
N ăscut i»> viitoarea eventmen- 
tetkrdin 2? spre 23 decembrie 
1989, ziarul „Curantul liber* 

Deva s-a înscris, de la primul 
rikmăr, pe linia libertăţii şi de
mocraţiei, asumăndu-şi respon
sabilitatea slujirii cu devotament 
a intereselor locuitorilor jude
ţului, indiferent de opţiunile lor 
politice sau de altă natură. Ci
titorii săi consecvenţi au putut 

. constata, de bună seamă, că 
ziarul a devenit o tribună de ex
primare a opiniilor şi propune
rilor de mai bine, dar şi a dure
rilor şi necazurilor generate de 
oameni, de fenomene, de întâm
plări inevitabile intr-o perioadă 
de tranziţie, de aşezare a statului 
de drept, independenţa declarată 
a colectivului nostru de profe
sionişti ne-a permis să depăşim 
barierele unor tendinţe parti
zane, atitudini egoiste' şi lupte 
pentru putere — manifestate a- 
desea cu violenţă în diferite

structuri organizatorice — şi să 
menţinem calea dreaptă în de
mersurile gazetăreşti întreprinse. 
Am avut şi succese şi neîmpliniri.

Au fost destule momente grele 
şi in munca noastră în aceşti trei 
ani şi jumătate de la revoluţia 
din decembrie 1989, insă cu spri
jinul moral al dvs, stimaţi Citi-

scoată un ziar curat şi plăcut, 
care vă aduce diurn in case mult 
aşteptata hrană spirituală. In 
acest efort, cu meritate apre
cieri, se înscriu şi vânzătorii de 
ziare şi poştaşii, către care ne 
îndreptăm, de asemenea, gândul 
sincer de recunoştinţă.

Şi a trecut timpul. Repede. .

44 CUVÂNTUL UBER"900

şi ale altor materiale şi ser
vicii, concurenţa între publicaţii. 
Aruncăm însă punţi încrezătoare 
spre vremurile de mâine pentru 
că ştim, stimaţi cititori, că fără 
presă lumea ar fi mai săracă, 
mai puţin informată. Ştim că dvs 
aveţi nevoie de noi şt noi de 
dvs, pentru a vindeca, împreună, 
răul care ne macină, pentru a 
duce mai departe, prin timp, 
lumina slovei tipărite în pagina 
de ziar.

tori, prin care şi pentru care 
existăm, le-am biruit in bună 
măsură. Nu este lin motiv mi
nor care ne îndreptăţeşte să vă 
adresăm sincere mulţumiri. Gân
duri curate şi întreaga gratitudine 
şi pentru prietenii noştri tipo
grafi, care, cu o dotare tehnică 
din vremuri de demult, reuşesc, 
totuşi — prin trudă de „el lu
mina* şi profesionalism — să

Prea repede, lată-ne ajunşi la 
numărul 900 al ziarului „Cuvân
tul liber“ Deva. Este şi un pri
lej de privire în viitor. Şi o fa
cem cu optimism, in pofida mul
tiplelor greutăţi cu care conti
nuă să se confrunte presa ro
mânească liberă şi independentă: 
dotare tehnică precară în tipo
grafii şi în redacţii, preţuri ne
săbuite ale hârtiei de ziar,- ca

La apariţia celui de al 900-lea 
număr al ziarului „Cuvântul li
ber“ Deva, ne reafirmăm cre
dinţa în idealurile democraţiei, 
ale libertăţii şi independenţei, pe 
care le vom promova cu con
secvenţă şi fermitate, iar pe ci
titor» noştri îi încredinţăm că 
vom fi întotdeauna alături de ei, 
cu gândul curat, cu sufletul cald, 
cu vorba bună. ,

„C.L.“
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convieţuiri
Convorbire cU dl jurist TEODOR-IOÂN IORDAN, 

secretarul Consiliului Local Orăştie .

— Stimate dle secretar, 
fiind omul' legii în consi
liul local, vă rugăm să 
spuneţi cititorilor noştri 
cum vă preocupaţi, cum 
vă aplecaţi asupra respec
tării legilor, a legalităţii?

— Eu plec de la ideeâ 
să fie o bună convieţuire 
între toţi oamenii Orăştiei. 
Ca să fie o bună convie
ţuire trebuie să respectăm 
legile, să ne respectăm ri
nul pe altul, să fim buni 
oameni, cetăţeni loiali, de 
omenie, cinstiţi.

— Dar, vă rog să mă 
iertaţi, la Orăştie sunt 
multe cazuri de încălcare 
a legii: tâlhării, spargeri, 
furturi etc. Mai cu seamă 
dţn partea romilor. La Po
liţie am văzut o listă cu 
ultimele cazuri. Zeci!

-4 Este adevărat Unii 
dintre romi, reţineţi, doar

unii, ne fac greutăţi, con
turbă buna convieţuire şi 
liniştea dintre oameni. 
Dar, printr-o bună conlu
crare cu poliţia, reuşim să 
stăpânim acest fenomen. 
Cei care se abat de Ia lege 
sunt prinşi şi suportă ri
gorile legii. Dar nu scapă 
nici unul nepedepsit. Du
pă vina fiecăruia.

— Dle secretar, cel 2t 
de consilieri, constituiţi in 
cunoscutele patru comisii, 
cum acţionează ?

— Am toată stima faţă 
de toţi consilierii. Deşi 
sunt de diverse coloraturi 
politice, toţi pun sufletul 
pentru binele oraşului, pen
tru tot mai buna lui gos
podărire şi înfrumuseţare.

Gh. I. NEGREA

(Continuare în pag. a 3-a)
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•  Tot ce trece foarte i 
repede te poate izbi; J 
timpul, trenul, pros-1

î Prima duminică a lunii , 
ţ iulie prilejuieşte orga- « 
ţ nizarea în amfiteatrul J 

natural de la Dupăpiatră ţ 
(Buceş), In Munţii A- jj 
puseni, a unei noi edi- 
ţii a „întâlnirii moţilor 
cu istoria**. Manifesta
rea, devenită tradiţio
nală de mare încărcă
tură patriotică şi emo
ţională, va oferi miilor 
de participanţi o ade
vărată lecţie de istorie 
despre trecutul moţilor 
şi meleagurilor lor, în
tâlniri cu personalităţi 
cUltural-ştiinţifice, mo
mente artistice, tot a- 
tâtea clipe de înălţare 
sufletească. (M.B.)

II tub. ;

!_________________ »

Vedere din Baru Mare.

La C am era de Com erţ şi Industrie

■ ■ ■ -

Aşteptată cu deosebit 
interes, adunarea generală 
a membrilor Camerei de 
Comerţ şi Industrie a ju
deţului Hunedoara a re
unit marţi, 21 iunie a.c., 
la Deva, un număr În
semnat din membrU săi 
mai ades datorită valurilor 
făcute In mass-media re
feritoare la unele aspecte 
presupuse a îi mai puţin 
legale in această instituţie. 
Tema discuţiilor a fost in
teresantă, atât prin pro
blematica supusă dezba
terii, cât şi prin divergen
ţele ivite Ia nivelul con
ducerii instituţiei în pe
rioadă lunilor aprilie — 
mai, soldate cu sancţiuni 
administrative şi demer

suri la organele de procu
ratură.

Raportul de activitate al 
Colegiului de Conducere

•  Adunare în prag a- 
niversar;
•  Contradicţii interne; 

„Singura instituţie cu
care nu putem colabora 
este Prefectura Judeţu
lui";
•  O oră de derută în 
adunarea generală.

al G.C.L Hunedoara, pen
tru perioada mai 1992 — 
mai 1993, a scos în evi
denţa scopul şi obiectivele

urmărite, informarea par
ticipanţilor asupra situa
ţiei economico-financiare.

Dacă acum trei ani, când 
a luat fiinţă, Camera avea 
doar 63 de membri, în 
prezent numărul acestora 
a crescut la 313 — dintre 
care 210 activi — cu per
spectiva ajungerii, în anul 
1995, la aproximativ 2000, 
fapt ce va fi determinat, 
în mare măsură, de cali
tatea şi promptitudinea 
serviciilor oferite, şi nu în 
ultimul rând, de interesul, 
munca şi pasiunea sala
riaţilor Camerei.

CORNEL POENAR

(Continuare în pag. a 3-a)

•  GENEVA. Liderul sâr
bilor din Croaţia, Goran 
Hadjici, a adoptat un ton 
conciliator, înainte de con
vorbirile de pace cu ofi
cialităţile croate, afirmând 
că nu au existat planuri 
pentru o unificare rapidă 
a teritoriilor sârbe din 
Croaţia cu cele din Bos
nia — relatează agenţia 
Reuter din Geneva.

Goran Hadjici, preşedin
tele autoproclamatei Re
publici Sârbe Kraina, a 
declarat că referendumul 
cu privire lă Unificare de 
ta sfârşitul săptămânii tre
cute a fost organizat „doar 
pentru a testa dorinţa po
porului". Hadjici a avut 
la Geneva convorbiri eu 
înalte oficialităţi croate, 
prima întâlnire la un a- 
semenea nivel între cele 
dbuă părţi, după ce tru- 
pelfe croate au încălcat a- 
cordul de încetare a focu
lui in Kraina, în ianuarie 
anul acesta, notează Re
uter.

•  MOSCOVA. Dacă este 
necesar să se ajungă la 
un acord de creare a undi 
stat piuri-etnic confederat 
în Bosnia-IIerţegovina, Ru
sia susţine ideea transfe
rului de populaţii, în baza 
unor criterii umanitare, a 
declarat adjunctul minis
trului rus de externe, Vi
tali Ciurkin. In cazul unui 
acord privind schimbul de 
teritorii, acesta ar trebui 
realizat cu ajutorul ONU 
şl respectând criteriile ui 
manitare — a spus Vitali 
Ciurkin, într-o conferinţă 
de presă, citând o deelara-> 
ţie a MAE al Rusiei.

Potrivit agenţiei France 
Presse, Ciurkin a afirmat 
că sârbii din Bosnia, Care 
controlează 70 ta sută din 
teritoriul bosniac, l-au a- 
sigurat că sunt gata să 
restituie „Un procentaj 
semnificativ" din aceasta, 
pentru a se putea ajunge 
la un acord de creare a 
unui stat confederat în a- 
ceastă fostă republică iu
goslavă.

Declaraţia de mai sus a 
fost făcută în momentul in 
care ta Geneva s-a reunit 
preşedinţia colegială a 
Bosniei, pentru a discuta 
un nou plan de pace.

•  ISTANBUL. Odată cu 
desemnarea primei femei 
in funcţia de prim-ministru, 
Tansu Ciiler, bot mai mulţi 
turci au renunţat la ceea 
ce in mod tradiţional «te 
considerat a U simbolul 
bărbăţiei — mustaţa.

Parlamentari ziarişti, 
oameni de afaceri se des
part în număr tot mai mare 
de această podoabă fa
cială, Unul din simbolurile 
„modernismului In stil 
turc** — remarcă agenţia 
France Presse.
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© GRAV ACCIDENT LA MI
NA VULCAN. In după-amiaza 
zilei de luni, 21 iunie a.c., ta 
Exploatarea Minieră Vulcan, din 
Valea Jiului, a avut loc un grav 
accident de muncă în subteran, 
in urma căruia trei oameni au 
decedat. Oprirea staţiei de ven
tilatoare a determinat inversarea 
aerajului şi asfixierea minerilor 
Dumitru Sirghl, de 19 ani, Ale
xandru Pop, de 32 de ani şi 
Constantin Vornicesei, de 37 de 
ani. O comisie de specialişti cer

cetează cauzele producerii acci
dentului. (D.G.)

© O NOUĂ ASOCIAŢIE. Dna 
Florica Tamşa, din Deva, bloc 
E 4, sc. I, ap. 6, cartierul Gojdu, 

■ne scrie că doreşte să înfiinţeze 
„Asociaţia ţăranilor cu case fără 
grădini", .acestea fiind luate a- 
buziv, contrar prevederilor Legii 
18, urmând ca asociaţia respec
tivă să susţină cauza celor inte
resaţi la comisia parlamentară 
pentru combaterea abuzurilor şl 
corupţiei. Pe adresa indicată se 
solicită adeziunile posibile din 
judeţul nostru. (N.T.)

© AMENAJARE. De lă 
doamna inginer Maria Dom- 
sody, patroana Societăţii Comer
ciale „Transcom Impex Onira" 
—• S.R.L. Brad, care adminis

trează cele două pieţe (de ali
mente şi de animale) din loca
litate, aflăm că, prin sprijinul 
nemijlocit al Primăriei, s-a a- 
menajat în strada Oborului, nr. 
5, un spaţiu corespunzător vân
zării obiectelor de ocazie. Prin 
darea în folosinţă pe data de 1 
iunie 1993, a noului obor, piaţa 
de alimente din centrul oraşului 
se va dezafecta în mare măsură, 
aici vânzăndu-se produse speci
fice într-o tinulă civilizată. 
(AU.),

© LA ŞTRAND. Bucurie mare 
la Lupeni în rândurile celor ce 
le place să înoate la bazin, să 
facă plajă. De câteva zile s-a 
deschis pentru public Ştrandul 
„Reparatorul", care zilnic, în
tre orele 10—20, stă la dispoziţia

oamenilor din Lupeni şi locali
tăţile apropiate, (S.C.)

© c u  m â i n i  b ă t u c it e .
După ce peste 35 de ani a mun
cit la O.S.M. II, de la Combi
natul siderurgic Hunedoara, dl. 
Ioan Caraşca, localnic din satul 
Aurel Vkticu, munceşte pe ogor. 
Are grădină, pământ, animale. 
L-am întâlnit zilele trecute. Ve
nea de la sapă. „Dacă n-aş avea 
mâinile bătucite de muncă ce-aş 
face ?" — ne-a întrebat „Sărut 
dreapta", nea Ionică — i-am 
răspuns. (Gh. I.N.)



99Vom reuşi» oare ? u

„Noi suntem clipa. Cli
pa ce trece. Clipa ce vine. 
Noi suntem adevărul ţi 
cântecul lui. Noi suntem 
pescăruşii : ce zboară că
utând lumină şi adevăr".

„Vom reuşi oare ?"
„Nădăjduim, pentru că 

ne vor însoţi, pe întorto
cheatele cărări ale vieţii, 
sfaturile dragilor noştri 
dascăli — părinţi şi pro
fesori". .

Pescăruşii sunt, de fapt, 
Silvia, Alina, Daniela, 
Cristina, Rodi ca, Crina, 
Daciana, Monica şi co
legii' lor din clasa a Vftl-a 
A, sunt Daniela, Ionel», 
Tereza, Maria, Costel, 
Dan, Aurelia şi colegii 
lor din clasa a VlII-a B, 
de la Şcoala Generală 
cî>r Aninoasa, aflaţi a- 
cum în pragul primelor 
examene, deschizătoare de 
drumuri. I-am întâlnit, 
în acest iunie încărcat de 
miresmele florilor de sal
câm, tulburaţi de „ora 
bunului rămas", când 
părinţii şi dascălii le-au 
înfrumuseţat, cum numai 
ei ştiu, clipa despărţirii 
de şcoala în care — aşa 
cum mărturiseau — „am 
buchisit primele semne 
într-ale cunoaşterii, sub 
privirea >caldă a dragelor 
noastre învăţătoare".

„Dragele noastre învă
ţătoare" f?— Gizcla Nagy

şi Eufrosina Banyay •— 
erau de faţă. Şi nu nu
mai acum, ci mereu în 
anii cursurilor gimnaziale, 
pentru că şi-au urmărit 
cu dragoste şi interes ge
neraţiile de copii pe care 
le-au dat ciclului supe
rior. Profesorii-diriguiţi, 
dascăli de mare probi
tate profesională — Jana 
Stane şi Clarisa Rujoi 
— au mândria şi bucuria 
de a fi îndrumat şi in
struit şcolari care acum 
fac parte dintr-o promoţie 
de excepţie. Poate de 
aceea şi ora bunului ră
mas este de excepţie. Di
riguiţii s-au întrecut în 
surprize plăcute, absol
venţii la fel. De la pri
mul tablou de absolvire 
al şcolii la albumul dă
ruit dirigintei, cu chipu
rile şi gândurile- elevilor, 
de la „tortul absolvenţi
lor" şi îngheţata cu frişca 
oferite de diriginte, la sim
bolica cheie a succesului, 
încadrată de ciorchinii flo
rilor de salcâm, pe care 
elevii claselor a VlII-a 
au înmânat-o colegilor 
de-a Vil-a, de ia cuvin
tele de mulţumire, feli
citare şi îndemn, adre
sate de primarul Ilie 
Botgros, prof. Ştefan De- 
meter, directorul şcolii, 
înv. E. Banyay la inspi
ratul „telefon" — epi
gramă al profesorului J.

Stane, de la cântecul „A- 
mintirile din viaţa şco
lărească, niciodată nu le 
vom uita", Ia însufleţito- 
rul Gaudeamus igitur, in
tonat de absolvenţi sub 
arcul de flori înălţat de 
colegii din clasa a VlII-a.

Şi primul examen la 
gramatică a făcut parte 
tot din surprize. După ce 
toţi dascălii şcolii au o- 
ferit absolvenţilor un en
tuziast „La mulţi ani", 
dirigintele clasei a VlII-a 
A a dat sărbătoriţilor tex
tele unor maxime pe care 
aceştia să le reconstituie, 
într-un anumit timp, 
după toate regulile gra
maticale însuşite în şcoală. 
Şi cât tâlc aveau aceste 
maxime! (Iată două: 
„Prietenii, una sunt la 
durere", „Pentru ca să 
ajungi cineva trebuie să 
pleci de lâ a fi nimic").

— Vom reuşi oare? Se 
întreabă absolvenţii şi 
tot ei răspund :
: —- Nădăjduim. Unii do

rim să ne urmăm das
călii într-ale pedagogiei, 
alţii în informatică, e- 

conomie, drept-administra- 
tiv, matematică. Fiecare 
cu visul lui,- cu încredere, 
mulţumind dascălilor care 
au sădit în sufletele noas
tre sămânţa binelui, a 
respectului, a speranţei,

LUCIA LICIU

Mada ,un sat de deal, 
nu se află la capătul lumii, 
ci fii comuna Balşa, unde 
trăiesc şi muncesc ţărani 
harnici, cunoscuţi crescă
tori de animale. Dar,'după 
cum ne relata un pămân
tean de pe aceste melea
guri, deşi oamenii se află 
la treburile lor şi se chi-. 
nuie cu munca câmpului, 
pe ei îi preocupă foarte 
mult unele probleme ce 
sunt ale întregii obşti. A- 
cum, în pline prefaceri ale 
tranziţiei, cetăţenii de aici, 
tineri sau vârstnici, se 
confruntă cu fel de fel de 
greutăţi, riscând să fie 
tot mai izolaţi de binefa
cerile civilizaţiei.

M A D A -sat

de lume ?
De câtva timp, legăturile 

cu centrul de comună, cu 
Geoagiul sau Orăştia au 
fost întrerupte. Cum ? Sim
plu. Nu mai circulă auto
buzul. De ce ? Păi, nu e 
rentabil! Apoi, viaţa spi
rituală a fost lăsată cu 
totul de izbelişte: nu este 
învăţător, iar preotul tre
buie să vină din altă parte. 
Şi pentru ca izolarea să 
fie completă, telefonul de 
la oficiul poştal (singurul 
din sat) este deranjat de 
vreo două luni!

Primăria dă telefoane, 
face intervenţii, dar de
geaba, peste .tot se moti
vează, dat- nimic nu se re
zolvă. Până când ? (S.C.)

T  R  I B  U  N A
f  I

I I

CU adresa...

Ţin neapărat să vă informez pe 
această cale despre calitatea slabă 
a serviciilor pe care R.Â.G.C.L. 
„Activitatea" din Orăştie le face 
populaţiei oraşului.

•  Blocul 4, de pe strâda Mureşu>; ; 
lui, nii are apă caldă de 2t—3 luni 
iar apa rece se întrerupe în oraş 
şi în timpul zilei, ca să nu mai zic 
în timpul nopţii;

•  Dacă se sparge asfaltul sau 
betonul de pe o stradă pentru a se 
efectua cine ştie ce reparaţie la lu
crările asctinse, nu se mai repară;

•  In ceea ce priveşte transportul 
în comun, pe lângă faptul că regia 
respectivă nu dispune de un parc 
auto corespunzător, nici despre un 
orar de circulaţie pe care să con
tezi nu se poate vorbi, deşi la cap 
de linie este program afişat la ve
derea călătorilor; abonamentul pe 
un traseu s-a scumpit de la 502 lei 
la 2100 lei, dar în serviciul de trans
port nu se observă nici o schimbare 
în bine. (Mircea Todor, Orăştie — 
strada Mureşului, bloc B, ap. 33).

N.R. Domnule Todor, noi am 
consemnat opiniile dv. în legătură 
cu calitatea serviciilor de gospodărie 
comunală ale R.Â.G.C.L. „Activita
tea" cu un amendament: activitatea 
de transport în comun în Orăştie nu 
o desfăşoară R.Â.G.C.L., ci R.A.T.P. 
Deva. Şi o desfăşoară în nişte con
diţii extrem de precare, nedispunând 
în localitate nici măcar de o plat
formă de spălare, ea să nu mai 
vorbim de atelier de depanare care 
abia acum este o tentativă. Nu 
luăm apărarea R.A.T.P. Deva, dâr 
ce e drept şi lui Dumnezeu îi place. 
Susnumita regie a moştenit la O- 
răştie o situaţie foarte precară, pe 
care încearcă s-o corecteze din 
mers. '.

IN LOC DE ANIVERSARE
Magazinul sătesc din Valea

Arsului, comuna Crişcior, aparţinând 
Cooperativei de Consum Crişcior, ar 
fi împlinit anul acesta 45 de ani de 
existenţă. Sărbătorirea aniversării i 
s-a făcut... prin desfiinţare. Aşa 
vrea domnul preşedinte al coopera
tivei, să nu mai fie magazin la 
Valea Arsului. Motive pentru a- 
ceastă măsură se invocă destule : 
ba că nu e rentabil, ba că este prea 
mare chiria, ba că se privatizează, 
dar nu mişcă nimic.

In sat trăiesc oameni bătrâni, care 
ar trebui să se ducă după pâine 
până la Crişcior. Mai sunt în zonă 
400 de muncitori care lucrează la 
carieră. Şi ei au nevoie să cumpere 
ba pâine, ba o conservă sau ce s-ar . 
mai aduce la magazin. Cooperativa 
bagă vină că nu se fac vânzări, dar 
ce să se vândă, dacă de aproape un 
an nu s-a mai adus aproape ni
mic? (Vasile Codrean, Valea Arsu
lui — Crişcior). -

AUDIENŢE LA REDACŢIE

Domnul lăncii Meltiş din Brad, 
strada Libertăţii, bloc A 1, ap. 29, 
ne-a sesizat telefonic că în oraş
R. A.G.C.L. percepe taxe exagerate 
pentru serviciile de gospodărie lo- 
cativă pe care le face; că nu se e- 
xercită nici un control asupra con
cordanţei, dintre cantitatea şi cali
tatea serviciilor şi nivelul costului 
lor.

Pentru început am consemnat cele 
spuse, supunându-le atenţiei Consi
liului local Brad, R.Â.G.C.L. Brad 
şi organelor de control financiar ju
deţene, pe care le rugăm să se im
plice şi în această activitate.

Domnul Ioan Trif din Deva, strada 
Eminescu, blocul 48, ap. 5, ne-a în
mânat personal o adresă a serviciu
lui de urbanism şi amenajarea te
ritoriului a consiliului local către
S. C. „Sarmismob" S.Â. ctf următo
rul conţinut :

„Referitor la fostele ateliere de

mobilă din str. M. Eminescu, nr, 
46, la sesizarea cetăţenilor care do
miciliază în blocurile 48, 48 A şi 
48 B, prin deplasarea la faţa locu
lui a reprezentanţilor Serviciului 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriu
lui, s-a constatat starea insalubră 
a fostelor ateliere şi anexe aferente, 
Unele dintre ele, în special spre ve-. 
cinătatea bl. .48, prezentând apro
pieri inadmisibile din punct de ve
dere al nomelor P.C.I. şi al Codu
lui civil. Deoarece aceste clădiri 
şi anexe au durata de funcţionare 
normată expirată, încadrându-se în 
categoria de bunuri casate, iar 
activitatea de tâmplărie desfăşurată 
a poluat prin zgomot şi praf de freză 
întreg ansamblul de locuinţe cu
prins între str. M. Eminescu. şi E. 
Văcărescu, Consiliul local Deva 
solicită demolarea acestor clădiri 
improrii, valorificarea materialelor 
rezultate şi eliberarea terenului res
pectiv, care din punct de vedere 
juridic este în proprietatea Statu
lui Român.

Deoarece acest amplasament este 
nepotrivit pentru activităţi de pro
ducţie industrială, solicităm deza
fectarea lui, mai ales că dv. bene
ficiaţi de noua fabrică de mobilă 
din zona platformei industriale, te
renul din str. M. Eminescu pretân- 
du-se la obiective de interes public, 
ce vor face obiectul unor studii ul
terioarei. ; ■ v*

Prin prezenta vă comunicăm că 
autoritatea administraţiei publice 
locale nu va aviza documentaţia 
privind stabilirea şi evaluarea a- 
cestui teren, la H.G. 834/1991 şi va 
face demersurile juridice necesare 
trecerii acestui teren în administra
ţia primăriei locale".

De ce am redat conţinutul acestei 
scrisori datată 10 martie 1993 ? 
Pentru că ne apropiem de 1 iulie 
şi nu s-a mişcat nimic. Poate S.C, 
„Sarmismob" S.A. are ceva de răs
puns public oamenilor.

Înapoi la pericle
Timpul este rotund, nu este liniar. El doar se 

învârteşte, nu înaintează. Este concluzia la care am 
ajuns de o vreme încoace. Fiecare interval istoric 
reconstituie perioade sau fragmente din viaţa u- 
manităţii. Al nostru de acum seamănă foarte bine 
cu un crâmpei de antichitate greacă. Mai bine-zis, 
cu epoca lui Pericle. Similitudinile par atât de nu
meroase şi de izbitoare, încât cu greu aş putea crede 
că nu le-au observat şi alţii. Bunăoară, democrafia 
ateniană nu apucase bine să se înfiripe, că lujerul 
ei se şi văzuse călcat în picioare. Bâlciurile setei de 
ptţtere cuprtnseră ca o flacără aproape toate cetă
ţile, atrăgând dispreţul demosului şi ai bărbaţilor 
cinstiţi. Facţiunile rivale nu-şi făceau nici un fel 
de scrupule ca să învenineze relaţiile dintre oameni 
ori să slăbească autoritatea instituţiilor alese. O 
pletoră de politicieni iviţi ca ciupercile peste noapte 
ridicaseră demagogia la rangul de morala publică. 
Detractori şi sicofanţi proliferează în toate straturile 
sociale, semănând intrigi şi suspiciuni, teamă şi 
nesiguranţă, minciună şi calomnie. Patimi declarate 
sau mocnite angajau de cele mai multe ori arsenalele 
fizice ale conflictuanţilor, apelându-se mai puţin la 
instrumentele raţiunii şi ale justiţiei. Dezbaterile pu
blice deveniseră adevărate comedii groteşti, vorbi
torii înfruntându-şi doar ambiţiile proprii şi pome
nind rar vreun cuvânt despre ţară şi despre dure
rile ei. ■ ,

Dar criza democraţiei ateniene a fost resimţită 
şi mai puternic în planul valorilor• etice, prin răs
turnarea sau răstălmăcirea brutală a acestora. Suc
cesul public trecea drept măsluire organizată, iar 
eşecul însemna o contestare a meritelor individuale. 
Declamaţia emfatică trecea drept virtute, iar since
ritatea era interpretată ca o voită mistificare. Ero
rile îi încriminau în exclusivitate pe cei aflaţi la 
putere, în vreme ce dreptatea aparţinea întotdeauna 
celor care pierduseră încrederea cetăţii. Duritatea 
nesăbuită era socotită bărbăţie protectoare, în timp 
ce calmul şi răbdarea erau suspectate de laşitate. 
Tăcerea însemna prostie oarbă, iar toleranţa com
plicitate vinovată. Opinia proprie reprezenta singu
rul adevăr, iar părerile celorlalţi, ofensă şi impie
tate. Oamenii cinstiţi îşi vedeau de treburile lor, in 
vreme ce. vinovaţii se întreceau în meşteşugul dis
culpării şi în descoperirea unor ţapi ispăşitori. Pe 
scena politică îşi făcuse apariţia indezirabilă un per
sonaj cu totul insolit, oportunistul abjuram sau 
apostazicul de profesie, omul fără convingeri şi fără 
principii, ipochimenul condamnat de zei să nu-şi 
găsească locul pe care îl merita. Lui i se alăturase 
mai apoi virtuozul întru retorică şi euristică, sofistul 
atoateştiutor, despre care Aristotel spunea că ţinea 
mai mult să pară înţelept, decât să fie cu adevărat 
şi care, din susţinător cândva al raţiunii, a sfârşit 
prin a ajunge detractorul ei.

Personal, rămân la convingerea că o cercetare 
mai aprofundată a celor două perioade m-ar fi con
dus şi spre alte elemente de apropiere, dar cred că 
atât cât am semnalat aici devine suficientă pledoarie 
în favoarea adevărului că istoria se repetă.

SABIN SELAGEA

Însemnări
TE ŞTIAM CU

Ştiam că o să vii îmi . 
şopteau păsările cerului, 
iarba, pomii înfloriţi, 
toate florile de pe pă
mânt. Şi îngerii Ştiam 
că o să vji. îmi şoptea 
sufletul din mine. Erai 
plecat şi clipa dosirii era 
tot mai aproape. La ca
pătul drumului te-am 
aşteptat cu înfrigurare.

SUFLETUL...
Omuleţule! Feciorul meu. 
Bun venit! Am pus ini
mă lângă inimă, suflet 
lângă suflet, ne-am pri
vit cu duioşie, necuprinsă 
dragoste şi mângâiere în 
ochi şi am pornit pe că
rările vieţii Călătoria 
noastră n-are oprelişti, 
n-are contenire, aşa cum 
n-are viaţa din noi, tată!

TU ERAI? FECIORUL MEU?
Trecuseră puţine clipe de La căpătâiul patului 
când lumina zilei inun- meu a fost rânduit al 
dase chipul^tău, când şi tău. Iţi ascultam răsufla- 
lumina minţii şi ochilor rea plânsul şi râsul în
mei te-a cuprins p en tru__ _____________ ...
totdeauna. Porneau la 5^“ :, 
drum un suflet către al- îi
tul, al meu către tine, bucune- Şţ doamne ce 
al părintelui către Fecio- serl minunăţie am 
rul lui. Tu erai ? Fecio- petrecut în casa noastră, 
rul meu? Doamne, ce Da! Pentru că veniseşi 
poate fi mai înălţător în tu, Feciorul meu. Brăduţ, 
viaţa omului ca atunci brăduţ, copăcel... 
când iţi vine Feciorul în
casă ? Gh. I. NEGREA
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S C. ELVIRA S.R.L. DEVA 
Str. M. Eminescu, 24.
Vinde en gros :
•  Palincă — alcool vodcă
•  Margarina Olanda, 500 gr
•  Pepsi-cola la sticlă 1/4
•  Sucuri la 1,5 1
•Cafea — ţigări — dulciuri (7535)



Un moment semnificativ 
în .viata politică 

a P.U.N.R.
Sâmbătă, 19 iunie a.c., 

sala mică a Casei de Cul
tură din Deva a găzduit 
un moment important din 
viaţa politică a Partidului 
Unităţii Naţionale . a Ro
mânilor, filiala Hunedoara 
— Conferinţa judeţeană. 
Forumul judeţean al 
P.U.Nit a fost onorat de 
dl Gheorghe Funar, pre
şedinte al partidului, per
sonalităţi politice, simpa
tizanţi ăi respectivei for
maţiuni politice.

După o dezbatere care 
&  durat mai bine de cinci 
"ore a principalelor pro

bleme care stau în faţa 
partidului — probleme care 
privesc atât viaţa internă 
a partidului, cât şi pt cele 
ecbnomico-sociale, politice, 
culturale etc. — a fost or
ganizată o conferinţă de 
presă în care au fost 
punctate câteva elemente 
deloc neglijabile ale etapei 
de tranziţie de către dl

C Gheorghe Funar.
Dintre acestea am reţi

nut : •  P.U.N.R. este un 
partid serios, aşa cum s-a 
remarcat după alegerile 
din toamna anului trecut, 
fiind primul partid politic 
din România şi nu greşesc 
spunând acest lucru, pen
tru că în faţa noastră, la 
alegeri, s-au aflat două 
fronturi care nu sunt par
tide, ci un colhoz; după 
cum spunea dl Ceontea, 
format din 18 partiduleţe. 
Se încearcă de către cele
lalte formaţiuni să ne 
creeze probleme, inclusiv 
îp presa sponsorizată de 
fundaţia Soros şi, din pă
cate, a trecut de 100 nu
mărul de gazete sponsori
zate de către această fun
daţie —, încercându-se să 
se acrediteze ideea unor 
aripi sau sciziuni în ca- 

P.U.N.R. Unii au mers 
' u ideea că vor face un 

^  .U.N.R. separat, alţii că 
Vor face aripi. Pornind de 
la denumirea partidului 
nostru, în cadrul condu
cerii P.U.N.R., inclusiv In 
cadrul grupurilor parla

mentare, domneşte unitatea. 
Cei care scriu împotriva 
acestei unităţi, ar face 
bine să se ocupe de alte 
lucruri serioase, să-i ajute 
pe cei care sunt măcinaţi, 
deocamdată, de lupte in
terne pentru ciolan. Sun
tem singura formaţiune 
politică din ţară în care 
nici o funcţie de partid nu 
este retribuită. Facem a- 
ceastă activitate politică 
din convingere, pentru a- 
părarea intereselor naţio
nale, nu pentru bani sau 
pentru a satisface dolean
ţele altora din afară.

Starea economică în care 
se găseşte ţara este tra
gică. S-a ajuns îh" această 
situaţie datorită faptului 
că politica a fost orientată 
în ' aceşti ani pe un drum 
greşit. Afirmaţia mea este 
susţinută, în primul rând, 
de rezultatele obţinute în 
plan economic, financiar, 
de situaţia socială din ţară, 
la care se adaugă scăde
rea alarmantă a nivelului 
de trai al cetăţenilor. Este 
necesar să schimbăm ma
cazul, tot spre o economie 
de piaţă, dar pe care să o 
facem în interesul nostru, 
al românilor, pentru nea
mul românesc.

Pentru România există 
un pericol din afară, care 
nu vine decât din Europă. 
Din păcate, nu prep avem 
prieteni în Europa. Perico
lul poate veni de oriunde, 
inclusiv de pe Marea Nea- 
gră.

Din discuţiile care s-au 
purtat am mai reţinut fap
tul că este nevoie de o 
convingere a factorilor de 
putere pentru a găsi solu
ţii imediate, viabile, pen
tru redresarea ţării , şi îm
bunătăţirea condiţiei u- 
mane a românului.

Conferinţa desfăşurată 
sâmbătă Ia Deva a mai a- 
vut un obiectiv esenţial: 
alegerea conducerii filialei 
judeţene a P.U.N.R., Ih 
funcţia de preşedinte fiind 
ales dl Avram Dara.

CORNEL POENAR

Liceeni şi militari, împreimtăi
In 14 iunie a.c., o for

maţie artistică a Liceului 
„Avram Iancu“ din Brad 
a întreprins o întâlnire cu 
soldaţii de la U.M. din 
localitatea Stănija. Intr-un 
peisaj pitoresc, „Pe-un pi
cior de plai/Pe-o gură de 
Rai“, colegii noştri au sus
ţinut un program artistic 
sub îndrumarea dlui prof. 
Viorel Vulturar. înconjuraţi 
de brazi şi munţi, cum nu
mai în Ţara Moţilor se 
pot afla, glasurile tinerilor 
artişti au răsunat până 
în zările albastre.’ Progra
mul a fost deschis de cu
vântul dlui. profesor Vul
turar care a vorbit celor 
prezenţi despre Ţara - Mo
ţilor, despre rolul locuito
rilor de aici în istoria pa
triei, despre Avram Iancu, 
care ne-au învăţat că cel 
mai de preţ lucru în viaţa 
omului este ţara sa, pe 
care trebuie să o iubească 
şi să o apere. Cuvintele 
profesorului nostru au fost 
primite cu urale de către 
tinerii soldaţi, care, într-un

glas, au rostit: „Jurăm că 
nu ne vom lăsa patria mic
şorată, ci mai puternică 
decât am găsit-o".

Cântecele de muzică u- 
şoară interpretate de ele
vele Cristina Vasiu, Mălina 
Gal, Andrea Paşca s-au 
bucurat de un mare suc
ces, asemenea melodiilor 
populare prezentate de Ca
melia Pavel, Iloraţiu An
drei, Iulian Pescaru, Pe
tre Creţu. Punctul culmi
nant al spectacolului a fost 
recitalul de poezie susţinut 
de elevele Nadia Şoica şi 
Cristina Vasiu.

Activitatea liceenilor s-a 
bucurat de succes, închein- 
du-se cu rostirea câtorva 
cuvinte de către comandan
tul unităţii, dl căpitan Cor
nel Spahiu, care a mulţu
mit pentru vizită. Clipele 
petrecute în mijlocul mili
tarilor vor rămâne mereu 
vii în amintirea şi sufle
tul nostru.

NADIA ŞOICA,
. elevă clasa a 4XI-a, 

Liceul ,.Avram Iancu" Brad

Să respectăm regulile 
bunei convieţuiri

(Urmare din pag. I)

Ne întâlnim ori de câte 
ori este nevoie. . Şedinţa 
ordinară am stabilit de 
comun acord să o ţinem în 
ultima zi de joi din lună. 
Este o regulă care se res
pectă, prezenţa este bună.

— Dar să nu-mi spuneţi . 
că toţi cei 21 de consilieri 
sunt activi...

— Ba sunt. Dar dacă aş 
face o evidenţiere i-aş nu
mi pe dnii Ioan Ivaşcu, 
Silviu Nistorescu, Petru

Dindeal, Cornelia Roman, 
Hortensia Popovici, Iuliana 
Fulop, Cătălin Radu... Se 
implică în toate treburile 
oraşului, caută şi în bună 
parte găsesc rezolvări. Ce
tăţenii le laudă contribuţia 
pe care o aduc la soluţio
narea necazurilor lor. Dar 
să ştiţi — necazuri sunt 
multe şi nu uşor de re
zolvat. Dar împreună cu 
toţi orăştienii noştri vom 
face un oraş tot mai fru
mos, într-o bună convie
ţuire şi omenie.

NOTA

IZVORUL NEPĂSAPW
De câţiva ani, la intervale neregulate; iama sau; vara, 

dintr-o gură de canal de pe strada O. Gaga; dinsQewa, 
pe partea laboratorului de cofetărie, din cadtufc £EG. 
„Ardealul" S.A., apa menajeră izvorăşte fără oprire, um
plând de „miasme" strada, până în dreptul Poliţiei mu
nicipiului. Iarna, strada devine patinoar, vara (chiar în 
aceste zile) — loc predilect de joacă pentru copii. Ziarul 
nostru a mai scris despre această situaţie, dar cei răs
punzători de soluţionarea ei (S.C. „Ardealul" S.A., 
R.Â.G.C.L. şi chiar primăria Deva) parcă nu văd, nu 
aud. Este imposibil ca, în ultimele opt zile, cineva de 
la respectivele instituţii să nu fi trecut pe strada O Goga, 
din centrul municipiului reşedinţă de judeţ, să nu fi 
văzut cum apa murdară din gura de canal şiroieşte pe 
stradă Curat izvor al nepăsării. (D.G.)

m

STRĂDANII, REALIZĂRI Şl... CONFUZIE
(Urmare din pag. U

Prin specificul său, Ca
mera de Comerţ şi In
dustrie a judeţului coor
donează, îndrumă şi a- 
cordă avizul consultativ 
pentru înfiinţarea societă
ţilor comerciale, stabileşte 
contacte economice între 
diverşi agenţi economici, 
pentru derularea unor ac
tivităţi economico-sociale 
benefice. Numai în peri
oada mai 1992 — 15 iunie 
1993 a acordat un număr 
de 3654 avize, sub aspec
tul utilităţii şi onorabili
tăţii asociaţiilor, contacte 
economice cu 42 de firme 
din exterior, la. care au 
participat 730 de agenţi e- 
conomici. De asemenea, a 
Organizat expoziţii, sim
pozioane pe plan local şi 
judeţean, a facilitat pre
zenţe la târguri interne şi 
internaţionale ale firmelor 
hunedorene.

In raport s-a apreciat 
buna colaborare cu insti
tuţiile judeţene — Con

siliul judeţean Hunedoara, 
Primăria Deva, Agenţia 
pentru privatizare, Banca 
Naţională, Camera de 
Muncă. Singura instituţie 
cu care nu se poate cola
bora — în opinia consili
ului de conducere al Ca
merei — „este Prefectura 
judeţului Hunedoara, prin 
persoana dlui prefect Geor- 
gel Răican, care nu numai 
că nu ne-a acordat nici 
un sprijin, dar, dimpotrivă, 
a încercat şi încearcă, prin 
mijloace oculte şi mur
dare şi prin manevrarea 
necinstită a presei, radio
ului şi televiziunii, să ne 
împiedice să ne realizăm 
acţiunile şi să arunce eu 
noroi în organizaţia noas
tră, în realizările noastre. 
Considerăm această acţiune 
a dlui Răican, precum şi 
ordinul său nr. 24/1993 şi 
publicarea în presă a unor 
liste cu persoane, ca uri 
amestec nepermis în acti
vitatea Camerei, un atac 
împotriva privatizării, o 
încălcare gravă şi groso

lană a principiilor demo
cratice într-un stat de drept 
cum se doreşte a fi Româ
nia" — s-a spui în rapor
tul prezentat

Revenind la bilanţul pe
rioadei analizate, s-au în
matriculat 2593 de societăţi 
comerciale cu capital de 
stat şi privat, dintre a- 
cestea 71 fiind cu partici
pare de capital străin: I- 
talia — 21; Germania — 
20; Ungaria şi Turcia — 
câte 7; Siria, SUA, Franţa, 
Olanda — câte două etc., 
s-au înregistrat 1326 ce
reri de menţiuni, faţă de 
anul 1991, când s-au în
registrat doar 750.

Un alt moment în ca
drul adunării generale l-a 
reprezentat cazul dnei Do
rina Miuţ, fost director 
economic al Camerei de Co
merţ şi Industrie, a jude
ţului Hunedoara, retrogra
dată — după opinia dum
neaei, nejustificat — din 
funcţia anterioară, precum 
şi luarea în discuţie a 
contestaţiei adresată adu-;

nării generale. Contestaţia 
a rămas nesoluţionată, 
după o oră de derută a 
adunării generale, întru
cât, în finalul adunării, 
mulţi dintre membri au 
plecat, iar o eventuală de
cizie ar fi fost ilegală. Ca 
urmare a. plângerii penale 
înaintată la Procuratură 
de către dna Dorina Miuţ 
împotriva dnei Maria A- 
lionescu, preşedinta ca
merei, în adunarea gene
rală s-a făcut printre al
tele propunerea de sus
pendare din funcţie a pre
şedintei, până la concluzio- 
narea exactă a celor im
putate, opinie care nu a 
fost împărtăşită de către 
cei prezenţi.

De asemenea, vorbitorii 
au calificat activitatea Ca
merei între satisfăcătoare 
şi bună, nelipsind şi pro
puneri justificate pentru 
derularea unor relaţii 

principiale, corecte, bene
fice, atât în folosul mem
brilor camerei de comerţ, 
cât şi al judeţului nostru.
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L I C  I  T A  Ţ I E  
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ORĂŞTIE r

Organizează licitaţie publică In vederea 
concesionării unui teren, situat pe strada Nico- 
lăe Titulescu, în zona I.M.O., în suprafaţă de 
296 mp, pentru realizarea a 15 garaje înşiruite, 
potrivit planului urbanistic de detaliu aprobat 
potrivit Legii nr. 50/1991.

Taxa minimă de concesionare este de 80 
lei/mp/an. i

Durata de concesionare este de 25 ani.
Garanţia de participare a licitaţiei pentru 

un garaj este de 1 600 lei. Taxa de participare 
Ia licitaţie pentru un teren este de 1000 lei 
care se va achita la casieria Consiliului Local 
al oraşului Orăştie.

Documentaţiile de licitaţie se vor ridica 
contra cost de la Consiliul Local al oraşului O- 
răstie — Biroul de urbanism, începând cu data 
de'24. 06. 1993.

Informaţii suplimentare se pot lua zilnic 
de la Consiliul Local al oraşului Orăştie — Bi
rou Urbanism.

Licitaţia va avea loc în ziua de 14. 07. 
1993, începând cu ora 10, Ia sediul Consiliului 
Local al oraşului Orăştie. (490)

■

L I C I T A Ţ I E  !
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SIMERJA

Str. Avram Iancu, nr. 23, tel. 660005
Organizează licitaţie publică în vederea 

concesionării a 7 parcele de teren a 20 mp fie
care, situate în oraşul Simeria, str. 1 Decem
brie, pentru realizarea a 7 garaje cuplate con
form planului urbanistic de detalii» aprobat 
potrivit legii.

Durata de concesionare este 25 ani.
Taxa minimă de concesionare este 150 leii 

mp/an. ' .■/-■;
Informaţii privind licitaţia şi documenta

ţiile de licitaţie se pot ridica contra cOSt de la 
sediul Consiliului Local al oraşului Simeria — 
Biroul urbanism, începând cu data de 28 iunie 
1993. • . : ; -

Garanţia de participare la licitaţie este 
de 3 000 lei pentru o parcelă.

Taxa de participare la licitaţie pentru o 
parcelă este de 1 000 lei care se achită la ca
sieria Consiliului Local al oraşului Simeria.

Licitaţia va avea loc in ziua de 16 iulie, 
orele 10, la sediul Consiliului Local al oraşului 
Simeria. * (492)

FILIALA SILVICA DEVA jj

Aduce la cunoştinţa agenţilor economici 
autorizaţi că scoate Ia licitaţie publică masă 
lemnoasă pentru exploatare în raza Ocolului 
Silvic Simeria.

Licitaţia va avea Ioc la sediul Filialei Sil- ci
vice Deva, str. Andrei Şaguna, nr. 1, luni 28.
06. 1993, orele 11.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la 
Filiala Silvică Deva, tel. 616020, respectiv O- 
colul Silvic Simeria, tel. 660234. (491)'



ANIVERSARE
0  Cu ocazia împlinirii 

Vârstei de 12 ani, părinţii, 
bunicii, şi surioara Olim- 
pU îţi doresc multă sănă
tate, fericire şi un căldu
ra* „La mulţi a n i d r a g ă  
Cîftudia Mihaela Todonti, 
dift Hobiţa — Sarmizcge- 
tuia. ' (7844)

VĂNZARI-
CUMPÂRARI

•  Vând Volvo Diesel cu
mfttor rezervă, 900 000 lei. 
Saheria, teL 660947. (6474)

•  Vând Fiat Fiorino — 
fabric. 1985. Tel. 714504.

•  Vând videoplayer 
Funai ,nou, sigilat, cu 
feiecomandă şi ofer 
Spaţiu comercial ame
najat. Deva, tel. 622137̂
•  Vând etaj casă, 90 

mp, în Hunedoara, str. 
Ctfcşca, nr. 1, plus curte 
42$ mp (faţadă Piaţa 14-

iţii). Tel 099/124146.
(7678)

0  Vând Dacia 1310, VW 
miisrobuz transportor, mi- 
sUft spălat automată. TeL 
64*6* (6951)

n  Vând autocamion ca- 
rotatt 1FA L 50, stare 
•Xtepţtonală. Informaţii 
te£ 717868 sau 720606, o- 
rajul Hunedoara, preţ 
convenabil. (7725)

•  Vând Dacia 1300, preţ 
Convenabil- Tel. 622013.
T  (7794)
4  Vând moară combinată 

cu[ «tocane tip Topleţ şi 
m jttt tractor, U 650, am- 
bele stare excepţională. 
Informaţii Orăştie, tel. 
641392. după ora 15.

mm
0  Vând casă în Orăştie, 

EOOă centrală. Relaţii Ti
ni fcanra. tel. 096/125911.
■' V’ ™ '. . (6853)
- ’m ' Vând Dacia Liberia, 
fabricaţie 1993, comandă 
speoiMlfi — metalizată. In- 
forttaţîi Haţeg. teL 095/ 
77tS.Uk după ora 16. (7844)

fi Vând videoplayere Fu- 
naâ şi Aîcai sigilate. Tel. 
731640.

•  Vând (închiriez,
scfiimb) apartament 2 ca- 
măre. conf. I, decomandate, 
central Brad cu similar 
D e n  Tel. 626884. (7759)

•  Vând Warttburg 353,
t M  preţ informativ 
85» m* lei, telefoane 621465, 
61453», 616210. (7811)

•  Vând filtru cafea au
tomat. import, capacitate 
mitre, negociabil. TeL 
629139. (7821)

•  Vând conservator —
Iniă 500 1 Bulgaria nou, 
siffinerie nouă stoc, capa
citate 360 1/oră, tuburi bio- 
tKii rnlotă comercială AP- 
^ “«lîcia" Salonta, an fabri
caţie 1B92. Telefoane 651437, 
65*578. ,(7836)

•  , Vând chioşc nou, izo
lat termic, uşor transpor
tabil, design, multifuncţio
nal -zilnic la tel. 655052, 
după.ora 18. (7835)

jfi Cumpăr păpuşă veche 
cu cap de porţelan, până 
U 40900 lei. Cluj, tel. 
0961/196173. (7832)

•  Vând faguri în foi. 
TeL 681477, Simeria. (7831)

0 Vând Renault 14, în
matriculat, stare bună, preţ 
750000 lei. Deva, str. Mi
nerului. bl. 39, sc. B, ap. 
82. (7830)

•  Vând 2 butelii aragaz.
Deva, tel. 612943. (7829)

•  Vând apartament 2
camere. Relaţii teL 621008, 
orele 14—19. (7839)

e  Vând apartament 2 
ultracentral sau

schimb cu garsonieră plus 
diferenţă. Tel. 616373. (7842)

•  Vând casă Cristur, nr.
139 bis. Informaţii Hune
doara, T. Vladimirescu, nr. 
23. tei. 720227. (7855)

•  Vând casă curte mare,
grădină 54 ari, prin schimb 
cu apartament 3—4 camere 
cu garaj, plus diferenţă, 
negociabilă, 25 000 000 lei 
sau valută. Deva, Horia, 
124. (7857)

•  Vând material lemnos
brad, prelucrat cu exte
riorul semirotund, tot ne
cesarul pregătit pentru 
montarea unei cabane de 
6/4 m. Tel. 650834. (7858)

•  Vând butelie aragaz.
Ilia, teL 292. , (7891)
. •  Vând Trabant ' 601, 
an fabricaţie 1985 şi gar
sonieră. Tel. 622784. (7852)

•  Vând urgent Dacia 
1300, preţ avantajos. Deva, 
tel. 628355, după ora 16.

(7856)
•  Vând remorcă mare, 

7 tone şi canapea exten
sibilă. Deva, tel. 671981.

(7860)
•  Vând teren agricol 

sau pentru construcţii la 
şosea. Informaţii la teL 
614689, după ora ia  (7861)

m Vând convenabil co
lor, Funai, absoluţ nou şi 
sufragerie. Tel. 729280.

(7204)
•  Vând IFA W 50, ca

bină dublă 7,5 tone, an
fabricaţie 1987, rezerve cu
tie viteze, grup, preţ ne
gociabil, televizor, video. 
TeL 721851, după ora 15.

(7203)
•  Vând casă, grădină,

curte, gaz. Hunedoara, Pa- 
nait Cerna, nr. 3 (Cean
găi) (7202)

•  Vând Skoda S 100, cu
set motor rezervă, garaj. 
Tel. 713347. (7193)

•  Societatea Zado 
Impex vinde la cele 
mai scăzute preţuri a- 
pometre, case de mar
cat, cântare electro
nice. TeL 715213.

-(7194)

•  Vând maşină de spă
lat automatică. Informaţii 
teL 714328. (7201)

•  Vând urgent garso
nieră confort I, centrul 
vechL Tel. 724943. (7189)

•  Vând garsonieră con
fort I, şi maşină de în
gheţată. Hunedoara,' tel. 
712821. • (7199)

•  Vând apartament 3
camere, beci, pod, curte, 
garaj, cartier O.M. Infor
maţii tel. 713570, între o- 
rele 10—13. (7200)

•  Vând Mercedes 200 
D, pompă injecţie, camion. 
Tel. 712091, după ora 20.

(7206)
•  Vând Dacii break şi 

Dacii berline, stare bună, 
fabricaţie 1988, 1989, 1990, 
ARO Diesel, platformă cu 
motor Braşov 1987, 1988. 
Gabor Ioan, str. Dragoş 
Vodă, nr. 18, tel. 625050.

(7672)
•  Vând apartament 2 

camere, etaj I, confort 1, 
zona pieţei, preţ 7 000 do
lari. Deva, tel. 613780. (6942)

•  Vând camion Merce
des Diesel, 3,5 tone, fur- 
gonetă Citroen 830 kg, mie
re de albine 700 kg. TeL 
625325, 617508. (7820)
. ♦  Vând urgent aparta
ment 4 camere, confort I, 
mobilat, zona M. Emines- 
cu, tel. 620213. (7823)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 2 
camere cu garsonieră, plus 
diferenţă. Deva, str. Emi- 
nescu, bl. 48/71, după-amia-

ză. Tel. 620263. (7785)
•  Schimb apartament 3

camere ultracentral, posi
bilităţi privatizare, cu a- 
partament 2 camere. TeL 
626903. (7805)

•  Schimb apartament 2 
camere proprietate, parti
cular, Vulcan, cu similar 
Deva. Informaţii tel. 622754 
Deva, după ora 18. (7732)

DIVERSE
•  Cu autorizaţia 8157,

din 28 mai 1993, eliberată 
de Consiliul Judeţean Hu
nedoara, a luat fiinţă ac
tivitatea independentă cu 
sediul în Brad, reprezen
tată prin Banciu Sirtărăn- 
diţa, cu obiectul activităţii 
comercializare casete audio 
şi ţigări. (7799)

PIERDERI
•  Pierdut legitimaţie 

serviciu, pe numele Gher
ghef cu Mihai, eliberată de 
F.B. Mintia. O declar nulă.

(7854)
•  Pierdut legitimaţie de

serviciu, eliberată de I.E.C. 
Mintia — Deva, pe nu
mele de Jahn Karel. O 
declar nulă. (7813)

•  S-a pierdut carnetul 
de CEC cu seria 2493801 — 
2493850, titular Dan Ni- 
colae. Se declară nul. (7862)

ÎNCHIRIERI
•  închiriez urgent gar

sonieră, plata în valută, 
Bălcescu. Informaţii Micro 
15, str. Streiului, bl. 66, 
ap 6, Deva. (7798)

•  Caut pentru închiriat 
garsonieră. TeL 621241.

(7853)

« F IR II 
DE SERVICfl

•  S.C. Marel SCS e-
fectuează zilnic transport 
persoane pe ruta Deva — 
Cluj (Caritas), începând cu 
data de luni, 28 iunie 1993. 
Sosirea în Cluj la ora 6 
dimineaţa. Informaţii Ia 
tel. 625838, după ora 
20. (7508)

•  Agenţia „Ina Turist1*
organizează lunea, miercu
rea «igHvieerea transport 
persJwreipe.ifuta Deva — 
Cluj. (Caritas) şi retur. In- 
form^iL,/zilnic, după ora 
16: Teţ, 625064. (6919)

•  S.C. Mecopa SJRJx
Deva angajează frezori, 
lăcătuşi confecţii metalice, 
sudori. Informaţii la te
lefoane 621297 şi 615122, 
după ora 20. (7807)

•  RATP Deva efectuează
excursie Deva — Alba Iu
ti a — Cluj (Caritas). Ple
carea în fiecare vineri, 
ora 16 şi înapoierea sâm
bătă, ora-16. Preţ infor
mativ 2 000 lei. Relaţii Ia 
tel. 621852. (7828)

COMEMORĂRI

•  Cu profundă du
rere, nemărginit dor, 
amintim că luni, 28 
iunie, se împlinesc 6 
luni de Ia trecerea în 
nefiinţă a dragului 
nostru fiu, soţ şi tată 

CORNEL ŞERBAN 
(PUIU) 

din Băiţa.
Comemorarea — du

minică, 27 iunie, Ia 
cimitirul Bisericii Or
todoxe din comuna 
Băiţa.

Lacrimi şi flori pe 
mormântul tău. 

Dumnezeu să te o- 
dihnească în pace !

•  Pios omagiu iubiţilor 
noştri

VIRGIL şi OTILIA
hAprian

la 4 şi 7 ani de la deces. 
Să se odihneasfcă în pace.

Lolica şi Nuţi. (7847)
•  S-a scurs un an de 

dor şi lacrimi de când ne
miloasa soartă a luat din
tre noi pe minunata noas
tră fiică, mamă şi soră 

VIORELA BOTA 
Lipsa ta nu se poate 

exprima în cuvinte Bu
nul Dumnezeu să aibă 
grijă de sufletul tău tâ
năr. Comemorarea sâm
bătă, ora 10,30, la Cimiti
rul de pe Eminescu. Fa
milia. (7863)

•  Duminică, 27 iu
nie, se împlinesc 7 
ani de când ai plecat 
pentru totdeauna din
tre noi. 'Lacrimile care 
ne curg zilnic din 
ochi nu te pot scoate 
din sufletul nostru, 
dragul ş i : scumpul 
nostru

NELU MUNTEAN
din Simeria 

Sufletul tău bun îl 
vom păstra în Inimile 
noastre cât vom trăi

Dumnezeu să te ierte 
şi odihnească în pace 
Mama, fiul şi soţia 

(7749)

•  Cu inimile îndu
rerate, anunţăm îm
plinirea a 2 ani de ia 
incredibila dispariţie a 
surorii noastre

MARIA ION AŞ 
plecată atât de tim
puriu dintre noi. Fiica 
ta Diana te plânge 
şi nu te poate uita. 
Dumnezeu să te ierte 
şl să te odihnească. 
Ani şi Lenuţa. Pa
rastasul are loc du
minică, 27 iunie 1993, 
fii comuna Roşia de 
Secaş, judeţul Alba.

(7737)

DECESE
•  Familia îndurerată a- 

nunţă, după o îndelungată 
suferinţă, decesul celui care 
a fost
ing. CIOLPAN PELAGIOB

înmormântarea va a- 
vea loc în 26 iunie, ora 13, 
de Iâ Casa mortuară Deva. 
Nu te vom uita. (7876)

•  Familia Ciolpan Mi
hai cu durere anunţă de
cesul fratelui său
Ing. CIOLPAN FELAGIITE 

Duninezeu să-l ierte.
(7876)

•  A încetat din viaţă 
ing. CIOLPAN PELAGIUE
Sincere condoleanţe fami
liei îndoliate. Foştii colegi 
de la F.E. Deva. (7849)

#  Anunţăm cu a-
dâncă durere stinge
rea din viaţă a scum
pului nostru soţ, tată 
şi bunic

ing. SORIN FAUR 
în vârstă de 74 ard. 
înmormântarea, sâm
bătă 26 iunie 1993, ora 
14, Ia cimitirul ortodox 
Popa Şapcă din Hu
nedoara. Familia în
doliată. (7843)

•  Colectivul S.C. 
Meridian Alcom S.R.L. 
Orăştie anunţă, cu 
profundă durere, dis
pariţia fulgerătoare a 
celui care a fost
HORICA cingher 

Întregul colectiv al 
societăţii este alături 
de familia îndoliată. 
Amintirea lui va ră
mâne pentru totdea
una în memoria tu
turor ca un etalon de 
calităţi profesionale 
şi morale. (7877)

GRUPUL ŞCOLAR IND. MINIER DEVA

Anunţă absolvenţii cls. a VlH-a că faee în
scrieri până la data de 30. 06. pentru:

9 liceu, curs de zi — cîs a IX-a —■ „infor
matică", „electronist", „electromecanic de ca-

•  liceu, curs seral — 2 clase
•  Şc. prof., curs de zi —- „mecanic maşini 

si utilaje de carieră"
IMPORTANT:
Elevii Grupului Şcolar Ind. Minier Deva 

pot obţine încă o calificare prin S.C.F.P. „Pro
fesia" !n domenii variate — economic, comer
cial, prestări servicii. (7533)

GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL 
ENERGETIC DEVA 

Telefon: 620913 
A N U N Ţ A

Concurs de admitere în liceu şi şcoala 
profesională pentru ocuparea următoarelor lo
curi î

LICEU CURS DE ZI
— profil matem.-fizîcă 30 locuri
—- profil industrial 90 locuri
ŞCOALA PROFESIONALĂ
—- electrician C.S.R. 30 locuri
— mecanic întreţinere 30 locuri
— strungari 30 locuri
— sudori 30 tocuri
Înscrierile se Iac Intre 21—30 iunie 1993.
Probele de concurs : în 5 iulie şi 7 iulie

1993.
La Şcoala Profesională se încheie şi contrac

te cu Filiala Electrocentrale Deva şi se acordă 
burse. (496)

F R.E. DEVA
Anunţă agenţii economici care nu achită 

integral facturile restante până la 30. 06. 1993, 
că la data de 01. 07. 1993 vor fi deconectaţi de 
la sistemul energetic.

Se va sista de asemenea livrarea energiei 
electrice după data de 01.07.1993 la marii 
consumatori care nu au deschis acreditive 
pentru plata energici electrice până la data 
de 01.07.1993. (495)

S.C. S.A..CONDOR*
D E V A

cu sediul în Deva, str. Avram Iancu, bloc H 3 
Anunţă pentru data de 5 iulie 1993 
Concurs pentru ocuparea următoarelor 

posturi:
9  contabil şef la Filiala 1 Deva.
Condiţii de concurs : Absolvenţi ai învă

ţământului economic, cu o vechime de 5 ani in 
funcţii economice*
/ 9 analist programator. /

Absolvenţi ai învăţământului de speciali
tate, cu o vechime de 5 ani în funcţie.

(7526)

SANATORIUL DE PNEUMOFTIZlOLOGIE 
BRAD

Angajează prin concurs :
9 secretar dactilograf 
9 telefonist 
9 şofer
9 manipulant bunuri, 
înscrierile se fac până Ia, 1.07.1893. 
Relaţii suplimentare la telefoanele 651050, 

651051. (484)

QUASAR ELECTRO S.R.L.
- ' D E V A 
Telefon 6112 61

NU LASAŢI PENTRU CRĂCIUN DECÂT 
POMUL DE IARNA.

VA OFERIM ACUM
9 Televizoare color GOLDSTAR, MEGA- 

VISION la cele mai avantajoase preţuri 
9 Instalaţii complete de SATELIT 
9 Componente ale sistemului de RECEP

ŢIE SATELIT
Vindem EN GROS şi EN DETAILLE.

I
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