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•  CAPE CANAVERAL. 
Forţele aeriene americane 
au lansat de Ia Cape Ca- 
navcral o rachetă de 
cercetare în cadrul a ceea 
ce a rămas din Iniţiativa 
de Apărare Strategică, pro
gram denumit „Războiul 
stelelor". Racheta a răs
pândit în spaţiu câteva zeci 
,dg .Obiecte pentru a testa 
capacitatea unor instalaţii

Administraţia Clinton a 
anunţat la începutul butii 
reorientarea totali a pro
bantului Iniţiativei de A* 
pirare Strategică, io urma 
încetării războiului rece, 
menţinând doar sistemele 
de apărare împotriva ra
chetelor balistice, menţio
nează AFP.

•  FRANKFURT. Franz 
Steinkuebler, preşedintele 
puternicului sindicat ger
man Ig Metall, şi-a oferit

demisia, in urma criticilor 
care i s-au adus cu pri
văm ia implicam* sa în
speculaţii bursiere — 
transmite France Pressc.

Steinkuebler, în vfirstăde 
58 de ani, a fost vehement 
criticat in  Germania pen
tru o operaţiune bursieră 
dubioasă, efectuată în luna 
martie, care i-a adus lide
rului Ig Metall un câştig 
de. 40000 de dolari. El a 
trimis» conducerii sindica
tului o scrisoare în care 
se oferă să demisioneze 
-r- precizează. AFP.

•  MOSCOVA. Potrivit 
informaţiilor Centrului pen
tru dirijare* zborurilor din 
Rusia, luni, 24 mai a.c«, la 
ora 12,23, ora Moscovei, a 
fost efectuată, joncţiunea 
navetei spaţiale automate 
de transport „Progress 
M—18“ cu complexul or
bital „Mir“. Naveta a adus 
combustibil, aparatură şti
inţifică, alimente, şi apă, 
pentru ca activitatea ce
lor doi cosmonauţi, Ghen- 
nadi Manakov şi Alek- 
sandr Plesciuk, să se poată 
derula în eondiţii optime

de lucru, relatează agen
ţia Itar-Tass,

i m m *  j
M JUStM»*.

•  BEIJING. După o lună 
de absenţă din viaţa po-

jgâû aafjaK
ţile de la Beijing nu au 
mai spus aproape nici o 
vorbă despre primul-mi- 
nistru Li Peng, în vârstă 
de 65 de ani, relatează a- 
genţiile internaţionale de 
presă, fn ultimele două 
săptămâni, oficialităţile s-au 
limitat la un comunicat la
conic : „Primul ministru 
se odihneşte, la sfaturile

jajfidifilor. al.
Li a lăsat descoperit 

un loc Important în struc
tura de conducere a Chi
nei, cu un echilibra rigu
ros gândit, RabiHtâ cu doar 
câteva luni mal devreme. 
Totuşi, deşi diplomaţi oc
cidentali citaţi de Reuter. 
nu exclud posibilitatea ca 
o tăcută luptă de culise 
să fi început pentru ocu
parea celui mai important 
post din guvern, ei no
tează ca un fapt „extrem 
de curios" că „nimeni nu 
parc peste măsură de în
grijorat".
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Un RteMinMnt ai «roilor ţi martirilor

la

Trenul pleacă 
peste 5 m inute...

Joi, 27 mai 1993, săr- noiembrie, a  celor 86 de 1848. Satura; dinspre sud 
bătorim Praznicul Inăl- iobagi prizonieri decapi- va fi rezervată memoriei 
ţării Domnului şi Ziua taţi in 8—10 noiembrie eroilor dlr» primul război 
Eroilor. Poporul româr» 1784 in. timpul răscoalei
nu Întâmplător a fixai lui Horea, precum şi a COMITETUL DE

eeîor 20 de revoluţionari ORGANIZARE 
ai lui Avram Ianeu, că-

chisUrea eroilor la acest 
praznic Împărătesc. Iisus 
Hristas, pentru a mântui 
lumea, s-a jertfit pe cru. 
ce, a înviat omorând 
moartea, apoi s-a Înălţat 
la cer, încununând ac
tivitatea Sa ca fiinţă di- 
Vine-Oraană pe acest pă
mânt.

Eroii şi martini noştri 
au făcut jertfa supremi, 
dându-şi viaţa oentru a- 
părarea gliei strămoşeşti, 
a limbii şi a credinţei, 
pentru demnitatea popo
rului. De Ziua Eroilor, sg 
cuvine să cinstim faptele 
tor, să aprindem a  lu
mânare ea : „Sufletele lot 
curate/lnspre centri să ia 
zhoc/Că muriră-rţ luptă 
sfântă (dreaptăj/Pentnf 
neam şi ţara lor".
• fn semn de omagiu, 
pentru cinstirea memoriei 
eroilor şi martirilor nea
mului nostru, Protopopia
tul, Parohia I şi Corala 
Catedralei Bisericii Sf. Ni- 
colae din Deva, in atoă 
de 27 mai, vor trece la 
sfinţirea locului şi pune. 
rea teihelkr Unui mdâui 
ment în curtea bisericii 
—* la intersecţia bulevar
dului ilecebal m  d r .  A» 
vram lancu. Pe faţadă 
monumentului, chipurile 
lui Horea, Cloşca, Crişan 
ş i Avram Ianeu ne vor 
îndemna să cinstim me
moria celor 72 de iobagi

zuţi la asedierea Devei în (Continuare

Staţia de cală ferată Si- 
meria a fost şi rămâne una 
dintre cele mai mari şi im
portante din ţară. în  24 de 
ore, pe aici trec circa 260 
de trenuri, dintre care 110 
sunt de călători. Dar că. 
lătorî câţi or fi trecând 
zilnic prin această gară 7 
JEsie greu de spus, relevă 
dl. ing. Vlad Cezar Micu, 
şeful staţiei. Oricum, mult 
mai puţini decât acum un- 
an-doî-trei. Biletele sunt 
scumpe (zilele acestea s-au 
scumpit din nou, substan
ţial 1 —- n.n.), oamenii nu 
mai circulă decât' cu

Şi totuşi... Este vineri la 
amiază. S-a încheiat săp
tămâna de lucru. Lame a
se întoarce acasă, dă fuga 
la pământul străbunilor — 
adică face agricultură ’ la 
sfârşit de săptămână — 
ori, pur şi simplu, meige 
In week-end. Casierele Vio
rica Pitar şi Anişoara Gro- 
zâ abia prididesc să elibe
reze bilete. Camelia Ştrean- 
gă dă celor interesaţi in
formaţiile necesare despre 
tronuri, legături, sosiri la 
destinaţii, Horia Drăglii. i 
îndrumă cu răspundere ac
tivitatea turei;

Trenuri vin, trenuri plea
că  După o  frântură de 
acord ed „Gtoeui' soţilor

de tren", vocea crainicei 
Ileana Amariei răsună In 
megafoane: „Trenul ac
celerat nr... d® la... soşeşfe 
în şteţie ţuya.„ şi jple$s| 
în direcţia..." Impiegatul 
dispozltor Ştefan Fopescu, 
puţin ascuns de văzui lu
mii, coordonează întreaga 
activitate a staţiei, jar co
legul său, impiegatul ex
peditor Constantin Tomu. 
lete, dă liber trenurilor 
spre destinaţiile din par
curs.

Aruncăm priviri prin 
staţie. „Nici un semn de 
primenire, de împrlmâvâ- 
rare“ — îi spunem dlui 
Vlad Cezar Micu. „Staţia 
de eale ferată Simeria este 
prevăzută mai de mult 
pentru reparaţie capitală 
— ne răspunde, însă cu 
lipsa a i a  acută de bani... 
In plus, se şi distruge, se 
jură, se face mizerie. Cred 
că. un dram de civilizaţie 
nu le-ar strica multora 
dintre călătorii cu trenul. 
Oricum, lucrătorii noştri 
se străduiesc să-şi făcă 
datoria- Iar activitatea, în 
ansamblul său, este pozi
tivă". „Sălile de aşteptare 
sunt goale. Unii veneau in

DUMITRU GHEONEV 

(Continuare în pag. a 2-a)
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Cinstind_ ia croitor locuitorii lliet au ridi-

câtMţi to topta de la poa- cat un monument din mariBi|ră masivă, amplasat în 
Rle Ceraţii Deva, în 6—8 cimitirul bisericii ortodoxe din localitate.

Vai, tu, ce te avantajează pălăria asta! 
— Găseşti f
—-Da. Iţi ascunde aproape tot obrazul...

’ -mr«mm • mm ••
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©  u n it a t e  m o d e l . Recent, 
p t  strada Horea din Brad şi-a 
toeepot - activitatea S.C. Jtt.T, 
Gom, — Prost" S.R.L., avănd ca 
patra* pe di. Teodor Morcan. Vi
zitatorii şt consumatorii sm t  
pfcteW impresionaţi de calitatea 
praduseUtr oferite, de curăţenia

g dotarea localului. Se lucrează 
finalizarea lucrărilor la bucă- 

tărie şt ta carmangerie, care 
VOr oferi produse pregătite spe
cifice zmei. fAl.J.f

© ţN  SEMN: DE PREŢUIRE. 
Ea Primăria Locală Deva a avut

loc o întâlnire cu elenii care au 
obţinut premii şi menţiuni ta 
Olimpiada Naţională, precum şi' 
la faza judeţeană, clasele V şi 
VI. In semn de preţuire, pre
mianţilor le-au fost oferite aten
ţii, iar elevului Dragomir Cătă
lin, de la Liceul de Artă Deva, 
i  s-a acordat Diploma de Onoare 
a municipiului pentru ocuparea 
tocului /. Corul Liceului de Artă 
a susţinut un recitat. Folosind 
acest prilef, profesorii şl direc
torii şcolilor au purtat un dia
log fructuos privind situaţia în
văţământului. (N.T.)

o  REPARAŢII DE DRUMURI. 
De Ut intrarea1 dinspre Baniţa fn 
municipiul Petroşani, şojqaua 
are aspect de... caşcaval. Această 
realitate a impus declanşarea lu

crărilor de reparaţii efectuate în 
prezent, începând din centrul Pe- 
troşantului. Până ajung la peri
ferie, mai durează. (V.R.)

© ZESTREA DE CARfl. Fon
dul de carte al Bibliotecii oră
şeneşti din Orăştie s-a îmbogă
ţit, in cursul trimestrului întâi 
din acest an, Cu 140 de noi vo
lume, a căror valoare se ridică 
ta 41967 de lei. Pafalet cu a- 
eeastă achiziţie, colectivul de bi
bliotecari de aici a recondiţionat 
Coperţde la peste 2 0 0  de volume 
deteriorate, prelungindu-le în fe
lul acesta perioada de folosinţă. 
Un exemplu demn de a fi urmat 
şi de către alte bibUgţesi, ţl.VJ
©  i n t A l n îr e a  m o ţ il o r  cu

ISTORIA. De la domnul profe
sor Vtorel Vulturar, preşedintele

a s —

„Vetrei R o m â n eştifilia la  Brad, 
am aflat că tradiţionali „întâl
nire a moţilor cu istoria“ de la 
Dupăpiatră —*[ Cheia pa avea loc 
în prima duminică a hmii hiUe 
(4 iulie 1993) şt se oa desfăşura 
fă prezenţa ănor mari persona
lităţi din ţară, invitate. (AU.)

0 INVESTIŢtE. La sfârşitul 
lunii aprilie, au început lucrările 
de investiţii la Polatişte. Finali
zarea obiectivului va permite 
R.A.G.C.L. Petroşani — Aninoasa 
să asigure apa potabilă în oraşele 
Văii Jiului, fără restricţii. (V.R.)

A apărut carnea.
Bani să fie...

După ce timp de pa
tru săptămâni carnea a 
lipsit «ton măcelăria 101 
a Reaicom Petroşani. în 
18 mai ea a apărut In 
sfârşit. Eră fi tlm- 

ţ put Se „îmbunătă- 
J ţiseră" preţurile, eve

niment carn şi explică 
absenţa cărnii ş» â al
tor produse de pe piaţă. 
Preţul de livrare la 

t carnea de porc a fost 
de 73© do ie i tot en 
amănuntul de 916 tot 
In ziua următoare apro
vizionării magazinului, 
oamenii puteau cum
păra sortimentele : slă
nină crudă cu 550 lei/ 
kg. muşchiuieţ de porc 
CU 2800 lei/kg şi porc 
cu slănină (mai curând 
slănină cu „un pic de 
porc") cu 1015 lei/kg. 
Costiţa, cu 600 lei/kg, 
se epuizase din prima 
zi. Faţă de alte sorti
mente, costiţa „se în
scrie". mai bine în bu
getele noastre actuale. 
(V.R.)

Nu rentabilitatea 
lipseşte

Magazinul plafar" 
din Deva s-a desfiinţat 
pe motiv că nu e ren
tabil. Iii centrul Petro- 
şaniului este unul şir 
milar, doar că el apar
ţine direct de JFares" 
Orăştie.

Am întrebai-o pe dna 
Doina Stan, Ittcrătoarea' 
gestionară a magazinului 
nr. 2 „Fares" Petroşani, 
care este valoarea vân
zărilor zilnice. .In jur 
de 100000 de iei, vin-; 
dem ceaiuri şi alte pro
duse din plante în fie- j 
care zi". Acest lucru îu 
Condiţiile in care pre
ţurile comprimatelor pe 
bază de plante, ale si
ropurilor sau ceaiurilor 

; sunt mult, mult mai mici 
decât Ia alte mărfuri, 
multe dintre ele siţu- 
andu-se sub 100 de Iei

Deci Hn asemenea ma
gazin este rentabil, in 

, ciudă preţurilor rezo
nabile. Dar nu numai 
rentabil, ci şi foarte că
utat de oameni. Preţ' 
de Câteva minţite cât 
am stat de vorbă cu 
gestionaro, aproximativ 
zece cumpărători şi-au l 
luat de aici un ceai, o } 
cutie cu pastile făcute) 
«fin plante, la care ţi sg i 

, oferă şi prospectai, sau / 
o sticla cu subşţHueniuj.) 
românesc al feitternlui 1 
suedez (V.R.) ţ
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Pentru. o activitate 
culturală decentă

în ziua In care am a- 
rjuns la Clubul Sindicate
lor din Lonea, conducerea 
instituţiei finaliza uh tur. 
neu organizat cu participa
rea propriei orchestre de 
muzică populară şi a unor 
„capete de afiş", între 
care cunoscuţii solişti I- 
rina Loghin, Cristina 
îTurcu, Gheorghe Păun şi 
umoristul Ioan Seleşi. Spec
tacolele prezentate la Pe
troşani, Vulcan, Lupeni, 
Petrila, Lonea, s-au bucu. 
rat de o caldă apreciere 
din partea publicului şi, 
implipit, de încasări pe 
măsu/ă. „Supravieţuim cu 
•destule dificultăţi — ne 
spune dl Zoltan Pop, di
rectorul clubului din Lo. 
nea. Şi aceasta cu eforturi 
■mari, cu alergătură, cu 
nopţi de nesomn. E ade
vărat că primim un spri
jin substanţial din partea 
sindicatului Minei Lonea. 
Fără acesta n-am exista. 
Sprijin mai primim din 
partea consiliului local şi 
organizaţiei FJS.N.“. . ■>.

— Ce surse de venituri 
concrete aveţi ?

— In primul rund, tur: 
neele artistice' cu colabo
ratori, dar şi spectacolele 
proprii. Trebuie să amin
tesc aici că avem, pe lângă 
orchestra de muzică popu
lară şi solişti, formaţii de 
dans modern (instructor E- 
lena Damianovici), vocil- 
instrumentale, rapp dance. 
Venituri ne aduc cercurile 
universităţii populare : dac- 
tilografie, aerobic, ospătari- 
barmani ş.a. Taxele sunt 
mai mici decât în alte părţi,' 
pentru a-i atrage pe ti
neri. ’. j V i : y

— Aveţi câteva mani
festări de tradiţie cunos
cute în judeţ, pe care vă 
străduiţi să nu Ie abando
naţi nici în momentul de 
faţă.

— Sunt acţiunile noas
tre de rezistenţă, la care 
nici nu ne gândim să re
nunţăm. Este Vorba ce 
festivalul „Cristal de ;v- 
înindeni“, iniţiat de Ion 
Dan Bălan, actualul pre
şedinte al organizaţiei 
F.S.N., deschis interpreţi
lor de dans modern şi mu
zică folk. între invitaţi 
s-au num ărat: Mircea Vin- 
tilă, Baniciu, Pittiş, inter, 
preţi binecunoscuţi de mu
ic ă  folk. Tot în cadrul 
festivalului, ce va avea 
loc în această lună, vor 
mai fi organizate un con
curs ,,miss“ şi o paradă "a 
modei, un spectacol cu 
participarea Loredanei 
Groza şi a lui Cătălin 
Crişan.' Ca o manifestare 
de tradiţie este şi memo
rialul folcloric „Gicu Po- 
pa“, apoi festivalul obice
iurilor de Crăciun şi Anul 
Nou, îşi desfăşoară în mod 
normal activitatea cena
clul literar ,,Venus*‘»

O activitate culturală de
centă se organizează şi se 
menţine cu destulă dificul
tate. Dar, în primul rând, 
cu oameni de -suflet, cu dra
goste pentru această muncă, 
cu împătimiţi. Să sperăm că 
asemenea oameni, între 
care se număra şi dl Zol
tan Pop, nu vor dispărea 
nicicând. Ar fi o pierdere 
ireparabilă !

MINEL BOBEA
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U n  m onum ent al e ro ilo r  

şi m a rtir ilo r la Deva
(Urmare din pag. 1) construi din donaţiile cre-

-----------------------  . ■ dincioşilor şi ale celor care
pot contribui, din partea 

mondial 1914—1918. La- societăţilor şi' instituţii- 
tura dinspre nord v a ‘a- lor. Iniţiativa s-a făcut 
duce omagiu eroilor din cunoscută Episcopiei A- 
c.el de-al doilea război radului, Primăriei muni-' 
mondial <1941—1945), Iar cipiului Deva şi Coman- 
pe latura dinspre vest se dâmentului militar, 
vor omagia toţi aceia care Pentru 27 mai 1993, 
în închisori, lagăre, mine, invităm la sărbătorirea 
canale; deportaţi etc. din Zilei Eroilor locuitorii 
toate timpurile, care au municipiului Deva, insti 
militat, au luptat şi s-au tuţiile, elevii, 
jertfiţ pentru libertatea, Festivitatea se va des- 
demnitaţea şi onoarea făşura după. Următorul. 
Patriei şi a poporului ro- program : depunere de 
mânesc, coroane la cimitirul e-

La executarea proiec- roilor; participarea la
tului şi întocmirea dodii- serviciul divin în Cate. 
mentaţiei şi-a oferit pri- drala Sf. Nicolae din 
ceperea şi contribuţia^ dl. Deva; sfinţirea locului şi 
arhitect Dumitru . Armă- punerea temeliei monu- 
şăscu. Monumentul se va mentului. 
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Trenul pleacă 
peste 5  minute..

(Urmare din pag. I)

ele ca Ia hotel. Sau poate 
numai pentru „cazarea-* 
de noapte ?“ „S-au mai 
lămurit problemele. Poli
ţia TF îi pune frumos pe 
tren pe aceşti amatori, 
care, probabil, se dbr :sc 
in alte gări"

La şeful staţiei vin oa
meni cu probleme diverse. 
Unii se întorc din tumus 
şi âu atâtea de povestit. 
Dl Micu îl ascultă pe fie
care, în limbajul cifrat pe 
care-î " folosesc ceferiştii, 
îşi notează câte ceva în 
registru, dă telefoane $i 
răspunde la telefoane, îi 
pune pe „linie" pe toţi cu 
treburile lor multiple. A-

poi ni se adresează în ter
meni simpli, fireşti: „Asta 
este munca şi viaţa noas
tră. Poate mai uşoară de
cât a unora, dar rn mod 
cert mai grea decât a 
multora. Prin răspunderile 
sale materiale şi sociale, 
activitatea ceferiştilor im
pune ordine şi rigoare, dar 
— ar trebui — şi mai mult 
respect. Acesta este pre
zentul. Viitorul nu-1 ştim".

Oamenii aleargă spre 
trenuri. Fiecare la rostu
rile lui. Şi ceferiştii la ale 
lor. Vocea crainicei .iTrlinţă 
dlB pCA: „Trenul accele
rai nr... pleacă din staţie 
peste 5 minute, în direc
ţia... Vă dorim drum bun!" 
Şi chiar pleacă...

„Am vrut să facem ceva
oameni...k

O mireasmă pătrunzătoa
re de flori de fân şi lapte 
crud şi proaspăt degajă a- 
dăpostul celor 20 de vani 
de rasă austriacă Switz, ori 
cum i se mai spune „Bru
nă de Maramureş". în âlt 
staul câteva viţeluşe — 
de culoare gri-bej catife
lat — se odihnesc după 
mâncarea de prânz. A- 
parţin toate gospodăriei 
familiei Stăncic din Săla- 
şu de Sus. l-am întâlnit 
în miez de zi —- vată şi 
fiu — în cabina unui trac
tor ce se îndrepta spre 
câmp. Le-am răpit totuşi 
câteva minute. Cu bună
voinţă şi sinceritate, dnii 
Ioan şi Monică Stăncic ne- 
au vorbit despre serioasă 
şi trudnica îndeletnicire 
de creştere a vitelor de 
lapte. '

„Nti-u o creştere haoti
că — ne spune dl Monică 
S. Fiecare animal este luat 
în1 evidenţă ia Oficiul de 
reproducţie şi selecţie din 
Deva. în zootehnie; se
munceşte foarte mult...- Am 
avut unele probleme cu 
tărâţcle. în prezent le
primim, pe bază de repar
tiţie, de la amintitul o- 
ficiu,, pentru care avem 
toată stimă. Ne omoară în
să, dobânzile. Pentru un
împrumut de la bancă de 
1,6 milioane de lei, plătim 
o dobândă anuală de
981 000 de lei. Este mult. 
Din , păcate, se as
cunde încă adevărul /  în 
ţara asta. Minciuna mai

persistă. Nu se respectă Ho
tărârea Guvernului pri
vind reducerea dobânzi
lor la 15 la sută pentru cei 
care se ocupă de sectorul 
zootehnic. Am vrut să 
facem o privatizare în 
adevăratul sens al cuvân
tului, dar n-am avut spri
jinul necesar. Din cauza 
unor inconveniente lega
te de preţ şi de stabilirea' 
grăsimii laptelui, am ' re
nunţat să-l mal predăm la 
I.I.L. Haţeg. De aceea du
cem laptele la Petroşani, 
pentru familii cu copii mici 
şi, vârstnici**.

Dorinţa de ‘a face ceva 
util pentru oameni, pentru 
societate, a revenit ca un 
laitmotiv în discuţie. Gei 
mai tineri membri ai fa
miliei Stăncic — soră şi 
frate, căsătoriţi la rândul 
lor, lucrează - ca tehnician 
şi , respectiv, asistentă me
dicală în Petroşani. Timpul 
liber şi-l petrec însă la 
ţară, aici unde părinţii lor 
şi-au întemeiat, cu chib
zuinţă, una dintre cele mai 
frumoase gospodării. „Câş
tigul nu-i imediat" V~ spu
ne dl Ioan Stăncic. Utila
rea micii ferme cu tractor, 
remorcă, plug, disc şi insta
laţie de erbicidat este- un ar
gument plauzibil. Iar lucrul 
Zi-lumină in câmp ori la 
muls şi curăţatul şutelor 
feste de domeniul obişnui
tului. .,v: • - •
; y ESTERA ŞINA

Comportare meritorie a luptătorilor
hunedoreni

în cadrul finalei Gam- 
pionatului naţional şcolar 
de lupte libere ce a avut 
loc la Târgu Mureş, unde 
au participat sportivi de 
la 29 de cluburi sportive 
şcolare la etapele de zonă 
pentru cucerirea celor 16 
titluri naţionale puse v în 
joc, sportivii hunedoreni 
au avut şi de această dată 
o comportare meritorie. Ei 
au obţinut două titluri de 
campioni naţionali prin 
Dănuţ Ştefan la categoria 
43 kg şi Valentin Breh- 
nescu la categoria 65 kg, 
ambii sportivi de la C.S.S.

Hunedoara .precum şi un 
loc II — prin Iulian Blaga 
la categoria 40 kg de la 
G.S.S. Deva, iar la catego
ria 30 kg Bella Demeter 

. de la G.S.S. Hunedoara a 
ocupat-locul IV.

Merite li se cuvin şl 
antrenorilor Emil Nicoară, 
Cornel Vlad, Ioan Boca de 
la G.S.S. Hunedoara care, 
lucrând cu pricepere şi 
migală, lansează an de an 
viitori componenţi de bază 
pentru divizionara A de 
lupte libere seniori, echipa 
Constructorul Hunedoara. 
(Mircea Sârbu)

IÎANDBAL

Minerul Lupeni 
a promovat f 

în Divizia B
Ivj;

După o bună comportare 
în anul competiţional ce 
s-a încheiat recent şi tur
neul de calificare (baraj) 
de la Tg. Jiu, echipa de 
handbal (seniori),. Minerul 
Lupeni, a promovat în Di
vizia Naţională B. Felici
tări echipei şi antrenoru
lui — jucător Marian Ghe- 
ciu ,fost component al Şti
inţei Petroşani. (S.C.)

-Aspect de la EXPOr CANIŞ, acţiune a Clubului 
ne-a încântat prin eleganţa exerciţilfor de dresaj.

„Fidelius" din Deva, care 

Foto: PAVEL LAZA

Bella Karoly la Deva

După măi mulţi ani, de 
când cunoscutul antrenor 
de gimnastică feminină, 
Bella Karoly, împreună cu 
soţia Marta, este în S.U.A., 
iată că a decis să revină 
pentru un scurt timp lă 
Deva, între foştii săi prie
teni şi colegi. Bun venit! 
(C.S.)

• • * * • * • « * • * « • •

NE ŞOCHEAZĂ 

NORMALUL
Am ajuns să ne obişnuim 

într-atât cu lipsa de res
pect, încât ne surprind ges
turile normale, fireşti. Re
venim la comerţul civilizat 
occidental, dar ne uimesc 
gesturi care arată că şi la 
noi se mai schimbă câte 
ceva, ce-i drept, puţin şi 
răzleţ.

La magazinul „Comtim" 
din Deva de obicei e coa
dă. Am nimerit 0 zi cu 
puţini cumpărători şi, ceea 
ce e mai important, cu câ
teva produse care mă in
teresau. La ieşire, un tâ
năr în halat mi-a luat din 
mână coşul cu produse. 
In pripiul moment 
n-am înţeles de ce. „Ţi
neţi plasa, vă rog", a fost 
replica, rostită politicos, 
cu care şi-a însoţit gestul. 
A aşezat cu grijă cumpă
răturile în plasă şi a tre
cut imediat Ia alt client. 
Nu atât întâmplarea în 
sine, cât propria-mi reac
ţie m-a obsedat un timp. 
Ne-am obişnuit- cu vân
zătorii care ne reped - sau 
chiar ne insultă, încât în 
faţa celor care ne servesc 
omeneşte, civilizat, ne blo
căm. (V.R.)

TRIBUNA „CUVÂNTULUI  LIBER”
BIROCRAŢIE Şl 

INDOLENŢA

Vineri, 14 mai a.c., ora 
21, la unele apartamente 
•din scara f i ,  nr. 1 , str. 
Aleea Şcolii din Haţeg, s-a 
luat curentul. Venind doi 
lucrători d e ; la I-R.E. Ha
ţeg, au reparat la acele a. 
partamente defecţiunea, în 
schimb am rămas eu, la 
apartamentul 46, fără cu
rent. Ieşind din aparta
ment şi expunându-le si
tuaţia, mi-au rânj’t, spu- 
nându-mi: „Doar dimi
neaţă o să ţi-o reparăm, 
ca să te înveţi minte să 
ne mai dai la ziar altă 
dată". (Sorin Andronache, 
Haţeg),

Şi y-aţi învăţat minte ?

ABA ŞI MAPA
„în Călan, apa curge 

numai la şefii care sunt 
prieteni cu domnul Spă».

tăcean, de la R.A.G.G.L. 
Am fost la dânsul’şi mi-a 
spus că dacă-mi rrebuie 
apă, să, mă duc la Strei 
şi să aduc cu mapa". (Con
stantin %Tomuţa, Gălan).

De unde atâtea mape ?

POŞTA RUBRICII
•  Daj Gheorghina —

Valea Dâljii: pensia pe 
care o primiţi ca fostă 
membră a C.A.P. este în 
legătură directă cu numă
rul de zile — muncă cu 
care apăreţi de-a lungul 
aftilor în evidenţele c.a.p. 
Este posibil ca alţi foşti 
cooperatori să beneficieze 
de pensii mai mari, dar 
aceasta nu înseamnă cS 
la calcularea pensiei ei au 
fost favorizaţi.

Dacă aveţi îndoieli tn 
privinţa modului cum s-a 
ţinut evidenţa zilelor şi a 
îhuncil pe care aţi preşţa- 
t-o tjj m p . ,  atunci sfcrie-

-ţi-ne mai detaliat despre 
aceasta.
. ' • : s . • - -

•  Anonim, fără preciza
rea lo ca lită ţiiN e-a r fi 
interesat problema pe ca re 
o prezentaţi în scrisoare 
şi chiar am fi dat publi
cităţii conţinutul sci-isorlS. 
Nu ştim însă în care anu
me localitate din judeţ se 
întâmplă asemenea fapte, 
ştampila poştei cu inscrip
ţia „Tranzit Deva" neaju. 
tându-ne cu nimic la i- 
dentificarea localităţii. De 
ce vă feriţi să vă scrieţi 
numele şi adresa pe scri
soare ? -  5

•  Sorin Andronache — 
Haţeg : După cum aţi pu. 
tut observa, una dintre 
corespondenţele trimise an 
valonficat-o. în legătură 
cu celelalte trimiteri, ce 
să vă spuiiem ?

— Primăria poate să 
schimbe denumirea străzi
lor din oraş atunci, când 
vechile denumiri nu mai 
sunt adecvate. Vă garan
tăm că nu din lipsă de 
ocupaţie face aceste schim- 
bări.

— Chiar nu puteţi a- 
junge la - o înţelegere o- 
menească cu colega de bi
rou în privinţa fumatului?

— „Conform libertăţii de 
exprimare garantată de 
Constituţie" ne rugaţi să 
vă publicăm articolul 
„Dreptate, ochii plânşi cer 
să te vadă". Parcă am mal 
citit titlul acesta într-un 
ziar. Ghiar v-a plăcut atât 
de mult ? Nu este însă- in 
concordanţă cu faptele re
latate în text, ele înşele 
nefiind prea clar prezen
tate, iar exprimarea am
biguă poate da loc la con
fuzii regretabile.

/  - Vrrn
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I I PRO-DEMOCRAŢIA" ACŢIONEAZĂ
Clubul Hunedoara — De

va al asociaţiei „Pro-de- 
mocraţia" a organizat re
cent^ în municipiul reşe
dinţă a judeţului o masă 
rotundă cu tema „Proiect 
pentru modificarea Legii 
nr. 60/1991, privind organi
zarea şi desfăşurarea adu
nărilor publice; Proiect 
dc lege privind comisia 
pentru persoane juridice1', 
înainte de a intra în de
talii, câteva elemente de, 
prdin general : •  Masa ro
tundă de sâmbătă este un 
semn că asociaţia apolitică 
„Pro-dempcraţia“ , începe 
să se manifeste şi în ju
deţul nostru. Să acţioneze, 
deci, ceea ce până acum 
n-a prea făcut •  Lista in
vitaţilor a fost destul de 
bogată (parlamentarii hu- 
nedoreni, organizaţiile ne
guvernamentale, sindicatele, 
administraţia locală, poli
ţia, S.R.I., reprezentanţi ai 
partidelor politice şi mass-

media, dar participanţii au ' 
fost puţini •  Au luat parte 
dmi Petre Şteolea, Dumi
tru Ifrim şi Ioan Timiş — 
deputaţi în Parlamentul 
României, reprezentanţi ai 
filialelor şi organizaţiilor 
judeţene ale . P.S.D.R., 
P.U.N.R., F.Ş.N., P.S.M.,
P.A.G. şi sindicatelor, de 
la consiliul municipal. De 
la F.D.S.N. n-a fost ni
meni. Presa a fost de ase
menea puţin prezentă („Cu
vântul liber", „Romanyay 
Magyar Zşo“ şi TV Deva).

Şi acum să vedem cum 
s-a desfăşurat masa ro
tundă. Discuţiile au fost 
conduse de dl Ioan Popa, 
preşedintele clubului „Pro- 
democraţia", şi au fost a- 
nimate de invitaţii de o- 
noarc — cei trei deputaţi 
— ca şi de reprezentanţii 
P.U.N.R., P.S.D.R., P.S.M.,
P.A.C. ş.a. Discuţiile au 
fost vii, sincere şi deschise, 
adeseori în contradictoriu,

ceea ce nu-i rău, vorbi
torii făcând numeroase şl 
preţioase propuneri pentru 
ca cele două proiecte de 
lege să răspundă cerinţelor 
democraţiei ce se edifică 
în România. In cadrul me
sei rotunde s-au cristalizat 
şi alte numeroase idei, 
foarte; preţioase, dintre care 
extragem: * Viaţa econo
mică a României şi-a oprit 
declinul şi dă semne de 
redresare, deşi încă slabe 
•  Un fenomen care îngri
jorează foarte tare este co. 
rupt m, iar guvernul nu 
dă dovadă de suficientă 
fermitate •  Opoziţia este 
constructivă numai în pro
blemele ce privesc bunul 
mers al ţării, redresarea 
ei, depăşirea crizei ce a 
cuprins toate sectoareie •  
Apărarea naţională, întări
rea acesteia este o priori
tate majoră în actualele 
condiţii externe •  Se im
pune grăbirea ap) icăr' i

Legii fondului funciar •  
Moţiunea de cenzură, a- 
meninţarea cu greva gene
rală şi dezvăluirile cu pri
vire la corupţie se pare 
că sunt piesele unui sce
nariu •  Protecţia socială 
nu prea funcţionează, iar 
oamenii sunt îhgrijoraţi de 
explozia preţurilor şi de 
evoluţia lor viitoare.

S-a discutat sincer, dar 
civilizat. In - acest climat 
au deranjat intervenţiile 
foarte dese şi inoportune, 
adeseori in necunoştinţă de 
cauză, ale unui domn — nu 
spunem cine, deşi nu este 
persoană însemnată cum 
se crede domnia sa. în 
orice ca2, masa rotundă a 
„Pro-democraţiei“ a fost 

în bună măsură reuşită, mai 
ales în ce priveşte des
făşurarea ei, şi în orice 
caz prin prisma experien
ţei acumulate de partici
panţii ? VV >,■ 

TRAIAN BOXPOR

ÎMBUNĂTĂŢIRI

Nu de mult timp, piaţa 
alimentară din Brad are 
alţi stăpâni. Aceştia sunt 
dnit ing. Maria Domşody, 
Avram Ivaşca şi Ana To- 
dor, care au preluat-o prin 
contract pc o perioadă de 
4 ani. în scurtul timp scurs 
dc la preluare, aici se 

observă ihâna bunului gos
podar, pieţe! aducându-i-se 
îmbunătăţiri': s-au mozai- 
cat mesele pentru pro
dusele lactate şi de carne, 
care vor fi dotate şi cu 
tăvi albe din material 
plastic şi vitrine, s-a sec
ţionat hala de alimente în 
două compartimente : pen
tru lactate şi carne, pen
tru legume, fructe şi zar
zavaturi. Vor încape, in 
curând, şi reparaţiile la 
acoperişul halei, completa
rea sticlelor sparte, . con
fecţionarea tonetelor pro-, 
prii pentru comerţ etc. 
(Al. J.)
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INFORMAŢII CEC

înainte de plecare în cursă, şoferul Ionel Faur, de la „Coratrans" Deva, 
face controlul biletelor.

Foto : PA VEL LAZA
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S C. RECEP PLUS S.R.L. \
i Oferă din stoc televizoare color marca l 

PROFEX — FIDELITY, diagonala de 55 cm, ( 
cu telecomandă, la preţul de 249 500 de lei, a- t 
daos comercial 0, garanţie 6 luni. Se âsigură j 
şi reparaţii post-garanţie Informaţii Deva, bdul)

s

Decebal, bloc P, tel/fax 612726. (4625)
R.A.G.C.L. HAŢEG ,

Organizează în data de 10 iunie 1993, ora 1 
i 10, la sediul regiei din Haţeg, str. Decebal, nr. l 

15, LICITAŢIE PUBLICA deschisă, cu strigare, ţ 
conf. Legii nr. 58/1991, H.G. 634/1991 şi H.G. ţ 
nr. 758/1991, pentru vânzarea următoarelor ac-1 
t iv e : . :

•  W.C. PUBLIC — HAŢEG — preţul de 
pornire a licitaţiei : 1815 335 de lei (Parcul 
Pompierilor).

•  W.C. PUBLIC — HAŢEG — preţui de
pornire a licitaţiei: 35 143 de lei (Piaţa de ali
mente), , , ’ '

Ofertanţii vor depune, până la*data de 4 
iunie 1993, la casieria regiei, următoarele:

— dovada existenţei legale în cazul per
soanelor juridice;

— taxa de participare de 4 la sută din va
loarea activului;

— dovada bonităţii pe bază dc recomandări 
bancare;

— garanţia de 101a sută din preţul de por
nire a licitaţiei pentru fiecare activ la care se 
participă.

In preţul de pornire a licitaţiei nu. este in
clusă valoarea terenurilor, urmând ca acestea 
să fie vândute cumpărătorilor activelor conf. 
H.G. 331/1992 şi H.G. 834/1992.

In cazul în care activele nu se adjudecă din 
prima fază, şe organizează a doua fază dc li
citaţie in data de 14 iunie 1993, ora 10. In si
tuaţia în care nici de această dată nu se ad
judecă activele, licitaţia se va reface în data 
de 21 iunie 1993, ora 10.

i

SOCIETATEA COMERCIALA 
FARMACEUTICA REMEDIA S.A. DEVA

Organizează licitaţie pentru închirierea lo
calului de 91 mp, situat;ini corn. Ilia, str. Li
bertăţii," nr. 34, jud. Hunedoara, cu destinaţie 
spaţiu comercial.

Licitaţia va avea Ioc în. 15 iunie 1993, ora 
10, la sediul societăţii, în Deva, str. Dorobanţi
lor, nr. 43, jud. Hunedoara.

Informaţii la telefon : 095 — 623260.

i

\

R.A.G.C.L. Şti HAŢEG
S

Cu sediul în Haţeg, str. Decebal, nr. 15. 
Organizează LICITAŢIE PUBLICĂ cu stri- t 

gare în data de 9 iunie 1993, ora 10, pentru în- i 
chirierea spaţiului situat în Haţeg, Piaţa Bucura j 
nr, 2 (fost laborator de cofetărie), în suprafaţă ) 
de 206 mp, pentru orice activitate. j

înscrierile pentru licitaţie se fac până în ) 
ţ data de 7 iunie 1993, ora 15, la sediul unităţii, 
l Informaţii suplimentare la telefon 770651.

j ----------------------------------------- -----
J R.A.G.C.L. HAŢEG

\ Organizează in data dc 9 iunie 1993, ora \ 
| 10, licitaţie publică pentru închirierea unui te- \ 
i ren in suprafaţă de 60 mp, situat în str. Aurel ( 
i Vlaicu din oraşul Haţeg.

R.A.G.C.L. HAŢEG

!
 Vinde prin magazia regiei, începând cu 
data de 25 mai 1993, diferite materiale, piese 
de schimb şi subansamble rezultate din dez- 

| membrarea mijloacelor fixe casate (autobuze 
( UD114, motocompresor MC5 ctc.).

La sfârşitul anului 1993, CEC va acorda o 
primă de fidelitate reprezentând 70 la sută din 
cuantumul dobânzilor bonificate pentru anul In 
curs la economiile la vedere şi dc 18 Ia sută în 
contul economiilor pe termen de cel puţin un 
an.

De primele de fidelitate vor beneficia toţi 
titularii ale căror librete vor fi active la 31 de
cembrie 1993.

în cazul unei depuneri de 100 000 de Iei pe 
un libret de economii Ia vedere, la care do
bânda cuvenită la sfârşitul anului ar fi de 18 000 
de lei, prima de fidelitate de 70 Ia sută va fi 
dc 12 600 de lei (18 000 x 70 la sută), sumă care 
se va adăuga la 18 000 de lei, depunătorul pri
mind efectiv o dobândă de 30 600 de lei.

în cazul unui libret de economii pe ter
men, cu un sold de 100 000 de lei, dobânda cu
venită Ia sfârşitul anului ar fi de 50 000 dc lei, 
prima de fidelitate de 18 ia sută vă fi de 
9 000 de lei (50 000 x 18 la sută), titularul be
neficiind de o dobândă totală de 59 000 de lei.

„QUASAR ELECTRO" S.R.L. DEVA

Vă oferă Ia cele mai avantajoase pre
ţuri :

•  TELEVIZOARE COLOR : SHARP, SA-Î 
NYO, MEGAVISION, GOLDSTAR.

Garanţie 6 luni.

Informaţii: Deva, bdul Decebal, bl. R. tel. 
611261. (4583)

S C. INFOMIN S A. DEVA

* Vă oferă, la cele mai avantajoase preţuri, 
următoarele lucrări care se pot executa pe cal
culatoare tip IBM-PC si compatibile :

•  CALCULUL SALARIILOR
•  CONTABILITATEA Şl GESTIUNEA 

STOCURILOR DE MATERIALE
•  CONTABILITATEA SI EVIDENTA MIJ

LOACELOR FIXE
•  CONTABILITATE GENERALĂ, PREŢ 

; DE COST, EVIDENTA FURNIZORI ŞI
BENEFICIARI " ;77777î

•  PLANIFICAREA REPARAŢIILOR Şl 
URMĂRIREA FUNCŢIONARII UTILA
JELOR

Informaţii : Deva, str. 22 Decembrie nr. 
37/A , telefon 613915.

S.C ROBES S.A. BAIA MARE 

str. V. Lucaciu, 162,
tel. 099/417229, fax 099413853, telex 33219 R

Proiectează, execută şi livrează următoarele 
utilaje: t ’

•  mori complete pentru grâu şi porumb 
cu capacitate între 5^-40 t/24-h

•  linii tehnologice pentru obţinerea uleiu
rilor vegetale din seminţe-oleaginoase

•  gatere verticale uşoare 25 500 — 0  800
mm

•  ferăstrău circular pendular
•  maşini de raşchetat
•  batoze de mică capacitate pentru gospo

dării individuale
•  utHaje pentru fabrici dc cărămizi de mi

că şi medie capacitate
•  presă ţărănească pentru cărămizi 

, •  electrocilindri
* 9  roboţi industriali

•  utilaje pentru epurarea apelor
•  transportoare (cu bandă, lanţ, racleţi, e- 

licoidale)
•  SDV-uri
•  pompe cu membrană pentru industria 

de ceramică fină
•  malaxor — presă pentru paste făinoase

4—20 kg/h. (349)
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a n iv e r s a r i

•  foaie florile din lu 
me pentru Pop loan cu o- 
cazia aniversării celor 30 
ie  ânl. „La mulţi ani 1“
fhy (5676)

t VÂNZĂRI
C»_A!P APARI

•  Vând urgent aparta
ment 4 camere, ultracen-
!*•♦ ir<t rmatîi t( 1! M i  
6*9181. (6559)

•  Vând videoplayere Ai
wa şi Akai, sigilate. Tel.
r im a .  m m

i •  Vând flacia 1310 TLX, 
i lfl88: xel. 625717, str. Vul. 
) câ'ii ,nr. 1. (6588)
I •  Vând autoturism Da- 
. ci* îSiO TX breafc, fabri- 

preţ avantajos. 
> IUliii Ui iţii la tel. 625950 

mai sie. Dragoş Vodă, nr. 
48, familia Gabor. (0590)

•  Vând Mitsubishi Tur- 
. bo Cordia, înmatriculat, 
’ stare impecabilă, = consum 
' 6 lltri/100 km, 1600 cmc,

Beedpl 1986. Informaţii la 
te l *618738, preţ informa
tiv .4500 DM . (6591)

, •  Vând apartament două
camere, etaj 1, str. Mine
rului, bl. 41, ap. 47, Deva.

(6581)
•  Vând calorifere fontă,

fe l. 617293. (6626)
j |  Vând apartament două 

ţIMBjSt#, parter, cartier Da- 
1 cia, bl. 28, ap. 4, Deva.

(6581)
•  Vând butelie şi cadă

baie. Tel. 622821, după ora 
|8. (6570)

0  Vând pompă electro
motoare, 220 V. Tel. Q17180 
— relaţii miercuri, între 
orele 16—20. (6580)

•  Vând casă, grajd, gră
dină, sat Reia — Haţeg. 
Accept schimb cu aparta-

; tnent Timişoara — Deva. 
S t l  464^11975. (6S69)

w Vişidem imediat moară 
tB â â  grîsat, moară cio- 
eăftete, tfouă valţuri uni
versale 825, sită plan 411, 
tMidlBcator, toate ftoi. 
Oiprt, tei. 621428, seara.

(6573)
•  Vând motocicletă Vos-

fkitl 179, nouă. Tel.'621712, 
orele 18—20. (6604)

•  Vând Hoinar stare 
foarte bună. Deva, str. 
Horea, bl. 4, ap. 40. (6603)

•  Vând Aro 10 tam
ponat. Hunedoara, tel. 
715286. (6593)

. ;# Vâ«d sail schimb gos
podărie ţărănească, Almaşu 

‘ Mip — Balşa, Giurgiu Mag- 
dhtteea. en apartament trei 

... camere, parter. Deva, ex- 
clus Dacia sau Micro 15. 

: . . (6594)
•  Vând casă cu grădină 

şl dependinţe, str. Calea
’ HomsMilor, nr. 119. Infor

maţii tel. 648182, Geoagiu. 
. (6596)

•  Vând Volvo Diesel
^foarte convenabil, Simeria, 
. tel. 660947. (6607)

•  Vând garsonieră str. 
Mârăşti, tel. 629154, după

- ora 18. ' (6802)

•  Vând autoturism MitSU-
- bishî Cordia Turbo, Dacia 
• 500 şi motor Mitsubishi

Cordia Turbo. Geoagiu- 
Băi, tel. 956/48234. (6600)

•  Vând casă cu grădină, 
Simeria, Kogălniceanu 9.

(6599)
•  Vând maşini îngheţată 

stradale Frigocom Bucu
reşti, stare de funcţionare

foarte bună, Tel. 618346, 
613982. (6502)

,, *  Vând apartament două 
camere, zonă centrală, etaj 
doi. Tel. 617108. (6606)

•  Vând autoturism Mer
cedes D—207 mixt 1,5 
tone marfă -f- 8 persoane, 
înscris ta circulaţie, auto
turism Mercedes D—200 
neînmatţiculat cu motor 
defect pentru piese de 
schimb. Relaţii în Geoagiu- 
Sat, Calea Romanilor, nr. 
105, tel. 216, după ora 20.

(6583)

•  Societatea comercială
româno-germană Erniha 
Impex SRL vinde en gros 
Debitat, spaghete Italia, 
celofan, suc Tropikaria. 
Tel. 615667. (6584)

•  Vând tractor U—650
nou şi Oitcit Club, fabri
caţie decembrie 1989. Tel. 
721322. (6610)

•  Vând apartament 4 
camere, str. Dorobanţilor, 
bl. 25, ap. 40, et. 3, se. G.

(66 fl)
•  Cumpăr BMW 1802

pentru piese. Deva, str. 
Horea, nr. 160. 16612)

•  Vând apartament 3
camere, confort I. Hune
doara, tel. 717752. (6614)

•  Vând motor tăiat
lemne TN 12 CP. Şoimiiş, 
nr. 60, tel. 668115. («515)

•  Vând Opel Record 20
E, stare bună. Tel. 613239, 
între orele 15—20. (6623)

•  Vând Dacia 1300 ele
mente 1310, stare bună. 
Deva, Zamfirescu, bl. A 6, 
ap. 23, sc. 2, tel. 629656. 
* («521)

•  Vând PC—XT IBM şi
livadă în Deva. Tel. 611330, 
după ora 16. (6622)

•  Vând instalaţie sate. 
lit completă Germania, 
225 000. Tel. 618441, după
ora 16. * (6629)»

•  Vând Mitsubishi Ga
lant 1987 argintiu, 2400 
cmc:, stare excelentă. Tel. 
617396 sau 094/116685. (6630)
- •  Vând apartament două 
camere, parter, Gojchv 
E 21. Tel. 619335. (6627)

•  Vând apartament două
camere. Hunedoara, str. 
Arenei, nr. 4, bl- B 2, ap. 
6, Micro 6. (5883)

•  Vând urgent aparta
ment două camere’. Hune
doara, informaţii tel. 715586.

(5885)
•  Vând butelie aragaz, 

două Dagii 1100 plus piese 
schimb. Tel. 722550. (5887)

•  Vând cuier hol, cana
pea, Hunedoara, tel. 715461.

(5891)
•  Vând avantajos re

morcă auto, nouă. Hune
doara, tel. 721015, după- 
ora- 16. (5892)

•  Vând butelie aragaz,
românească, preţ 50 000 lei. 
Tel. 717983. ' (5887)

•  - Societate comercială
din Arad, tel. 096/612806, 
telefax 09(5/(513148, vinde 
en gros mălai extra supe. 
rior şi furajer. Adaos, co
mercial zero. — (5890)

•  Cumpărăm apartament
2—3 camere. Tel. 626397, 
după ora 16. (6633)

•  Vând maşină de în
gheţată cu vitrină frigori
fică. Haţeg, tel. 770315.

(6439)
•  Vând Mercedes 200

Diesel, fabricaţie 1980, stare 
excepţională. Brad, tel. 
650444. (6641)

•  Vând teren intravilan. 
Geoagiu-Băi, eventual şi 
schimb similar în Deva. 
Deva, 61<©90, după t ora 30.

DIVERSE

•  In scurt timp inter- 
mediez recuperarea banilor 
pe AFA (maşini âduse din

Ungaria). Brad, _ te}. 095/ 
650662. T- * (6397)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Familie serioasă do
reşte să ia în îngrijire per
soană in vârstă, cu posibi
lităţi materiale precare, ce 
necesită îngrijire, în schim
bul luării în spaţiu. Su
portăm cheltuielile ce se 
solicită. Tel. 618916. (6605)

•  SC ALPH — TUR SRh 
cu sediul în Deva, anga
jează CONDUCĂTORI Â- 
UTO. Relaţii la tel. 623433, 
dimineaţa, între orele 6—9.

. (6624)

■’.W A W .V A S '.W .W W

•  SG Mihuţ Teo 
Doina SCS Hunedoara, 
str. Romanilor, nr. 51, 
■tel. 714752, angajează 
vânzâtor-barman şi 
muncitor necalificat» 

(5889)

w v v w A W w w w w w r
•  SG Agrement Turism 

SRL Deva, bdul I Decem
brie, nr. 18 angajează con
ducător auto care po
sedă gradele B, C, E, cu o 
vechime minimă de 10 ani.

(6625)
•  Societatea comercială

Snack Tropicana SRL an
gajează urgent bnrman- 
tspătar şi îngrijitoare. Re
laţii la tel. 611121. («331

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  A bir *■ a sari iment
'Vr.-a ,  n f / r  :■<> garsonieră 
i-a-UC' Mârăşti, bl >4 et, 
4,ap î i, '•'A.*.’’". Micro, 
Dacia. {«63*

•  Schimb apar r-t«sai 
,< ops-ieSate Deva in  f-d- 
nedoara informaţii tei, 
957/16131, to t  2834. (6140)

•  Sch mb garsonieră cen
tral ş* Dacia 1310 fahrk i

e 5'b . cu 'î artament 
două camere, central. De. 
va 612022. (6344)

ÎNCHIRIERI

•  Tineri căsătoriţi cău
tăm pentru închiriat a- 
partament mobilat sau ne
mobilat. Tel. 617096. (65041

•  Ofer de închiriat spa

ţiu (grajd) în Şoimuş. Tel. 
618925. (6609)

COMEMORĂRI
•  Cu aceeaşi durere în 

suflet, părinţii, copiii La- 
dislau şi Maria, sora, cum
natul şi nepotul reamintim 
celor care l-au cunoscut 
că, ta data de 26 mai 1993, 
se împlinesc 6 luni de la 
dispariţia celui care a fost 
LUKACS BELA (BELUŞ)

Lacrimi şi flori pe mor. 
mântui tău.

fou te vom uita niciodată!
(5672)

DECESE

•  Nepoţii, familia 
Hudrea Aurel Şi Miliai 
Glieorghe anunţă dis. 
pariţia fulgerătoare 
din viaţă, la numai 
45 ani, a unchiului lor 

GHEORGIIE 
DIACONU

îi vom păstra o veş
nică amintire. (6634)

•  Cu nemărginită 
durere, soţia, - fiicele, 
ginerii şi nepoţii a- 
nunţă "recdrea in  c- 
ternitatc la numai 44 
de ani, draguh I lor 

OCTAVIAN MUNTEAN 
|TAVI>

înmormântarea t<> 26 
mai 1993, la Mihă- 
ieşţ 1*5 vom păstra n 

amintire.
(6619)

m Ne desţfârţî cu 
marc durere fie dra- 
gui nostru frate. cum. 
nat şi unchfl 

OCTAVIAN MUNTEAN 
Ai plecat mult prea 
devr îme ia. im a m i 
fără întoarcere t , Nu 
te- vom uita niciodată, 
î .v* dragă? (6619)

ş  Salariaţii de la Loto 
sunt alături de colega lor, 
Irina Muntean, la greaua 
pierdere suferită prin de
cesul soţului 
OCTAVIAN MUNTEAN 

(TĂVI)
Dumnezeu să»I odihnească 
în pace! (6616)

- - - - -  ■_ I

IJ i  FRONTIERELE CUNOAŞTERII \

O întâlnire cu omul enigmă, extra sens de 
falie internaţională.

L E O N A R D O  
LEONID IVANOV

o mare şansă pentru sănătatea dumnea
voastră. ’

Şedinţele au loc la :
•  HUNEDOARA — 27 — 28 — 29 mai* 

la clubul „SktelruTgistaF*;
•  DEVA _  30 —• 31 mai şl 1 iunie la Casa 

de Cultură.
Biletele se găsesc zilnic lă Ciuta si Casa dă 

Cultură. (4632)

7 \ 
FIRMA GERMANA „GABOR-REISEN" \

Efectuează, începând cu hma mai 1993, 
TRANSPORT RAPID DE PERSOANE la tari
fe reduse si confort maxim pe ruta: DEVA — 
NURNBERG — HEILBRONN — STUTTGART 
— KARLSRUE — MANHEIM, cu autocare ul
tramoderne, dotate cu aer condiţionat şl Circuit 
video-tv.

Plecarea din gara Deva, ora 7, şi sosire la 
destinaţie a doua zi. Rezervări de locuri şi re
laţii suplimentare la telefon 612331. (4522)

R.A.G.C.L. DEVA

Anunţă

Toţi consumatorii de apă racordaţi la con
ducta de aducţiune 0 1000 Haţeg -— Deva, pre
cum şi din oraşele Haţeg, Călan, Simeria şi mu- 
nicipiut Deva, că in data de 27. 05. 1993, ora 7, 
până în data de 28. 05. 1993, ora 7, se va sista 
furnizarea apei pentru remedieri avarii şl re
vizii generale la conducta 0 1000 Haţeg — 
Deva, precum şi spălare rezervoare 2 x 2000 mc 
Deva.

In municipiul Deva se va întrerupe şi fur
nizarea apei calde menajere în perioada enun
ţată mai sus. (4576)

UNIVERSITATEA ECOLOGICA DEVA

FACULTATEA DE INGINERIE ECONOMICA 
ÎN TURISM SI COMERŢ INTERNATIONAL 

A N U N Ţ *® .
CONCURS DE ADMITERE 
Pentru anul universitar 1993—>1994, în data 

de 8 iulie 1993. Înscrierile se fac în perioada 1 
iunie — 6 iulie la sediul Universităţii din Deva, 
str. 1 Decembrie, nr. 28.

Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta 
buletinul de identitate şi 2 fotografii 3/4.

- Informaţii suplimentare la telefoanele: 
6118: ; 611850/132,

1ta
*tar '
I
ta-

1
■ tar;

1ta -

I%v
1

I

I■ ta.:
i"tar".
I'.%5V
I-taI: ta >Ita
Ita
I

i
R.A.G.CA. HAŢEG

Aduce' la cunoştinţă agenţilor economici şi | 
asociaţiilor de locatari ca in caz de neactţitare v 
a datoriilor in termen de 10 (zece) zile, va l 
sista furnizarea apei reci, începând cu data de l 
1 iunie 1993. ' - (4628) i

------- j
CONSUMCOOP ORĂŞTIE

Angajează de urgenţă, prin concurs, ce va 
avea-foc In data de 26 mai 1993, ora 11, la se- 
diul unităţii.

•  LUCRĂTOR GESTIONAR la magazin il 
alimentar Palia, cu licitarea volumului dc ac
tivitate.

Condiţii: de preferinţă calificare în comerţ.
Informaţii suplimentare la compartimentul 

personal. -
Telefon 641716. . (1153)

SC — AFRO TERA — SA SIMERIA

I-ta- ■
I
s;
I 

I 

Ita
l

i
j

Lansează ofertă pentru executarea de lu- j 
crări de reparaţii la sediul propriu, după cum | 
u rm e a z ă : |

•  revizie şi reparaţii acoperişuri;
•  revizie şi reparaţii încălzire centrală, e-1 

ventpal montarea anei centrale termice;
•  vopsitorie barăci metalice; *
•  zugrăveli şi vopsitorie Ia birouri. i
Relaţii se primi sediul firmei. »
Ofertele in vederea licitaţiei se vor depune |

până la data de 10 iunie 1993, iar licitaţia va > 
avea loc pe data dc 14 iunie 1993, ora 8, la sc-1 
diul firmei. (393) j

; .  - ’’-V": • ’ --‘f; ■■ - /.' v ;  tav
■ S.C. „I.C.S.H.“ — S.A. HUNEDOARA |
; ■ ■■■■ ... r."'- ’ -■ :■ ■ '■ tai:*

Vinde prin licitaţie pUbScă deschisă mij- i  
loacc fixe. Licitaţia va avea loc vineri* 28 mal |  
1993, ora' 12, la Baza de Utilaje din str. Carpaţi. J

Relaţii la telefon 713050 — int. 229. (CEC) |

S.C. ENERGOCONS3K1JCŢIA S.A. 
BUCUREŞTI — SUCURSALA 

DEVA MINTIA

cu sediul în Mintia, str. Şantierului, nr. 1 
Angajează urgent pentru filialele din Deva 

şi Faroşeni dulgheri cu experienţă Şi calificare 
pentru lucrări industriale.

Relaţii la biroul P.O.N.S. telefoanele 613220, 
613221, interior 18. (13991
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