Familia lt. colo
nel Radu.

•  CU nemărginită 
durere unchiul, mă
tuşa, moaşa, moşul şi 
bunicii îşi iau un ul
tim rămas bun de la 
nepreţuitul nepot

NICUŞOR PÎRVU
Dumnezeu să te ier

te. înmormîntarea va 
avea loc astăzi, 22 a- 
prilie 1993, la Cimiti
rul din Valea Seacă, 
Hunedoara. (4825)

S.C. „LEGUME-FRUCTE* S.A. BRAD 
cu sediul în oraşul Brad, str. Avram Iancu nr. 54 

Organizează concurs în data de 29 aprilie 
1993, ora 9, în vederea ocupării unui post de 
contabil şef.

Informaţii suplimentare la telefoane 651530, 
650739. ' (4493)

s -----------------------------------------------------

S.C. COMPPIL S.A. 
SUCURSALA HUNEDOARA-DEVA 

Amină licitaţia din data de 22 aprilie 1993 
pentru închirierea parţială a spaţiului situat în 
Petroşani, str. Livezeni, nr. 363.

LICITAŢIA VA AVEA LOC IN ZIUA DE 
6 MAI 1993, ORA 13,
Ia sediul sucursalei din Deva, str. Griviţei, nr. 
37, în condiţiile H.G. nr. 1228/1990.

Cererile de înscriere şe primesc pînă cel 
I mal tîrziu pe data de 30 aprilie 1993, ora 15.
J Informaţii suplimentare la telefoanele 613117 
) sau 614305 Deva. (C.E.C.)

S.C. COMIXT MASTERS 
Vă aşteaptă
La depozitul en-gros din strada Horia nr..- 

67, pentru a vă aproviziona cu produse aliraen-1 
tare din Germania, Grecia, Italia, Olanda, Fran
ţa la preţurile cele mai mici.

Adaos comercial 0—10 la sută. (44991

S.C. „CARMETAPLAST“ DEVA S.A. 
ca sediul în Deva, str. E. Gojdu, nr. 73 

Organizează, in data de 7 mai 1993, ora 9, | 
concurs pentru ocuparea unui post de 

•  paznic (bărbat)
la cariera Băniţa, municipiul Petroşani.

Informaţii suplimentare la telefon 627106, ’
interior 15. (276) 1

S.C. „CORATRANS" S.A. DEVA 
Independent de voinţa sa, majorează tarife

le pentru toate serviciile, începlnd cu data de 
1 mai 1993. (275)

’

S.C. FARES S.A. ORĂŞTIE
cu sediul în Orăştie, str. Plantelor, nr. 50
Vinde prin licitaţie publică In fiecare mier

curi, la ora 12, următoarele utilaje:
9 instalaţie catalitică 1 buc.
9  maşină pentru ascuţit scule 1 buc.
•  maşină de găurit GRU 32 S 1 buc.
•  -etuvă 1 buc.
9  gaz cromatograf 1 buc.
9 tocătoare deşeuri mărunte 1 buc.
9 xerox . 1 buc.
9 instalaţie hidrogen 1 buc.
9 cazan centrală termică 1 buc.
9 stabilizator tensiune 1 buc.
9 rezervor tablă 4 buc.
9 grup electrogen 1 buc.
9 electrostivuitqr 1 buc.
9 remorcă auto 2 buc.
9 autovidanjeră 1 buc.
9 camion SR 114 1 buc.
9 motostivuitor 2 buc.
9 Ifron 1 buc.
9 pătule cereale 2 buc.
De asemenea, S.C. FARES S.A. Orăştie or

ganizează la sediul societăţii, In data de 28 a- 
prilie 1993, ora 12, licitaţie pentru închirierea 
a patru pătule pentru cereale în Alba Iulia şi 
pentru închirierea unui spaţiu comercial cu su
prafaţa de 25 mp în Blaj, str. Astra, nr. 4, jud. 
Alba. (274)

S. C. „SARMINTEX" S.A. DEVA 
Str. Apuseni, nr. 1

în ziua de 29 aprilie 1993, ora 10, Ia se
diul S.C. „SARMINTEX" S.A. Deva, str. 
Apuseni, nr. 1, telefon 62 33 20, se desfăşoa
ră vînzarea prin licitaţie a următoarelor bu
nuri materiale:

9 1 remorcă auto acoperită — 5 t.
9 1 ARO 320 pe benzină, Ia care pot

participa persoanele fizice sau juri
dice interesate.

Lista bunurilor materiale precum şi in
strucţiunile licitaţiei se pot consulta la uni
tatea organizatoare. (CEC)
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COMPLEXUL EXPOZIŢIONAL DE MAŞINI 
ŞI UTILAJE AGRICOLE 

organizat de S.C. EUROVENUS S.R.L. din Sîn- 
tuhalm, vă stă la dispoziţie in fiecare zi, oferin- 
du-vă o gamă largă de unelte gospodăreşti, ma
şini şi utilaje agricole (stropitori manuale pen
tru pomi, pluguri, semănători, freze, motocul- 
toare, prăsitoare, mori, motopompe...), precum , 
şi 10 modele de ţ

9 REMORCI pentru autoturisme Dacia ţ 
ţ 1300, Oltcit şi Aro. Se asigură montarea dispo- l 
l zitivului de cuplare la cumpărare. i
i 9 SEMIREMORCI şi remorci pentru trac- ? 
i toare şi autocamioane de diferite capacităţi cu şi / 
? fără prelată. )
} Informaţii Ia telefon 095/636294. _ (253) \

Ziar editat de S.C. „CUVlNTUL LIBER" S.A. J/20/618/1991. Cont 30 70 50 601 B.C. Deva. Deva, 2700, str. 1 Decembrie, 35, jud. Hunedoara. 
Telefoane: 611275. 612157. 611269. 625904, fax 618061. întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor publicate o poartă autorii acestora.
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