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şi bine clădiţi şl au 
ipersul, dacă nu milită
ros,' cel puţin ferm.
' 11 Văd o dată pe săp

tămână — miercurea. 
Spat întotdeauna proaspăt 
bărbieriţi, fcu hainele căl
cate impecabil, ca încăl
ţămintea lustruită >glin- 
dă. Ochii le sunt lim
pezi, chipurile sobre. Nu 
pot zice că zâmbesc şl 
râd rar, dar nici că a- 
buzează de acest gest. 
Vorba le este însă scurtă, 
decisă şl nu se joacă cu 
cuvintele. Când spun ee- 
va, păi ăla e un lucru 
sfânt, nu îngăduie ne
ascultare.

Dar cine sunt băieţii? 
Gardienii, adică cei ce îi 
aduc pe. oamenii aflaţi în 
haine vărgate In faţa 

‘ complotului de judecată 
al Tribunalului jude-
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ţean. iLucru ce se întâm
plă în fiecare miercuri, 
când se judecă faptele 
'de o gravitate mai mare 
cum ar fi tâlhăriile, cri
mele, violurile şl ten- 
tntlvel Irg; e  de <-■ sst■* 
Băieţii au grijă de ast
fel de oameni cu foarte 
mare atenţie. Unii văr
gaţi au eătuşe la mâini, 
alţii sunt legaţi doi câte 
doi.

După ce-i conduc în 
boxă pc arestaţi, băieţii 
stau cu ochii pe el, nu-i 
lasă să vorbească cu cei . 
din sală şi stau pe cele 
trei părţi deschise ale 
boxei. Doi în spate, doi 
pe lateral, iar unul în 
faţă unde se află un geam 
mal tot’ timpul deschis, 
ca nu cumva unuia din
tre încătuşaţi să-l vină

ideea sâ sară „pe geam 
sau Ic* cei ce judecă. Este 
adevărat că n-am avut 
încă la noi asemenea ca
zuri, dar orice act ne- 
«âbuit trebuie prev es it 
Intr-o anumită zi a fost 

în faţa instanţei^cel ce a 
violat şi a omorât o fe
tiţă, A fost adus singur, 
păzit de cinci gardieni. 
Ginova l-a zis şofulul de 
patrulă să £>”* atent că 
unchiul. fetiţei ucise a 
proniis : ă-î 'n  li - viaţa 
criminalului; cum se va 
Ivi' ocazia,

'— Ştim, a spus pluto- 
nierul adjutant, cu chi
piul ţ*  ceafă cum îi stă 
în obicei. Suntem pe 
fază... •

Nu s-a întâmplat ni
mic tn ziua aceea şi nici 
altă dată. Au cu toţii pis

toale la centură şi nu de 
puţine ori îşi ţii» pumnul 
drept sprijinit pe tocul 
revolverului, E-am în
trebat pe ' unul odată — 
în glumă — dacă au 
gloanţe în armă şi o vor 
folosi, dacă este cazul.

— Bineînţeles, ne-a 
răspuns fără nici o ezi
tară. Conform legii.

Ar putea să creadă 
cineva, „ după ce citeşte 
aceste rânduri, că băieţii 
de care am scris ar fi 
nişte oameni care se deo
sebesc de ceilalţi. Nu este 
aşa. Sunt oameni ca 
şi cel din jurul lor, doar 
profesia este de o factu
ră specială, îi distanţea
ză ■ oarecum, atunci când 
se află în exercitarea 
el. în  rest, sunt oa
meni ca mine, ca dum
neavoastră, ca fiecare I 
dintre noi.

TRAIAN BONDOR

În atenţia cititorilor
Abonamentele la ziarul „Cuvântul liber" 

pentru, luna iulie se fac la oficiile poştale, fac
torii poştali şi difuzor» de presă, până la data 
de 29 iunie a.c. inclusiv.

Costul unui abonament este de 300 lei, la 
care se adaugă taxele poştale.
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Nu le este frica de
D um nezeu?

Mă numesc Andronache 
.v- in, sunt iemieiiiai tn 
oraşul Haţeg, strada \u- 
rel Vlaicu, bloc 1 ABG, 
ap. 46 şi sunt salariat la 
Banca Agricolă .Haţeg : - —> 
>,j. referent -r, ca4*-Jt ser 
viciului contabilitate. O- 
cup postul respectiv din 
luna mai 1990, când am 
fOst angajat în urma con
cursului organizat da 

;i  r» »» terminare i 
liceului (anul 1987-j şi 
până hi mâi 1990 am lu
crat la I.P.IJC..F, Haţeg ca 
muncitor conform s Jpar- 
tjţţei primite. Sunt şi 
student la fără frecvenţi 
w. Facultatea de Drept.

,Mă adresez dumnea
voastră în speranţa că 
voi fi ajutat. Conduce
rea. unităţii — atât a fi
lialei Haţeg, cât şi a su
cursalei judeţene a Băncii 
Agricole îmi fac viaţa im
posibilă în unitate pentru 
a mă determina să plec 
— aşa cum m-a amenin 
ţat domnul director Li- 
nener, fără martori că „nu 
te dau eu afară, dar vei 
pleca singur". Se poartă 
inuman cu mine pentru a 
se răzbuna indirect pe ma
ma mea, care a lucrat a- 
colo peste 2g de ani şi 
a plecat în anul 1992. Eu 
nu sunt în măsură să ju 
dec de ce a plecat mama 
mea, de ce nu s-au înţe
les, nu îmi pot judeca

părinţii, dar nu este co
rect să se răzbune pe mi
ne. Deoarece eu îmi văd 
de treabă şi legal nu au 
ce să-mi facă, mă şica
nează jnereu, iar eu, ca să 
mă apăr şi să îmi obţin

DIN SCRISORILE 
PRIMITE DE 

REDACŢIE

drepturile, bineînţeles că 
trebuie sâ mă adresez fo
rurilor ierarhice, iar dum
nealor mă califică „recla
magiu".

Vă spun numai câteva 
dintre şicane care se pot 
verifica: mi se dau or
dine contra legilor şi nor
melor băncii. Dacă nu e- 
xecut ordine verbale şi 
pretind să ml se dea în 
scris, şefii se supără şi mă 
am eninţă} deşi majoritatea 
•«■oan n. lor dir cadrul ser
viciului întârzie în fiecare 
zi, pleacă mereu la cum
părături sau la o cafea, 
mie nu mi s-a dat voie 
să plec la policlinică, pen
tru  a face o radiografie 
dentară; pentru a se răz
buna pe mine m-au obligat 
sâ plee în concediu pe 
anul 1993 în februarie, fă
ră a mă consulta în prea

labil ; culmea abuzurilor 
este că sunt nevoit să 
renunţ la facultate după 
ce am cheltuit foarte mult, 
deoarece nu au vrut 

' să-mi dea chenzina a  II-a' 
pe luna mai şi nu am a- 
vut bani să plătesc taxa 
de 25 000 lei — diferenţa 
pe anul 1993.

Aceşti o a m e n i  nu 
se tem de Dumnezeu, nu 
sa gândesc că au şi ei 
copii, că nu pot să nu 
respecte legile ţării şi să 
facă ce vor ? Oare aceasta 
este democraţia ? Gum îşi 
permit să se poarte ca pe 
moşia lor ?

In  speranţa că mă veţi 
ajuta, vă mulţumesc.

SORIN ANDRONACHE, 
Haţeg

Venituri la bugetul local
Consiliile locale se litate. Astfel acţionează 

plâng şi pe bună drepta- şi consiliul local din co-
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I ............................ .
|  sari pentru fiecare loca- calităţi. Ea gater, de pil-

te că n-au bani întru
cât sumele alocate da la 
bugetul central sunt foar-

muna Sarmizegetusa. In
stituţia a luat din pa
trimoniul fostului G.A.P.

te mici. Aşa este, dar un gater, o moară pentru 
unele nu se mulţumesc măcinat furaje şi un se-
să se lamenteze, ci ac
ţionează concfet pentru

lector. Aceste utilaje 
stau la dispoziţia popu-

a se atrage la bugetul laţiei, nu numai din co- 
local bani atât de nece- mună, ci şl din alte lo-

dă, vin oameni din toa
tă zona Haţegului şi 
chiar de mai departe. Din 
serviciile respective con
siliul local Sarmizegetusa 
a realizat — cum ne-a 
spus dl Ştefan Socaci, 
contabilul şef al institu
ţiei —, -numai în perioa
da trecută din acest an, 
venituri de peste 690 000 
lei. (TR. B.).

© CĂMINUL CULTURAL DIN 
VAŢA DE JOS, cu sprijinul 
Inspectoratului Judeţean de Cul
tură şi Centrului pentru Conser
varea şi valorificarea tradiţiei şi 
culturii populare organizează, 
duminicS, 13 iunie a.c., în parcul 
staţiunii din localitate, un festi
val Interjudeţean de muzică 
populară. Printre invitaţi se o- 
flă r  Drăgart> Muntean, Mariana 
'Angliei, Mariana Deac, Rodică 
’Ardelean şt Ana Banciu. Organf- 
v i o St s n  cază iul i, niri a, on- 
5orilor i Romtelecom, S.C. Impex

Casino, S. C. Raluca—Roxana, 
Comex Ponorul, Damian S.N.C., 
S.C. Bel-Amy, Sile S.N.C., S.C. 
Crecon s.a. (N. T.).

©  GEST FRUMOS. Dna Vir- 
ginia Petrescu, din Deva, a venit 
la redacţie să ne anunţe că a 
găsit o bicicletă în spatele ma
gazinului „Ulpia". Dna a predat 
bicicleta găsită la Poliţia Muni
cipiului Deva, de unde păguba
şul o poate recupera. Un gest 
frumos, care merită respectul 
nostru şi mulţumirile proprieta
rului. (V. R.j.

© PRIMENIRI PENTRU CAM- 
* PANI A  AGRICOLĂ DE VARĂ. 

In virtutea unor bune relaţii sta
tornicite în timp între unităţi a- 
gricole din judeţul Timiş şi Au
tobaza de Transport Auto Haţeg

(azi S.C. „Haţegtrans" S.A.), în 
curând vor pomi de la Haţeg 
spre societăţile comerciale „Agro- 
geam“ din Gearmata şi „Timiş- 
jam“ din Jamul Mare, câte pa
tru autovehicule, solicitate pen
tru campania agricolă de primă
vară la transportul orzului şi 
grâului din câmp la magaziile de 
depozitare. In aceste zile celor 
opt maşini li se fac ultimele 're
tuşuri. In 15 iunie se vor pune 
pe roţi spre ogoarele pâinii. 
(D.G.).

© COMERŢ CIVILIZAT. In 
timp ce majoritatea magazinelor 
alimentare din judeţ îşi restrâng 
spaţiul şi îşi reduc gama sorti
mentală a ofertei, alimentara 
rir. 9 din peva, str. Horea, bloâ 
4 (autogara veche), încearcă să

demonstreze că se poate face in 
continuare un comerţ civilizat. 
Alături de o bună aprovizionare, 
colectivul de aici este preocupat 
şi de estetica magazinului. Zu
grăvelile şi vopsitoriile efectuate 
de curând aici oferă Cumpărăto
rilor o ambianţă agreabilă, civi
lizată. (T.I.).

© RESTANŢA din Divizia Na
ţională dintre Dacia Unirea — 
„U“ Cluj, disputată joi, în ca
drul etapei a 31-a, s-a încheiat 
cu scorul de 4—2 în favoarea 
gazdelor, (S. C.f.
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■  MOSCOVA. — Starea 

sănătăţii iui Raslan Has- 
bulatov, preşedintele _ par
lamentului rus, s-a înrău
tăţit astăzi, şl el a fost ne
voit să părăsească sala de 
şedinţe, înainte de a lua 
cuvântul în cadrul Confe
rinţei Constituţionale — 
transmit Itar—Tass şi 
France Preşse.

Şeful serviciului de pre
să al parlamentului rus, 
Iuri Marocenkov, a expli
cat că Ilasbulatov este ex
trem de surmenat.

■  CHIŞINAU. — Agen
ţia Moldova-Pres relatează 
că Strobe Talbott, ambasa
dor cu împuterniciri spe
ciale ţi consilier 'pentru 
noile state independente al 
Secretarului de Stat al 
Ş.U.A.. şi Toby Găti, direc
tor in Consiliul Naţional de 
Securitate al S.U.A., s-au 
aflat în Republica Moldova 
în cadrul unui turneu -di
plomatic efectuat, din în
sărcinarea preşedintelui 
american, intr-O serie de 
ţări foste componente ale 
U.R.S.S.

La Chişinău, demnitarii 
americani au fost primiţi 
de preşedintele Republicii 
Moldova, Mircea Snegur.

tn cadrul convorbirilor,. 
Strobe Talbott a manifes
tat un interes deosebit faţă 
de modul în care se desfă
şoară reformele economice 
şi politice, procesul depă
şirii consecinţelor conflic
tului din raioanele de est 
ale ţării şi rolul misiunii 
C-.N.C.E. in acest sens, 
reafirmând sprijinul Guver
nului S.U.A. pentru inde
pendenţa şi Integritatea 
teritorială a Republicii 
Moldova.

Statele Unite, a menţio
nat el, susţin eforturile 
conducerii Republicii Mol
dova privind retragerea 
neîntârziată şi completă a 
forţelor militare străine de 
pe-teritoriul Moldovei, in 
conformitate cu deciziile 
C.N.C.E.

Preşedintele Mircea Snu 
gor a menţionat că spri
jinul Statelor Unite —* atât 
direct cât şi prin interme
diul organismelor interna
ţionale — în soluţionarea 
problemelor politice şi e- 
conomice are pentru Mol
dova o importanţă deosebi
tă. El şi-a exprimat spe
ranţa că guvernul S.U.A; 
va 'manifesta şi pe viitor 
aceeaşi atitudine favorabi
lă faţă de Republica Mol
dova. Preşedintele Snegur 
şi-a exprimat îngrijorarea 
în legătură cu soarta de
ţinuţilor poliţiei de la Tl- 
raspol şi a solicitat sprijin 
din partea S.U.A. în ţo 
priveşte transferarea a- 
cestora către autorităţile 
de la Chişinău*
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La trei ani ţi jumătate 
d« i >* ţia _*,*■. ii cera- 
brie, frontul speranţelor 

noastre — am numit Fron
tul Salvării Naţionale — 
declarat ca existenţă pur 
şi simplu în seara zilei 
do 22 decembrie 1989, 
proclamat partid politic 
o lună şi ceva mai târ
ziu, sc pregăteşte să facă

to ii sus, frontul «gieran- 
ţelor noastre din seara de 
22 decembrie a murit 
«au e pe cale să moaşă. 
Convenţia de la Constan
ţa a Frontului Salvării 
Naţionale a hotărât că a- 
ceastă siglă nu mai co
respunde programului 
partidului şi momentu
lui istoric la care se a-

Frontul care a 
m urit... pe front

ultimul pas pentru ieşirea 
di' pe scena istoriei.
. ' Mai întâi a fost marea 
scindare, când trandafi
rul s-a multiplicat în 
patru, de o parte a bari
cadei buchetul de trei 
— de cealaltă trandafi
rul „primordial". Fiecare 
dintre cele două partide 
ale rozei păstrează, în. si
glă sau intacte, cele trei 
iniţiale P.S.N,, respectiv 
Frontul Salvării Naţiona
le şi Frontul Democrat' al 
Salvării Naţionale. Partid 
de guvernământ n-a pu
tut deveni decât unul, 
respectiv cel al buchetu
lui. Ofuscat de insuccesul 
electoral, trandafirul sin
guratic a refuzat oriee 
participare la  guvernare. 
. Acum, cpm spuneam

flă ţara. F.S.N. a deve
nit P. D. adică Partidiâ
: r vt.-.-'. . i avi •».i-rvi iX .rf —.AuîaJ painfWiti O
vreme în denumire (între 
paranteze) vechile iniţia
le. In limbajul politic 
comun va in tri eâ Parti
dul Democrat nu ca 
P. D. (F.S.N.), căci aşa-i 
rământd, dpcă poate, el 
face economie de cuvin
te.

Pe de a ltă . parte, dom
nul Soleam* 3-- ,personali
s t e  marcantă a ‘ F.D.S.N.
*T a anunţat 1% Iaşi in
tenţia de transformare’ a 
denumirii partidului . M " 
P.S.D.N., în desfăşurare 
— Partidul Social-Dmno- 
crat Naţional. Aşadf i , re
gele a murit, trăiască 
regele !

Are românul o expre
sie când este vorba de
spre moarte: 3iee e l: 
„Cutare a murit de moar
te bună" (ca şl cum moar
tea ar putea fi bună), 
spre a deosebi moartea 
naturală de cea acciden
tală. Aşa mă întreb şi 
eu când scriu aceste rân
duri : a murit de moar
te bună acest rege — 
front 7 Nu, frontul a mu
rit pe front, secerat în 
lupta pentru putere. Pen
tru o moarte naturală 
este prea devreme, căci 
naţiunea nu este nici pe 
departe salvată, nici de 
pericolul restaurării de 
orice fel, nici de cel al 
subjugării economice a 
ţării. Frontul care-şi pro
punea generos în 22 -- de
cembrie salvarea naţiu
nii nu şi-a. Îndeplinit mi
siunea asumată pentru că 
a devenit partid şi lide
rii lui s-ou împătimit 
prea eeped* de guşii# pi£c 
terii ca $ţpp în şir», ca, 
■M m batt»:^|>entr#^ogf,, 
ţie personali, Vaurisiati 
de gloria pe cane banul o 
dă puterii şi invers. Şi 
atunci încotro s ă n e  în, 
dreptăm s p e r a n ţ e  le , 
Doamne ? An politicienii 
un răspuns acceptabil 
pentru cei peste 16 mili
oane de români care 
alcătuiesc electoratul ţă
rii ?

ION CIOCLEI

Cu grijă şi dragoste pentru copii!
Grădiniţa Nr, 9 din De

va este o instituţie cu
noscută şi extrem de cău
tată de părinţi pentru ca
litatea muncii şi dragostea 
cu care se apropie de cei 
mici educatoarele Anişoa- 
ra Cişmaş, Marian i Gâr- 
• .. Eleonon Negru, M: .ri? 
Sângerean, însăşi directoa
rea lor, dna Letlţia Faur. 
Vizitând grădiniţa rămă! 
impresionat de grija cu 
care aceasta este gospodă- 
i „i C i extrem de
trăgător al ălilor ut cla

să, dotate cu tot ce este 
necesar, împodobite cu 
gust prin grija educatoa
relor şi cu ajutorul părin
ţilor. Grădiniţa este «ea 
mai Solicitată din Oraş, în
trucât este singură din 
zona Progresului, Deccbal, 
libertăţii, Creangă. Au 
fost recenzaţi 530 de copii 
demni de a fi grădinaşi, 
dar au  pot fi primiţi Aecg| 
H'âlfânuni'iâo, nici «eeastl 
cifi# ncfifetâ legal geostis, 
tuită. De ‘■ăjki appr « .s e 
rie de grewfeii ostd -yŞ-a 
încercat nu o dată să fie 
depăşite de către Ipspeo-:.
toritul Şcolar 3v&%e9n _ şl :
conducerea* instituţiei.

„Cu un copil nu  ţe  pşjţi 
comporta rts «I n» an pa
chet, ne spunea dna Leti- 
ţia Faur. Asupra lui tre
buie să te tf.-iiîcl cu 
jă şi dragoste» educatorii 
mai mult decât părinţii,, 
pentru că unii dintre a»

ceştia din urmă nu au no
ţiuni de pedagogie. întru
cât nu  există un spaţiu 
suficient pentru dezbrăca
rea lor, dimineaţa şi la a- 
miază este un adevărat 
coşmar pentru părinţi, co
pii şi educatoare cu dez
brăcatul şi îmbrăcatul. 
Toţi roiesc ca un stup de 
albine. S-a încercat chiar 
o planificare a luării a- 
casă'a celor mici la orele 
prânzului : 1a 12 vin o par
te 4 ih părinţi, alţii la 12,10; 
1?,20. . ,  Inspectoratul Şco
lar i \e  sit cu idee. ă in 
chidă terasa din spatele 
clădirii. Dar nu s-au gă
sit banii necesari datorită 
creşterii exagerate a pre
ţurilor la materialele de 
construcţii".

Conducerea grădiniţei, 
părinţii fee un apei 
flet la Consiliul Municipal 
pentru a sprijini o astfel 
de inttţatitfe. Aceiaşi & m  
Oile • afeesat uneg posibili 
Sf^nsosf • « mm - V y î« -

ţii, producători de mate
riale de construcţii, altor 
osietâţi comerciale asgss.- 

bile să sprijine instituite» 
în ultimă' instanţă pe pro
prii lor - copU. 
tui Şcolar a făcut tot ce a 
fest cb putinţa âm }Uf*m 
sa, .gurând mobUiernl 
necesar ae o cabtete d&o- 
sebită, matenaiul didtic- 
tic etc i* red ' n «ă până 
la urmă se vor găx» oa
meni cu dragoste de pă
rinţi care să sprijine gră
diniţa , în inebiderea tera
sei, unde copiii ar găsi, 
în  sfârşit, spaţiul necesar 

se pot dezbrăca ** ti
rania hă nuţele, o de 
spe ţacoie unde «Vţî *t»t- 
leze talentul de creaţie şi 
interpretare' care, ia «- 
ceastă vârstă, îl au cu cO- 
rals. P t  § bwmriN 
imensă în numele căreia 
n u . trebuie să ne. zgârcişi 
sau. ''fg£T :'îău*;.!:ilâi:>
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Consilierii cunosc 
„pulsul" vieţii oraşului, 
îl duc spre mai bine...

Convorbire cu dna ELENA MAN, 
secretarul Consiliului Local Brad

~  Păcat că nu aţi fost 
ieri la noi. Am avut şe
dinţă de1 consiliu. Ara 
d e z b a t ‘ probleme taâjo- 

penţri • Rţa orăşuîu 
nostru’— ne spunea dna 
Elena Stan.

— Dar la flecare şedin
ţă analizaţi, tjţabateţl tot 
felul de probleme. Ce se 
rezolvă ?

— Multe şi grele. Cei 19 
consilieri a i noştri iau zi 
de zi „pulşul" vieţii oraşu
lui, al oamenilor lui. Vin

e '0 ura i . ţ din u  >v 
locul cetăţenilor, fac pro
puneri pentru a Îmbunătă
ţi situaţiile deficitare. ..

— Si exemplificăm,' d»»a 
EU Mdr-,

— Da, în dom enii asi
gurării asistenţei medica
le, dl dr. Constantin Ble- 
jan, bun şi profund cu
noscător al situaţiei 'la z ţ  
nu numai că face propuneri, 
dar acţionează concret pen
tru îmbunătăţiri, pentru a 
veni în ajutorul omului 
ajuns la suferinţă ■Aseme
nea dumnealui sunt şi 
consilierii dristin Leucean, 
Viorel Băda, Viorel VuJ- 
turar ,Ioan Faur, Sârbu- 
Negrea Partenie. Dar ţin 
să subliniez că; toţi cei 10 
consilieri sunt, oameni ac
tivi, ţin o legătură per
manentă cu cetăţenii, se 
zbat pentru a le rezolva 
problemele .în lumina le
gii, bineînţeles.

—■ Care este. dna secre
tar Elena Man, sistemul de 
lucru cu consilierii ?

— Ne întâlnim o dată pe

lună In şedinţe -ordinare. 
La cerinţe facem şi şedin
ţe extraordinare. Ordinea 
de zi este viaţa,, cerinţele, 
problemele oamenilor. Dat 
o facem cunoscută.
ţpe. Materialele s u n t  
pregătite, se pot consjilta,, 
gentru ca la şedinţă- toţi 
consilierii să fie în cu
noştinţă de cauză, să vină 
cu idei, sugestii, propu
neri. Ca în  fihalţ sâ.stâbi-

tm cele mai bune soluţii 
s i ezolv i re.

v — Pentru şedinţa de 
juna aceasta ce r-aţî pro
pus să dezbateţi, s i  rezol
vaţi ?
; — Mai multă corectitu

dine în reiferâzaiiil buţe- 
ijilor de aragaz, «ăţ ’iriai 
multă chibzuinţă . ad".

; ministrârea bugetului lo
cal, «urâţenia şjţjnfrumu- 
s» |  tren o aşul d ru,
respectarea regulilor de 
convieţuire socială, atitu- 

1 dine fermă împotriva a- 
buzurilor de orice fel. Ea 
diverse vor fi mai multe 

. opinii, bineînţeles...
— Cam cât durează o 

şedinţă a consilierilor ?
— Două, trei ore. Cel 

mult.
— Primarul participă?
—- Întotdeauna, Prima

rul, viceprimarul. Toate 
treburile puse in dezbate
re se chibzuiesc împreună. 
Se alege soluţia care poa
te aduce cele mai bune fo
loase brădeniîor noştri, oa
meni harpiei, vrednici, 
destoinici, inimoşi'

- A consemnat 
GH. I. NEGREA

Desen de CONSTANTIN GAVRILA

Deşi satisfacţiile nu mai 
sunt aceleaşi, ne 
îp  primul râpd fe 
băneşti, instructorii — : 
todişti, conducerea Casei

sunt încă contaminaţi de 
microbul pasiunii şi al
hawufciî bine # cn t. ^Alt-

EL BODEA

Tot în această _periasţţţă 
mg&mksâi ».,» spaeiieei» 

matur* Mrft, Top amrt». 
zând probe artistice tn eare 
au fosţ angrenaţi eieyi <j0

- *a
pul Şcolar Metalurgic, fn- 
trtcerea uşpnâagă sj se a v

- ţiridă .. : tutur#

laşi... |iw ile făcut!
fel nu am mai fi pe aici, 
ne spunea dl Mircsa Go
lan, pentru şalariul pe ea- 
re-1 avem., Dacă stau să 
mă. gândesc bine, dacă nu 
âm face nimic, ca şomeri, 
am lua, probabil, 15 000 
de lei. Aşa, salariul alunge 
la 30 000 4e lei“, .. .

Dovadă a strădaniilor, 
animate de pasiune, se 
poate menţiona că aici 
şi-a reluat activitatea an
samblul folcloric „Haţe- 
gana“, de care se ocupă 
chiar directorul Casei de 
Cultură, dl Nicu Gheor- 
ghianu. In ziua vizitei noas
tre, dânsul pleca în Un
garia pentru rezolvarea a- 
mănuntelor unui turneu ce 
se va organiza, In curând, 
în judeţul înfrăţit cu Hu
nedoara. S-au făcut repe
tiţii serioase, s-au prezen
tat spectacole de verificare 
şi radare la Lelese şi Hu
nedoara. Ansamblul ate ca 
olişti imtrumentisti. şi vo 

caii pe Voicu Stănescu, 
Glieorghe Aramă, Viorica 
Brânduşan; un taraf şi 
formaţia de dansuri bine 
puse la punct.

liceelor din ra Oh fripta.
Pentru: şcolile ' : gBAerdfe . 
s-au cteSfăŞorm caru?vaitK£ 
oonc xfVMi peot *u dbie 
im di te cos urne dotam «e 
premii. Grupul „Rock Die
sel", nou înfiinţat, a pav> 
ticipat la un festival de 
gen la Buzău, preemn 
la o manjfeştare organizată; 
de revista „Salut"’ la 
va. îri 29:iuhie, 1& BisăriMt 
catolică a avut loc uh abă»: 
cert de chitară clasică. I^i 
rândul ei, formaţia db
tru a prezentat .areiitifj#, 
cu piesa „Carambol", *fer 
teatrul de păpuşi .dŞpgi 
lează“ a oferit mai multe 
spectacole pentru copiiî ifiĂ 
grădiniţe. : ■

în res o- uţia este
obligată ’ sa facă « 
la sânge ia iluminatul e- 
lectric, iar in toamnă •— 
iarnă, aceste economii se 
vor extinde la agentul ter- 
mie Aşad ir, icuk , ia.
tuneric, ia r ' în, iarnă cif 
şuba în spate, ca pe vre- 
mea odiosului Paşii 
in te sunt greu de făcut.

M1NEL BODEA

Nume de sa te  v ecN  rom âneşti hunedorene 
de pe Valba Stresului

STREI, sat aparţinător 
oraşului Călah. lângă bL ' 
serica din localitate, da
tând din secolul a l XIII- 
lea, s-a descoperit un grup 
«te clădiri romane din sec. 
II -n i d.G. In 1494 un do- 
cument menţionează pe 
cneazul român Ladislau, 
fiul lui Petru din Steel 
(Zeikfalva). Numele • ofi
cial al’ satului provine de 
la cel a l familiei cne- 
ziale româneşti Zaicu. In 
1453, localitatea este a- 
testată Strigfalwa, Strig 
redând românescul Strei.

STREI-PLOFI, veche de
numire a satului Plopi, 
comuna Bretea Română. . 
i  menţiune «Vi.* nvc,?.- 
tarâ a satului în 1453 este 
Strei, iar a doua, In 1418, 
Plop. Numai in 1760 — 1762 
denumirea este Strei-Plop 
prin unificarea celor-două 
x t t  în  1854, locaHtateţ

avea. 307 locuitori, iar |n  
îSM dîri cei 328 lbcaitori, V' 
327 erau rom âni,.............

STREI-SACEL, sat a- 
parţinând oraşului Călah. 
Pe teritoriul satului s-au 
descoperit substrucţiile u- 
nui vicus (sati -roman. In 
prima atest: 'cumenta
ră din 1392, io janta tea are 
denumirea Satu Mie, ■ din 
1440 până In 1750 are de
numirea Săcel, iar din 
1805, Strei-Săcel. Toponi
mul Săcel provine de ia a- 
pelativul săcel, de fapt 
să(tucel), adică sat mic. în 
1854 avea 295 locuitori, tar 
în 1919 ,din cei 310 locui
tori, 306 erau români. ;

STREl-SANGlORGlD . id
ealitate componentă a o- 
raşului Călan. Denumirea 
corectă, româneasoă a sa
tului, a fost Sângeorglude 
Strei (să se compare Sân- 
«fergiu de Câmpie, Sân-

giorgiu de Mureş, Sângior- 
giu & Păduf l ' i  tefitei: 
riul satului s-au descope
rit urme de zidării, ţigle, 
opaiţe etc. din vremea Da- : 
ciei romane. Prima atesta
re documentară datează 
din 1377. In 1404 este 
pomenit într-un document 
cneazul român Basc, fiul 
lui Nicolae din Strei-Sân- 
giorgiu, iar în 1453 şi 1457 
cnezii Dionisie şi Dumitru 
participă la adunări distric
tuale din Haţeg. In 1851 
satul avea 429 locuitori, iar 
în 191% din cei 456 lo
cuitori, 420 erau români.

SANPETRU, sat. în" co
muna Săntămăria Oriea. 
Pe teritoriul localităţii s-au 
descoperit fragmente ce
ramice de factură romană. 
Primele atestări documen
tare ale satului datează din 
secolul al XV-lea. Un re
prezentant al cnezilor ro

mâni din Sân petru, Şţt

ca jurat hcţţegan în 1411 şi 
în 1418. In 1443, satul ro
mânesc Sînpetru ; intră, în 
parte, in stăpânirea i  Cân- 
deştQor din Rău de Mori. 
In .145$. este menţJonat jşrin- 
tre satele aparţinând ' ce
tăţii Deva, cnejii: Rihail, 

fiul lui Stoica, Simte#, Stan- 
cul şi Vlaicui, fiii lui Vâl- 
cul şi Ştefan, participând 
în acelaşi an ia  adunarea 
cnezială di» Haţeg. In 
1508, cnejii români Dumi
tru, lovan şi Ladisiav din 
Sânpeteu s^teţ prezenţi la 
adtmarea cnezială ţinută la 
Fărcădinn de-. 30s. In '1 2 ^  
localitatea avea 86 Mcid- 
tori. t»  1854 un număr dh 
456 locuitori, iar In 1819 
din cei ;>î?- locuitori, ® i 
erau români. •' >

Dr. M1RCEA VALSA
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$igi8-, sprijinut'-' «o - 
«taţlei acordat formării 
ft dezvoltării pepinierei 
de fotbal este hotărâ
tor. Dar, tot atât de 
adevărat este că şi 
cettalţt factori — spon
sori, profesori şi pă- 
«ifflţi — au  contribuit, 
tU rtot ee au putut, prin 
tptijin  material sau 
fufamciar. moral, pentru
qfc tinerii fotbalişti deveni 
tâ f se pregătească în 
aofldiţii; bune, să-şi de- 
şăiârijfeaseă pregătirea 
Spfartivâ, să-şi pună In

CfWSTÎÂN BAtTMAN
mijlocaş

MULŢUMIRI SPONSORILOR, PROFESORILOR Ş l PĂRINŢILOR

CRISTI WTEBA 
în a in ta ş

JtOSfF SANPETREAN 
portar

BAN COSTBA 
fBMdoţ

CfcSWAN GAKJOB 
înaintaş

valoare talentul.
în toate confruntările 

din competiţiile acestor 
ani, sponsorii, părinţii

şl profesorii au fost a- 
lături de tinerii sportivi, 
i-au Încurajat şi sti
mulat să treacă peste

I

t/m-

\- .*■
1
-*■\
I«►
I*
I

1

PERFORMANTELE TINERILOR 
FOTBALIŞTI

După cum am mai, ânunţaf. echipa de ju
niori III Mureşul Deva, a cucerit titlul de vtee- 
campioană naţională (a fo tM . Această « laţii-  
Roată formaţie e compusă din efcvi al multor 
licee şi grupuri şcotara dnvcue. Anul t»M a fast 
primul im- pas iştr-u CompoBţie organizată de 
FJLF„ „Cupa speranţelor" ,ajungând fai finala 
pe ţară. terminând pe Iotul VI. In  anul urmă
tor, tot ia  fhtwlu pto' ţară ce a avut loc lu BU->. 
hUşi, tinerii fotbattţtfc, deveni au mai „săltat" 
•  treaptă, ajungând | »  tocul V. fa  campionatul 
1890— 91 nu M  ŞrgUtfalt această competiţie. 
Antrenamentele şi pregătirea riguroasă au con
tinuat insă, o» aceeaşi intensitate şl victoriile 
u-au încetat să vină.

In Campionatul naţional al cadeţilor, edi
ţia 1991—'92, juniorii III de ia  Mureşul Deva, 
după ee au eliminat echipe valoroase A n com
petiţie, printre care PeU. Timişoara, Unic. Cra- 
iova, F £ . Braşov, au ocupat locui III in finala 
pe ţară.

Formaţia tinerilor deveni, bine pregătită şi 
ambiţioasă, a atacat în atest an cu cBraj titlul, 
în finala pe ţară de Ia Constanţa şi â condus 
cu 1—0 până spre sfârşitul medului cu conos- 
cuta echipă a  Liceului de fotbal (Selena) Ba
cău. An urmat prelungirile şt băcăuanii au d- 
gaiat, iar vktoria au obţinnt-o fa  extrem is, ca 
8—7 ta lovitarile de la i i  m! Deven*ao devenii 
vicecampioni naţionali, specialiştii apreciindu-le 
evoluţia. Felicitări '

CIPRIAN BUTNARII 
fundaş

GIANI RADUCANESCU 
fundaş

CEZAR CIOBAND 
înaintaş

CLAUDIW HAIDUC 
mijlocaş

unele greutăţi inerente 
In orice Întreceri. Şi 
dacă fotbaliştii deveni 
au devenit vicecam-

pioni, e şi meritul a- 
cestor oameni minunaţi 
ce sprijină sportul —. 
sponsorii, părinţii şl
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j  CONDUCEREA TEIINfiCA A ECIflPEI *  j
J Antrenorul echipei/Ionel Stanca, ne-a de- I ■ <•

( clara t: „Fără sprijinul acestor inimoşi oameni * I
şi bineînţeles al asociaţiei, nu  am fi ajuns să |  ;

î  participăm la finalele pe ţară, n-am fi în si- * |
I  tuaţia de a  avea o echipă bună, încă în  plină î J
» afirmare. Mulţumesc acestor oameni eu sufletul |  j
I pentru sport şi pe această cala, condăcerti aso- j  ţ,
î  cîaţiei şi clubului Mureşul Devă, omului de |  *

I fotbal Ionică- Macavei şi celor de acasfl ’ care «. »I
rn-au înţeles şf ajutat în actiritateahnea". 1 I -

L , —________ ______ 1

SPONSORII JUNIORILOR 
DEVENI

•  S.C. „Artemis” DeVA {dl. C-tin Li
tera) •  S.C. Avicola Mintia S.A. •  S.C. 
Cartel SJLL. Cin], Şantierul Deva (ing. 
Victor Pascu •  Regia A ut a Cuprului — 
Sucursala minieră Deva •  LIDO Deva (dl. 
Ilie Fierea) •  Cantina Restaurant „Cen
tral” <dL Dorn Betea> •  „GRECOM“ De
va (dl. Gheorghe Grecu) •  Sindicatul li
ber, mina Deva (lider Nigolae Ciocan).

Suntem convinşi că -se vor găsi şi 
alţi sponsori pentru afirm area în conti
nuare a fotbalului devean.

PROPRIA 
PEPINIERĂ, V 

HOTĂRÂTOARE 
LA FOTBAL

în judeţul nostru, A- 
sociaţia sportivă Mureşul 
Deva — tn cadru!, că
reia îşi desfăşoară ac
tivitatea şt secţia de fot
bal Mureşul—  este un 
nume cunoscut în fot
bal pentru preocuparea 
sa privind dezvoltarea 
propriei pepiniere â ti
nerilor fotbalişti. Deşi 
nu are nid pe departe 
forţa materială şi .fi
nanciară a cunoscutelor 
asociaţii, Coryînul Hu
nedoara sat('ăfal.'B|ap>< 
şani, la DeVa s-a înţfe- 
Ies mai de mult un a- 
devăr : oricât s-ar chel
tui pentita creşterea noii 
generaţii ţte’ fotbalişti e 
ihai rentabil decât să 
mizezi numai pe trans

ferurile ce se pot efec- I 
tua clin alte locuri. Dl. { 
ing. Nlcofae Stanca. ( 
preşedintele asociaţiei, J 
ne spunea că in anul |  
trecut, dorind să Intă- » 
rească echipa cu un fot- I 
batist tot din judeţ, J 
preţul cerut a fost de f 
1,5 milioane pe un ani < 
Sigur, cluburile de per- I 
formânţă ău şi bani şi * ■ 
posibilităţi să transfere I 
pe băni grei 2—3 jtteă- J 
tori absolut necesari i 
pentru îmbunătăţirea I 
performanţei echipei. La J 
echipele divizionare C |  
şi B, hotărâtoare rămâne * 
însă creşterea şi for- I 
marea fotbaliştilor in J 
propria pepinieră. Şi la j  
peva conşemnăm cu şa- J 

pfisfaeţle interesul ce -se |  
manifestă în această di- J 
recţie, din partea tutu- |  
rOr factorilor, în cfttda * 
actualelor dificultăţi fi- I 
nănciare şi materiale. *

ALEXANDRU BADOI
fandaş

CLAUDIU ORARI.ESCU 
fandaş

CIPRIAN LUCA 
mijlocaş

ELEK SZEIfEI.V
inainfaş

profesorii acestor tineri 
frumoşi, sănătoşi — 
crescuţi în lupta de 
multe ori aspră din te
ren, în condiţii vitrege, 
ploaie, arşiţă sau frig 
— căliţi, viguroşi.

Şi dacă peste câtva 
timp, câţiva tineri fot
balişti deveni vor îm
brăca tricourile unor 
echipe de primă mă- 

■ rime valorică ale sce
nei fotbalistice româ
neşti, a tund mulţumi
rea va fi unanfmâ pen
tru fotbalişti şl aceia 
care i-au ajutat.

IONEL STANCA 
antrenorul echipei

GABRIEL

CLAUDTO Ţ1MONEA 
mijlocaş

Pagină realizată de SABIN CERBU. D-TRU GHEONEA



REFLECŢIA ZILEI
O „Există două tragedii in viaţă. Una e 

să nu obţii ce-ţi doreşte inima. Cealaltă să 
obţii". GEORGE BEBNABB SH 4W C A L E I D O S C O P

\

PARADOXURI
•  „Cei care dau bătaie de cap într-o firmă sunt 

fie idioţii, fie oamenii de spirit".
George iStiaf

„In, jşoişşepţia unei femei, sgahfâteâ sexelor
în seam n ă jK  fipd invariabil,: supe'%bri^Bea.,feineiP. 

• 9$ ■ Jerome K*Jcrome
•  „Un prost nu vede acelaşi cu, zărit

de r i iţelepi"
William Biake

•  „Cel care trăieşte fără un dram de «ebunie, 
nu este chiar atât .de înţelept pe cât se crede".

La Rochefoueauld
„Nimic nu ne transformă fiinţa mai profund 

decât ţintele pe care nu le ajungem'1.
Lucian Blaga

• Selecţie de ILIE LEAUU

S p eran ţe
Nu sunt o specialistă, 

dar întotdeauna am admi
rat foit iomX autentic şl 
între muţţi alţi iubitori al 

folclorului o î'-tr ..s * .au fcst 
şi eu revoltată în vremea 
dictaturii când t >'tr t ele 
noastre cântece populare 
nu mai c ntau â oştea 
şi dorul, frumosul ci’ în
tâmplările importante din 
viaţa omului, el s-au trans
format în adevărate cân
tece patriotice, cu textul 
tras parcă la xerox, ce

0 Â
— Mamă ! Mămicooo!
— Ce-i, puiule ? .
—. M-a bătut,..
— Cine?
— Ala cu capul sparţii

-  O  -
Profesorul de fizică face 

experienţe de electrici
tate.

— Acum, curentul e 
atât de puternic încât âr 
ucide şi un bou. De a- 
ceea nici n-am să mă a- 
propii prea mult de a- 
parât.

-  o  -
— Nu ştiu ce să fac cu 

soţul meu, doctore. Vor
beşte în somn.

— Da, e cam neplăcut.
— Foarte neplăcuţi 

Ieri a râs de el ’ol bi
roul ■

-  ©  -
Un profesor intră în 

clasă şi vede desenat pe 
tablă un măgar. Intorcân- 
du-se cu faţa. spre clasă, 
întreabă cu glas inocent :

— Cine şi-a făcut auto
portretul?

—  0 -

— în ce grupă ani
mală clasificăm şarpele 
cu ochelari ? ■— întreabă 
profesorul.

— în  cea a animalelor 
cu vederea slabă, — răs
punde un elev.

: — o —
— Ai luat examenul 

la germană ?
— Nu ştiu. :
— Cum, profesorul nu 

ţi-a spus ?
— Ba da. Dar vorbea 

nemţeşte...'
-  O  -

— Mie îmi zâmbesc 
toate femeile !

— O, sunteţi o perso
nalitate ! . . .

— Nu. Sunt fotograf.
-  O  -

— Repede, dă-mi tru
sa, spune medicul, gră- 
bit, tinerei sale fiice. 
Mi-a telefonat un tânăr 
bolnav, afirmând dispe
rat că nu mai poate trăi 
fără mine.

— Nu te mai .deranja, 
tăticule. Telefonul era 
pentru mine...

I « ti

Culese şi prelucrate de j 
ILIE LEAUU I

•slăveau „ţărişoara” • repre
zentată bineînţeles prin 
„mândrul conducător”, Ţă
ranii care au simţul este
tic şi buna cuviinţă în-

• născute erau trişti aseul- 
: ţâpdu-şi frumoasele .cân 

tece, populare astfel reno
vate,^ 1
' Ofîată cu schimbarea re-

* grmlUu’ •» sperat & se 
vă reveni la cântecul popu
lar nutentic,, dar spre tris
teţea mea observ că de la 
o vreme în folclorul nostru 
s-a infiltrat şi a cucerit 
tot mâi mult teren muzica 
sârbească, turcească şi 
chiar muzica din filmele 
indiene. E destul să as
culţi muzica ce urlă în 
piaţă şi la diferite du- 
ghene, ce vor astfel să-şî 
atragă clienţii, şi să com
pari această muzică cu cea 
prezentată în emisiunile 
de folclor televizate.

Sunt sigură că minuna
tele noastre cântece popu
lare nu vor fi uitate şi 
îşi vor recuceri locul . ce
dată ce va trece acest val 
adus de — să-i spunem — 
democratizarea muzicii 
populare.

IN A DELEANU

Ce să faci ca să devii nefericit
Uită lucrurile bune 

lin viaţă şi concentrea- 
ză-te asupra celor rele.

Atribuie o valoare ex- 
cesivă Danilor

Gândeşţe-te că eşti in
dispensabil pentru slujba, 
comunitatea şi prietenii 
tăi.

Consideră; că eşti îm

povărat de muncă şi că 
, oamenii încearcă să pro
fite de tine.

Gândeşte-te că eşti ex
cepţional şi că ai drep
tul la privilegii speciale.

Fii convins că îţi poţi 
controla sistemul nervos 
prin, pură voinţă.

timentele altora.
Cultivă o aparenţă pe- 

tot
Nu uita niciodată un

necaz. .....
Nu uita să-ţi pară rău 

pentru tine. '

Din MURPHY
Uită drepturile şi sen- (Legile generale ale vieţi»)
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rării — Plată la lichidarea conturilor -*• 
Termen de cumpănire; 8) A prinde din 
urmă — Bun de sămânţă; 9) Merg ca pe 
roate ; 10) încrengătură de parazite mono- 
pode.

VERTICAL : 1) Primită într-un cadru 
sărbătoresc; /*■ Cu conţinut ri re.-;*—' Ut 
Obiectul unei pa , i«. arz toare — !’• â- 
gători autohtoni de forţă 4} Mod de ex
teriorizare — Sistem natural de pârghii; 
5) Vechi organe olimpice — Tip de de
mersuri oculte; 6) Precizare dată pe loc 
— Element de analiză cantitativă — 
Boală de inimă; 7) Salată orientală I — 
Ghicit pe jumătate ! — Aproape... ano
nim; 8) Stare de fapt — Documentar de 
arhivă; 9) Creatoare de opere; 10) Elimi
nare definitivă a tuturor belelelor.

VAS1LE MOLODET

ORIZONTAL: 1) Decizia sorţilor pre
figurând viitorul ; 2) Cu putere de con
vingere; 3) Forme de angajare — Sus
ţinătoare a vânătorii subacvatice; 4) în 
lesnesc intrarea în spaţiu — Cititul în 
stele; 5) A face faţă cu produsele api
cole — A rămâne... în doi peri; 6) Se ex
primă cu mirare în glas — Spus cu du
rere — Crapă în bătaie; 7) Semnul mr-

DEZLEGAREA CAREULUI „CERCURI 
VICIOASE” APARUT ÎN ZIARUL 

NOSTRU DE SAMBATA TRECUTA :

1) SĂRĂCĂCIOS; 2) APASATOARE; 3) 
MATUŞI — HID; 4) ARAMA — ATEU | 
5) VĂRATEG — NC; 6) OŢI — IC — 
AŢA; 7) LO — RELAXAT; 8) NARA — 
UR — TO ; 9) IRONIZATOR ; 10) CELI
BATARI.

Elefanţii şi... războaiele (II)

I

Asirjenii s-t 7«_c li < - 
lefanţSr şi '. împotriva po- 
porului evreu.

Astfel, .Biblia cuprinde 
relatări despre eroismul 
lui Eleazar, un macabeu 
car* se strecura ;ut ele
fantul regal, pe care îl 
lovea în copite cu topo
rul până când el în
suşi fu zdrobit sub gre
utatea enormului pachi
derm.

în  vechea Romă şi A- 
tena elefanţii erau "folo
siţi ca un fel de tancuri, 
ei constituind o veritabilă 
armă care oferea posibi
litatea unor mari surprize 
militare. Din motive n ă - i! 
turale şi în special din 
motive geografice, el t»u *« 
puteau fi totuşi folosiţi 
decât de acele puteri care 
stăpâneau Indiile sau doi- 
acelea -care se găseau in  * 
imediata apropiere a Coft- 
tinentului african.

Cu elefanţii s-a petre
cut ceea ce in epoca mo-» 
dernă. s-a întâmplat cu * 
submarinele sau cu ga
zele d a  luptă, adică după 
terminarea fiecărui răz
boi tratatele de pace li
mitau sau interziceau fo
losirea lor. Astfel că după 
cel de al treilea veac

d.Hr., elefanţii; dispăreau 
de pe câmpul de luptă.

în  Europa, elefanţii au 
fost folosiţi;mai întâi de 
către greci, în^ vremea 
când Polîsperkon, sfăpâ- 
nitorul Macedoniei, îşi 
făcu intrarea în Africa 
cu o armată de 25 000 d e ' 
oameni şi 65 de elefanţi. 
El a fost însă înfrânt în 
lupta de la Megalopenis, 
pentru eă atenienii în
tinseseră" pe pământ nişte 
tăblii prevăzute cu ţepi 
puternice care, rupând 
copitele elefanţilor, îi 
şiliră să dea înapoi. Am 
c-utea spune deci că în 
acele vremuri se lupta 
împotriva elefanţilor, aşa 
tum  să luptă în zilele 
noastre, prin câmpuri! mi
nate, împotriva tancurilor, 
a- Romaţ făcu cunoştinţa 
elefanţilor în anul 
î.H r,, când regele Pyrrus 
inundă; peninsula Italică 
ş t  obţinu Victoria de la 
iferaciea - numai datorită 
neeieiBiSO «te. elefanţi ai 
âăl, :amfl ^următor, în 
lupta - de la Beneveneto, 
consulul Curia zdrobi ar
matele greceşti numai da- 
dorită unei stratageme. 
Astfel, el înarmase fie
care soldat cu câte o fă

clie, fapt ce a kvut da
rul să înspăimânte pe e- 
îefanţi. Cu acest prilej, 
romanii cuceriră 8 ani
male, dintre care numai 
4 supravieţuiseră rănilor 
căpătatei Prţzerţţa acestor 
elefanţiţîri cortegiul, în
vingătorului mări trium
ful acestuia la intrarea 
în patrie. ' - I  ţ

Războaiele punice -.dă.-;, 
dură, dea asemenea, acest», 
tor „arme" un nou prilej 
de glorie. Cartaginezii îşi 
procuraseră un mare nu
măr de ..elefanţi din ţi
nutul Atlasului, regiune 
în care aceştia îşi făcură; 
apariţia cu câteva vea
curi în urmă. Ei reuşi
seră chiar de la  prima 
îhcercare să debarce în

Sicilia. Din cei 60 de e- 
fanţi care participaseră 

la acţiune, 44pieiră, iar 11. 
ajunseseră în captivitate. 
Marea înfrângere suferită 
de consulul Regulus în 
anul 253 f.Hr. este atri
buită celor J 00 de ele
fanţi şi 400& .;de. cai, pe 
pare îi folosi'cartaginezul 
lantibia împotriva sa. 

(Va urma)
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INVITAŢIE JN 
UNIVERSUL 
PLANTELOR 

•  < NALBA (MALVA 
SYLVESTRIS) — plantă 
erbacee, frecvent întâlnită 
prin locurile ruderale; se 
mai numeşte caşul popii, 
colăcei, malaga. Este o 
specie alimentară cunos
cută din vechime de egip
teni, greci şi romani. Tul
pinile tinere şi frunzele 
au gust plăcut, dulceag, 
conţin, vitamina C fi za- 
haruri. Se pot pregăti ca 
spanacul şi ca salate. Flo
rile şi franzele mature 
sunt bogate în mucilagii, 
fiind folosite in medicină 
ca emolient şi expectorant, 
la c o n U ş m  ţBMi, a 
durerilor de piept fi . in 
afecţiunile oculare. Hipo- 
crates şi Galenns o soco
teau printre plantele me
dicinale ale vremii lor.

f  SCAIUL DRACULUI 
(ERYNGIUM CAMPESTRE) 
— plantă erbacee, intâlnită 
fn locuri aride, din regiunea 
de stepă până la aUitudi- 
n«a de ta ,
numeşte buxtdaua mucedă, 

«>.» dmi
a foşt altădată mult fn- 
trebuinţată ca depurativ, 
diuretic şi carminaţiv, Pli- 
nius ii atribuia proprietăţi 

In ţările scîft- 
dinave vădăclna est* cn- 
oo- .-ote m  v*r «•»

ia mugurii ^r*-l 
folosiţi primăvara ta sa- 
Iată- . MARCELA BALAZS 

Muzeul Judeţean Deva

PREPARAT C H IN E Z E SC
Cu milenii în- urmă, dm- 

tr-o necesitate instinctivă 
pentru apărarea sănătăţii 
lor, chinezii au realizat urt 
preparat natural bazat pe 
o  tinctură pregătită din 
usturoi, miere şi propolis 
care l-au folosit cu rezul
tate deosebite în preveni
re a - şi combaterea; afecţi
unilor cardiovasculare, scle
rozei şi a altor boli ■ de 
uzură.

Proprietăţile terapeutice 
ale usturoiului, mierii şi

•  25 g extras alcoolic 
"”j  propolis «•' entraţie 
de 30 la sută. Pentru ob
ţinerea acestui extras se 
dizolvă,' prin amestec, 43 
g propolis brut, natural, 
fără impurităţi, cu 57 g al
cool gfr’-din care, după e- 
vaporarea alcoolului se 
obţine o pastă moale de 
propoh h- cantitatea d» 30 
g, care se amestecă cu 70. 
g  alcool 96° din oase, după 
omogenizare prin amestec, 
se folosesc 25 g ;

ţ  opoîîsul sunt iî a . ‘bţîe 
cunoscute atât din iitera- 
tura de specialitate . eit. 
şi din unele scurte arti-’ 
cole publicate anterior In 
cotidianul „Cuvântul liber” 
la rubrica Terapia natu
ristă.

Pentru realizarea acestui 
preparat chinezesc se fo-. 
Ic esc următoarele materii 
prime necesare pentru 100 
zile de tratam ent:

#  175 g macerat de 
usturoi în alcool, care se 
obţine prin presarea %’s 
strecurarea unul amestec 
de 125 g bulbi de usturoi to
caţi în 125 g alcool 96°, 
după 10—15 zile de mace
rare ;

Desen de CONSTANTIN GAVRILA

i #  miere de salcâm: 50 g.
%f  iri. prepararea mei 

doze de tratament de 100 
zile (250 ml de preparat ce 
conţine cea 3000 1 s aluri) 
s-1 amestecă 175 ^ macerat 
de usturoi cu 25 g extras 
; iTp'lV- de propol în 
concentraţie de 30 la sută 
şi 50 g miere.

Picăturile acestui pre
parat se administrează di
mineaţa, la prânz şi seara 
într-o linguriţă cu apă, 
«si 4? jumătate -i* oră îna
intea meselor, timp de 100 
zile, după următoarea sche- 

■ mă. în  dimineaţa primei 
. zile se administrează o- 

picătură, prât z două, 
seara trei şi astfel numă- . 
rul picăturilor va ereşte 
până lă 15 (în seara, zilei 
a 5-a). In dimineaţa^ zilei 
a 6-a se va începe cu 15 
picături, ajungându-se în 
seara zilei a 10-a, prin des
creşterea numărului aces
tora, la o picătură. în 
ziua a 1 l-a se vor âUministra 
25 picături dimineaţa, la 
prânz şi seară. în ziua â 
42-a se va repeta numărul 
de picături, ca la început, 
cu' o picătură din acest 
preparat.

Se susţine că acest pre
parat, folosit pe scară lar
gă în China are efecte deo
sebite în afecţiunile ară
tate şi ar. merita să fie 
folosit şi la noi în cadrul 
terapiei naturiste.

Ing. IACOB TRAIAN 
Orăştie
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REDUCERI |
— 10 zile de sejur I 

la Geoagiu-Băi nu * 
pot să fie decât be- ş 
nefice pentru oriei- ‘{ 
ne. Chestiunea este I 
că, dacă tnai staţi o J 
zi, două.» sau mai |  
multe, societatea vă j 
acordă reducerii I

VANZARE 
DE ACTIVE

I La S.C. „Germisa- I 
î ra" SA sunt depuse j

I cereri pentru vânzare |  
de active. Cei intere- j

I* saţi se pot adresa Ş* I 
în viitor la telefoa- ,  

;  hele : 64*124 ; 648280, I 
I «4*2*1, «482*2, 648283, J 
» Fax: 48105. *

ii

.C. „GermisaFa“ S.A.- optimism, 
§Şpiraţii spre o nouă calitate

Jpi«e ţiprmtr-o pe- 
teoagiu-Băi nu-şi

AGREMENT 
Şl  TRATAMENT 

NUMAI  LA
GE OAGI U-

1  *  Din discuţia ou , e. ... 
cictMH ş l Vasile Stopării^ 

următoarele "
- ,'wu dumneavoastră.

O Deşi în general, 
rioadă mai puţin favorabilă, la 
are loc decât optimismul.

Q Acesta are drept temelie bogata bază ma
terială şl experienţa oamenilor de care dispune sta
ţiunea.

© Pentru ca 1993 să devină o nouă treaptă în 
tot ceea ce înseamnă calitatea serviciilor, s-au făcut 
şi se fac eforturi deosebite, (fn condiţiile zilei de 
azi. ele merită apreciate — n.n.).

O Se face tot posibilul ca fiecare turist ce 
pleacă de ta Geoagiu-Băi să fie pe deplin mulţumit 
şi să revină. ■ . .~;v

0  Staţiunea dispune de 1 200 de locuri pe care 
le pune la dispoziţia tuturor celor interesaţi.

O In acest an s-a obţinut pentru prima oară 
avizul Ministerului Sănătăţii pentru tratarea bolilor 
profesionale specifice judeţului Hunedoara. ' * Este 

, vorba de :
— silicoză
’— afecţiuni cardiovasculare 

’ Vy..h o i i . 'r e u m a tic e . ' ■ . ■ ■ ■ ■ ■ .  i
t©  Conform contractelor încheiate cu Liga «in

dicatelor libere din Valea Jiului, minerii sunt aş
teptaţi .pentru tratament ia S.C. „Germisara" S.A.

© Societatea dispune do carmangerie proprie, 
ale cărei produse nu depăşesc un adaos comercial 
mai mare de 5 la sută.

© tn tot sezonul turistic, laboratorul propriu de 
cofetărie asigură produse proaspete, pentru cei miei 
şi mai puţin mici.

©  Toate,unităţile sunt date fn locaţie do gestiu
ne. ■

© S e  fac eforturi deosebite pentru îmbunătăţi
rea: gradului de confort, < ' ■

ATENŢIE! DACA IN CONCEDIUL SAU VA
CANŢA DV; NU AJUNGEŢI ŞI LA GEOAGIU BAI, 
REGRETELE VOR FI NLMAI DE PARTEA 1)V.

La ştrandul din Geoa giu-Băi, apa termală sc schimbă periodic, pentru a 1 
oferi condiţii igienică de tratament şi agrement.

Pentru elevi şi stu
denţi, societatea este 
dispusă să negocieze 
tarifele. "

Dacă doriţi o re
ducere de până la 20 
la sută şi să petreceţi 
o vacanţă plăcută, 
S.C. „Germisara" SA 
vă aşteaptă!

Pentru sănătatea dumneavoastră, 
: ştrandul vă aşteaptă

Dl. Virgil Cugirean prezintă succint 
renumitul ştrand din Geoagiu Băi, pe 
care La luat în locaţie de gestiune. 
O Are 3 bazine — unul mic pentru 
copii, altul mâi marc, iar unul olim
pic •  Apa sc schimbă zilnic în bazi- . 
nul mic, dc două ori pe săptămână 
în cel mare şi o dată la şapte zile în 
cel olimpic •  Sunt complet false acele 
vorbe lansate se pare dc alţi condu
cători de ştranduri din judeţ, cum că 
la ştrandul din Geoagiu Băi sunt pe

ricole de îmbolnăviri. De 20 ani aici 
n-a mai fost instituită carantina, iar' 
controlul calităţii apei se face periodic 
de Centrul Sanitar Antiepidemic al 
Universităţi^ din Timişoara •  La 
grupuri de peste 50 de persoane se fa
ce reducere la taxa de intrare •  In 
incinta ştrandului sunt unităţi ce des
fac preparate culinare, răcoritoare, 
îngheţată, diferite băuturi. Muzică, 
antren, bună dispoziţie. Băile la ştrand 
sunt adevărate cure de sănătate. Uni
tatea d-lul V. Cugirean vă aşteaptă f

Barul de la „Germisara* —• 
aprovizionare bună, servire ime
diată.

Servicii noi ia 
„Germisara"

„Germisara** — renumitul complex 
hotelier şi de tratament, oferă 316 lo
curi în camere cu 2 şi 3 paturi, con-' 
fort I — Aici se tratează din vremuri 
de demult afecţiunile reumatice şl 
cardiovasculare. Din acest an se prac
tică şi tratament cu nămol de turbă, 
punându-se în funcţiune o instalaţie 
fn ăCest sens. „Germisara** are ren -' 
trală termică proprie — iată incă o 
noutate — astfel că se asigură apă 
caldă în permanenţă. _ Unitatea dis
pune de un bar de zi bine aprovizio
nat cu cafea, băutori răcoritoare p  
alcoolice etc. şi de un restaurant-pen- 
siune. Personalei, condus de dl Vir- 
gil Zachiu, este pregătit să facă faţă. 
tuturor solicitărilor celor ce trec pragul 
renumitului complex hotelier, şi de 
tratament. :■

LJ
I s

La „Agrementul**, se pregătesc zilnic 12—15 fe
luri de mâncare, la preţuri accesibile.

.*—■*—*-̂ -*— *—*—*— *_*—*—*

Cu strai nou şi grijă 
deosebită pentru client se 
prezinţi în această pri
măvară şi localul de ali
mentaţie publică .Agre
mentul**. Respectul faţă 

~ de cumpărător şi lucru 
bine făcut este deviza şe
fului dc unitate — Sil
viu Paşca: Iată şi câteva 
clemente care vă îndeam
nă să-i treceţi pragul.

o Zilnic se pregătesc 
12—15 feluri de mânca
re la preţuri accesibile.

o Nu vă mai obosiţi 
să căutaţi în altă parte! 
Cea mai ieftină ciorbă 
ţărănească o găsiţi numai 
la „Agrementul**. Cu nu
mai 42 de lei vă veţi con
vinge că este şi gustoa
să.

Unitatea dispune de 40 
de locuri în sală şi 60 pe 
o terasă frumos amenaja
tă. Berea nu lipseşte 
niciodată.

La restaurantul şi barul de la „Diana“ se practică o 
servire promptă, ireproşa bilă.

- JDiana** — complexul 
hotelier, cu nume de 
zeiţă — luat în locaţie' 
de gestiune de dna Da
niela Todea — oferi 
clienţilor săi condiţii con
fortabile de cazare — In 
camere cu două paturi, 
având fiecare baie — 
servicii ireproşabile asi
gurate de un personal a- 
mabil, cu înaltă califica
re. Unitatea are piscină 
cu apă termală ce: se va 
deschide în 15 iunie, pre
ţul de intrare fiind de : 
150 Iri pentru adulţi Şi t 
75 lei pentru copii. La' 
baza de aici se tratează 
afecţiunile reumatismale 
şi pulmonare. Barul „Dia- 
na“ — bine aprovizionat 
tot timpul — are 40 de 
locuri, restaurantul 120 
de locuri, iar terasa 80 
de locuri. Vă aşteaptă o 
servire promptă, plină de 
amabilitate. Intre orele 
20—1 orchestra de muzică 
uşoară a restaurantului 
prezintă un program bo
gat şi variat. P.oftiţi cu 
toată încrederea la „Dia- 
ra * !
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tMte a realitate incontestabilă că re- 
material® şt «Migrâa! al® ?a- 

mM amt limitate. De aceea se pane 
ca aciuiate problema eeenomislrii 

‘ acestor», mal ales In cazul ţării noas
te». Care importă mari cantităţi de 
minereuri, combustibili, de alte mate- 

ş rU prime fi materialei.
Faptul că în ultimii ani producţia 

* Industrială a României s-a aflat w  
; declin, a determinat şi o oarecare slă- 
t bl rea preocupărilor pentru recuperarea

proces
\ de vizibilă relansare a producţiei, se 
resimte şi nevâr reconsiderării ati
tudinii unităţiio# «le profit fi a fiecă
rui agent economic* chiar A  a întregii 

st» jtuteţUl nostru faţă de 
esîbctaeea şi valorificarea resurselor 

imateriale svîvfc.s*bi.c 
Această acţiune prezintă o impor

tanţă deosebită, dacă aveai Sn vedere 
Omiile ce se realizează Edificator 

sens este festof că £n ţările

t' ţdsuwstia avansată se recuperează 
s*> ««introduc *-j circuitul îradustri u 

j a le  W la sută dm metalele neferoa- 
56—60 la sută din Cer şi oţet. 

te’ la sută dm hârtie* tată de ce 
Oonsfdcrăm că nici un efort nu este

prea mare atunci când este vorba să 
protejăm resursele materiale şl ener
getice de care dispunem, să facem ca 
prin reţeaua de colectare să ffe ret»* 
troduse In circuitul productiv te*îc 
cantităţile ie  matert.ale m
se pretează acestui sepp. Avantajul şl 
necesitatea rcvitalizărU acţiunilor de 
recuperare şi reciclare a materialelor 
sunt puse cu putere în evidenţă şl de 
considerentul -că gradul de poluare a 
mediului se reduce simţitor din par- 
tro* industriei -faţă; de 
folosesc materiile prime originale.

Pornind de la aceste adevăruri cu
noscute şi recunoscute, facem un apel 
de sunet fa toţi agenţii oconomici şi 
la persoanele fizice să acorde întrea
ga atenţie şi preocupare strângerii şi 
valorţtiCSrll prin centrele noastre te
ritoriale a . cantităţilor dispoaibiic de 
fier vechi, fontă, metale neferoase, hâr
tie, cioburi de sticlă ş.a., pe această-cale 
putând ca fiecare Să obţină surse su
plimentare de Venituri şi profit, ceea 
ce este şl in avantajul economiei na
ţionale in ansamblul său.

IOAN VASILE. 
director al S.C. „Remat“ S.A.

Hunedoara — Deva

O nouă cantitate de materiale refolosibile ia drumul- spre beneficiari.

| ® Fier vechi i  fontă’ 0 plumb 0 aluminiu 0 acumulatori 0 deşeuri *
* de hârtie 0  deşeuri din cauciuc 0  deseori din plastic 0  cioburi de I 
I sticlă !
|  _ .REŢINEŢI I Toate aceste materii şi materiale sunt recuperate şi |
I plătite la cele n*ai avantajoase preţuri, acestea fiind majorate începând j

CE PUTEM ECONOMISI
LA METAL: 1 tonă fier vechi reprezin

tă  echivalentul a 1 tonă fontă lichidă, care 
se obţine din 2 tone minereu de fier, 0,6 tone 
ceCs, (hS tone calcar si 40 kWh, consumul de 
Mecpit fiind redus cu aproape 40 la sută.

LA NEFEROASE: utilizarea materialelor 
refşfasîbile asigură, la fiecare tonă de metal, 
reducerea consumului de energic de 50 de 
m | ia  cazul aluminiului, de 15 ori la cupru 
şl 4tc 12 ori la pluMub faţă de situaţia când 
acestea s-ar Obţine din materiile prime ori
ginare-

LA HÂRTIE ŞI MACULATURĂ: 1,2 
tone deşeuri reprezintă echivalentul a 1 tonă 
celuloză, care se obţine din 3—4 mc lemn, 
respectiv dîn 5 arbori, necesitând la prelu- J 
etice consumul a 800 IţWh şi 250 Hg cotnbus- V 
tibil convenţional, economia de energic re- \  
afişată fiind de circa 56 la sută. ţ

Încărcarea fierului 
vechi se face cu ajutorul 
grcifcrului din dotarea 
centrului dc colectare din 
Deva.

cu luna iunie a.«. * ~ |
, _ Căutând şi trecând pragul centrelor de colectare ale acestei socie- jj
|  fnţi, fiecare vă veţi convinge că totul este în folosul şi profitul socie- I 

tăţii sau gospodăriei dumneavoastră. ' j

AGENŢI 
ECONOMICI 

SI CETĂŢENI AI 
JUDEŢULUI 

- HUNEDOARA!
Strângând şi valo

rificând prin centrele 
■ noâstre «te colectare 
materialele refolosi
bile, co n triîiţi  la 
relansarea economiei 
şi vă asiguraţi posi
bilităţi suplimentare 
de câştiguri băneşti.

„—*—«
Aici se realizează re

cuperarea plumbului 
din bateriile de acu
mulatori, urmând să 
regăsim acest metal 
în alte bunuri de 
care avem nevoie.

Foto PA VEL LAZA
r-̂ A— A-**—A—

UNDE NE PUTEŢI CASI
•  CENTRUL DEVA, str. Grivtţei, nr. 37 (şef depozit Vasile 

Aboşan).

•  CENTRUL ORĂŞTIE, str. Gării, nr. 10 (şef centru Gheoîghe
Trîfan) y

•  CENTRUL HUNEDOARA, str. Corpaţi, nr. 128 (şef centru 
Adrian Mihuţ)

•  CENTRUL BRAD, str. Vânătorilor, nr. 29 (şef depozit Tro
ian Lazăr).

•  CENTRUL HA|EG, str. Progresului, nr. 55 (şef centru Cor
nel Diconi)

•  CENTRUL PETROŞANI, str. Livezeni, nr. 233 (şef centru 
VasHe Diacomi)

•  CENTRUL CĂLAN, str. Meşteşugarilor, nr. 1 (şef depozit 
bourean Aibu).



BANCA AGRICOLA — S.A. 

SUCURSALA JUDEŢEANĂ HUNEDOARA

r ;

A N U N-Ţ A

persoanele fizice şi juridice care au cumpăj 
rat acţiuni de la Banca Agricolă — S.A. că 
sunt rugate să se prezinte la ghişeele sucursa
lei şi filialelor unde au făcut subscripţiile pen
tru n-şi ridica bonificaţiile (38 la sută) afe*- 
rente sumelor vărsate în anul 1992.

Până la 30.06.1993, data încheierii sub
scripţiei publice, fi aşteptăm şt pe alţi doritori 
pentru a deveni acţionari ai Băncii Agricole — 
S.A. care continuă să vândă încă 400 000 ac
ţiuni nominative în valoare de 5 000 lei fieca
re, toi titluri cumulative . de 25 000» 50 fKW» 
100000 #  *eL :

Acţiunile vă conferă dreptul la dividende 
şi dreptul la vot în adunările societăţii.

Acţiunile vor putea fi valorificate pe piaţa 
financiară, v  ^

/  •• .... ■- ■" ■■ } '•;* .- .
Q ike fertoaaă fizică sau juridică din ţa- 

ră sap jtfjtăteârtate ţtowMfi şfienţ şi 
prfetar ai Băncii Agricole, care e s te :

•  societate bancară cu o vechime de peste
120 de a n i ; .

•  banca eu cea mai mare reţea de subuni 
tăţâ din România şi cu un personal ca
lificat şi competcyit;

•  banca cep mai solicitată de întreprinză
torii particulari;

•  banca cu cea mai mare cifră de afa-
. ceri; ... •

v  banca înscrisă în circuitele internaţio
nale ;

;■ •  banca c iii a proiecte 4e îitve* tir.
ţii si din credite BIRD — BERD.

(455)
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AGENŢIA DE TURISM „AURUM“ 
TG.-JIU

Organizează excursie deosebită la 

V I E N A

( in perioada 22—26 iulie.

) înscrierile se fac până la 18 iunie. Infor- 
) mafii, ia telefon/fax ©929/15300.
\ W  (458)
I •' . , :

SLC. AGSCHND S.A. DEVA

alţ'sşdfed, Iu Deva, str. Gh. Bariţiu, nr. 5
publică pentru vânzarea 

|  de n i j b p t  ip e , wmitată pentm zilele de 14. 06. M93 
şi 15.06.1993, după cum nrmează:

•  21.06.1993, ora 9, la Deva, str. 22 Decem
brie, nr. 222

. ^ y ^ l a  Hunedoara, la sediul

•  23.06.1993, or# la Petroşani, la sediul 
S.C. FRUCONf SRL.

Lista miăoacelor fixe poate fi consultaţi la sediul 
societăţii,

înscrierile sp potface la sediul societăţii, până 
în ziua #«38.06.1993,. ora 15.

Tasta Se înscriere este Intre 1000—5000 lei, iar ga-, 
ranţia de participare de 10 la sută din valoarea mij
locului fix. (CEC)

Ii.A. ACTIVITATEA ORĂŞTIE 
ANUNŢA ,

Uriqare a scăderii debitului de apă din sur
sele de alimentare, precum şi a consumului e- 

t xagerat, se va aplica următorul program de fur- 
■ nîzare î

Zilnic între orele 10,00 — 14,00 şf 23,00 —
4,30.

I

I S C. FOBMA S A . BOTOŞANI

I
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1
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Str. Manoleşti Deal, or. 1 |
Tel. 098/512020/511940 ■
Fax 098/516591; Telex 24234 |

Execută şi livrează I

•  Utilaje agricole cu tracţiune animală « iI  
pentru tractoare de 45—65 C P : pluguri, grape |  
cu colţi şi cu discuri, semănători, prăsitori, euL | i  
tivatoare, pluguri, pentru scos cartofi, maşini J 
pentru scos cartofi pe 2 şi 4 rânduri $i d isloca-| 
toare de sfeclă. *

0  livrăm, de asemenea, piese schimb trac-1 
tor, brăzdare plug, şi discuri pentru grape. (456)1

£  <

S.C. EUROVENUS S.R,L. DEVA |

Angajează prin concurs 5

•  Tinere cu studii superioare, cunoscătoare |  
ale limbilor engleză şi franceză pentru ocuparad,© 
unor posturi de recepţionere. *

Relaţii suplimentare la tel. 619507 si 612243.1 
______________    (44©)|

COMAT HUNEDOARA — S.A. 

Str. Depozitelor, nr. 5 — Deva

Oferă din stoc:

ti
I

0 SODA CALCINATĂ, ambalată in pungi 
a 2 kg, la preţul de 162 lci/punga; ' ţ

I

0 SODA CAUSTICA, ambalată în pungi S  
1 kg, Ia preţul de 299 iei/punga; j

Preţurile includ şi adaosul comercial de 5  
la sută. (442) ■

______________________________________________J ‘
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litâ ţi; 23,10 Salut, prieteni! (II); 
Fascinaţia blues-ului Iţţ Newport.

2355

« LUNI,'14 IUNIE

PROGRAMUL 1 : 1150 Actualităţi 9
Meteo; 14,13 Ora de muzică ; 15,09 Didacti
ca * Admiterea în liceu; 15,30 Teleşcoală; 
16,15 O samă de cuvinte ; 16,30 Magazin 
agricol ; 17,00 Actualităţi; 17,05 Magazin 
în limba maghiară ; 18,35 Tezaur folclo
ric ;.1950 Documentar TV * ABC — ban
car ; 19,30 Desene animate ; '2050 Actua
lităţi ; 20,35 Sport; 20,45 Studioul econo
mic * -In obiectiv : corupţia; 21,30 Tea
tru TV. „o noapte furtunoasă" de LE. 
Caragiale ; 23,45 Actualităţi; 24,00 Repri
za a treia.

PROGRAMUL II : 1650  Actualităţi
16,05 Studioul şlagărelor; 16,30 Desene a- 
nimate; 17,00 Veniţi cu noi pe programai 
doi! « Certificatul de revoluţionar sau... 
partea nevăzută a Revoluţiei Roiţpâne;
20,00 Actualităţi; 20.35 Divertisment In
ternaţional; 21,00 TVM «  Mesager ; 21,30 
Lumea sportului; 22,00 TVE Internacional;
22,30 Magazin auto-moto.

MARŢI, 15 IUNIE

PROGRAMUL 1 : 7,00 TVM •  Telema- 
tinal; 10,00 TVR Iaşi; 11,00 TVR Clujî 
1150 Teatru TV. „O noapte furtunoasă" 
de 1. L. Caragiale (reluare); 14,15 Ora de 
mttzică; 15,00 Didactica ; 1550 Teleşcoa
lă ; 16,00 Convieţuiri — magazin; 17,00 
Actualităţi ; 17,05 Medicina pentru toţi ; 
1755 Salut, prieteni! (I): 18.30 Starea na
ţiunii ; 19,30 Desene animate; 20,00 Ac
tualităţi; 2055 Spori ; 20,40 Simpozion * 
Eminescu pururi tânăr; 21,25 Film serial. 
„Dragoste la prima vedere" (Anglia, 1990): 
2255 „Porni Luceafărul"..; 22,55 Actua-

PROGRAMUL II; 16,00 Actualităţi ; 
1655 9 c  dragoste şi de dor-, •  Melodii 
populare; 1650 Desene animate; 17,00. 
Studioul de literatură ; 18,05 Film serial. 
„Maguy" (FrUnţa, 1990); 19,05 Sport —
studio; 20,00 Actualităţi ; 2055 Tribuna 
noiv.cnnformiştilor ; 21,00 TVM •  Mesa
ger; 22,00 TVE Internacional; 22,30 Tra
diţii.

MIERCURI, 16 IUNIE

PROGRAMUL 1 : 750 TVM •  Telema- 
tinal ; 10,00 TVRi Iaşi ; lî.OO TVR Cluj; 
.12,00 Canal Frânte Internaţional; 1355
Deşerte -animate; 1450 Actualităţi •  Me
teo ; 14,15 Orâ d | muzică; 15,00 Didacti
ca ; 15,45 O samă de cuvinte; 16,00 Oa
meni de lângă n<|i; 1650 Panoramic nu- 
aical; 1750  Actu|lităţi; 1755 Dosarele 
istoriei; 17,35 Arhive folclorice ; 1755
FOTBAL. Universitatea Craiova — Dina- 
mo şi Rapid: — Steaua 1950 Avanpremie
ră TV; 20,00 Actualităţi; 2055 Sport;
3MflL Telecinemateca. „Viaţă sportivă" 
(Anglia, 1963) 23,115 Azi in  prim plan « 
Casa mult visată*.; 23,50 Actualităţi.

PROGRAMUL I I : 1650 Actualităţi ; 
1655 Când aud efeu cântând...«  Melodii 
âd|>alaret 3650 Desene animate; MAS 
Teatru ŢV. „Faleaă" de Julins Edlis; 18,30 
Emisiunea în limba maghiară; 20,00 Ac
tualităţi ; 2055 Spectacol de balet In se
rial ; 21,00 TVM « Mesager; 2150 Edilii 
în dialog cu dv.; 22,00 TVE Internacional;
22,30 învăţaţi engleza americană.

JOI, 17 IUNIE

PROGRAMUL 1 : 7,00 TVM •  Telema- 
tinal; 10,00 TVR Iaşi; 11,00 TVR Cluj; 
1259 Film artistic. „Vestul neîmblânzit" 
(SUA, 1955); 13,45 Doeumentar ;< 14,00 Ac
tualităţi ; 14,15 Ora de muzică ; 15,00 Di
dactica « Bacalaureat ’93 — Fizică; 1550 
Teleşcoală •  Curs de limba engleză; 16,00 
Repere moldave; 16,30 Repere transil
vane ; 17,00 Actualităţi; 17,05 Magazin în

limba igwmsană4 1855■- Povestea vorbei; 
18,35 Tele-discul mdzicii populare; 1855
Avanpremieiâ TV ; 1950  .Spectacolul lu
mii; 1959 Desene animate; 20,00 Actuali
tăţi; 20,40 Sport; 20,45 Film serial. „Dai- 
las" (ep. 241) ; 21,45 Reflecţii rutiere ; 22,00 
Studioul şlagărelor; 22,15 Ari în prim 
plan ; 23,00 Actualităţi; 23,15 Confluenţe; 
24,60 Restituiri. : »

PROGRAMUL I I : 16,00 Actualităţi; 
16,05 Recital de orgă la Biserica Neagră 
din Braşov; 16,30 Desene animate; 17,00 
EcranuL; 17,30 Tradiţii i 1755 Convieţuiri 
— magazia ; 1855 Festivalul de murieă u- 
şoară Lahti — Finlanda, 1992 ; 20,00 Ac

tualităţi ; * 2055: TVE Internacional « Con- 
‘cert Jttllo Iglesias; 21,00 TVM •  Me
sager ; 2150 O viaţă pentru o idee; 22,00 
T\'E Internacional; 22,30 Stadion.

j  VINERI, 18 IUNIE

PROGRAMUL 1 : 7,00 TVM •  Teletna- 
tinal; 10,00 TVR Iaşi ; 11,00 TVR Cluj; 

|12,00 Film serial. „Hoţomanii"; 13,00 Des
coperirea Planetei; 13,30 Desene animate; 
33,45 Documentar •  Uruguay; 14,00 Ac- 
tualităţi; 14,15 Ora de muzică; 15,00
Didactica; 1555 Teleşcoală; 16,00 Cheia 

; succesului; 1650 Portativul preferinţelor 
‘muzicale; 3750 Actualităţi; 17,65 Arte 
vizuale ; 17,35 Pro Patria ; 18,35 Fcstiva- 
lul-concurs internaţional de interpretare a 
cântecului popular românesc „Maria Tă- 

jtase"; 19,00 Cultura în lume; 19,35 Desene 
animate ; 20,00 Actualităţi; 20,35 Sport; 
20,40 Film serial. „Destinul familiei IIo- 
ward"; 21,45 Muzica la castgl; 22,15 Azi 

-în prim plan; 23,15 Gong!; 23,45 Actua
lităţi ; 2450 Magazin cinematografic ; 1,09 
Rock-panorama.

PROGRAMUL 11: 16,00 Actualităţi; 
16,03 La Sept — Arte; 17,05 Desene ani
mate; 1750 Sport—magazin ; 18,00 Emi
siune în limba germană; 19,00 Concertul 
Orchestrei Naţionale Radio; 21,00 TVM •  
Mesager; 2150 Refrene fără vârstă ; 22,00 
TVE Internacional; 22,30 Viaţa spirituală.

SAMBATA, 19 IUNIE .

9,00 Bună dimineaţa.* de la Clttj- 
Napoca !; 16,00 Actualităţi; 1056 Şapte 
note fermecate ; 11,00 Film seria] pentru 
copii. „Aventurile lui Blacfa Beauţy"}
11.30 Tradiţii; 12,00 Alfa şi Omega ; 105Q
Ora de muzică ; 14,00 Tranzit TV — Ora 
25; Din sumar-: •  Desene animatei «  
Ştiri; 1  Atlas ; 16,00 Duplex Bucuneşti:-* 
Cestineşti; 17,00 Familia Simpson; Ş75S 
Sport; 17,55 Film serial „Cascadorul"; 1859 
Mapamond ; 19,15 Teleenciclopedia ; 20,00 
Actualităţi; l 20,40 Film serial. „Caracati
ţa" — Seria a Vl-a, ep. 2 ; 23,15 Film se
rial. „Midnight Caller"; 0,10 Concert-
extraordinar Uriah Hecp; 1,00 TV Deva,

PROGRAMUL n  : 16,00 Actualităţi |
16.30 Desene animate ; 17,00 Film artMÎe.
„Temă cu Oariaţiuni ia Claude Ch«br<d*'| 
18,45 Mari. artişti, lirici ; 19,25 OecitR 
Gheorghi Rristov ; 20,00 Actualităţi; 2658 
Jazz-magazin; 21,00 TVM •  Mesager)
21.30 TVE Internacional; 2256 Studioul
muzicii contemporane; 2250 Varietăţi lit* 
tcrnaţionale.

DUMINICA. 20 IUNIE

PROGRAMUL I : 6,45 TV Deva ; 9^0 
Bună ii;;iâneaţa !; 10,00 ActuaMtăţi ţ lOJ© 
Clubul lui GuRivcr ; 11,00 Film serial ^  
tru copii. .^Aventurile lui Black Bcaufy")
11.30 Lumină din lumină; 12,30 Viaţa ss»
tutui ; 1450 Actualităţi •  Meteo; 14,38 
Poşta TV ; 14,25 Video-magazin ; iS J | 
Pompierii vă informează!; 1850 2 x 21 
1950 Film serial. „Dallas" (ep. 242); 20,69 
Actualităţi j 20,40 FOTBAL : Steaua 
Univ. Craiova şi .Dinamo — Sportul StUd.i 
2255 Film artistic. „O fantomă la Monte 
Carlo" (Anglia, 1990); 0,10 Actualităţi |
0,20 Nocturna de duminică.

PROGRAMUL II : 10,00 TV Deva I 
1650 Actuatttăţi; 16,05 Recital. James
Brown ; 1650 Desene animate; 17,00 Se
rata muzicală TV ; 1950 Mondo-muzlea |
20,00 Actualităţi; 20,35 Pop-Club ; 2158
TVM •  Mesager ; 21,30 Dorule, rază d« 
soare... •  Melodii populare; 2250 TVB
Internacional; 22,3Q Oraşe şi civilizaţii |  
2350 închiderea programului.
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•  Gu ocazia majoratului, 
pariaţii Ioan şi Maria, fra-

Si  Nadia şi Ionuţ urează 
ragului lor VaSiu Romu- 

lus Marian, din Deva, un 
călduros „ ta  mulţi ani“, 
Sănătate, fericire. (7318) 

•  t a  mulţi ani, multă 
fericire, bucurii şi împli
nirea tuturor dorinţelor, 
dragă Camelia Sturza. Pă
rinţii şl sora. (7107)

•  Vând urgent, avanta
jos gara} dublu 6 x 6 m, 
prefabricate izolat nemon
tat, posibilităţi boutique. 
Telefon 620146, după ora
16. j;

•  Vând videoplayer Fu- 
nai, sigilat. Relaţii telefon 
620422. (7306)

•  Vând videoplayer Fu- 
rvai, nou, sigilat, cu tele
comandă. Deva, telefon 
$22137. (4704)

•.Vând microbuz Ford 
ţ î  Dacia 1300. Telefon 
6118&6, (7309)

•  ■Vând apartament două 
camere dec&mandate, etaj 
’f, zona Ceangăi, preţ 
9 500000 lei. Telefon 626267.

(7103)
•  ■ Vând apartament două 

oaniere, cartier Gojdu sau 
schimb cu casă pe ruta 
Deva — Dobra. Telefon 
627785. , (7310)

•  'Vând urgent grădină 
in zona turistică „Căprioa- 
ra“ de pe str. A. Vlaicu. 
Informaţii la telefon 613960 
sau * * în str. Aurel Vlateu, 
fir. 86; (7061)

‘ •  Societate comer
cială cumpără teren la 
şoseaua naţională în 
zona Deva — Sântu- 
fiabn — Sântandrei. 
Telefon 619530.

' (7299)
i

‘'fi Vând Dacia 1 310, 
stare foarte bună. Re
laţii la telefon 661606, 
zilnic între orele 7—8 
$1 21—23. (7095)

-fi- S.G. COMTOUR 
fcOWE SRL v i n d e  
chioşc metalic, piaţa 
Bejân, închiriază auto 
sertlce Gristur (dotat),- 
eOentual spaţiu pro
ducţie. Informaţii te
lefon 621113 sau la se
diul societăţii din Sân- 
tuhaim, nr. 1.

(7086)

•  Vând casă în Săvârşin,
or. 151 (lângă Lup), jud. 
Brad. (7294)

•  Vând casă în Simeria, 
central, 5 camere,. 2 băl, 
încălzire centrală, depen
dinţe^ Informaţii Simeria, 
telefon 661144.

(7279) ,
•  Vând apartament trei 

camere sau schimb cu 2 
pămere plus diferenţă. Te-

; leton 625622. (7068)
•  Vând urgent Fiat

Brgenta, stare excepţiona
lă , an de fabricaţie 1986. 
-informaţii telefon 095/ 
617917- (7304)

•  Gumpăr obiecte vechi: 
mobilier stil, tablouri, por
ţelan, sticlărie, argintărie, 
Ceasuri, păpuşi cu cap de

f >rţelan. Adresaţi-vă la 
otel „Sarmls**, camera 

B12, zilnic, după ora 20 sau 
-Intre- orele 8—10.

(?ai7)
•  Vând garsonieră pro

prietate personală,, confort 
t f ,  Hunedoara, telefon 
¥15416. (7316)

•  Vând apartament Be- 
, fia, 2 camere, etaj II, bl. 
! '49, - bdul Dacia. Telefon' 

«17327. . (7315)
•  Vând Oltcit nou, ne-

inmatriculat, lut pentru 
export, 3 800 DM, cum
păr butelie 40 000. Telefon 
095/641133. (6798)

•  Vând Dacia 1 310 (Un
garia), fabricaţie 1986 şi 
Dacia 1300, fabricaţie 1976. 
Petroşani, telefon 035/ 
42347. (7272)

•  Vând casă, dependin
ţe, Crişcior, str. Subpie- 
troasa 19. Informaţii te
lefon 656480. (7082)

•  Vând Dacia Gombi
(Ungaria) ,după ora 16. Te
lefon 617154. (7378)

•  Gumpăr cancee de 
pământ vechi şl pendule 
vechi. Venim la cerere. 
Deva, telefon 612214.

(7093)
•  Vând televizor color 

Electron nou şi butelie a- 
ragaz dublă. Telefon 625344 
orele 8—20.

v - - "(7096)
•  Vând videorecorder 

Sharp multifuncţional, fa
bricat în Anglia, sigilat. 
Telefon 618399.

* (7099)
•  Vând caroserie Dacia 

1300 pentru piese de schimb 
şi confecţionăm pungi 
polietilenă. Telefon 622833.

(7225)
•  Vând apartament trei 

camere, bdul Decebal, bl. 
22, et. 3, mobilat ultra
modern. Preţ 25 000 DM, 
negociabil. Telefon 612864.

(7100)
•  Vând apartament două

camere .confort I, deco
mandate, zona Mihai Vi
teazul. Informaţii telefon 
717851. (7106)

•  Vând apartament trei 
camere, bdul Corvin, nr. 
15, telefon 724252.

(5992)
•  Vând cuptor cu micro

unde şi aspirator, preţ 
negociabil. Telefoane 718927, 
729140. (5993)

•  Vând ţuică prune,
4, 5, 6 ani vechime, infor
maţii telefon 724475. >

(5998)
•  Vând motor ARG

Câmpulung, instalaţie ga2 
metan pentru auto, nouă, 
telefon 714236. (6000)

•  Vând Trabant 601 Lux,
neînmatriculat, fabricaţie 
1990, 650 000 lei, telefon
715866, după ora 20.

(6006)
•  Vând urgent Oltcit 

Club, gri metalizat, De
va, telefon 624674.

(fiooi)
•  Vând urgent casă, Hu

nedoara, Sarmizegetusa, 22 
A, între orele 7—21.

(6002)
•  Vând Fiat 124, stare

bună, informaţii Bârcea 
Mică, nr. 66. (6003)

•  Vând Skoda 105 S. In
formaţii Hunedoara, str. 
Carpaţi, bloc G, ap. 40.

(6005)
. •  Vând convenabil su

fragerie Valentina, stare 
bună, videorecorder Sony, 
telefon 729280. (7104)

•  Vând VW Passat, tip
32, înmatriculat, faţa ava
riată, telefon 728467, după 
ora 19; (7105)

•  Vând teren arabil 5000 
mp, strada Eminescu, 100.

(6451)
; •  Vând Jawa 350 cmc 
Sport, înmatriculată, tele
fon 629422. (6450)

•  Vând urgent Ford 
Taunus, înmatriculat, preţ 
convenabil/telefon 730283.

(5708)
•  Vând casă în Orăştie. 

Informaţii Deva, 628035 şi 
Orăştie 641702.

(5/00)
•  Vând piese Moskvici

403. Informaţii telefon
615962, după Ora 19.

(5701)
•  Vând Dacia 1310 TX<

telefon 625717, str. Vul
can, nr. 1. (7303)

Vând fermă împrejmui-revjpu;
tă, compusă din grajdf(9Q

vaci), fânar şl siloz în 
satul Plopi, comuna Bre- 
tea Strei. Hunedoara, te
lefon 713841 sau 713445.

(5985)
, j! •  Vând tractor cu re
morcă U 650 nou, cu 35 ore 
de funcţionare. Hunedoa
ra, telefon 713841 sau 
713445. (5985) .

•  Gumpăr apartament 
1-2 camere, Deva, telefon 
642889, Orăştie. (7054)

•  Vând apartament 2
camere, decomandate, etaj 
4, str. Zamfirescu, Telefon' 
627677. . (7066)

•  Vând apartament două
camere, ieftin, Gojdu. Te
lefon 614372. (6881)
- « Vând 10 parcele de te
ren cu destinaţie agrement 
şl grădini într-o zonă În
sorită, cu acces la drum 
şi pădure, amplasate pe 
drumul Deva — Gozia, îa 
2,6 km de centrul Devei. 
Preţ între 150 000—1500 000 
îei/parcelă în funcţie de 
mărime şi poziţie. Infor- 
maţii Deva, tel. 614658 sau 
613461, în zilele de vineri, 
11 iunie 1993, orele 17—19 
şi sâmbătă — duminică, 12, 
,13 iunie a.c., orele 8—14.

(7088)
•  Vând urgent cabană,

Informaţii Deva, 616878, în - 
tre orele 20—22. ’

(6455)
•  închiriez garsonieră 

Deva. informaţii telefon 
617306, după ora 20.

•  Ofer pentru închiriat 
beci. Hunedoara, Nicolae 
Bălcescu, 45, telefon 713007,

(5991)

•  S.G. TOPAZ SRL 
închiriază spaţiul co
mercial din str. Avram 
Iancu (150 mp), anga
jează ghizi, excursii 
externe, organizează 
excursie de 6 zile în 
Ucraina (asigură două 
cazări); preţ informa

tiv 24 080 lei. Informa
ţii şî înscrieri la tele
foane 095/717982-715074.

(5997)

•  Pierdut legitimaţie
de serviciu, pe numele 
Farcaş Arcade Dorel, eli
berată de „Siderurgica*1 
jS.A. Hunedoara. O declar 
nulă. (6007)

•  Pierdut legitimaţie de
serviciu, pe numele Ifrim 
Dana Liliâna, eliberată de 
B.N.R. — Deva. O declar 
nulă. (7054)

•  Pierdut ştampilă — 
Societate comercială Pre- 
ximal WEG SRL Hunedoa
ra. Se declară nulă.

■ (7311)
•  Pierdut legătură de

chei (yală, lacăte), zona 
Micro 5 Buituri. Telefon 
715960. (7109)

•  Schimb apartament trei
camere proprietate cu a- 
partament 2 camsrs sau 2 
garsoniere, str. Minerului, 
bl. 21, sc. O, ap. 62, De
va. (7319)

•  Se convoacă deţinăto
rii de terenuri din fosta 
Fermă pomicolă nr. 6, De
va, în 16 iunie, ora 8, la

- sala de şedinţe a Primă
riei Deva. (6454),

COMEMORĂRI

•  Cu durere în suflet, 
reamintim celor ce l-au 
cunoscut că, azi, se împli
nesc 25 anj de când ne-a 
părăsit pentru totdeauna, 
■intr-un tragic accident, la 
numai 29 ani, cel care a 
fost
■ Lt. maj.

SANDOIU NICOLAE
Nu îl vom uita nicicând. 

Soţia Viorica şi fiul Emil, 
împreună cil familia.

(6456)

•  Gu nespus regret şt 
durere în suflet părinţii 
Dorel şl Lenuţa, sora Bu
cla, bunicii Floare Ioan şi 
Maria, unchiul Ionel şl 
mătuşa Beana anunţă îm
plinirea unui an de la dis
pariţia fulgerătoare In
tr-un tragio accident a 
scumpului nostru

face înscrieri pentru ob
ţinerea permisului de con
ducere, categoria B. Preţ 
1200/oră, Telefon 621359.

(7093)
•  S .0. MARCOMSUS 

SRL angajează barman- 
ospătar. Relaţii, Ilia, str. 
A. Iancu, telefon 300.

(7094)
•  Specialist în astrolo

gie clasică chineză alcă
tuiesc programe horoscopi- 
ce Individuale. Telefon 
629325, zilnic orele 10—14.

(7076)
•  Restaurant „Ouppla“ 

Deva, str. Nicolae Iorga,

nr. 24, angajează bucătari 
ş t ospătari calificaţi, prin 
concurs, miercuri, ora 9, 
la sediu. Telefon 627666.

(7320)
•  ADMITERE: Istoria 

României, psihologie, filo- 
sofie, economie puteţi de
veni hotărât student (â), 
învăţând după noua meto
dologie : — sinteze dacti
lografiate, completate cu 
întrebări, răspunsuri de 
examen. Solicitaţi prospec
tul spre convingere: Uni
versitar. căsuţa poştală 77- 
7, Bucureşti — 77.

(457)

RAD LUCIAN DORII,

la frageda vârstă de 7 ani. 
Somemorarea duminică. 13 
iunie 1993, la Cimitirul 
Ortodox -Orăştie. Dumne
zeu să-l odihnească In 
p a c e ! ,  (7288)

•  O lacrimă pe mor
mântul bunel noastre ma
me, soacre şi htihicl

IOANA LAIEŢ,
de la a cărei trecere în 
nefiinţă se împlinesc 19 
ani. Familia

(7238)
•  Gu nestinsă durere în 

suflet amintesc tuturor 
rudelor şi prietenilor că 
au trecut 6 săptămâni de 
la prematura dispariţie a 
soţiei mele dragi,

MARIA MEZA, 
din Simeria. Dormi în 
pace 1 Ioan Meza.

(7083)

•  Soţia Victoria, fiul 
Petru, nora Rodica, nepo
ţii Gristi, Marius şi Mări
ri ela amintesc împlinirea a 
10 ani de Ia decesul lui

ROMULUS TOADER, 
din Gozia.

Nu te vom uita nici
odată! (5704)

•  Pios omagiu şi 
neştearsă amintire re
gretatului şi neuitatu
lu i v ■ 1 v .:;

STUREK TIBERIU, 
Ia un an de la tre
cerea în veşnicie. So
ţia^___________ (7080)

DECESE

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI , 
V U L C A N  . ' •

o r g a n iz e a z ă  
LICITAŢIE PUBLICA

pentru concesionarea a două terenuri în vederea 
realizării a două construcţii, in conformitate cu 
prevederile de urbanism, aprobate potrivit Le
gii nr. 50/1991, după cum urmează : ‘

1. Florărie pe un teren în suprafaţă de 
45 mp, alipit blocului 45 din bulevardul Mihai 
Viteazul.
/  Concesionarea terenului se face pe durata 

a 50 ani. •
2. Spaţiu comercial cu profil alimentar 

şi birouri, pe Un teren In suprafaţă de 75 mp, 
situat lângă blocul 19, din bulevardul Victoriei

Concesionarea terenului se face pe durata 
existenţei construcţiei. V * ; — 5 _ .

Pentru ambele construcţii, preţul minim de ) 
pornire a licitaţiei este de 200 lei/mp/an. 1 
-■ Documentaţiile licitaţiilor se pot procura \ 

contracost de la Consiliul local al oraşului Vul- \ 
can — biroul urbanism şi amenajarea teritoriu- (

s

lUi. *Taxa -de participare la licitaţie este de i 
5 000 lei. * 7

Ofertele se depun până la data de 5 iulie ? 
1993, ora 15, la Consiliul local âl oraşului Vul- ) 
can — biroul urbanism şi amenajarea terito- * 
riului. 1

Licitaţia va avea loc în ziua de 6 iulie 1993, ţ 
ora 10. ţ

•  Colegii din ca
drul Atelierului meca
nic al F.E. Deva sunt 
alături de familia dom
nului Florescu Ovidiu 
la greaua durere pri
cinuită de decesul ta
tălui,

IOAN FLORESCU
şi-i transmit sincere 
condoleanţe.

(7314)

•  Colegii de Ia FRE 
Deva, Atelierul de Pro
iectare ,sunt alături de 
eornelia Furcă la ma
rea durere pricinuită 
de moartea mamei 
sale. Sincere condo
leanţe familiei îndure
rate;__________(6452)

•  Execut foto color 200
lei/bue. De v a ,  telefon 
628115. (7089)

•  Vă depun bani la „Ga-
ritas‘‘ Gluj. Informaţii te
lefon 613320, (7101)

•  S,0. IMPEXCOM SRL
şcoala de şoferi amatori

I.P.H. DEVA S.A. *
cu sediul în Deva, Piaţa Victoriei, nr. 2 
OFERĂ SPRE EXECUŢIE un bloc de lo 

cuinţe proprietate personală, amplasat in Deva, 
str. Salcâmilor, blocul 31 a.

Documentaţia se poate ridica contracost 
de la I.P.H. Deva. S.A., începând cu data de 17 
iunie 1993.

Ofertele se vor depune la I.P.H, Deva. 
S.A. până la data de 23. 06.1993, ora 15. 

Informaţii la telefon 61 84 02.

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI
cu sediul în BUCUREŞTI.

Casa Republicii, etaj IV, camera 4974
Organizează în localitatea Deva, la sediul pro

vizoriu al Camerei de Conturi judeţene, in zilele de 
29—30.06.1993. CONCURS PENTRU OCUPAREA 
A 5 POSTURI DE CONTROLORI FINANCIARI PEN
TRU JUDEŢUL HUNEDOARA.

Condiţii: studii economice superioare ; 8 ani ve
chime minim în activitatea economico-financiară.

Cererile însoţite de : certificat de cazier ; reco
mandare^; actul de studii şi curriculum vitae se de
pun până la data de 25.06.1993. cel mai târziu, ia 
sediul provizoriu al Camerei de Conturi a judeţu
lui Hunedoara, de unde concurenţii vor ridica şi te
matica concursului. ,

Relaţii la telefoanele 61 63 64 sau 61 95 44, inte
rior 141. Deva, strada 1 Decembrie, nr; 30, etaj I.

V

\
S.C. „AMA“ S.R.L. SEBEŞ \

Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 6, jud. Alba. {

Vinde cu caracter permanent din depozit -  
EN GROS — renumita BERE DREHER, la sticle, 
de 1̂ 2 litru.

Informaţii la ţel. 096 — 731667. (4699),
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