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programul respectiv fiind prezentanţi ai administra
ţiei judeţene şi locale, 
proiectele întocmite în ve-

După ce au fost oaspeţi 
timp de două zile af jude
ţului nostru, dnii ROBERT 
EBEL, TAKAO IKEGAMI 
şi RICHARD FLORESCU, 
care fac parte dintr-o 
misiune a Băncii Mondia
le, au participat joi, 24 
iunie a.c., la o conferinţă 
de presă, fiind însoţiţi de 
dl îng. Costel Alic, pre
şedintele Consiliului Jude
ţean Hunedoara. Menţio
năm că, în prealabil, s-a 
desfăşurat şi o întâlnire 
a delegaţiei respective cu 
oficialităţi hunedorene, în
tre care s-a aflat şi dl 
prefect. Oaspeţii au vizi
tat înainte de a veni In 
judeţul nostru Oradea şi 
au plecat apoi spre Si
biu, misiunea lor având 
ca obiectiv — după cum 
aprecia dl Costel Alic — 
să expertizeze din punct 
de vedere financiar posi
bilitatea de a susţine, în 
prima fază, un program fi
nanciar al Băncii Mondia
le ce se va derula în 3-4 
mari centre urbane, din 
cele 9 propuse cu acor
dul Guvernului român,

-orientat prioritar, spre 
gospodăria comunală şi lo- 
cativă, vizând deci infra
structura.

Municipiul Petroşani — 
care în mod paradoxal este 
aşezat geografic pe mari 
resurse energetice şi hidro
grafice, dar resimte acut 
lipsa căldurii şi apei — 
face parte dintre localită
ţile propuse să fie selec
ţionate pentru a beneficia 
de ajutorul financiar al 
Băncii Mondiale, în spe
cial pentru realizarea ali
mentării cu apă de la acu
mularea Polatişte, precum 
şi introducerea gazului me
tan. în acest scop, de
legaţia B. M. s-a deplasat 
la Petroşani unde s-a in
format la faţa locului 
despre situaţia actuală, 
când apa este asigurată 
doar 4—G ore pe zi, ana
lizând, împreună cu re-

derea îmbunătăţirii acti
vităţii de gospodărire co
munală şi locativă, opor
tunitatea şi eficienţa a- 
plicării acestor proiecte.

Răspunzând întrebărilor 
reporterilor, reprezentanţii 
B. M. au subliniat că mi
siunea lor este complexă, 
amplă şi precisă, urmând 
ca, în condiţiile descentra
lizării şi întăririi autono
miei locale, să sprijine în
făptuirea unor investiţii de 
larg - interes, totodată 
luând în considerare şi po
sibilităţile de rambursare 
a împrumuturilor acorda
te. Din constatările pre
liminare făcute, s-a des
prins necesitatea că în 
cazul Văii Jiului se justi
fică relaţiile de partenşriat 
cu B. M., însă decizia fi
nală va putea să fie luată
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după ce se vor cqteşşf  
şi situaţiile reale d i K » '  
lelalte localităţi cuplffflil 
în analiză, evident ţinând 
seama şi de faptul că lo
cuitorii din zonă trebuie 
să înţeleagă că şi aportul 
lor financiar (susţinut mai 
consistent şi de către bu
getele central şi locale) la 
ameliorarea condiţiilor pro
prii de muncă şi de viaţă 
nu poate să fie ignorat, de 
efectul programelor ce se 
vor derula beneficiind pe 
o perioadă destul de înde
lungată. Evident, şe are 
în vedere totodată ca îm
prumuturile acordate : să 
nu constituie o povară In
suportabilă pentru popu
laţia din zonă, evaluân- 
du-se obiectiv toţi facto
rii ce determină ca pro
iectul acceptat să fie corect, 
echitabil şi eficient.

Dacă Banca Mondială va 
veni sau nu la Petroşani 
(noi o aşteptăm — n.n.J 
să sprijine scoaterea din 
impas a Văii Jiului, dacă 
va agrea sau nu această, 
zonă, vom trăî şi vom 
vedea.

NICOLAE TÂRCOB

în atenţia cititorilor
Abonamentele Ia ziarul „Cuvântul liber" 

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

Costul unui abonament este de 300 lei, la 
care se adaugă taxele poştale.

Concursurile 
profesionale ale 
pompierilor civili

în ziua de 30.06. 1993, 
începând cu ora 9,00, pe 
stadionul „C.F.R.“ Simeria 
se desfăşoară concursurile 
profesionale ale POMPIE
RILOR CIVILI — faza ju
deţeană 1993.

Participă F.C.P.— oraşul 
Haţeg, comuna Băiţa, RE- 
NEL Deva-Mintia, Fabrica 
de cherestea a Ş.T.T.P.P.L.

Orăştie, S.C. „Siderurgica" 
S.A. Hunedoara, E.M. Lu- 
peni şi E.M. Lonea.

Organizatorii invită pe 
toţi şefii de formaţii din 
judeţ şi alţi membri ai 
acestora • să participe Ia 
această manifestare pro
fesională, precum şi alţi 
cetăţeni interesaţi.

Intrarea este liberă.

CUVÂNTUL LIBER
COTI DI AN I NDEPENDENT

LA S;C. „HABER“ S.A. HAŢEG

‘ După cum sc ştie — zia
rul nostru a scris de câ
teva ori —, întreprinderea 
de bere Haţeg s-a consti
tuit într-o societate co
mercială mixtă româno- 
spaniokj-germană, denumi
tă „TIaber Internaţional". 
Scopul declarat al între
prinzătorilor acestei aso 
oieri este de~a înnoi struc
turat fabrica — prin în
locuirea celor două linii 
de îmbuteliere,' ajunse la 

u n  grad ridicat de uzură, 
cu• altele 'de înaltă pro
ductivitate ş i . fiabilitate — 
eonferindu-i unităţii un 
spor de capacitate pro
ductivă, de circa 200 000 
de hl pe an, precum şi 
un plus de calitate a be
rii fabricate aici.

Care este stadiul acestui 
proces „la zi"? Ne-a dat 
relaţii dna Aurelia Istră- 
tescu, inginerul şef al so
cietăţii.

— Conform înţelegerilor 
între părţi, • ne-am pro
pus ca, la 1 septembrie a.c., 
să intrăm în producţie cu 
prima linie de îmbutelie
re a berii, cu o capaci
tate' de 25 000 de sticle pe 
oră, care a sosit de mult 
la Haţeg. Cum se poate 
vedea, se fac intense lu
crări pregătitoare : funda
ţii şi canalizări la secţia 
de îmbuteliere, o nouă sală

DUMITRU GIIEONEA

(Continuare în pag. a 2-a)
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GUNDLE — 
o soluţie posibilă

Infestarea solului şi în- 
> deosebi a pânzei de apă 

freatică cu acizi, baze, să
ruri, alcooli, amine, hidro
carburi sau uleiuri prove
nite din depozitele de de
şeuri industriale, îndeosebi 
organice, cât şi de la cele 
de reziduuri menajere 
„produse" pe scară largă 
de aglomerările urbane, i-a 
determinat pe oameni să 
caute soluţii de contraca
rare. Le-a găsit concernul 
GUNDLE din Houston — 
Texas.

La Sibiu au fost invitaţi 
la o dezbatere-simpozion 
cu tema „Utilizarea geo- 
membranelor GUNDLE la 
irripermeabilizarea depozi
telor de deşeuri industria
le şi orăşeneşti", specialişti 
din domeniul gospodăriei 
comunale şi al consiliilor 
locale. Ditr judeţul nostru 
au participat reprezentanţi 
ai administraţiei locale 
şi gospodăriei comunale 
din municipiile Hunedoa
ra şi Petroşani.

Ce sunt membranele 
GUNDLE ? O folie de di
ferite dimensiuni şi gro
simi, începând de la 2,5 

ION CIOCLEI

(Continuare în pag. a 2-a)

O SPECTACOL DE VARIE
TĂŢI. Casa de Cultura Brad a

antrenant, cu multe poante ha- 
zoase, s-a bucurat de călduroase 
aplauze din partea publicului. 
Regia a fost semnată de medi- 

' m l Lucian Bumbea. (M.B.).

ceze „Andre Marlaux" din Brad 
i-a fost acordat de către Servi
ciul cultural din cadrul Amba
sadei franceze din România 
Premiul special pentru promova
rea frartcofoniei. Răsplată bine
meritată a activităţii desfăşura
ta în slujba lărgirii nivelului de 
informaţie al localnicilor. Mani
festarea ce a avut ioc a fost

..Biblioteca". (M. B.)....

O O FIRMĂ CU NUME. Se 
numeşte „Local pentru tineret", 
situat în Deva (lângă „Complex 
Mioriţa"), compus din cafenea 
şi sală de restaurant şi este 
condus într-un mod exemplar

se străduieşte să ofere clienţilor 
o servire ireproşabilă la preţuri 
accesibile. La cafenea, de la 
ora 6 dimineaţa, pe lângă cafea 
se găseşte şi un bogat sortiment 
de ţigări, dulciuri e t c i a r  la 
sala de restaurant în paralel cu 
berea la halbă mai funcţionează 
şi un dozator de sucuri cu 4—5 
sortimente aromate. (C. D.).

G PESCUIT SPORTIV. Sâmbă
tă, 26 iunie a.c., pe lacul Cinciş 
(Hunedoara) va avea loc faza 
Filialei A.J.V.P.S. Petroşani a 
concursului de pescuit staţionar 
la juniori, junioare, seniori şl 
senioare. Peşte să ţie, că undiţe 
sunt! (S.C.).

O T/1N DRAG. La Oficiul

stării civile al Consiliului local 
Sântămăria-Orlea s-a oficiat de 
curând a 9-a căsătorie din acest 
an. Şi-au unit destinele şi ini
mile tinerii Dan Marian Cristea 
şiJCornelia Dumitrescu. Casă de 
piatră ! (E .S.). -

© RECONDIŢIONĂRI. Intre 
lucrările necesare pentru men
ţinerea capacităţii de filtrare şi 
asigurarea purităţii apei potabile 
într-o staţie de tratare a acesteia 
se numără înlocuirea nisipului 
cuarţos şi a cretinelor de plastic, 
din filtrele rapide. O aseme
nea operaţiune se execută ih 
prezent ta Staţia de tratare a 
apei potabile pentru municipiul 
Hunedoara. Se află sub „opera
ţie" filtrul nr. 4. (I.C.).

O PENTRU PROMOVAREA 
FRANCOFONIFI, Bibliotecii frau de dna Verginica Calborean, care

organizai, la Cinematograful „Za- 
rand" din localitate, spectacolul 
de revistă „Bună seara, varie
tăţi". Spectacolul, deosebit de

prilejuită şi de împlinirea a 45 
de ani de la apariţia revistei

■  CHIŞINAU. La Cta- 
şinău, s-a încheiat runda

‘a şasea a tratativelor molde 
— ruse privind retragerea 
Armatei a 14-a de pe teri
toriul Moldovei, relatează 
Moldova Preş. Acordul ge
neral a fost acceptat în 
toate articolele de bază. 
urmând să fie concretizaţi 
doar termenii acestei ope
raţiuni. Părţile au conve
nit ca, ulterior, consultă
rile referitoare la crearea 
condiţiilor de retragere a 
patrimoniului Armatei a 
14-a să continue la nivel 
de experţi militari.

In scopul urgentării eva
cuării trupelor ruseşti, 
Moldova este cointeresată 
să participe, în măsura 
posibilităţilor, la construc
ţia în Rusia a spaţiului 
locativ necesar pentru 
aceste unităţi militare.

Delegaţia Moldovei şi-a 
exprimat speranţa că la 
viitoarea întâlnire, partea 
rusă va da răspunsuri con
crete la întrebările ce 
vizează termenii retragerii 

'Armatei a 14-a, în con
textul sincronizării acestui 
proces cu soluţionarea pro
blemei Transnistriei, men
ţionează agenţia citată.

■  BUDAPESTA. In ca
drul dezbaterilor din Co
misia de politică externă a 
parlamentului de la Buda
pesta s-a subliniat că ima
ginea Ungariei pc plan 
internaţional s-a deterio
rat, relatează agenţia MTI. 
Dacă în trecut doar 10— 
15 la sută din1 ecourile în 
presa internaţională pri
vind Ungaria erau negati
ve, acum ponderea artico
lelor negative se ridică la 
30 Ia sută. în cadrul a- 
cestui organism parlamen
tar s-a propus crearea u- 
nei „noi Direcţii de stat 
pentru problemele infor
maţiei".

„Direcţia" respectivă ar 
avea drept obiectiv elabo
rarea unei noi concepţii 
de propagandă naţională 
şi de analiză a .ecourilor 
externe ale acestei propa
gande. Acest organism de 
stat —• menţionează MTI 
—- ar Urma să coordoneze 
activitatea unor instituţii 
centrale, cum ar fi Ministe
rul afacerilor externe, Mi
nisterul relaţiilor economi
ce externe, Ministerul cul
turii şi învăţământului, Di
recţia pentru ungurii din 
străinătate, Direcţia de sfat 
pentru turism internaţio
nal, Academia de ştiinţe, 
precum şi Radioul, Televi
ziunea şi Agenţia de Infor
maţii (MTI).



C onferin ţa  judeţeană a 
F ron tu lu i D em ocrat a l 

S a lvării N aţiona le
Recent, la Deva a avut 

loc Conferinţa judeţeană . 
a F.D.S.N. Âu participat 
delegaţi, invitaţi, repre
zentanţi ai mass-mediei. 
Din partea consiliului na
ţional a fost prezent dl 
Vlăduţ Nisipeanu.

Conferinţa a avut la or
dinea de z i : dare de sea
mă a consiliului de coor
donare al F.D.S.N. Hune
doara, pentru perioada 
1992 ■ iunie 1993 ; pro
puneri pentru completarea 
programului politic (strate
gia partidului) şi a statu
tului F.D.S.N. ; discuţii; 
actualizarea consiliului de 
coordonare a comisiei de 
etică şi litigii şi a comi
siei de control financiar; 
alegerea delegaţilor la con
ferinţa naţională a F.D.S.N.

Darea de seamă a fost . 
prezentată de dl Georgel 
Răican, preşedintele con
siliului de coordonare. In

continuare, senatorul Ioan 
Diniş a prezentat scrisoa
rea deschisă adresată tu
turor membrilor F.D.S.N. 
din ţară, iar senatorul Oc- 
tavian Munteanu a făcut 
propunerile pentru com
pletarea statutului

La discuţii au participat 
Nicolae Cătăniciu, Ale
xandru Chiş, Iulian Popa, 
Cornel Duca, Gheorghe 
Lucian, Ioan Cucu, Dănuţ 
Buhărescu, Octavian Mun
teanu, Iosif. Mariş, Carol 
Szabo, Ana Armăşescu, 
Mihai Cheţan, Ioan Diniş.

Consiliul de coordonare a 
fost completat cu patru 
membri, iar biroul execu
tiv cu şase. Pentru con
ferinţa naţională a F.D.S.N. 
au fost desemnaţi nouă 
delegaţi.

Ca preşedinte al consi
liului de coordonare a fost 
ales dl Georgel Răican.

VALENTIN NEAGU

in iţ ia t iv a  l ă u d a b ila

In holul cinematografului „Zarand" din Brad, dom
nul Mihai Ceauşu ' â deschis o societate comercială 
denumită „COM-UNIVERS" S.R.L. înainte de a intra 
la un film sau la un spectacol, aici spectatorul poate 
servi o îngheţată, un suc, o cafea la preţuri accepta
bile. (AL. J.J.

(Urmare din pag. o

mm, fabricată în principal 
din răşini şi alte elemen
te care alcătuiesc „secre
tul de fabricaţie", de o 
Înaltă densitate, şi deo
sebit de rezistentă la a- 
tacul agenţilor chimici mai 
sus enumeraţi.

Impermeabilizarea de
pozitarilor de reziduuri in
dustriale şi menajere este 
folosinţa . ecologică pe 
care fabricantul le-o pro
pune posibililor săi parte
neri. Terenul ocupat cu 
asemenea depozite şi ast
fel impermeabilizat poate 
fi rapid şi economic redat 
în circuitul agricol, prin 
acoperirea sa cu un strat 
de grosime corespunzătoa
re de pământ fertil.

Inventiv, românul şi-a 
pus rapid întrebarea dacă, 
date fiind marea sa im
permeabilitate şi rezisten
ţa la agenţi chimici, du
blate de o rezistenţă me
canică pe măsură, mem
brana GUNDLE nu ar 
putea fi întrebuinţată şi 
în alte scopuri, de pildă

la hidroizolarea teraselor 
blocurilor. Prezent la în
tâlnirea de la Sibiu cu 
reprezentantul concernului 
GUNDLE, dl ing. Ion Bă- 
din ne relata că acesta, 
reprezentantul, a zâmbit 
cu subînţeles la această în
trebare, lăsând-o fără un 
răspuns tranşant. S-a mul
ţumit să spună însă că 
producătorul oferă, odată 
cu geomembrana, şi adezi
vii necesari pe orice fel de 
suprafaţă-suport, precum şi 
tehnologia de sudare între 
ele a geomembranelor.

Să fie geomembrana 
Gundle un posibil răs
puns la întrebarea cum 
să se realizeze o hidroizo- 
laţie a teraselor-acoperiş ale 
imobilelor mai eficientă 
împotriva infiltraţiilor de 
apă şi mai durabilă? în 
orice caz, prospectul pro
dusului vorbeşte despre 
o durabilitate de 100 de 
ani, iar o analiză a cos
tului arată că ar fi cu cel 
puţin 30 la sută mai ief
tină decât hidroizolaţia cla
sică. Cine încearcă? Noi 
suntem gata să consem
năm experimentul

„CLUBUL COPIILOR" f

Aflăm de la dl Ion Munteanu, directorul „Clubului Co
piilor" din Haţeg: „Zilnic desfăşurăm o vie şi bogată 
activitate. Avem cercuri de informatică, radio-telegfafie, 
construcţii, foto, gravură — desen. De curând, Ia faza 
judeţeană a campionatului naţional de informatică, copiii 
noştri au obţinut un loc întâi, două locuri doi şi alte 
două locuri trei. Avem copil talentaţi în toate ramurile". 
(N.S4

(Urmare din pag. 1)

de filtre, o, sală de îmbu- 
teliere a berii în butoaie 
KJEG, alte lucrări. Aces
tea vor fi încheiate până 
la 1 iulie — inclusiv trans
portul utilajelor şi al in
stalaţiilor în secţie —, după 
care se va trece la mon
tajul lor.' Valoarea a- 
cestor lucrări, care se ri
dică la peste S0 de milioa
ne de lei, inclusiv comi
sionul valutar, le va su
porta partenerul extern. 
Subliniez că lucrările pre
gătitoare le efectuăm cu 
sprijinul I.C.S.H. Hunedoa
ra şi al Sucursalei Râu 
Mare-Retezat, din cadru] 
S.C. „Hidroconstrucţia" S.A. 
Bucureşti, iar montajul O 
vor executa — în prezen
ţa specialiştilor externi — 
formaţii de la S.G. „Ter- 
morep" SA. Hunedoara, a- 
jutaţi de meseriaşi de la 
noi. Sperăm ca totul să 
meargă bine, să ne în
scriem în termenele de e- 
xecuţie şi să asigurăm 
cantităţi sporite de bere 
cu calităţi superioare. Şi 
aş - mai menţiona un lu
cru : să nu creadă nimeni 
că ne Înşeală partenerii

externi, că ne vindem străi
nilor — aşa cum se mai 
afirmă pe ici, pe cola A- 
vem tot interesul, conştiin
ţa profesională şi morală, 
simţul patriotic de a pro
teja ceea ce este al nostru.

tatea berii, iar după in
trarea fn producţie a noi
lor linii de îmbuteliere 
vom urmări şl prezenta
rea şi designul sticlelor.

— Dar preţul ?
— Am practicat cele mai

-in
de a câştiga deopotrivă 
toţi cei care investim fi 
care muncim.

— Cum se lucrează a- 
cum la S.C. „Haber" S.A. 
Haţeg ?

— Funcţionăm eu o sin
gură linie de Îmbuteliere, 
pe trei schimburi, inclu
siv sâmbăta, şi producem 
bere atât, la sticlă, cât şi 
la butoi Realizăm pro
ducţii mari în fiecare zi, 
deşi solicitările benefi
ciarilor probabil că nu le 
vom acoperi niciodată. 
Sigur că in prim-plan si
tuăm cu consecvenţă caii-

scăzute preţuri de livrare 
faţă de fabricile de bere 
din judeţele vecine. Din 
data de 22 iunie a.c., le-am 
mai crescut şi noi, ca ur
mare a costurilor mereu 
sporite ale materiilor pri
me, ale energiei şi com
bustibilului, inclusiv ale 
apei. Astfel, berea „Haţe- 
gana", la sticlă de jumă

tate de litru — singurul 
sortiment aflat In fabri
caţie —, are preţul de li
vrare de l r  noi 129 de lei, 
Iar berea Ia halbă, de 
9,5 litri, Costă, fo pleca
rea din unitatea noastră, 
90 de lei.

— Circulă nişte zvonuri 
privind butoaiele de inox 
aduse din import...

— Sunt false. Cele 10 ooo 
de butoaie din inox cum
părate din străinătate 
ne-au costat 17 000 de lei 
bucata (un butoi are 80 de 
litri), iar oferta din ţară 
se ridica, pentru un butoi, 
la 168 000 de lei. S-au fă
cut controale, anchete, ve
rificări, dar butoaiele sunt 
bune, curate şi ne-au costat 
puţin. Acesta este ade
vărul. Nu ne putem per
mite să punem în pri
mejdie viaţa consumato
rilor de bere la halbă, ori 
să cheltuim inutil banii 
societăţii, banii salariaţilor 
noştri.

Legume extra, ia preţuri 
mai accesibile

Scriam, nu de mult, despre 
excelenta servire şi apro
vizionare — oarecum ie
şite din comun în comer
ţul alimentar — de la 
magazinul de autoservire 
nr. 42 din Petrila, unde, 
în Ultimul timp, au fost 
extinse serviciile, desfă- 
cându-se şi legume de se
zon. Aşa se face că pe 
ambele laturi ale maga
zinului, la două tonete, 
se vând numai legume de 
calitate superioară, aduse 
proaspăt direct de la se
rele din îşalniţa.

Şi poate că nu inseram 
aceste rânduri, dacă nu 
ne-ar fi frapat preţurile de

joi, 24 iunie a.c., mult 
mai accesibile decât cele 
ce există pe piaţă sau ia 
fostele magazine GL.F.: 
roşiile — 280 de lei kilo
gramul ; castraveţii comi- 
şon 180 de lei/kg, iar cei 
pentru salată 145 de lei, vi
nete 500 lei/kg, ardei gras 
495 lei/kg, varză 43 lei/kg, 
cireşe 100 lei/kg. Deci, la 
vinete şi ardei gras cu 
200—300 lei/kg mai ieftin 
decât pe piaţa din Petro
şani în aceeaşi zi Ca şă 
nu mai vorbim despre ca
litatea superioară a legu
melor desfăcute la Petri
la şi a serviciilor corecte, 
cinstite. (S. C.).

Finala Cupei României la fotbal
Azi, la Bucureşti, se 

dispută finala Cupei Româ
niei la fotbal, între Uni
versitatea Craiova şl Da
cia Unirea Brăila — reve
laţia din acest an in â- 
ceastă competiţie menită 
să încheie sezonul fotba
listic în ţara noastră. în 
presa centrală se cere 
F.R.F. să replanifice o 
altă oră de începere a par
tidei de sâmbătă — 10,00 
sau 20,00 în loc de 20,45, 
invocând ora târzie a pri
mei planificări care ar în
greuna înapoierea specta
torilor de la stadion. Ori
cum, partida va fi televi
zată, indiferent de ora 
începerii meciului.

în ceea ce priveşte re
zultatul final, foarte inte

resată este şi Electropu- 
tere, care aşteaptă o deci
zie a federaţiei după „sur
priza" dintre „U" Cluj —• 
Gloria Bistriţa. Dar nu cre
dem că studenţii vor ceda 
în partida de sâmbătă cu 
brăilenii. E vorba de pal
mares şi încă un titlu de 
câştigători ai Cupei Româ
niei pentru craioveni nu-î 
de colo! La Universitatea 
şi-a anunţat reintrarea şi 
Săndoi. Cu formaţia com
pletă, studenţii îşi vor 
adjudeca victoria Să ve
dem replica Daciei, va fi 
pe măsura acestei atracti
ve finale a Cupei Româ
niei?

SABIN CERBU

S.C. COMSER S.R.L. HUNEDOARA 
DISTRIBUITOR AUTORIZAT RANK XEROX

Angajează)
•  reprezentanţi comerciali pentru judeţele 

Hunedoara, Alba, Gorj.
Condiţii: vârsta minimă 35 ani, studii 

superioare, indiferent de profiL
•  economist specialitate finanţe-contabl- 

litate.
Condiţii: studii de specialitate, experien

ţă în domeniu. Salariul minim pentru specia
lizarea economist: 120 000 lei.

Relaţii la telefoanele 095/716744 ; 716915; 
716551. Fax : 095/716773, sau la sediul firmei 1 
diu bdul Traian, nr. 49, Hunedoara.

FACULTATEA DE MANAGEMENT 
TURISTIC ŞI COMERCIAL !

T I M I Ş O A R A

FILIALA A  UNIVERSITĂŢII INDEPENDENTE
„DIMITRIE CANTEMIR“ BUCUREŞTI
Anunţă înscrierea Ia examenul de admite- 

ţ re pentru anul universitar 1993—1994, cursuri » 
‘ cu frecvenţă redusă, până la 23 iulie 1993, 

iar susţinerea testelor de admitere în zilele de 
24—25 iulie 1993.

Facultatea se află In cel de-al treilea an 
de activitate, se bucură de prestigiu, asigu
ră  toate cursurile tipărite, elaborate de cadre 
didactice cu experienţă şi dispune de bază 
materială adecvată.

Probele de concurs şi actele de înscriere 
sunt identice cu cele de la învăţământul eco
nomic de stat.

Cetăţenii străini şi absolvenţii de facul
tăţi se pot înscrie fără examen de admitere.

Informaţii la telefoanele 096/169913, 096/ 
112845, 096/111657. Înscrierea la secretariatul 
facultăţii din bdul Liviu Rebreanu, nr. 134 A, 
în zilele lucrătoare, orele 10—16.

SOCIETATEA COMERCIALA 
„SARMIS" S.A.

cu sediul în DEVA, Piaţa Victoriei, nr. 3, 
judeţul Hunedoara

ORGANIZEAZĂ LICITAŢIE 
PUBLICA CU STRIGARE

conform prevederilor Legii nr. 58/1991 şi 
a KG. 634/1991, cu modificările ulterioare, 
pentru vânzarea următoarelor active :

1. Cabana „Căprioara" — alimentaţie pu
blică şi cazare, situată pe raza municipiului 
Deva, preţ de pornire a licitaţiei — 39 835 990 
Iei.

2. Cabana „CosteŞti" — alimentaţie pu
blică şi cazare, situată in munţii Orăştiei, 
preţ de pornire a licitaţiei — 35 692000 leL

Licitaţia va avea loc la data de 2. VIII. 
1993, ora 10, în sala de recepţie a  hotelului 
„Sarmis".

Dosarele de prezentare a activelor şi 
criteriile specifice pentru preselectarea parti
cipanţilor la  licitaţie pot fi consultate zilnic. 
Ia sediul societăţii, între orele 8—15.

Alte relaţii privind activele ce urmează 
a fi vândute se pot obţine zilnic la sediul 
societăţii, telefon 61 20 26, fax 61 58 73, san 
la juristul societăţii, Pavel GavriL

Ofertanţii vor depune până la data de 23.
VII. 1993, la sediul societăţii, documentele 
prevăzute în H.G. 634/1993 şi 758/1991, in- 
clusiv ofertanţii selecţionaţi.

— Taxa de participare de 80 000 Iei.
— Garanţia de 10 la sută din preţui de 

pornire a licitaţiei.
In acest preţ nu este inclusă valoarea 

terenurilor, situaţia acestora urmând a fi cla
rificată conform prevederilor H.G. 834/1992 
şi 331/1992.

ta  caz de neadjudecare la termenul din 2.
VIII. 1993, se organizează o nouă licitaţie 
lă data de 17. VIII. 1993, in acelaşi loc şi la 
aceeaşi dată. La acest termen pot participa 
şi persoane fizice sau juridice străine.

Prezenta anulează licitaţia anunţată pen
tru data de 02. VU. 1993. (488)
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C e  f a c e m  

c u  c e r t i f ic a te le  

d e  p r o p r i e t a t e ?
Considerată de sceptici 

doar populistă şi aducă* 
toare de voturi, acţiunea 
de distribuire a carnete
lor cu certificate de pro
prietate s-a Încheiat, după 
O prelungire nu tocmai 
Justificată, în 31 decem
brie 1992.

Fiecare cetăţean român, 
eu 18 ani împliniţi la data 
de 31 decembrie 1990, a 
Intrat in posesia unei hâr
tii ceva mal mici decât o 
coală ministerială, fru
mos colorată fi Îngrijit ti
părită, cu sprijinul PHARE, 
numită CARNET CU CER- 
«W1CATE DE PROPEUS- 
VA R. Carnetul cuprinde 
rinei certificate de pro
prietate, de valori diferi
tei numerotate de la I la 
V, în valoare totală de 
441000 lei, calculată fi 
anunţată trimestrial da 
specialiştii Fondurilor Pro
prietăţii Private.

Firesc, după primirea 
carnetului, fiecare deţină
tor ţi-a pus întrebarea: 
•e fac cu acesta ?

Unii, nu puţini, s-au 
grăbit să-l vândă, la .pre
ţuri derizorii (între 800— 
3 090 lei), brokerilor tuciu
rii ce activează neobosit, 
cu predilecţie în zona ple
telor agro-aîimentare, pre
ferând un modic câştig 1- 
mediat unor posibile ve- 

vfitoare, consistente, 
mai încrezători, au 

să cumpere car
eu certificate, tot ţa 

preţuri mici (până în 10000 
fel), in speranţa unei lo- 

financiare ulteri-

58/1991 (Legea 
privatizării societăţilor co
merciale) preeîzează la ar- 
tlcoîul 3 drepturile deţi
nătorilor de certificate de 

ate, articol con- 
căruia certificatele

pot fi :
1) Vândute. Vânzarea lor 

*e face la valoarea de 
piaţă (era să zic d in !), ia 
■n  preţ rezultat din inter
acţiunea cerere-ofertă, ce 
Oscilează actualmente In
tre 4 000—6 000 lei.

De remarcat că Agenţia 
Raţională de Privatizare,

care s-a ocupat eu distri
buirea carnetelor, nu cum
pără şl nu tranzacţionează 
aceste titluri de valoare!

2) Schimbate In acţiuni, 
pe baza condiţiilor de pia
ţă, la orice societate co
mercială cu capital de 
stat care urmează a  fi 
privatizată.

Un caz aparte fi repre
zintă societăţile comercia
le mici, in care toate s 
ţiunile simt vândute căi 
salariaţi si conducere, ur
mând procedura MEBO. 
Din valoarea activului net 
contabil salariaţii acoperă 
30 ia sută cu carnete cu 
certificate de proprieta
te, luate în calcul la va
loarea de 141000 lei; din 
restul de 70 la sută, a- 
ceştia au obligaţia să a- 
chite fe casb. In momen
tul cumpărării acţiunilor, 
30 la sută, iar restul eşa
lonat, fntr-o perioadă de 
cel mult 8 ani, cu o do
bândă redusă,

3) Păstrate fl transfor
mate în acţiuni la Fondu
rile Proprietăţii Private, 
după organizarea acestora 
în societăţi comerciale de 
tipul fondurilor mutuale. 
Dar şi până atunci, con
form articolului 5.2.d din 
Statutul cadru al Fondu
rilor Proprietăţii Private, 
deţinătorii de carnete cu 
certificate de proprietate 
au dreptul să primească 
dividende după acestea 
dar numai începând din 
rezultatele celui de-al pa
trulea exerciţiu economtc- 
financiar, respectiv 1995.

Cu alte cuvinte, chiar 
ţinute la păstrare, carne
tele cu certificate de pro
prietate nu-şl pierd valabi
litatea, aducând deţinăto
rilor venituri, odată cu 
începutul lui 1996. când se 
distribuie dividendele pe 
1995, dacă există.

Din cele prezentate până 
acum se înţelege, desigur, 
că sunt de preferat, In or
dine, variantele 2 şi 3. 
In nici un caz, nu optaţi 
pentru prima variantă!

HOR1A CRIŞAN. 
inspector de specialitate 

A.N.P.

MOZAIC DE HUNEDOARA
p r io r it ă ţ i  l a  p r im ă r ie

#  Zilele trecute, consilierii care alcătuiesc Consi
liul local al municipiului Hunedoara au dezbătut bu
getul local pe anul In curs. Cam târziu, dar nu e vina 
lor. partea cea mal Jenantă a „chestiunii" este că şi Ia 
Hunedoara, ca şi ia alte localităţi, s-a dezbătut un 
buget de austeritate, cam ca o pătură pe care dacă 
o tragi până sub bărbie, îţi rămân descoperite picioarele 
până aproape de genunchi.

#  Intre priorităţile la ordinea zilei ale primăriei se 
numără, evident, toate operaţiunile legate de punerea 
In posesie asupra pământului, a celor care au drep
tul la aceasta potrivit Legii 18/1991. „Dacă eliberarea 
titlurilor de proprietate este o operaţiune rămasă In 
urmă, ne spune (fi Petre Albu, secretarul Consiliului 
local, celelalte operaţiuni strict necesare şi obligatorii 
— măsurarea şl ridicarea topografică a proprietăţilor, 
alcătuirea hărţilor cadastrale cu stabilirea vecinătăţii, 
toate pe baza Înscrisurilor eliberate de la Cartea fun
dară, se află Intr-un stadiu avansat", /

Ceea ce este demn de consemnat este faptul că la 
Hunedoara au fost lămurite şi rezolvate toate cele 624 
de cereri de a  se crea drept de proprietate, în confor
mitate cu prevederile art. 35 din Legea fondului fun
ciar, cetăţenilor cărora li s-au eliberat anterior auto
rizaţii de construcţie şl li s-au repartizat loturi de 
teren tn intravilan, pe care aceştia şi-au construit case,

#  Se desfăşoară în prezent acţiunea de avizare a 
spaţiilor comerciale, prilej cu care se impun şi urmă
resc măsuri de aducere a tuturor la o stare igienico- 
sanitară corespunzătoare, U se stabileşte programul de 
funcţionare în conformitate cu nevoile reale ale popu
laţiei oraşului.

„MIŞCĂRI" LA 
•  Până la 22 iunie ia 

Hunedoara s-au întemeiat 
258 de familii şi s-au în
registrat 585 de nou-năs- 
cuţi. Comparativ cu peri
oada corespunzătoare a a- 
nului trecut, aceste valori 
demografice sunt staţio
nare. Este o staţionare care 
nu are darul să liniştească, 
chiar dacă prin compara
ţie CU „ieşirile din efec
tiv" pe aceeaşi perioadă 
(267), se Înregistrează un 
oarecare spor natural de 
populaţie. Cum să-ţi în- 
temeiezi cu tot curajul o 
familie, când un aparta
ment, când se construieşte 
sau când se vinde la pre
ţul pieţei, costă 4—7 mili
oane de lei ? Cum să mai 
aduci pe lume un copil 
când apartamentul primit 

um 25 de ani de tâticu 
cu chirie, adăposteşte două 
sau chiar trei familii?

STAREA CIVILĂ
•  După tergiversări şi 

discuţii cu Prefectura, care, 
evident, avea argumentele 
sale, la Casa municipală 
a căsătoriilor s-a ' redşit 
fundamentarea (urmând să 
se aplice de la 1 iulie) 
unei „taxe de prestaţie" 
de 2 000 de lei. Este Vor
ba de cei care-şi invită la 
fericitul eveniment foto
grafi sau cameramani con
sumatori de energie elec
trică, organizează aici o 
mică petrecere pentru in
vitaţi, şl II se pune la dis
poziţie inventarul necesar 
în asemenea ocazii. Din 
veniturile care se vor rea
liza astfel se intenţionează 
modernizarea Casei Căsă
toriilor, „să nu mai existe 
alta In judeţ mai fru
moasă", Aferim!

CU DRAGOSTE

Şi la  p lu s  3 0  
g r a d e  C elsiu s 

e i s e  g â n d e s c  la  ia rn ă
Care „ei“? Specialiştii 

şi lucrătorii regiei locale 
de gospodărie comunală 
şi locativă. Şi dacă se 
gândesc ce întreprind a- 
cum ? Ne lămureşte o 
scurtă discuţie cu dl ing. 
Ion Bădin, inginer şef 
cu dezvoltarea in cadrul 
Regiei — un om care 
după toate aparenţele 
ştie eum pot fi folosite 
serviciile dezinteresate 
ale presei de către un 
sector sau altul de acti
vitate.

— Dle inginer şef să 
plecăm de unde am ră
mas anul trecut. Regia 
începuse un program te
meinic de punere la punct 
a instalaţiilor de prepa
rare şi transport al a- 
gentului termic şi apei 
calde menajere. Cum 
continuă el?

— Continuăm trecerea 
de la puncte de termofi- 
care cu hidroelevatoare 
la puncte dotate cu apa
rate de contracurent. Am 
realizat acest lucru în 
Micro 3 şi-l continuăm în 
Micro 4 la două puriete 
de mare capacitate, care 
vor acoperi nevoile în
tregului cartier. La unul 
dintre ele este ridicată 
construcţia şi urmează să-l 
echipăm. Am renunţat 
aici la soluţia de echi
pare cu aparate de con
tracurent cu pachet de 
ţevi de alamă, în fa
voarea alteia, mai mo
derne, cu randament spo
rit şi mai economice : 
schimbător de căldură cu 
plăci.

— în ce stadiu se află

înlocuirea reţelelor uzate 
de transport agent ter
mic?

— Şi la această lucra
re în Micro 4 şi cele ce 
vor urma aplicăm o so
luţie nouă, mult mai e- 
conomicoasă, mai rapidă 
şi eficientă. „Izoplus" se 
numeşte soluţia. Ea a 
mai fost aplicată în ţară, 
dar în judeţ noi o folosim 
pentru prima dală.

— In ce constă?
— Conductele de trans- „ 

port nu se mai pozează 
în canale termice betona
te şi acoperite cu 
dale. Ele se învelesc 
într-o m a n t a  protec
toare împotriva agenţi
lor corozivi şi foarte 
eficient termoizolantă, în
gropată în şanţuri di
rect în sol, la mică a- 
dâncime. Se execută mai 
repede .costă cu mult 
mai puţin şi are un ran
dament termic deosebit.

— S-ar părea că regia 
dumneavoastră face în
cercări, întreprinde ac
ţiuni salutare pentru a 
uşura povara grea a cos
turilor mari ale prestaţii
lor de gospodărie locati
vă.

— Da, dar costul a- 
ccstor acţiuni no-1 putem 
suporta numai noi. Popu
laţia, proprietară de apar
tamente, trebuie să înţe
leagă cu noi suntem pro
prietari de reţele termi
ce numai până la ra
cordul-blocului. Ceea ce 
se afiâ în subsolurile teh
nice le aparţine ca pro
prietari, şi deci. orice în
locuire nu poate fi su
portată de către noi i

Ţ ărani n ăp ăstu iţi
Ca şi cum ridi

carea subvenţiilor 
pentru energia 
termică, electrică 
şi gaze n-ar fi 
fost de ajuns, hu- 
nedorenii se mai 
află acum şi in 
situaţia de a be
neficia de un pro- 
egram de apă cal
dă menajeră mult 
diminuat Furni
zorul de agent 
termic primar, 
S.C. „Siderurgica" 
S.A., a oprit una

dintre cele două 
centrale electrice 
de termoficare, 
respectiv CET 3. 
Agentul termic pe 
care-I poate furni
za singura cen
trală rămasă în 
funcţiune nu poa
te face faţă cerin
ţelor de apă cal
dă ale întregului 
oraş. Populaţia, 
extrem de îngri
jorată de nivelul 
ridicat al costuri
lor pentr.ii servi

ciile de gospodărie 
locativă, marchea
ză o pronunţată 
stare de nervozi
tate fn legătură 
cu această nouă 
privaţiune la care 
este supusă. Din 
păcate, ţinta ne
mulţumirilor ei, 
şi pe nedrept de 
această dată, este 
aceeaşi hulită re
gie municipală de 
gospodărie comu
nală şi locativă.

36 de zile la congelator!

Intr-o scrisoare plină de 
amărăciune, dl Octavian 
lams, din satul Socet, co
muna Cerbăl, ne roagă să 
facem cunoscute necazu
rile oamenilor din aceste 
locuri care sunt uitate 
parcă şi de Dumnezeu. 
Mâhnirea sa şi a altor să
teni. Intre care Salvina Ti- 
euia,' Sâniea Oprinesc, 
Gheorghe Muntean şi Du
mitra Stan, a pornit de la 
o Întâmplare petrecută în 
ziua de 14 iunie a.c., când 
aii plecat, străbătând pe 
Jos zeci de km, pentru că 
nu le dă mâna ţăranilor 
şl crescătorilor de ani
male din zonă să taxeze, 
Ia preţurile actuale, vreun 
mijloc de transport, pen
tru a preda la Baza de 
preluare din Hunedoara 
(cian au fost anunţaţi), în 
ziua de 15 hmie a.c., vaci, 
tâuraşâ sau juninci crescu
te în gospodăriile proprii 

Calvarul a început când 
an ajuns la bază, unde 
dl Podean nu le-a accep
tat nici cei puţin găzdui

i car animalele sau posibili
tatea 6a o vacă sâ fie 
transportată urgent la a- 
bator, deoarece a căzut în 

jşpwţpiteea bazei dio cau

za drumului parcurs până 
aici, astfel ca proprieta
rul animalului să fie salvat 
de la pagubă. Conside
rând că această întâmpla
re este o batjocură la 
adresa ţăranilor, oamenii 
se Întreabă pe bună drep
tate de ce ei, ţăranii, tre
buie să aibă parte de ase
menea „tratamente".

In altă ordine de idei, 
crescătorii de animale 
sunt nemulţumiţi de fap
tul că nimeni nu se in
teresează de soarta pro
duselor ce le obţin în gos
podării, în special fiind 
vorba despre lână şi lap
tele de oaie. Aici, sus în 
munţi, sunt lipsiţi şi de 
mijloace de comunicare, 
în special de telefon, pen
tru a putea rezolva unele 
urgenţe ce se ivese, fă- 
cându-se reproşuri la a- 
dresa primarului, dl. Avram 
Tomesc, deoarece Ia pri
mărie se beau mai mult 
cafele, neglijându-se pro
blemele cetăţenilor. în a

mărfuri a ţăranilor din zo
nă, îndeosebi cu ţigări şi 
alte bunuri. Aproviziona
rea este slabă, deoarece, 
cum spun gestionarii, pesta

tot se pretinde ţuică, brân
ză şi alte produse, ca 
tenţli" sau „plocoană". 
„Noi nu dispunem de fa
brici de ţuică şi turme de 
oi să-i umflăm pe toţi ma
fioţii — se spune în scri
soarea adresată redacţiei. 
Oare cât va mai dura a- 
ceastă corupţie şi speculă 
puse pe spatele ţăranilor?"

Iată probleme grele, ce 
merită să-şi găsească o 
soluţionare grabnică pen
tru ca ţăranii să nu mai 
fie bătuţi de soartă. La 
rândul nostru, aducem mul
ţumiri dlul Octavian Iano 
pentru : urările ce ni le-a 
transmis.

Din Ohaba de sub Pia
tră, dl Victor Armean ne 
semnalează, de asemenea, 
o mare durere a agriculto
rilor din zonă. Este vorba 
despre faptul că aici mis
treţii fac adevărate ra
vagii în culturile de car
tofi, existând pericolul ca 
la toamnă să nu mai aibă 
nimic de recoltat. Iată de 
ce se face apel Ia cei în 
drept, ca aceştia să in
tervină cu măsuri pentru a 
salva recoltele. Ar fi tei 
mare păcat ca acest stri
găt să nu fie auzit

^  ; NICOLAE TABCOB

PENTRU
ZOO-PARG

Parcul zoologic de la 
Pădurea Ghizid, pose
sor al unor specii 
faunistice interesante, 
care fac deliciul în 
special al curiozităţii 
celor mici, se află în 
subzistenţa primăriei 
municipale. Răspunde
rea pentru serviciile 
necesare aici însă şi-au 
asumat-o o mână de 
inimoşi aparţinători 
sau numai simpati
zanţi ai asociaţiei „Fi- 
delius". Se vede la tot 
pasul că de animale se 
Ocupă oameni cu dra
goste pentru ele.

Dintre ultimele a- 
chiziţii ale parcului zoo 
hunedorean: o pere
che de „Wipet" en
glezi, specie care are 
faima de a număra 
cei mai rapizi câini din 
lume, care aleargă 183 
de metri în 12 secun
de. Aţi calculat vite
za orară ? Aproape 55 
de km !; un mascul — 
câine de luptă din ra
sa „Bullterier", o pe
reche de setteri en
glezi.

„Fidelius" e normal 
sâ fie fidel prietenu
lui omului I
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Marţi, 22 iunie, Primă
ria Hunedoara a autori
zat înhumarea, pe cheltuia
la statului, a rămăşiţelor 
pământeşti ale lui Teodor 
Cumpăniri.

Un fapt banal. Numai 
că răposatul T. G. a de
cedat în spitalul de la Hu
nedoara, în data de... 17
mai 1993 ! Timp de 36 de 
zile rămăşiţele pământeşti 
a ceea ce a fost cândva 
un om au staţionat în 
congelatorul spitalului. Şi

au staţionat pentru că, pro
babil, Teodor Cumpăniri 
nu mai avea pe nimeni a- 
propiat pe această lume t 
sau dacă mai avea nu a 
putut fi găsit în acest 
răstimp.

Un fapt banal ? Un fapt 
înfiorător de trist 1 Dar 
asta e viaţa; viaţa-câine, 
viaţa ca o pradă.

Mozaic de Hunedoara 
realizat de 

ION CIOCLEI j

re peste noapte, un loo 
unde să se odihnească mă

celaşi timp, sunt aduse 
în atenţie şi aspecte le
gate de aprovizionarea ca



PULS ŞL.  I M P U L S  C U L T U R A L
20.000 de spectatori I

La o astfel de cifră im
presionantă s-a ridicat nu
mărul participanţilor la 
manifestările prilejuite de 
„Nedcia vulcăneană", or
ganizate de o manieră fără 
cusur, cu implicarea to
tală, impresionantă a Pri
măriei Oraşului Vulcan, a 
d lui primar Avramescu, 
viceprimarutui şi consilie
rilor, de fapt, a tuturor 
funcţionarilor instituţiei. 
La aceştia s-a adăugat spri
jinul Inspectoratului Ju
deţean pentru Cultură, Cen
trului Judeţean de Cerce
tare şi Valorificare a 
Creaţiei Populare, sindica
telor de la I.M. Vulcan 
şi Paroşeni, . a diverselor 
firme particulare din lo
calitate.,

Sâmbătă, pe stadion, a 
avut loc spectacolul oferit 
de Ansamblul de Cântece 
şi Dansuri „Şilvana" al 
Casei de Cultură Deva. In 
recital, du avut evoluţii 
de excepţie cunoscuţii so
lişti vocali demuzică popu
lară Nicolae Furdui Ian-
cu, Drăgan Muntean, Ma

riana Anghel, Aneta Stan, 
acompaniaţi de orchestrele 
„Crai Nou■  din Alba IiiUa 
(dirijor Daniel Iancu) şi 
„Parângul* din Petroşani 
'(dirijor Georgel Câlţea). 
Duminica a început cu o 
paradă, tonul fiind dat de 
fanfara minerilor din Vul
can, în spatele căreia s-au 
aliniat: echipa de fotbal 
pitici d Clubului „MineruI", 
ansamblurile folclorice 
„Pădureanca" al comunei 
Topliţa, „Fluierul Iancului" 
din Baia de Criş, „Silva- 
na“ al Casei de Cultură 
Deva, orchestra şi forma
ţia de dansuri „Parângul" 
Petroşani, orchestra „Lina” 
din Deva. A urmat, apoi, 
timp de mai bine de trei 
ore, spectacolul concurs, 
apreciat de un juriu con
dus de prof. Vasile Mo- 
lodeţ, directorul Centrului 
Judeţean de Cercetare şi 
Valorificare a Creaţiei 
Populare. Iată şi clasa
mentul pe genuri de for
maţii şi interpreţi: An
sambluri f o l c l o r i c e i  
I. „Silvana" Deva (dirijor

Pera Bulz) coregrafi Titus 
Burducea Şi Elisabeta Ur- 
su); Premiul special al ju
riuluii 1. „Pădureanca" (To
pliţa), II. „Fluierul Iancu
lui“ (Baia de Criş) f or
chestre de muzică popu
lară s I. Lina“ Deva (di
rijor Ovidiu Miheţ), II. 
„Parângul" Petroşani (Geor- 
gel Câlţea); dansuri popu
lare : I. Petroşani,» solişti 
vocali : I. Floarea Bobora 
(Dăbăca), II. Petrică Rei- 
leanu (Vulcan), III. Maria 
Drăgan (Petroşani); solişti 
instrumentişti: I taragot Pe
ra Bulz, vioară Daniel Ian
cu (Alba Iulia), II. taragot 
Călin Julescu (Deva), Cică 
Damian (Zalău), III. clari
net: Aurel Catană (Deva), 
trompetă Mitica Baciu (Pe
troşani); Cel mai tânăr 
participant: Monica Mun- 
teanu (6 ani, Dăbăca); Cel 
mai în vârstă participant: 
Aurel Alic (Dăbăca); Cele 

■ mai frumoase costume 
populare: Nicoleţa Catrina 
şi Rusalin Şendroni (Dă-, 
bâca).

MINEL BODEA
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ANIVERSARE
In perioada 9—10 iu

lie 1993, în oraşul Orăş
tie se vor desfăşura o 
serie de manifestări pri
lejuite de împlinirea a 
40 de ani de la moar
tea dr. Aurel Vlad, lup
tător' şi patriot, remar
cabilă personalitate a 
urbei, care şi-a dedicat 
viaţa democraţiei, e- 
mancipării şi unităţii 
neamului românesc. Vor 
mai avea loc un sim
pozion ştiinţific oma
gial şi o expoziţie do
cumentară, iar pe casa 
de pe strada G. Bariţiu, 
unde a locuit o perioa
dă de timp Aurel Vlad, 
se va dezveli o placă 
comemorativă, preconi- 
zându-se ca numele său 
să fie atribuit unei 
străzi a oraşului, (I. V,).

Monumentul de la 
Streisângiorgiu — „cea 
mai veche ctitorie de 
nemeşi români din 
Transilvania".

* «

In te n ţi i  d e . . .  s e z o n !
S ig u r ,  în Staţiunea 

balneoclimaterică Geoagiu- 
Băi, Casa de Cultură ră
mâne, în orice perioadă a 
anului, dar, mai ales, în 
sezonul estival, un punct 
de real interes pentru o- 
mul venit la odihnă şi tra
tament, care nu doreşte să 
se închidă între patru pe
reţi sau să intre într-o 
stereotipie deprimantă: 
masă — tratament — ma
să... totul copleşit de o 
căldură înăbuşitoare.

— Aşadar, dle director 
Paul Cazacu, ce intenţii 
aveţi pentru sezonul esti
val ?

— De la 1 iulie, cine
matograful din incintă pre
zintă din nou filme pentru 
localnici şi oaspeţi. Dis
cuţiile purtate cu dl Vio- 
rel Jianu, directorul Ofi
ciului Judeţean, ne dau

speranţe că vor rula filme 
bune care se vor bucura 
de interesul spectatorilor. 
Amatorilor le vom oferi 
filme video în sala mică 
de la etaj, într-o atmosfe
ră mai intimă. Şi tot 
aici se află jocurile de 
club (şah, rummy, table). Iri 
holul de la intrare, ca de 
obicei, masa de tenis.

— Ce se întâmplă cu 
biblioteca ?

— Este deschisă zilnic, 
după un orar care convi
ne celor aflaţi în staţiune. 
N-ar fi deloc rău dacă 
s-ar găsi mai des posibi
lităţi de înnoire a fondu
lui 'de carte.

— Ce formaţii artistice 
vă vizitează ?

— Deocamdată, am. fost 
doar tatonaţi de ansam
bluri din Hunedoara, Va
lea Jiului. Aşteptăm i

— Care este numărul 
oaspeţilor staţiunii în mo
mentul de faţă ?

— Sunt puţini. Sperăm 
însă ca numărul lor să 
crească spre sfârşitul a- 
cestei luni şi începutul 
lui iulie. Deocamdată, doar 
la finele săptămânii mai 
poposesc grupuri, prin in
termediul B.T.T. sau oca
zionalii ştrandurilor, spre 
a-şi petrece weekend-ul. 
Din păcate, oamenii nu 
prea au bani, iar preţuri
le sunt aşa cum sunt. Să 
sperăm că oamenii , şi-au 
pus, totuşi, ceva deopar
te pentru a nu-şi neglija 
sănătatea. Sezonul esti
val credem că va fi mai 
animat. Noi, Casa de Cul
tură, îi aşteptăm cu uşile 
şi inima deschise.

MINEI, BODEA

t mm. mmm * *  •  m m mmmmmmm mm

Fapt cotidian la Casa cărţii din Deva.

Consecvenţă
Studioul de Televiziune 

Deva continuă cu consec
venţă să-şi îmbogăţească 
paleta tematică a emisiuni
lor, acordând rubricilor 
informative un spaţiu tot 
mai generos. Se semnalea
ză, de asemenea, calita
tea tehnică mai bună a 
genericelor şi a graficii 
computerizate. A început, 
timid, să-şi facă loc şi pu
blicitatea, agenţii econo
mici înţelegând, se pare, 
că un studiou local (fără 
abonamente) îşi acoperă 
cheltuielile doar din re
clame. (T. I.).
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D e m o c ra ţ ie  - d e m o c r a ţ ie ,  
d a r  s ă  ş tim  si n o i!

Fără îndoială, o institu
ţie de cultură ţi se dezvă
luie încă de la intrare, 
impunându-ţi respect sau, 
dimpotrivă, stârnind ilari
tate. In cazul Bibliotecii 
din Simeria, prima im
presie este una de respect, 
o oază de linişte în care 
poţi consulta cartea dorită, 
orice -altă publicaţie, sau 
poţi să o împrumuţi şi, 
mai ales, să o returnezi la 
timp, animat de gândul că şi 
altcineva, în urmă ta, are 
nevoie de ea. Această at
mosferă a făcut ca, până 
la această oră, instituţia 
să înregistreze aproape 500 
cititori, să difuzeze 11000 
volume. Cu satisfacţie am 
notat faptul că.,, dorul de 
Eminescu. a prilejuit or
ganizarea unei expoziţii 
de carte „Paşii poetului" 
şi a unui recital de poezie 
omagială, precum şi alte 
manifestări.

Sigur, biblioteca s-ar 
putea impune şi tnai mult 
în viaţa localităţii, . ne 

. spunea dna Gheorghina 
Arhip, dacă, periodic, i 
s-ar aloca bani pentru 
creşterea fondului de car
te, dacă, în acest senS, 
s-ar găsi sponsori generoşi, 
aşa cum au apărut în ora
şul Haţeg sau în alte lo
calităţi ale judeţului. Pri
măria sprijină cât poate, 
în măsura în care benefi
ciază de bugetul necesar. 
Dovadă stau cei 150 000 
lei pentru executarea u- 
nor lucrări de reparaţii ab
solut necesare. Tot pentru 
îmbunătăţirea activităţii 
bibliotecii, asigurându-i 
cursivitate, e necesară a- 
probarea încă a unui post 
de bibliotecar, sau măcar 
a unei jumătăţi de post. 
în martie — prima parte 
a lunii aprilie a.c., când 
dna Arhip se afla în con
cediu, instituţia a trebuit

să rămână ' închisă, ceea 
ce nu e normal în cazul 
oraşului Simeria, ai cărui 
locuitori nu mai benefi
ciază de rosturile altei in
stituţii (vezi clubul a că
rui fundaţie aşteaptă mai 
de mult să se înalţe cât 
de cât de la nivelul solu
lui, dacă ar fi bani)! In 
felul acesta s-ar putea ur
mări mai cu folos şi cetă
ţenii care retumează cu în
târziere sau chiar... deloc 
cărţile citite. Din păcate, 
se ajunge până acolo ca 
bibliotecarul 'să fie nevoit 
să se deplaseze la cititor 
acasă pentru a recupera 
o carte, ceea ce frizează... 
absurdul, sau poate suntem 
noi prea exigenţi uitând 
că în actuala perioadă de 
tranziţie e posibil orice. 
Democraţie — democraţie, 
dar să ştim şi noi !

MINEL BODEA

C ulegător de fo lc lor
La 30 iunie a.e. se îm

plinesc 135 de ani de când 
pe meleagurile localităţii 
Geoagiu din judeţul nostru 
ş-a născut Mailand Oszkar, 
unul dintre primii folclo
rişti maghiari care a cules 
folclor românesc şi a stu
diat cultura poporului ro
mân. El a urmat cursul 
primar în comuna natală, 
şi la Orăştie, studiile se
cundare la Alba Iulia, Si
biu şi Deva, iar studiile 
universitare la Cluj, apoi 
fiind profesor secundar 
la Sf. Gheorghe, Orăştie, 
Deva (în ultima localitate 
între 1883—1923). A făcut 
parte din colectivul de 
conducere al Muzeului De
va şi a fost membru ac
tiv al Societăţii de Istorie 
şi Arheologie din Deva.

Acest entuziast folclorist 
hunedorean şi-a început 
activitatea de culegător în

jurul anului 1884 şi a reu
şit să strângă pe parcursul 
a patru decenii câteva : 
sute de cântece lirice din 
localităţi hunedorene, din 
care amintim : Cerbăl, Po
nor, Dâlja, Topliţa, Hărţă- 
gani, Rapoltu Mare, Geoa
giu, Ruşi, Sarmizegetusa, 
Subcetate, Petroşani, De
va. Sursa unor texte se 
găseşte în articolul său 
„Poeta vadazsat" (Vânătoa
re de poeţi), publicat în 
„Magyar polgar" Cluj, nr. 
243 — 244, în anul 1884, 
în care prezintă doi infor
matori din localităţile Gră
dişte şi Herepeia, de la 
care declară că a notat 
sute de texte.

O contribuţie remarcabi
lă a lui Mailand Oszkar 
este notarea a patru ba
lade, variante ale Meşte
rului Manole din Sarmi
zegetusa, un text şi Sub

cetate, trei texte (din care 
două în limba maghiară) 
ca şi a unui text al bala
dei Kelemen Gyor, despre 
zidirea Cetăţii Deva. In 
studiul „Legenda Mănăsti
rii Argeşului" şi o varian
tă a acesteia din judeţul 
Hunedoara (Deva, Tipogra
fia „Breier Adolf", 1885, 
nouă pagini), compară va
riantele româneşti, secu
ieşti şi sârbeşti despre 
meşterul constructor.

Acest folclorist a fost 
preocupat şi de mitul soa
relui şi lunii, de legende
le cerului, de superstiţii 
şi descântece, ghicitori ş.a., 
dar o bună parte din 
culegerile lui au rămas în 
manuscris. Moartea i-a 
curmat viaţa la 1. XI. 1924, 
în Deva, unde se află 
osemintele sale.

ION DUŢA, 
pensionar

|  Gazda emisiunii „Moara

I cu noroc", organizată de 
Studioul de radio Timi
şoara, a fost, săptămâna

|  trecută, oraşul Brad, â-

I vând ca realizatori pe 
Gelu Stan şi Emilian Du-

I mitru. Restaurantul „Cri- 
şul" (patron Gheorghe

„Moara 
cu noroc11

|  Luca) s-a constituit In
studiou ad-hoc de înre-

|  gistrare a acestei emi
siuni După cum ne-au 
comunicat profesorii Ma
ria şi Emil Mârgineanu,

|  emisiunea a constat în
întrebări şi răspunsuri

asupra trecutului istoric 
şi vieţii actuale a oraşu
lui Brad, a ţinutului 
moţilor în general. Au 
răspuns, spontan, parti
cipanţi din sală, cele mai 
bune răspunsuri oferin- 
du-le Mircea Sima, Ni
colae Iuga, Ion Pleşa, 
Viorica Sima, cărora li 
s-au oferit şi premii cu

aces.t prilej. Emisiunea a 
mai cuprins evoluţii ar
tistice ale unor cunoscuţi 
interpreţi de muzică 
populară, între care Ma
ria Tudor, Mariana An
ghel, Drăgan Muntean, 
Lenuţa Evsei, Carmen 
Luca, Dionisie Iovi, a- 
companiaţi de orchestra 
Casei de Cultură Brad 
(dirijor Ionel Coza). O 
impresie frumoasă a lă
sat grupul vocal al Şco
lii Generale Nr.- 1, Brad, 
pregătit şi dirijat de prof. 
Emil Mârgineanu. (M.B.).
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CHLEJB0SC0P
D in f i lo z o f ia  lui Bias

tal

Bias a fost un filozof 
grec, care a trăit pe la 
anul 500 înainte de Hris- 
tos.

întrebat ce-i greu, el răs
punde : „Să suporţi cu 
demnitate o schimbare în 
mai rău".
- Odată călătorea pe mare 
cu nişte oameni lipsiţi de 
pietate; dar când se stârni 
furtuna, chiar şi aceia în
cepură să cheme zeii într- 
ajutor. „Tăceţi — le spune 
el să nu cumva să vă 
simtă zeii că sunteţi aici, 
în corabie*.

Când un necredincios îl 
întrebă ce este pietatea, 
el tăcu, iar acela întrebân- 
du-1 care-i pricina tăcerii 
lui, el răspunse; „Tac, fi
indcă vrei să afli lucruri 
ce nu ţi se cuvin".

Fiind întrebat ce e dulce 
pentru oameni, el spuse: 
„Speranţa*.

„Zicea că-i mai plăcut să 
judeci doi duşmani, decât 
doi prieteni, căci din cei 
doi prieteni unul în orice 
caz îţi va deveni duşman, 

' 7 * iar din cei doi duşmani 
unul îţi va deveni prie
ten".

întrebat în ce ocupaţie 
găseşte omul plăcere, el 
răspunse: „Când câştigă 
bani".

Spunea apoi că trebuie 
să ne măsurăm viaţa în 
aşa fel ca şi cum am avea 
de trăit mult timp şi toto
dată puţin şi să iubim ca 
şl cum va trebui mai 
târziu să- urâm, căci cei 
mai mulţi dintre oameni 
sunt răi.

Mai dădea şi sfaturile 
următoare: „Apucă-te cu 
greu de un lucru, dar o- 
dată ce te-ai apucat, ţi- 
ne-te stăruitor de el. Nu 
vorbi repede, căci' asta-1 
semn de sminteală! Pre
ţuieşte înţelepciunea. Re
cunoaşte că zeii există. Nu 
lăuda pe un netrebnic 
pentru că-i bogat. Ia-ţi 
ce ţi se cuvine prin con
vingere, nu prin forţă. A- 
tribuie zeilor faptele tale 
bune. Fă-ţi provizii de 
înţelepciune pentru călă
toria de la tinereţe la bă
trâneţe, căci aceasta e mai 
sigură decât toate celelalte 
bunuri".

Selectate de 
AVRAM PETK1C
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•  IEDERA (HEDERA 
HELIX) — liană agăţătoare 
indigenă, întâlnită în pă
duri de stejar, fag, răşi- 
noase, începând de la 
coline până la munte, la

folosite Ia ritualul cultului 
Dionysos. t a  greci şi ro
mani, frunzele- simbolizau 

.tinereţea. Cato folosea pa
hare din lemn de s iederă 
pentru a şti dacă vinul este

Jtw itaţLe în  uaiaetsu l 

plcmtelax (VI)

Mi
ft

1500—1805 m altitudine; se 
mai numeşte buruiana zbu
rătorului, iedera . zânelor, 
hârleţ. Medicină — uz in
tern: pentru combaterea 
tusei de diverse etiologii, 
inclusiv tuse convulsivă. 
Uz extern : pentru tratarea 
reumatismului, combaterea 
eCfâleei, celulitei. Cosme
tică : pentru combaterea 
mătreţii se face decoct, din 
o lingură de f r u n z e  
proaspete, tocate, la un li
tru de apă. Specie meliferă 
şi ornamentală {asanează 
zidurile igrasioase,, absor
bind apa din sol şi elimi
nând-o prin stomate sub 
formă de vapori). Utilizări 
antice: coroanele făcute 
din frunze de iederă erau

amestecat cu apă (pus în 
pahare, vinul este absor
bit de lemnul poros, iar 
apa rămâne).

#  LAPTELE CUCULUI 
(EURHORBIA CYPARIS- 
SIAS) — plantă erbacee, 
prezentă de la câmpie până 
în regiunea subalpină; se 
mai numeşte alin, buruiană 
de friguri, lapte broştesc. 
Empiric, latexul este utili
zat pentru combaterea ne
gilor. Planta posedă pro
prietăţi tinctoriale, fiind 
utilizată pentru vopsirea 
ţesăturilor şi fibrelor în 
galben curat sau galben 
ca ceara.

MARCELA BALAZS, 
Muzeul Judeţean Deva
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Sunt atât de tinere, iar 
tinereţea înseamnă pros
peţime. Ochii lor ar tre
bui să privească florile 
şi cerul, să se oglindească 
în ochii băieţilor ca în 
suprafaţa limpede a unul 
lac de munte. Au în
florit teii şi Soarele stră
luceşte, e vară şi întreaga 
natul-ă te îmbie la dru
meţii... Oare cum poate 
tocmai acum să le atragă 
într-atât într-un zgomot 
asurzitor şi fumul baruri
lor? E atât de inestetic să 
vezi oameni fumând pe 
stradă şi ele trag cu sete 
din ţigări lungi, lăsând în 
urma lor trâmbe de fum. 
Veselia e caracteristică 
tinereţii, dar când o tâ

nără trebuie susţinută 
pentru a se putea ţine 
în echilibru, e ca şi cum 
ai stropi cu noroi ima
culatul crin. Pe înserate, 
când răcoarea mai alină 
dogoarea de peste zi şi

Nu pierdeţi 
tinereţea!

plimbările sunt o a- 
devărată binefacere pen
tru trup şi suflet de
opotrivă, nu le gă
seşti sub teii înfloriţi, 
nici în parcuri, nici pe 
străzi, dar intrând în o- 
rice mică dugheană le 
zăreşti în faţa unui pa
har cu alcool alături de 
o ţigară. Inconştienţa e 
uneori prietenă cu tine
reţea, de aceea ne rămâne 
nouă, celor maturi, sar
cina de a le spune tine
rilor iar şl iar cum să-şi 
folosească anii cei mai 
frumoşi ai vieţii.

Toate acestea mi-au ve
nit în minte citind cu
vintele domnului Ion D. 
Sârbii:
„De câte ori Văd fete ti
nere ameţite prin baruri 
îmi vine să fug spre 
păduri, să. iau în braţe 
primul brad şi să strig: 
«Cum de-o lăsaţi ? E 
sora voastră!»“.

INA DELEANU

REFLECŢIA ZILEI
O „Cine-şi pune întrebări e un neghiob 

pentru cinci minute. Cine nu-şi pune întrebări 
rămâne un neghiob o viaţă întreagă".

Proverb chinez

SUB SEMNUL ÎNTREBĂRII...

#  „Curiozitatea este o rană ce se naşte din ig
noranţă, se înrădăcinează în minte şi nu se vindecă 
decât întrebând, cunoscând şi văzând".

L. Stramusoli
#  „De fapt, nu ştii decât atunci când ştii puţin; 

odată cu cunoştinţele creşte şi îndoiala".
Goethe

4) „Vedem şl cunoaştem din lumea externă nu
mai ceea ce ne interesează şi în măsura în care ne 
interesează".

C. Antoniade
#  „De ce să roşim de ceea ce nu ştim ? Nu e 

mai bine să învăţăm ?“
Uoraţiu

#  „Orice de ce are un pentru că al lui".
Shakespeare

Selecţie de ILIE LEAHU

•  Redactorul şef al unui 
ziar, văzând că redactorii 
săi stăteau mai mult la 
cafenea, a afişat în biro
urile redacţiei următoarea 
înştiinţare:

„Redactorii sunt rugaţi

cu insistenţă să nu pără
sească redacţia înainte de 
a fi venit!"

•  — „Să se extragă râ-* 
dăcina pătrată din..." —*
citeşte poliţistul aflat lai 
examen, la fără frecvenţă,

„Daţi dracului ăştia ea 
pomicultura — fu primul 
său gând. Ia te uite ce-au 
mai inventat..."

AFORISME
#  Deosebirea între oameni şi locuitori e că cei 

din urmă sunt mai mulţi.
#  Cei mai mulţi bărbaţi se depărtează de soţiile 

lor din cauză că rămân lângă ele.
% Cine vrea cu tot dinadinsul să aibă dreptate 

rămâne singur, şi asta cu atât mai mult când are cu 
adevărat dreptate.

#  Alergând, iepurele dovedeşte nu că este laş, 
ci că e iute de picior.

BOGAŢII LUMII
Potrivit revistei ameri

cane .„Forbes" care alcătu
ieşte în fiecare an lista 
eelor mai bogaţi oameni 
din lume, pe primul loc 
şe află anul acesta un ja
ponez, proprietar de hote
luri şl „baron al căilor fe
rate", care a câştigat . a- 
proximativ nouă miliarde 
dolari. Este vorba de Yos-

Dcsen de C-TIN GAVRILA

hiaki Tsutsumi, în vârstă 
de 59 de ani, care sponso^ 
rizează şl o echipă de 
baschet. Se pare că dat<H 
rită faptului că el deţine 
40 la sută din acţiunile 
companiei „holding" Kiw 
kudo, averea sa ar fi def 
22,5 miliarde dolari. Pe 
alt plan, familia -Waltoni 
— proprietara reţelei de 
magazine „Wal-mart“, este 
considerată cea mai bo
gată familie din lume, cuf 
o avere de 25,5 miliarde 
dolari.

Revista „Forbes" a ana
lizat situaţia financiară a 
311 personalităţi sau fa-* 
milii din. lumea afacerilor^ 
la scară mondială, carSŞ 
deţin averi de peste unf 
miliard de dolari. Aceştia 
deţin, în total, averi- tf- 
valuate la 636 miliarde de 
dolari.

O treime din bogaţii ltH 
mii incluşi pe lista ale3-* 
tuită de „Forbes" sunt ţţ» 
mericani. Dintre aceştia; 
Bill Gates, proprietarul 
corporaţiei „Microsoft-, 
are un capital de 7,5 mK> 
liarde dolari în acest any 
faţă de 6,4 miliarde dolari 
anul trecut. Tot din 
pe listă mai figurează fa« 
milia Marş (9,2 miliarde]^ 
„Forbes" mai include Intre; 
miliardari celebrul claMj 
„Du Pont" (8,6 miliarde), 
compania „Minoru and A* 
kira Mori" din Japonia’ 
(7,5 miliarde), precum şi {ie 
omul de afaceri germani 
Erivan Haub (6,2 miliarde).

a

ÎNCURCĂTURI
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ORIZONTAL: 1) Ia viaţa în serios; 2) 
Cercetător în domeniul însuşirii materiei; 
3) Remarcate peste măsură; 4) Şi unu şi 
doi la matematică — Ulei de ienupăr; 5) 
Susţine returul în deplasare — Adus cu 
greutate la acelaşi nivel — Un scop în 
sine !; 6) Se întinde la petrecere — Praf 
de... bronz; 7) Pregăteşte o vizionare — 
Soluţie pentru bronzat; 8) Arbore de ţuică 
— Dat la munca de jos; 9) întârzieri la 
finalizare; 10) Ecou în pasaj.

VERTICAL: 1) Ieşită din fire; 2) Im
periul faptelor nedemne; 3) Le dă mâna 
să râdă lumea de ele; 4) Pune în evidenţă
0 greutate netă — Dat cu soluţie... tam
pon; 5) Tip de autoconducere — Litere 
de lege 1; 6) Deosebit de omenos — Merge 
cu tragere de inimă; 7) Vârf de atac cu 
execuţii de mare efect — înşeală la cân
tare; 8) Tratat clasic de estetică — Eva
luat în urma execuţiei unui drob; 9) 
Schimb literar (pi.); 10) Dată din tată-n 
fiu.
DICŢIONAR : CAD.
1 VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„VINE VACANŢA"

APARUT IN ZIARUL NOSTRU 
DE SAMBÂTA TRECUTA:

1) ADAMI — ADIO; 2) MIE — LAMOUR; 
3) ANDREI — ILA; 4) NI — ECRAN -= 
R; 5) CIP — AGAPE; 6) BUNIN — RSAj 
7) U — ONESA— LI; 8) LUT — JUR
NAL; 9) ARAMIT — ODE; 10) TATI — 
ALDEA.

MAT IN 2 MUTĂRI 
Controlul poziţiei

Alb : Rf8, Dd3, Tf7, p : f2 
Negru : Re6, Cg4, pid7.

Soluţia problemei de sâmbăta trecută:

D g 4 ! C 
D c 4 mâţ
---- ;—— e 4
D d l mat



In interesul dumneavoastră!
AGENJIA DEVA A 

S.C. „SIND ROMANIA“ S.R.L
i este prezentată de dl ec. NICOLAE RAD, 

j ; şeful agenţiei

Societatea „Sind Komânia“ S.R.L. are ca patri
moniu absolut toate bazele de tratament şi odihnă 

i ale sindicatelor. Este patronată de Consiliul Naţional 
I Consultativ al Sindicatelor.

•  Prin Statut, societatea dispune in teritoriu de 
î filiale la nivel naţional şi 39 de agenţii judeţene.

•  Agenţia „Sind România" Deva a fost înfiinţată 
in mai 1991. A fost printre primele din ţară.

•  De la un scaun şi un birou — astăzi agenţia 
1 dispune de cele mai primitoare şi moderne spaţii

41b ţară pentru satisfacerea solicitărilor dumnea
voastră.

•  fn ultima perioadă, pentru tratament ş io -  
| dihnă, au fost vândute bilete în valoare de mai bine

de 15 milioane lei.

î CUM A FOST POSIBIL ?

! A fost gândit şi adoptat un nou sistem de lucru.
A fost creat astfel un climat de încredere al sindi
catelor, al oamenilor din judeţ în noua formulă, 

[ practică şi eficientă.

f  ' PRACTICA

■ţi Sistemul simplu prin care serviciile sunt puse
j de agenţie la dispoziţia oamenilor.
! — Bilete de tratament şi odihnă

— Excursii în ţară şi străinătate
— Cantonamente, tabere ete.
FILIALE JUDEŢENE 
PETROŞANI
’§  înfiinţată în 1992

• A  Satisface toate cerinţele pentru "bilete de o- 
'■ 1 dihnă şi tratament din Valea Jiului.
: % Are sediul Ia Casa de cultură a sindicatelor.

Tel. 541871 
BRAD
§  Principalul obiectiv al activităţii

— organizarea de excursii în ţară şi străinătate 
j ţ  Săptămânal din această zonă pleacă peste ho

tare Un autocar.
EDIFICATOR

Relevante pentru activitatea agenţiei sunt soli
citările pentru cele 3500 de locuri pe litoral în acest 
an. Toate au fost asigurate.

• AU fost asigurate în trimestrul III 1500 de bilete 
de tratament l a : Olăneşti, Govora, Felix, Hcrculane, 
Hforie Nord, Sângiorz Băi, Slănic Moldova.

ATUUL, IN MANA SINDICATELOR 
Câştigul este, evident, din partea oamenilor, al 

marilor sindicate din judeţ: „Siderurgica"* Hune
doara, „Casial" Deva, „Sidermet" Călău, „R.A.G.C.L." 
Deva, IN . Lupeni.
31-su rezolvat aproape în totalitate cerinţele pentru 
M ele de odihnă şi tratament.

PROFIT
Fiind vorba de o societate comercială care îşi 

desfăşoară activitatea in condiţiile economiei . de 
piaţă, agenţia a înregistrat în 1992 un profit de patru 
milioane iei.

t a  cinci luni şi jumătate din acest an, profitul 
este de 3,5 milioane lei.

ATENŢIE!
Profitul înseamnă toni pentru creşterea calităţii 

serviciilor agenţiei, a bazelor de tratament şi odihnă 
ale sindicatelor.

DEŞI VIATA ESTE SCUMPĂ Şl GREA, 

BAZELE DE TRATAMENT Şl ODIHNÂ ALE 

SINDICATELOR VÂ OFERĂ, TOTUŞI, 0  ŞAN

SA SĂ VÂ PETRECEŢI iN MOD PLĂCUT

T A R I
biletelor de tratament şi odihnă la

F E L E
munte, valabile de Ia 1 iulie 1993

Staţiunea Con- Tarif
fort cazare/

Tarif Trata- TOTAL 
zi masă/zi ment 14 zile 18 zile 10 zile

Amara 1 1 000 2 200 400 50 000 — ■. , ■ ■

Căciulata 1 1000 2 200 400 50 000 _

Covasna 1 1 200 2 200 600 55 400 •mmmm - , •

Eforie Nord 1 1200 2 500 450 57 650 rn-- ,

Felix 1 1000 2 200 300 62 400
Govora 1 1200 2 200 400 52 800 M ,:

Govora Lux 2 000 2 200 400 64 000
Herculane 1 1200 2 200 400 52 800
Ocna Şugatag 2 700 2 200 400 45 800 •

Olăneşti 1 1000 2 200 400 50 000
Olăneşti 2 800 2 280 400 47 200 ■ immmi

Sângeorz 1 1000 2 200 350 40350 _

Slănic Moldova 1 1200 2 200 400 52 800 mi— ■; ' 3
Soveja 1 800 2200 250 45 250

.-•3

Soveja 1 800 2 200 _ — 30 000
Voineasa i 1000 2 200 400 50 000 - ■ i
Voineasa 1 1900 2 200 32 000
Geoâgiu —-  V. Sanda 1 990 2 000 450 _  ' 59 400 .. _  i

CăcigJata — P ,  Central 1 1 200 2 200 400 75 200 (20 zile) 1
Călimăneşti — • Cozi a 
Bnâ âşK-

1
1

1200
1100

2 200 
2 200

400
500

75 200 (20 
75 000 (20

zile) ] 
zile) S

sSovâta 1 • 1200 2 200 500 — - 69 200
Tg. Ocna i 1000 2080 450 . — • 61 200
Geoagiu — - Germisara i 800 2 580 350 65700

1

ş
■■■■■■■ ■ - V .

I
EFICIENŢA! I

• , . v

Cele mai scăzute tarife şi comisioane j 
I din ţară I |
j •  înaltă calitate a serviciilor î
I •  Promptitudine |

I
DE REŢINUT!

î Agenţia „Sind România" DevaI
PROGRAM NON STOP : * .

I

Sediul agenţiei 
din Deva.

— în clădirea sindicatelor de pc strada M. Kogălnieeanu,
In agenţie, o atmosferă caldă, primitoare.
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*#
I%ORCUL „BUCUREŞTI- »

prezintă !n localitatea Deva (lângă sta- J 
I dion), superspeetacolul „COANA MANDA | 
i LA.. .  CIRC“ î

atracţii originale |
artişti renumiţi ■>
cavalcada râsului |

•  1001 animale dresate
Circul va fi instalat în perioada 1 iulie { 
iulie 1093.

Nu pierdeţi acest spectacol! I

I*
I%
I*
I -V

J LE CIRCULUI,
|  ORELE 8—19.

j S.C. „CRIŞUL“ S.A. BRAD
| cu sediul în Brad, str. Republicii, nr. 14 j 
1 Organizează în fiecare vineri, orele 9, ( 
I licitaţie pentru vânzarea unui chioşc cu su- j 
«. prafaţa de 12 mp, cu preţul de 115 000 lei. I

REŢINEŢI DIN TIMP BILETE LA CASE-î 
-----  “  ---------  INTRE IDESCHISE ZILNIC

I

(497) I
S.C. S.A., CETATE"

D E V A
sţr. Mureşului, nr. 4, telefon 614225 
Organizează în data de 15 iulie 1993 li-| Organizează m data de it> mue u- * 

! citaţie pentru executarea următoarelor lucrări ţ
| de construcţii:

•  magazie de făină P +  1 12 x 50 m ;
•  spaţii producţie şi auxiliare P +  2,

■; 12x15 m.

I4 '
I

|  Caietul de sarcini se poate procura de Ia |  
! sediul societăţii, contra cost, începând cu 5 j 
j iulie 1993. (7531) |

----------------------------------------------  j

. S.C. COMAT S.A. *
| HUNEDOARA «
j Anunţă pe această cale 
I că, începând cu data de 01

e toţi beneficiarii {
_ _ r___.07.1993, plăţilej
J pentru mărfurile livrate în valoare de până la i 
I 250 000 lei se vor face in numerar, în con-, 
|  fermitate cu Circulara nr. 7/24.02.1993, ela-1 
J borată de Banca Naţională a României *
t i

SOCIETATEA COMERCIALA 
„MACON“ S.A. DEVA 

Efectuează 2 transporturi pe săptămână cu 
maşini de 20 to pentru beneficiari din Unga
ria, pe ruta DEVA — DEBRECEN.

Căutăm societăţi comerciale care aduc mar
fă din zona Debrecenulul, în vederea stabilirii 
unui parteneriat adecvat.

Informaţii suplimentare la telefoanele 
613930, 612333, int. 131, 160.

(486)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„FAVIOR“ S.A. ORĂŞTIE

Efectuează, prin casa de comenzi din 
Orăştie, următoarele operaţii:
■  vânzarea în lunile iulie — august a.c. de 

articole din piei cu blană, fără schimb de 
p iei;

■  argăsirea de piei vânat — animale de 
crescătorie;

■  curăţirea de haine din piei vclurate;
■  vopsit haine din piei nappa.

Informaţii suplimentare la sediul Societă
ţii comerciale „FAVIOR“ S.A. din Orăştie, str. 
Gheorghe Lazăr, nr. 2, telefon 6415 60, int. 
360, 320 sau 383. (475)

S.C. ACOMIN S.A. CLUJ,
FILIALA HUNEDOARA — DEVA 

strada Ulpia, nr. 15
Angajează urgent pentru lucrări în judeţ:
•  inginer, subinginer, maistru cu expe

rienţă în construcţii pentru lucrare 
„captare cu apăM Boita — Haţeg, de 
preferinţă din Haţeg.

•  dulgheri, zidari, individual sau echipă.
Relaţii la telefoanele 618161,. 615294,

(487)

i i

I
I
I
i
i
i

S.C. „CARMETAPLAST”
S.A. DEVA

Angajează urgent următorul personal:
•  I (un) frezor, categ. V—VI
•  l(un) rectificator, categ. IV—V
Persoanele încadrate vor beneficia de per

mise C.F.R. şi grupa a Ii-a de muncă.
____________ (476)

S. C. ELVILA S.R.L. DEVA
Str. M. Eminescu, 24.
Vinde en gros:
•  Palincă — alcool — vodcă
•  Margarină Olanda, 500 gr
•  Pepsi-cola la sticlă 1/4
•  Sucuri la 1,5 1
•Cafea — ţigări — dulciuri (7535) j

FR.E. DEVA
Anunţă agenţii economici care nu achită I 

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

Se va sista de asemenea livrarea energiei ■ '  
electrice după data de 01. 07. 1993 la mărfi I  
consumatori care nu au deschis acreditive® 
pentru plata energiei electrice până la data 
de 01.07.1993. (495)

PROGRAMUL I

(dupS încheierea emi
siunii TVR de sâmbătă 
noaptea): •

•  Focus — accident mi
nier în Valea Jiului

•  Reprezentanţii Băncii 
Mondiale în judeţul 
Hunedoara

•  Poluarea în munici
piul .Hunedoara

•  Calea spre adevăr
•  Civilizaţia rutieră
•  Dedicaţii muzicale
•  Film artistic.

Emisiunea se reia du
minică dimineaţa, orele 
6,30, pe programul I şi la 
ora 10, pe programul ÎL

f S Ă P T Ă M Â N A

T V
: - \ ţ  •—  za ± ; ~ ^  .

LUNI, 28 IUNIE

PROGRAMUL 1 : 14,00 Actualităţi;
14.15 Ora de muzică; 15,00 Didactica —
Admiterea în liceu * Matematică; 15,30 
Teleşcoală; 15,45 O samă de cuvinte; 16,00 
Actualităţi; 16,05 Treptele afirmării;
16.35 Magazin agricol; 17,05 Magazin _ în 
limba maghiară ; 18,35 Tezaur folcloric ;
10.00 Documentar TV * A.B.C. financiar- 
bancar; 19,30 Desene animate. Pinocchio;
20.00 Actualităţi; 20,35 Sport; 20,40 Tea
tru TV. „Stilul smuls“ de Ştefan Dimitriu;
22.15 Studioul economic ; 23,00 Actualităţi;
23.15 Repriza a treia.

PROGRAMUL II :  16,00 Actualităţi;
16,05 Orchestra de muzică populară „Fla
căra Prahovei” din Ploieşti; 16,30 Desene 
animate. Nils Holgersson ; 17,00 Veniţi cu 

! noi pe programul doi!; 20,00 Actualităţi
20.35 Divertisment internaţional; 21,00
TVM * Mesager ; 21,30 Lumea sportului;

; 22,00 TVE Intcmacional; 22,30 Magazin
auto-moto; 23,00 TENIS. Turneul inter
naţional de la Wimbledon (rezumatul zi- 

! Iei).

MARŢI, 29 IUNIE

;■ PROGRAMUL 1 : 7,00 TVM * Tele- 
| matinal; 10,00 TVR Cluj-Napoca j 10,30 

Transmisiune directă a slujbei religioase 
de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, de la 
biserica Bărboi — Iaşi; 12,00 Teatru TV. 
„Stilul smuls” de Ştefan Dimitriu (re
luare); 13,30 Desene animate; 14,00 Ac
tualităţi ; 14,15 Ora de muzică; 15,00 Di
dactica — Bacalaureat *93. Matematică;
15,30 Teleşcoală; 16.00 Actualităţi; 16,05 
Convieţuiri — magazin; 17,05 Medicina
pentru to ţi; 17,35 Salut, prieteni ! (I); 18,30 
Starea naţiunii ; 19,30 Desene animate ;
20.00 Actualităţi; 20,35 Rosturi, rostiri ;
20,40 Sport; 20,45 Film serial. „Dragoste 
la prima vedere” * Prima dragoste, a 
doua şansă ; * Pas de deux ; 21,50 Daţi-ne 
un punct de sprijin! Duplex Bucureşti—

Chişinău ; 23,20 Actualităţi; 23,35 Salut,
prieteni! (D).

PROGRAMUL II: 16,00 Actualităţi;
16.05 în grai dulce românesc * Melodii
populare ; 16,30 Desene animate ; 17,00
Studioul de literatură; 18,05 Film serial. 
„Maguy* (Franţa, 1990). Ep. 10; 19,05 Sport 
— studio; 20,00 Actualităţi; 20,35 Tribuna 
non-conformiştilor; 21,00 TVM * Mesager;
21.30 Studioul muzicii de cameră ; 22,00
TVE Intcmacional; 22,30 Tradiţii; 23,00 
TENIS. Turneul internaţional dc la Wim- 
bledon (rezumatul zilei).

MIERCURI, 30 IUNIE

PROGRAMUL I :  7,00 TVM * Tcle- 
matinal; 10,00 TVR Iaşi; 11,00 TVR 
Cluj-Napoca; 12,00 Bună ziua, America!;
13.30 Desene animate; 14,00 Actualităţi;
14,15 Ora de muzică ; 15,00 Didactica;
15,45 O samă de cuvinte; 16,00 Actuali
tăţi ; 16,05 Vârsta a treia; 16,35 Ecouri
transilvane; 17,05 Sport-club; 18,00 Do
sarele istorici * Războaiele balcanice;
18,35 Arhive folclorice; 19,00 Documentar 
artistic ; 19,30 Desene animate ; 20,00 Ac
tualităţi ; 20,35 Sport; 20,40 Telccinema- 
teca. „Primul cerc” (Anglia, 1990). Ultima 
parte ; 22,35 Reporter ’93; 23,20 Actuali
tăţi ; 23,35 Simpozion.

PROGRAMUL II: 16,00 Actualităţi;
16.05 Studioul muzicii uşoare; 16,30 De
sene animate. Nils Holgersson; 17,00
Video-clipuri; 17,35 Teatru TV. „Apollon 
de Bellac” de Jean Giraudoux ; 18,30 E-
mishinea în limba maghiară; 20,00 Actua
lităţi ; 20,35 Florile de pe câmpie... Melodii 
populare; 21,00 TVM * Mesager ; 21,30
Edilii în dialog ctt dumneavoastră; 22,00 
TVE Internacional; 22,30 învăţaţi engle
za americană. „Album de familie” ; 23,00 
TENIS. Turneul internaţional de Ia Wim
bledon (rezumatul zilei).

JOI, 1 IULIE

PROGRAMUL I :  7,00 TVM * Tele- 
matinal} 10,00 TVR laş»} 11,00 TVR
Cluj-Napoca; 12,00 Film artistic, „Navar- 
ro-bancnote însângerate” (Franţa, 1990) |
13.30 Desene animate. Diplodo; 14,00 Ac
tualităţi ; 14,15 Ora de muzică; 15,00 Tra
see şi popasuri de vacanţă; 15,30 Tele
şcoală; 16,00 Actualităţi; 16,05 Repere
moldave ; 16,35 Repere transilvane ; 17,05 
Magazin în limba germană; 18,05 Po

vestea vorbei ; 18,35 Tcle-discul muzicii
populare ; 19,00.Itinerare spirituale. De la 
Troia Ia BizanUi, JiL30 Desene animate;
20,00 Actualităţi UiO,40 Sport; 20,45 Film 
serial. „DALlAS**. Ep. 245 ; 21,45 Re
flecţii rutiere ;MicrorecitaI. Marina
Florea; 22,15 Studioul economic. TVA — 
vine, nu vine ? ; 23,00 Actualităţi ; 23,15 
Confluenţe.

PROGRAMUL n  : 16,00 T e n i s ,  Tur
neul internaţional de tenis de la Wimble
don — semifinalele probei feminine. 
Transmisiune directă; 18,55 Festivaluri pe 
meridiane: Monte Carlo, 1992 (II); 19,30 
Lumea ideilor ; 20,00 Actualităţi; 20,35
Desene animate; 21,00 TVM * Mesager;
21.30 O viaţă pentru o idee * David Pro-
dan (II); 22,00 TVE Internacional; 22,30 
Bijuterii muzicale; 23,00 Convieţuiri —
magazin.

VINERI, 2 IULIE

PROGRAMUL I :  7,00 TVM * Tcle- 
matinal ; 10,00 TVR Iaşi; 11,00 TVR
Cluj-Napoca; 12,00 Film serial. „Hoţoma
nii”. Ep. 4; 13,00 Descoperirea Planetei;
13.30 Desene animate. Diplodo ; 14,00 Ac
tualităţi ; 14,15 Ora dc muzică; 15,00 Al
bum de vacanţă; 15,25 Teleşcoală. Învă
ţaţi engleza americană. „Album de fami
lie” ; 16,00 Actualităţi; 16,05 Cheia suc
cesului ; 16315 Portativul preferinţelor mu
zicale ; 17,05 Arte vizuale; 17,35 Pro Pa
tr ia ; 18,35 Flori de pe Mureş; 19,30 De
sene animate; 20,00 Actualităţi; 20,35
Sport; 20,40 Film serial. „Destinul fami
liei Howard”. Ep. 75; 21,45 Învingătorul. 
Emisiune-concurs de cultură generală, 
perspicacitate şi divertisment; 22,15 Viaţa 
parlamentară ; 22,45 Gong !; 23,15 Actua
lităţi ; 23,30 Magazin cinematografic *
Video-ghid ; 0,30 Întâlnirea de la miezul 
nopţii.

PROGRAMUL II: 15,00 Tenis. Turneul 
internaţional de la Wimbledon — semifi
nalele probei masculine; 18,00 Emisiunea 
în limba germană ; 19,00 Concertul Orches
trei Naţionale Radio ; 21,00 TVM * Mesa
ger ; 21,30 Viaţa spirituală; 22,00 TVE In- 
teraacional; 22,30 Tenis. Turneul interna
ţional de la Wimbledon — semifinalele 
probei masculine (înregistrare).

SAMBATA, 3 IULIE

PROGRAMUL I : 9,00 Bună diminea
ţa... dc Ia Cluj-Napoca! > 10,00 Actuali

tăţi ; 10,10 Ba da ! Ba n u ! ; 11,00 Film 
serial pentru copii „Aventurile lui Black 
Beauty”. Ep. 43 ; 11.30 Tradiţii ; 12,00 AUă 
şi Omega ; 13,00 Ora de muzică; 1400
Tranzit TV — Ora 25, Din sumari * 
Desene animate. Don Coyote şi Sanehfe 
Panda (14,05); * Atlas (14,40); * Film se
rial. „Cascadorul” (ora 15,10); 16,06 Tenis. 
Turneul internaţional dc la Wimbledon, 
Transmisiune directă; 18,00 Comedie. Fa
milia Simpson ; 18,25 Mapamond ; 18£S 
Topul muzical european ; 19,15 TeteciMS- 
clopedia; 20,00 Actualită(i; 20,40 Topul 
muzical european; 21,10 Film. „Caraca
tiţa”. Seria a Vl-a, ep. 4; 22,c5 Ştiri i
23.05 Film serial. „Midnight Cailer”. Ep. 
19; 24,00 Mahaiia Jackson si invitaţii săt
I, 15 TV Deva.

PROGRAMUL I I : 16,00 Actualităţi |
16.05 America, America...; ig,40 Desene
animate ; 17,05 Film artistic. „Cinci serilş|
18.40 Solişti români — interpreţi rossinic*!}
19.40 Recital. Ilarry Bclafontc ; 20,00 Ac
tualităţi ; 21,00 TVM * Mesager; 21,90 
Studioul muzicii contemporane ; 22,00 TVE 
Internacional; 22,30 Varietăţi interna
ţionale.

DUMINICA, 4 IULIE

PROGRAMUL 1 : 6,30 TV Deva ; 9.00 
Bună dimineaţa! ; 10,00 Actualităţi; 10,10 
Poveşti de vacanţă. „Abracadabra”; Prinţ 
şi cerşetor, adaptare după Mark Twain;
II, 00 Film serial pentru copii. „Aventuri
le lui Black Beauty”. Ep. 44 ; 11,30 Lumi
nă din lumină ; 12,30 Viaţa satului; 14,00 
Actualităţi ; 14,10 Poşta TV ; 14,25 Video- 
magazin. * Ştiinţă şi imaginaţie. Super 
Force (prod. SUA); * Tenis. Turneul inter
naţional de la Wimbledon. Finala probei 
masculine; 18,50 Pompierii vă informea
ză !; 19,00 Film serial. „DALLAS”. Ep. 
246 ; 20,00 Actualităţi; 20,35 Film artistic, 
„în căutarea fericirii” (SUA, 1958); 23,20 
Actualităţi; 23,35 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II :  10,00 TV Deva; 
14,50 Automobilism ; 17,00 Serata muzica
lă TV.; 19,30 Mondo-muzica ; 20,00 Ac
tualităţi ; 20,35 Univers county cu grupul 
„Nitty Gritty Dirty Bând”; 21,00 TVM * 
Mesager ; 21,30 Concertino ; 22,00 TVE In- 
ternaeional ; 22,30 Oraşe şi civilizaţii;
23,00 închiderea programului. ..



M IC A  PUBLICITATE

•  Toţi trandafirii din lu-
jne, împreună cu un sincer 
Jb& mulţi, a n i!“ pentru 
ylorin Claudiu Ivancea, din 
SSliştioara, la împlinirea 
iţelor 18 ani, din partea 
părinţilor Nelu şi Heli şi 
ţt fraţilor Ciprian şi Cris
tian. ' (7792)

# CU ocazia împlinirii

^imoasei vârste de 37 de 
i, soţia Marieta, fiii An- 

Riei şi Bogdan îi doresc lui 
Benoni multă sănătate şi 
tiumai bucurii. „La mulţi 
a n i!“

•  Vând apartament 2 
eamere, îmbunătăţit, preţ 
Convenabil, telefon 624235.

(6475)
•  Vând medicamentul 

„Orimeten" Germania, pen
tru cancer mamar. Telefon 
623780, Deva.

•  Vând televizor» color 
|TT, preţ convenabil. Te
lefon 661582. (7875)

•  Vând apartament două 
ţamere, stare excepţională, 
Ot. 2, str. A. Crişului, nr. 
6, bl. 48, ap. 69, sc. 4, De- 
ya. Informaţii telefon 
621626, orele '7—20.

(7870)
•  Vând maşină de spă

lat Alba Lux 10, stare per
fectă şi boiler 151, sigilat. 
(Telefon 623383, după ora 
16. (7871)

•  Vând apartament două 
;camere. Informaţii, str. Mi
nerului, bl. 30, ap. 38.

(7867)
•  Vând videoplayer Akai. 

ITelefon 624827, preţ 135 000 
lei. (7848)

•  Vând apartament două 
paniere, ultracentral. Te
lefon 628195. (7864)

•  Vând apartament două 
Camere, str. Moţilor, bl. 
P  4, sc. 2, ap. 33, e t 3. De- 
ya, preţ 3 000 000 lei sau 
B 000 DM. (7800)

•  Cumpăr urgent butelie 
normală 40 000 lei. Asigur 
transportul. Telefon 641132.

(7742)
•  Vând pui Cocker spa

niol, preţ convenabil. Tele
fon 611239. (7865)

•  Vând motor Dacia 
1300, stare funcţionare, te
levizor colbr mare, televi- 
jeor Diamant 2 520. Telefon 
#13708. ~ (7845)
. •  Vând motor de 65 CP 
pentru tractor U 650, 400 000 
lei. Telefon 626614.

(7797)
' •  Vând apartament, car
t e r  Dacia, ne (mobilat) şi 
apartament Micro 15, bl. 
186/32, preţ 2 000 000, nego
ciabil. Telefon 626664.

(7796)
•  Vând mijloace fixe 

pentru dotarea unui atelier 
‘de argăsit pici: maşină 
■tuns, maşină călcat, maşi
nă  întins-ras, maşină poli
zat, 3 haşpele, 1 hord. 
'Orăştie, O. Goga, nr. 7.

(7735)
. •  S.C. POLARIS S.R.L. 

(Deva (C.A.P. Sântandrei) 
Oferă la cele mai avanta
joase preţuri băuturi răco
ritoare Great-Cola. Vân
zări eh gros direct de la 
Secţia de îmbuteliere din 
Cadrul fostului C.A.P. Sân- 
iandrei. (7729)

•  Vând apartament trei 
camere, confort I, et. II, 
Haţeg, str. A. Vlaicu, bl. 
Bl/51, telefon 770695.

(7766)
■_ •  Vând chioşc alimen
taţie publică cu sală, tera
să, vad comercial, şoseaua 
naţională Simeria — par
care uzina I.M.M.R., tele
fon 628901. (7840)

•  Vând ladă frigorifică 
235 1 Privileg, perfectă. De
va, 611518. (7841)

•  Vând butelie aragaz şi 
aragaz 3 ochiuri. Telefon 
028905. (7788)

•  Vând Ford Taunus,
staţie Rx/Tx President Va- 
lery (40 canale). Informaţii 
telefon 627068, după ora 
15. (7833)

•  Vând acumulator 12 V, 
45 A, de Bucureşti, 12 500 
lei. Telefon 621955.

(7890)
•  Vând televizor Sony 

Trinitron, telecomandă, te
levizor Telesport, aparat 
radio Saba, gtare foarte 
bună. Telefon 627640.

(7834)
•  Vând sau schimb a- 

partament 2 camere, Sime
ria, piaţa Unirii) bl. 4, ap. 
19, cu similar Cluj, Gherla 
sau Dej. Telefon 661078.

(7816)
•  Vând capre sterpe şi 

cu lapte. Telefon 618575, 
zilnic, orele 8—20.

(7888)
•  Vând autovapant, bi

doane de 5 kg. Telefon 
622388. (7901)

•  Vând familii de albi
ne, cu lăzi, rame, construi
te şi accesorii, informaţii 
Deva, telefon 613684, ore
le 16—19. (7900)

•  Vând maşină de fa
bricat cornete şi maşină 
de îngheţată. Informaţii 
telefon 623221.

(7899)
•  Vând rulotă comercia

lă, preţ avantajos. Infor
maţii Deva, bloc A 1/5, ap. 
7, sc. 5, Zarandului.

(7846)
•  Vând casă Deva, casă

Bucureşci — Brad sau 
schimb cu apartament De
va, VW Golf, Ford Fiesta, 
Iadă frigorifică, materiale 
construcţii. Telef. 617050, 
624431 .' (7866)

•  Vând materiale şi scu
le tehnică dentară. Infor
maţii telefon 613901.

(7872)
•  Vând Mercedes 300 D, 

apartament 4 camere, zonă 
centrală, Manda 626 GL3S 
şi Mercedes 240 D, pentru 
piese de schimb. Telefon 
612983. Cumpăr motor Re
nault 21 Diesel sau Turbo 
Diesel. Telefon 617550.

(7873)
•  Vâncl cotarcă din fier.

Capacitatea 100 saci. Deva, 
V. Babeş, 32. (7874)

•  Vând pisoi birmanez.
Telefon 622593. (7878)

•  Vând Audi 80, an far- 
bricaţie ’82, neînmatriculat, 
telefon 565048, Lupeni.

(7880)
•  Vând Dacia 1 300, sat

Cristur, 184. Telefon 671579, 
după ora 17. (7879)

•  Vând căţei Boxer ti
grat, cu pedigree. F.C.I., 
telefon 617218. (7881)

•  Vând (schimb) casă
cu grădină şi anexe. To- 
pliţa Certejului cu aparta
ment Deva. Relaţii Gojdu, 
str.. Zamfirescu, bloc A 1, 
ap. 30. (7882)

•  Vând pe valută va
riante apartament 2 came
re, din cărămidă, ultracen
tral, butelie aragaz. Te
lefon 612359, orele 14—22.

(7884)
•  Vând Dacia Combi 

1989, 32 000 km, Ungaria,
"telefon 617154. (7887)

•  S.C. ORIZONT HIDRO
S.R.b. Deva vinde tir 16 
tone, în stare de funcţio
nare. Angajează pentru lu
crări în Israel bărbaţi, 2 
bucătari vechime minimă 
5 ani, dulgheri, zugravi şi 
finisori — vopsitori în in
dustria textilă. Relaţii la 
telefon 095/622242, în zile
le de luni, miercuri, vi
neri, şi duminică, între o- 
rele 7—9. (7886)

•  Vând garsonieră pro
prietate personală, confort 
I, zona cantinei restaurant, 
Hunedoara, telefon 715416.

(7895)
•  Vând (sau schimb) a- 

partament trei camere, par
ter, cu două camere sau

garsonieră, plus 
Telefon 624267.

diferenţa.
(7906)

•  Vând câine Dal- 
maţian, în vârstă de 
3 luni. Preţ negociabil. 
Deva, _ telefon 623675, 
orele 15—22.

(7523)

•  Vând motocicletă Simp-
son, stare de funcţionare, 
Hunedoara, str. Brădet, te
lefon 729450. (7211)

•  Vând apartament 2
camere, Hunedoara, str. 
Mureşului, C 47/62, telefon 
720957. (7210)

•  Vând chioşc metalic
„Cisnădie". Hunedoara, 
Trandafirilor, nr. 5. bloc 
16, ap. 11. (7175)

•  Vând VW Passat şi
minimotoretă Romet. Tel. 
095/716632. (7178)

•  Vând maşină de cusut 
„Monica“, mecanică, preţ 
negociabil. Telefon 722722.

(7186)
•  Vând apartament 2 

camere, teatru, etaj I; pia
nină Rosenkranz, color Tele- 
funken, telecomandă, ma
şină spălat nouă, mobilier 
obiecte restaurant, cuptor 
pizzerie (gaz-lemne). tele
foane 728433, 716641.

- (7192)
•  Vând apartament 4 

camere, z o n ă  centrală 
(schimb cu apartament 2-3 
camere). Telefon 728435.

(7193)
•  Vând Skoda S 100, cu

set motor rezervă, garaj, 
telefon 713347. (7193)

•  Vând , aragaz cu două 
ochiuri şi butelie. Informa
ţii tel. 713729, după ora 21.

(7196)
•  Vând instalaţie satelit, 

convertoare Sharp, calcu
lator personal Sinclair Spec- 
trum, osciloscop, magne
tofon „Unitra“. Telefoane 
715213, 721279.

(7194)
•  Vând urgent Oltcit

Club, gri-metalizat. Deva, 
telefon 624674. (7205)

•  Vând (schimb) casă
cu apartament 2 camere, 
plus diferenţă. Hunedoara, 
str. Severin, 13. (7207)

•  Vând televizor color
Ideal ITT, informaţii tel, 
720909, zilnic 10—13, 18—
21. (7209)

•  Vând apartament pro
prietate, mobilat, zona 
cantină, telefon 714767.

(7212)
•  Vând maşină făcut suc

şi sifon şi piese Dacia 1100. 
Telefon 715329. (7213)

•  Vând convenabil color 
Funai, absolut nou şi su
fragerie. Telefon 729280.

(7214)
•  Cumpăr apartament 2 

— 3 camere, în Hunedoa
ra. Telefon 724761.

(7208)
•  Vând urgent ARO 244 

D, telefoane 614736, 613690.
(7917)

•  Vând Audi 100, neîn
matriculat. Telefon 624836, 
orele 16—22. (7918)

•  Vând tractor nou U 650, 
130 ore, telefon 724271.

(7215)
•  Vând garsonieră con

fort sporit, ultracentral, şi 
videorecorder Sharp, multi
funcţional, sigilat. Tele
fon 618399. (7916)

» Vând garsonieră con
fort sporit, Orăştie şi am- 
plituner Delia, cu incinte. 
Telefon 629974. (7913)

•  Cumpăr casă în De
va sau împrejurimi, gaz, 
apă. Telefon 615819.

, (7914)
•  Vând autocamion ca-

rosată IFA B 50, stare 
excepţională. Informaţii 
tel. 717888 sau 720606, O- 
raşul Hunedoara, preţ 
convenabil. (7725)

•  Vând (închiriez, 
schimb) apartament 2 ca
mere, conf. I, decomandate,

central Brad cu similar 
Deva. Tel. 626884. (7759)

•  Vând conservator —•
ladă 500 1 Bulgaria nou, 
sifonerie nouă stoc, capa
citate 360 1/oră, tuburi bio
xid, ruletă comercială AP 
„Felicia” Salonţa, an fabri
caţie 1992. Telefoane 651437, 
651078. (7836)

•  Cumpăr păpuşă veche
cu cap tde porţelan, până 
la 40000 lei. Cluj, tel. 
0951/196173. (7832)

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

•  Societatea Zado 
Impex vinde la cele 
mai scăzute preţuri a- 
pometre, case de mar
cat, cântare electro
nice. Telefoane 715213, 
721279. (7194)

•  Vând Dacii break şi 
Dacii berline, stare bună, 
fabricaţie 1988, 1989, 1990, 
ARO Diesel, platformă cu 
motor Braşov 1987, 1983. 
Gabor Ioan, str. Dragoş 
Vodă, nr. 18, tel. 625050.

(7672)
•  Vând apartament- 2 

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

•  Vând urgent aparta
ment 4 camere, confort I, 
mobilat, zona M. Emines- 
cu, tel. 620213. (7823)

.« Agenţia IN A Turist or
ganizează lunea, miercurea 
şi vinerea transport per
soane pe rlita Deva—Cluj 
(Caritas) şi retur. Informa
ţii zilnic după Ora 16, tel. 
625064. (6919)

•  Angajăm vânzători
produse alimentare. Infor
maţii la telefoanele 629034, 
617472, Deva. (7883)

•  Firmă particulară an
gajăm tâmplari. Hune
doara, 718243, după ora 16.

' (7778)

•  Schimb apartament 4
camere, cu 2 apartamente a 
2 camere. Informaţii tele
fon 628441. " (7867)

•  Schimb apartament 3
camere Orăştie, cu casă în 
Orăştie sau Căstău. Infor
maţii str. Pricazului, bl. 54/ 
9. (7850)

•  Schimb apartament 2 
camere, decomandate. Alba 
Iulia cu similar Deva, In
formaţii la telefon 629636, 
între, orele 18—20.

(7850)
•  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)

•  Cu nemărginită tris
teţe şi cu dor nestins, a- 
mintim că la 27 iunie 1993- 
se împlinesc 6 săptămâni 
de când a plecat dintre 
noi cel care a fost

Lt. col. TUDOR LAUREAN
Zâmbetul şi bunătatea 

lui vor rămâne veşnic în 
amintirea noastră. Florile 
şi lacrimile de dor vor

încălzi piatra rece de pe 
mormântul tău. Parastasul 
ya avea loc la biserica din 
satul Pane. Familia.

(7859)
•  26 iunie, şase ani de 

la greaua pierdere a dra-" 
gului nostru soţ şi tată 
Ing. TRAIAN ŢARLE.A
Pios omagiu şi neştearsă 

amintire! Familia.
_______  (7898)

•  Cu adâncă durere, 
mama, tata, fraţii şi 
surorile anunţă împli
nirea unui an de când 
scumpul . şi iubitul 
nostru fiu şi frate

UIVARI SILVIU
ADRIAN

ne-a părăsit pentru
totdeauna. Dumnezeu 

\ să-l odihnească !
(7822).

•  Azi sc împlinesc patru 
ani dc când dragul meu 
sot.

IOAN
IACOB OZLROV

a plecat dintre noi lă
sând în urmă O soţie veş-- 
nie nemângâiată. Dumne
zeu să-1 odihnească în pace. 
Florica. (7897)

•  Credincioşii Parohiei 
Brănişca şi Rovina sunt 
alături de preotul Emil 
Munteanu, la greaua încer
care pricinuită de decesul 
tatălui său

AUREL MUNTEANU
Dumnezeu să-l odih

nească în pace ! (7906)

•  Cu adâncă dure
re, fiul Emil, nora 
Marilena, nepoţelul 
Claudiu anunţă înce
tarea din viaţă a ce
lui care a fost tată/ 
socru şi bunic 
MUNTEANU AUREL, 
în vârstă de 72 ani, 
din Nădăştia de Jos.

înmormântarea —- 
duminică, 27 iunie, ora 
15.

Dumnezeu să-1 odih
nească lângă buna şi 
scumpa lui soţie. Fam., 
preot Munteanu. (6476)

•  Colegele de. la 
Banca Naţională Deva 
sunt alături de doam
nă Faur Tiberia, la 
greaua încercare pro
vocată de moartea so
crului său

SORIN FAUR.
Dumnezeu să-1 ierte!

(7919)

•  Familiile Vicol mul
ţumesc tuturor celor care 
aii fost alături spiritual şi 
material la greaua durere 
pricinuită de decesul fiului 
ior

DAN VICOL,
în special colectivului de 
la I.P.S.R.U.M. Deva, Me
canica Orăştie, C.S.H. Hu
nedoara, Liceul Ilia, Di
recţia Judeţeană de Tele
comunicaţii Deva, vecini
lor prietenilor şi rudelor.

(7915)
•  Soţia Maria, fiica Ro- 

dica, ginerele Valentin, 
nepoţii Alexandru, Mihai 
şi! Ştefan, cuscra Maria, eu 
adâncă durere anunţă tre
cerea în nefiinţă a celui 
care a fost

■■Lt, col. (rj AUREL MÂNJA

înhumarea sâmbătă, 26 
iunie, ora 14, la Cimitirul 
Bejan, Deva. (7889)

•  Colegii de la 
R.A.C. Deva sunt a- 
lături de familia ing. 
Rotea Valentin, la 
greaua pierdere pri
cinuită de decesul dra
gului lor

AUREL MĂNJA 
Sinceră condoleanţe 1 

(7994)

•  Cu nemărginită du
rere, mama Iulia şi 
mama naturală Simo- 
ha, tatăl Ionuţ Şurtea 
s-au despărţit pentru 
totdeauna, joi, 24 iu
nie 1993, de speranţa 
şi mângâierea vieţii 
lor, micuţa 

AIDA CONSUELA, 
în vârstă de numai 

7 ani, răpusă de o 
boală necruţătoare. Te 
vom plânge mereu, 
buna şi iubita noastră 
fiică. Flori proaspete 
vor veghea mereu 
tristul tău mormânt ! 
înmormântarea sâm
bătă, 26 iunie, ora 14, 
la-cimitirul din str. 
Eminescu, Deva, (7910)

•  CU inimile zdro
bite de durere şi veş
nic nemângâiaţi, â-
nunţăm plecarea tim
purie dintre noi, după 
o lungă şi'grea sufe
rinţă, a iubitei noastre 

- fiice
AIDA ŞURTEA, 

în vârstă de 7 ani. 
Părinţii Ionel şi Iulia, 
cu sufletele pustiite îţi 
vor păstra chipul tău 
în amintire ipentru 
totdeauna. Dumnezeu 
să aibă grijă de su
fletul, tău tânăr si ne
vinovat. '

înmormântarea va 
avea loc în data de 
26. 06. 1993, la cimiti
rul de pe str. M. Emi
nescu, Deva, (7905)

•  Lacrimi şi flori 
albe pentru micuţa si 
nevinovata noastră 
nepoţică si verisoară 

AIDA ŞURTEA, 
plecată dintre noi la 
numai 7. anişori. Un
chiul Florin, mătuşa 
Gabi şi verişorii Ana 
şi Alex te Vor păstra 
veşnic în amintire. 
Dumnezeu să te- aibă 
în pază şi să-ţi dea 
veşnica odihnă.

(7905)

•  Pentru tot restul 4’ieţii 
noastre, nemângâiâţi şi în
dureraţi, te vor plânge 
micuţă

Aida  c o n su e l a
bunicii Tiucă. (7910)

•  Unchiul Florin, mătuşa 
Gabi, împreună cu veri
şorii Ana şi Alex Şurtea 
deplâng prematura pleca
re dintre cei vii a nepo
ţelei

AIDA CON SI El. \ 
ŞURTEA

Te vom plânge mereu 
scumpa noastră nepoată s. 
verişoară. (7910)

•  Familiile Cenuşu şi 
Haţegan participă sineei 
la durerea pricinuită celor 
dragi de decesul prematur 
al

A IDEI CONSUELA 
ŞURTEA

şi le transmit toată corn 
pasiunea lor. ■ (7910) ,

•  Familia Pădurean este 
alături de familia Şurtea 
la marea durere pricinuită 
de moartea prea timpurie a 
fiicei

AIDA CONSUELA
şi-i transmit sincere con
doleanţe. (7910)
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