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— Dle preşedinte Ioan 
Ardelean, instituţia de jus
tiţie al cărei preşedinte 
sunteţi — Judecătoria De
va, împreună cu întregul 
sistem al puterii judecă
toreşti, urmează să intre în 
vacanţă. Ce este, de fapt, 
vacanţa judecătorească, dle 
preşedinte ?

— Legea nr. 92 din 1992 
a statuat instituţia va
canţei judecătoreşti pe 
timp de două luni, în pe
rioada 1 iulie — 31 au
gust a fiecărui an ;ceea ce 
nu înseamnă, desigur, în
treruperea în acest inter
val de timp a oricărei ac
tivităţi în justiţie. Aceasta 
va continua cu personalul 
instituţiilor judecătoreşti

oare nu se află în vacan
ţă, cu soluţionarea unei 
game limitate de cauze.

— Detaliaţi puţin, dle 
preşedinte.

— în perioada vacanţei 
judecătoreşti se va, asigu
ra soluţionarea în cauze 
penale cU arestaţi, cauze 
civile având ca obiect 
obligaţia de întreţinere, ce
reri de obţinere a unor 
ordonanţe preşedinţia^ pre
cum şi alte cauze consi
derate, potrivit legii, ' ur
gente sau definite ca ata
re de instanţă.

— Ce consideră pre
şedintele Judecătoriei De-

Convorbire eu dl 
IOAN ARDELEAN, 

preşedintele Judecătoriei 
Deva

va că a r mai constitui 
urgenţe pentru instituţia 
respectivă, în perioada va
canţei judecătoreşti ?

—: în  această ultimă ca
tegorie de cauze am ho

tărât să se includă şi liti
giile de muncă, al căror 
obiect este desfacerea con
tractului de muncă, pre
cum şi cauze având ca 
obiect autorizarea şi în
fiinţarea societăţilor co
merciale, în baza Legii 
31/1991.

— Cine asigură condu
cerea instituţiei în perioa
da vacanţei judecătoreşti?

— Conducerea instanţei 
este asigurată succesiv, 
timp de câte o lună, de 
către preşedinte şi vice
preşedinte. ~

Activitatea concretă îla 
judecare a cauzelor pro
gramate dintre cele enun
ţate mai sus se asigură 
de către judecătorii care 
nu se află în vacanţă. Pe 
timpul vacanţei funcţio
nează, de asemenea, per
manent, serviciile de re
gistratură — unde pot fi 
înregistrate orice fel de 
cereri, cel de arhivă, pre
cum şi cel de executări 
penale şi civile.
„ Zilnic, Ia instituţie, este 
desemnat un judecător de 
serviciu, care asigură şi 
audienţele cu publicul.

— Vă mulţumim,
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Privatizarea -  
în pas domol

De vorbă cu dl 
PETRU RÂDOANE, 

directorul Direcţiei Teritoriale 
Hunedoara — Deva a A.N.P.

— Dle Petru Rădoanc. 
aii fost numit de câteva 
zile — prin Ordinul 279/ 
16. VI. 1993, emis de pre
şedintele ‘ A.N.P.. dl Au- 
relian Doehia — în funcţia 
de director al Direcţiei 
Teritoriale Hunedoara — 
Deva a Agenţiei Naţionale 
pentru Privatizare, în lo
cul dlui Ghcorghe Popes- 
cit, care şi-â dat demisia, 
dedicându-se unor activi
tăţi private. Vă rugăm să 
vă prezentaţi, în câteva 
'cuvinte, 'cititorilor ziaru
lui „Cuvântul liber* De
va.

— Am 42 de ani .locuiesc 
în Hunedoara, sunt econo
mist, am lucrat 16 ani în 
combinatul siderurgic, azi 
S.C. „Siderurgica" S.A. —, 
iar în ultimii doi ani ani 
fost şeful biroului forţă 
de muncă şi şomaj din 
Hunedoara, sunt căsătorit. 
M-am născut pe meleagu ■ 
rile hunedorene, în zona

pădti renilor, şi-mi placa 
să lucrez pentru oamenii 
din judeţul Hunedoara.

— Cu ce gânduri, cu ce 
intenţii porniţi la drum în 
această misiune de com
plexitate şi înaltă respon
sabilitate în procesul tran
ziţiei la economia de 
piaţă ?

— Cu hotărârea ' fermă 
de accelerare a ritmului de 
reformă şi de privatizare, 
de dare în proprietatea oa
menilor a ceea ce au fău
rit în âtâţea ani, cu. multă 
trudă, fără ca să aibă sen
timentul proprietăţii. . Deşi, 
la această-oră, lucrăm cu 
un colectiv relativ restrâns 
faţă de cerinţele pe care 
le pune reforma, suntem 
decişi să acţionăm unitar 
pentru satisfacerea ce
rinţelor şt rezolvarea pro-

Con vorbire consemnată de 
DUMITRU GIIEONEA

(Continuare în pag. a 2-a)
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— Draga mea, dacă vei fi soţia mea, te 

voi purta tot timpul în braţe !
— Cum? Nici maşină n -a i? !?

Librăria din Haţeg o unitate bine aprovizionată. Folo PA VEL LAZA

Educaţia moral-religioasă, ca obiect 
de învăţământ, nu poate fi 

decât obligatorie
în Constituţia ţării, art. 

32, al. 7, se afirmă: „în 
şcolile de stat, învăţămân
tul religios este organizat 
şi garantat prin lege". • Din 
moment ce învăţământul 
în şcoala generală este o- 
bligatoriu, iar educaţia mo
ral-religioasă fiind deja 
obiect de învăţământ, nu 
mai poate încăpea nici o 
îndoială că ea nu poate fi 
decât obligatorie şi deci 
organizată. Dacă aşa stau 
lucrurile, pentru ce Mi
nisterul învăţământului 
nu r e s p e c t ă  Consti
tuţia şi face alte interpre
tări şi precizări decât cele 
constituţionale, declarând 
învăţământul religios op

ţional ? Avem convingerea 
că acest minister trebuie 
să fie primul care să res
pecte Constituţia, în gene
ral şi, în special, în do
meniul învăţământului, 
chiar dacă nu avem o nouă 
lege a învăţământului. A 
admite în şcoală posibili
tatea opţiunii faţă de ori
ce obiect de învăţământ 
ar însemna să promovăm 
la elevi absenteismul, a- 
narhismul, abandonul şco
lar şi, în final, mărirea 
procentajului de analfabeţi. 
Şi totuşi, în ordinul cir
cular al Ministerului învă
ţământului nr. 15052/1990, 
în colaborare cu Secreta
riatul de Stat pentru Cul

te (temeiul nr. 7758) „edu
caţia moral religioasă este 
obiect de învăţământ, este 
inclusă în orar şi se desfă
şoară în scoli". In Preciză
rile M.I. ' n r., 42547/1991 se 
stabileşte că ora de „edu
caţie moral religioasă este 
obiect de învăţământ". Este 
deci logic ca, potrivit deci
ziilor Ministerului învă
ţământului, ora de educaţis 
moral-religioasă, fiind de
clarată ea obiect de învă' 
ţământ, implicată în pro
cesul de învăţământ şi în

Pr. Prof. AVRAM PETRIC

(Continuare în pag. a 2-a)

O DUPĂP1ATRĂ — TARA 
MOŢILOR, STRĂVECHE VATRĂ 
ROMÂNEASCĂ. Profesorul Vîo- 
relVulturar, un mare om al 
Munţilor Apuseni, cel care a ini
ţiat şi, de 21 de mii, organizează 
„întâlnirea : moţilor cu istoria" 
de la Dupnpiaţră Cheia, este 
semnatarul unei monografii a- 
părute de câteva zile, intitulată 
„Dupăpiatră — Ţara Moţilor, 
străveche vatră românească’’ O 

. lucrare de suflet prin care 'ci
titorul află date impresionante şi.

emoţionante despre acest ţinut 
românesc de legendă, despre ma
nifestarea patriotică organizată 
aici de 21 de ani. (M. îl.t.

0  CELE MAI CURATE PAR
CĂRI. In Cartierul Gojdu, din 
Deva, posesorii de autoturisme au 
luat o iniţiativă care trebuie ex
tinsă : curăţarea periodică a par
cărilor propriilor autoturisme. Am  
văzut duminică la lucru proprie
tarii autoturismelor, care au cu
răţat locurile de parcare de lân
gă blocurile E 21, AB 17, AB 18, 
F i, F 4 etc. (GH.I.N.).

© PREŢURI AVANTAJOASE. 
Din .surse autorizate, am aflat 
că recent au fost majorate sub
stanţial preţurile de colectare a

materialelor refoloslbile, Hârtie 
— 15 lei/kg, cupru 250 iei, bronz 

200 lei, alamă -— 150 lei, 
plumb — 40 lei. Bineînţeles, pre
ţurile sunt perjkg. Sumele pen
tru materialele predate se a- 

• chită pe loc. (S.N.).

o AŞTEAPTĂ DECIZIA. Din 
Hunedoara, dna Floarea Matioc, 
bdul Dacia, blocul B 2, ap. 32, 
ne întreabă când v a . primi pen
sia. Ara dosarul depus de câ
teva luni la Direcţia judeţeană 
de muncă şi protecţia socială 
Deva. Pensionarea era legală de. 
la 1 iunie a.c. Ne întreabă dacă 
după 1 iulie să mai .meargă ia 
lucru ori ba ? întrebăm şi noi 
pe cei îndreptăţiţi să soluţione
ze asemenea cazuri. (G H .I.N )

O CINE O REPUNE i  N FUNC
ŢIUNE ? Până nu de mult, in 
Autogara din Bxad, exista o ciş
mea, de la care călătorul însetat 
putea să se răcorească. Dar a- 
ceastă cişmea a secat din moti
ve pe care numai cei care au 
oprit apa o cunosc. Probabil d“- 
fectârtdu-se, a fost măi uşor să 
se sisteze furnizarea apei, decât 
să se repare. Călătorii aşteaptă 
ca acest semnal să fie recepţio
nat de R.A.G.C.L. Brad, iar ciş
meaua să fie repusă în func
ţiune. (AL. J).

fAsSrHUi

■  ADU DHABI, — for
ţele americane din Golful 
Persic şi Marea Roşie sunt 
pregătite să facă faţă unei 
eventuale riposte a Ira
kului, după atacul S.U.A. 
împotriva sediului servicii
lor de informaţii irakiene 
din Bagdad, a declarat pur
tătorul de cuvânt al mari
nei americane din regiune, 
colonelul Bruce Cole. Sur
sa, citată de agenţia France 
Presse, a confirmat că 
portavionul „Theodorc Roo- 
sevelt" a părăsit Marea A- 
driatică, din largul coaste
lor fostei Iugoslavii şi se 
îndreaptă spre Marea Ro
şie, „pentru a întări dis
pozitivul militar" american.

După cum se cunoaşte, 
S.U.A., Marea Britanic şi 
Franţa îşi menţin prezen
ţa aeronavală permanentă 
în regiune, pentru a asigu
ra respectarea embargou
lui internaţional impus 
Irakului.

■  CIIIŞINAU, _  Nece
sitatea unei întâlniri între 
preşedinţii României şi 
Republicii Moldova a Iod 
evocată de dl Mireea Sr.e- 
gur cu ocazia primirii diui 
Teodor Meleşcanu, mi
nistru de stat, n'.nistru» 
afacerilor externe a! Româ
niei. „Am exprimat păic- 
rea, a declarat dl Sncgur 
la sfârşitul convorbirilor, 
că e necesară o nouă în
tâlnire între cei doi pre
şedinţi pentru a fi r n v  la 
punct unele proble m  <cre 
apar artificiale, mai ales 
cu ajutorul presei".' „Una 
din temele importante cai e 
au făcut obiectul discuţii 
lor, a spus, la rândul său, 
dl. T. Meleşcanu, a fost 
cea a creării unei /oue 
economice libere între 
România şi Republica Mol
dova, acolo unde sunt a- 
Semenea posibilităţi".

Alte probleme abordate 
cu acest prilej au vizat evo
luţiile politice care au loc 
în cele două state româ
neşti şi în regiune şi aspec
te concrete legate de con
servarea spaţiului cultu
ral şi spiritual comun şi 
dc dezvoltarea integrării 
economice.

■  STRASBOURG. — 
Delegaţia Parlamentului 
României la Adunarea Par
lamentară a Consiliului 
Europei, condusă de sena
torul Florin Rădulescu Bo- 
tică (F.D.S.N.), are moti
ve să fie mai optimistă 
întmcât la Strasbourg în
cep să apară semne de ate
nuare a „carantinei" im
puse României pe lungul 
său drum spre dobândirea 
statutului de membru cu 
drepturi depline al acestei 
familii a continentului. 
Practic, există speranţa ca 
la această sesiune de vară 
România să fie, pentru ul
timă oară, în postura dc 
invitat special. Este vorba 
de o recentă declaraţie fă
cută la Viena dc către 
domnul Friedrich Koniş, 
raportor principal pentru 
România al Consiliului Eu
ropei, în care, între altele, 
afirmă: „Vreau să con
firm că România este, în 
mod cert, o ţară europeană 
şi, de aceea, va trebui să 
facă parte cât mai repede 
posibil din organizaţiile eu
ropene, în special din Con
siliul Europei" După ce a 
primit scrisoarea domnului 
Teodor Meleşcanu, mi
nistrul român de externe, 
domnul Konig preciza : 
„Pot spune că scrisoarea 
satisface toate solicitările. 
mele, aşa încât sunt favo
rabil acceptării acestor 
argumente (ale preşedin
telui şi guvernului Româ
niei — n.r.) de către Co
misia Politică a Adunării 
Parlamentare şi, în mod 
sigur, voi include aeesi 
angajament în raportul 
meu".
m * * m



Creşa de cartier din „Da
cia", Deva, funcţionează 
din anul 1972. Acum, după 
peste două decenii de la 
deschidere, aspectul spa
ţiului împrejmuitor este 
acelaşi. Adică, dezolant, 
neîmprejmuit. Creşa pare 
a fi a nimănui. In aceste 
două decenii care au tre
cut, unele dintre angajatele 
unităţii s-au pensionat, al
tele au preluat ştafeta. Dar 
şi speranţa că poate „azi“ 
sau „mâine" se va contura 
gardul. An de an, persona-

A nimănui ?

Iul a încercat să întreţină 
cât de cât zona de jur- 
împrejurul unităţii; Pâră 
rezultate însă. Strădaniile 
pentru întreţinerea zone
lor cu flori şi a spaţiilor 
verzi s-au dovedit zadarni
ce. Ba, mai mult, geamu
rile creşei devin adesea 
ţinta micilor jucători de 
fotbal, locatari în blocurile 
învecinate. „Geamurile le 
punem acum şi peste câ
teva zile sunt „aranjate"
— spunea o doamnă. Acum 
aparţinem de Spital. Sun
tem ajutaţi eu materiale de 
întreţinere, nimic de zis. 
Fac şi dumnealor atât cât 
se poate. Dar în privin
ţa împrejmuirii cu un gard
— o veche doleanţă a 
noastră —, toată lumea 
zice că nu sunt fonduri". 
Poate se vor găsi în cele 
dirt urmă, interesul fiind 
si al celor care au deschis 
nu de mult cabinete medi
cale particulare la parterul 
creşei. (S.E.).

La Agenţia Deva a 
S.C. „Sind Romania" 
S.R.L. — o atmosferă 
plăcută, primitoare.

Scriu aceste rânduri chiar 
dacă ele vor provoca, pro
babil, reacţii diferite.

„GAUDEAMUS" (Să ne 
bucurăm) este, după cum 
se ştie, un vechi, dar veş
nic nou cântec studenţesc, 
compus în latineşte în cu
noscutul centru universitar 
Heidelberg din Germania. 
El a fost preluat de către 
generaţiile de tineri ab
solvenţi ai învăţământului 
superior şi apoi ai celui 
liceaL Bogăţia de idei din 
acest cântec ..emoţionează 
şi câştigă, pentru că versu
rile lui îndeamnă atât la 
bucuria de a trăi plenar 
clipa minunată a tinereţii, 
(Gaudeamus Igitur/ Juvc- 
ncs dum sumus — Să nc 
bucurăm aşadar până sun
tem tineri), cât şi la me
ditaţie asupra trecerii vie
ţii, un adevăr dureros pe 
care nu-1 putem nici Igno

ra şi nici evita. (Venit 
mors vetociter/Rapit nos a- 
trociter), (Vine moartea cu 
repeziciune. Ne răpeşte cu 
atrocitate).

Poate că tocmai de aceea 
acest cântec este nemuri
tor, deoarece, dincolo de 
unele note pesimiste, acor
durile lui reuşesc să creeze 
atmosfera tinerească, fru 
moasă şi explozivă la fie
care sfârşit de an şcolar. 
11 cântă cu emoţie toate 
generaţiile de absolvenţi ai 
liceelor şi facultăţilor, în
cepând cu cei mai tineri, 
şi continuând cu generaţii
le trecute, care au avut o 
minunată tradiţie de a se 
întâlni cu şcoala lor şi cu 
dascălii care i-au învăţat 
carte, ca un semn al pre
ţuirii reciproce.

Durerea este însă să con
staţi că, în ultima vreme, 
acest cântec atât de drag

a ajuns, uneori, un „biet 
Gaudeamus", un de toate 
pentru toţi, o melodie su
pusă degradării, un text 
mai mult mârâit, şi mal 
puţin cântat, un prilej pen
tru anumite grupuri de 
tineri, de multe ori în eu
foria lui Bachus, de a fa
ce zarvă şi spectacole de 
stradă, care nu pot fi de
cât dezavuate. Asemenea 
manifestări pornesc şi de 
la necunoaşterea corectă 
a textului şi mai ales a 
conţinutului.

Păcat! Mai mare păcat 
ar fi dacă noi, dascălii, nu 
am interveni la timp, cu 
tactul necesar, pentru a 
păstra nealterat acest fru
mos şi emoţionant cântec 
tineresc, păstrându-i nota 
solemnă pe care genera
ţiile ce s-au succedat i-au 
imprimat-o şi cultivat-o.

Nu este greu, 'cred, $î 
nici târziu.

Prof. CORNEL CISMAŞ,
. Deva ■

Oraşul verdefii, al florilor,
al curăţeniei

In primăvara acestui an 
am văzut oraşul Orăştie 
împreună cu dl sing. 
Gheorghe Munteami, vice- 
primarul oraşului. Am tre
cut prin cartiere, pe străzi 
lăuntrice, bineînţeles prin 
centru.

— împreuna cu dl pri
mar Homorodean, cu con
silierii, am hotărât să fa
cem Orăştia un oraş al 
verdeţii, florilor, curăţe
niei — sublinia dl vice- 
primar Munteanu.

— Aşa spuneaţi atunci. 
Astăzi cum spuneţi ?

— Priviţi oraşul nostru.

Este ca o floare. Zone şl 
spaţii verzi aranjate şi cu
rate. Ca la carte. Mal 
mare dragul. Sunteţi de 
acord cu mine ?

...Revăzusem oraşul şi 
nu puteam să nu-1 dau 
dreptate diul vieeprimar. 
Dar am aflat şi alte multe 
amănunte. Consilierul Albu 
Moise Săuchea,. şeful comi
siei de urbanizare, între
ţinere, curăţenie, zone 
verzi, se implică şi se o- 
cupă de curăţenia Grăş- 
tiei. Şi mai există un a- 
m ănunt: După licitaţia care 
a avut loc, curăţenia ora

şului Orăştie a fost... câşti
gată de dna Sofia Ferdeş 
şi di loan Fechcte. Se 
simte o îmbunătăţire în 
toate lucrările de gospodă
rire şi mai buna întreţine
re a Orăştiei. Este o ade
vărată plăcere, o încânta
re a ochiului să vezi stră
zile oraşului. Verdele, flo
rile, mâna bunului gospo
dar, a bunului cetăţean se 
văd la fiecare pas,.

Adevărat! Locuitorii 
Orăştiei se dovedesc tot 
mai mari iubitori ai ora
şului dumnealor.

GH. I. NEGREA

(Urmare din pag. 1)

orarul şcolii şi cum în
văţământul în şcoala gene
rală este, constituţional, 
obligatoriu, ora de educa
ţie moral-religioasă nu 
poate fi, şi ea, decât obli
gatorie şi că nu mai are 
nici un rost să ne învâr
tim în nişte contraziceri, 
comentarii, interpretări di
ferite, ambiguităţi sau pa
radoxuri, tocmai pentru că 
„unde-i lege nu-i toc
meală". Faptul că M.I., 
începând cu anul şcolar 
1992/1993, plăteşte orele 
de educaţie moral-religi- 
oasă, fie normă întreagă, 
fie plata cu ora, o oră 
săptămânal pe clasă, do
vedeşte că şi Ministerul 
este interesat în predarea 
acestei vechi discipline şi

că n-ar fi logic şi nici efi
cient ca statui să plătească 
ceva lipsit de importanţă 
în procesul educaţional al 
copiilor noştri. De aici, 
iarăşi, obligativitatea edu
caţiei moral-religioase.

Elevii claselor I—VIII 
nu sunt majori, nu au ma
turitatea necesară în a lua 
decizii majore, fundamen
tale, şi ca atare trebuie 
tutelaţi, îndrumaţi, iar în
văţământul, educaţia-, tn 
general, nu poate fi de
cât, spre binele elevilor, 
obligatorie. A admite în 
şcoală factorul opţional în
seamnă a da putinţa ti
neretului să fugă de efort, 
de urcuş, de cunoaştere şi 
de progres în domeniile 
vieţii.

Educaţia fizică, educa
ţia civică, educaţia tehni
că etc. -sunt obligatorii, 
pentru că sunt necesare

formării personalităţii co
pilului. Dar fiinţa umană 
nu-i doar materie, ci este 
şi mai ales spirit creator. 
De aceea, educaţia moral- 
religioasă fiind necesară 
şlefuirii spiritului uman, 
nu poate fi decât obliga
torie. Necesitatea este o- 
bligatorie. „Religia, filo- 
sofia şi arta îşi au rădă
cinile în acelaşi etern şi se 
hrănesc din aceeaşi sevă. 
Legături multiple ţin lao
laltă aceste trei manifes
tări spirituale fundamen
tale" — afirmă Tudor Via- 
nu. Şi tot el recunoaşte 
că „şi filosofia şi arta pre
supun religia, existenţa u- 
nui absolut" (Citat de N. 
Bagdasar, Scrieri, ediţie în
grijită, introducere şi iote 
de Gh. Vlăduţescu, Ed. E- 
minescu, Buc. 1938, p. 214). 
Educaţia moral-religioasâ

este, aşadar, axiologie vor
bind, o valoare educativă 
fundamentala. Or, temelia, 
fundamentul, infrastructu
ra unei construcţii este o- 
bligatorie, cum obligatorie 
este şi educaţia moral- 
religioasă, ca temelie la 
zidirea spirituală a tinere
tului. Să nu uităm că şi 
genetic educaţia moral- 
religioasă este obligatorie, 
poporul nostru născându- 
se creştin, odată cu for
marea sa ca român.

în concluzie, se impune 
ca, începând cu anul şco
lar 1993/1994, orele de e- 
ducaţie moral-religioasă în 
şcoală să fie obligatorii. 
Numai aşa se va reveni la 
vechea tradiţie creştin- 
românească, aceea de sin
ceră colaborare dintre şcoa
lă şi biserică, cei doi 
stâlpi de totdeauna ai^ spi
ritualităţii româneşti.

O ciorbă de broaşte 
la burtă

Ce-aţi zis ? Am greşit 
inversând cuvintele ? Veţi 
vedea că n-am prea gre
şit. Ba n-am greşit deloc. 
După „antreurileu şi „gar
niturile'" care mi s-au ser
vit, am ieşit de acolo cu 
senzaţia că am mâncat o 
ciorbă din acea batraciană
— nu ţestoasă, elefant sau 
pui de baltă care în multe 
localuri- de renume alcă
tuiesc deliciul gurmanzilor
— ci din specia „râioasă".

Ştiam că la terasa aco
perită „Bulevard" din De
va sau „la broaşte" —
cum îi spun obişnuiţii lo
calului, se pregătea una 
dintre cele mai gustoase 
ciorbe de burtă; şi încă se 
mai pregăteşte, dacă reu
şeşti să o apreciezi făcând 
abstracţie de „antreuri" şi 
„garnituri". Terasa fiind în 
cea mai mare parte aco
perită cu sticlă, pe un soa
re torid cauţi în mod firesc 
o masă la umbră. Era una 
liberă în local, dar ne
debarasată. Dau să mă a- 
şez la ea. „Nu aici domnu, 
mergeţi la o masă liberă"
— mă ghidează un tip ca 
mustăcioară, în sectorul 
căruia se afla maso. Mă 
aşez la alta şi mi se adu
ce comanda. „Puţin oţet, 
vă rog", solicit eu obser
vând că de la comandă 
lipseşte felia de lămâie

sumat cam jumătate de 
porţie, soseşte şi oţetul. 
Întreb aşa, ca să mă aflu 
în vorbă: „dacă nu con
sum ardeiul ăsta verde, 
pentru că nu pot mânca 
piperat, trebuie să-l plă
tesc?". „Sigur — zice fata 
care m-a servit, numai 
zâmbet. Face parte din 
reţetă". „Bine, încep eu să 
mă iuţesc, deşi nu mân-

casem ardei, dar tot din 
reţetă face parte şi o bu
cată de lămâie. Aceea de 
ce lipseşte ?" Orice urmă 
de zâmbet a dispărut. S-a 
transfonnat intr-o grimasă 
pe care o puteai traduce şi 
aşa; Ăsta o fi căzut din 
lună ! Dorind să-mi exprim 
cuiva mai autoritar atari 
nedumeriri, solicit prezenţa 
la masă a patronului, pa
troanei, sau, m ă , rog, ă 
şefului de unitate. ,JJu-i!“ 
— vine prompt răspunsul 
ospătarei, un răspuns cu 
care sunt obişnuit de ani 
de Zile In sectorul de ali
mentaţie publică. „Dacă 
vreţi, vorbiţi eu bucătă
reasa", Stau de vorbă, de 
ce să nu stau? Numai că 
la nedumeririle mele şi cu 
domnia sa tot aproximativ 
cam acelaşi dialog U port. 
De ce suni obligat să con
sum ardeiul verde sau, 
mă rog, să-l plătesc dacă 
nu-mi place 7 Pentru că 
face parte din reţetă. Dar 
din reţetă face parte şi 
lămâia. Aceea unde-i ? 
„De unde lăfiiâie, domnu
le, dacă nu-i ?" — se zbor- 
şeşte la mine bucătăreasa. 
Bucuros eă nu m-a pocnit 
cu polonicul, scot un Emi- 
nescu şi plătesc. Primesc 
rest un Brăncuşi, un Băl- 
cescu, un Ştefan cel Mare 

la 1 000 de 
Trei

şaizeci şi cinci de 
lei o ciorbă. Sigur, am plă
tit şi ardeiul care a rămaş 
intact pe farfurie. Dar am 
mâncat o ciorbă de broas
că, pe cinste la' burtă... 
Vreau să zic, o ciorbă de 
cinste pe broască la bur
tă... Na, că mă bdlbâi de-a 
binelea. Am intrat în Eu
ropa ! O AC f

ION CIOCLE1

care face parte din reţetar. 
Pauză. După ce am con-

şi restul până 
lei, monedă măruntă■ 
sute

Privatizarea -  
în pas domol

(Urmare di» pag. I)

blemelor 'celor care ne so
licită sprijinul şi conlu
crarea.

— După aprecierea noas
tră, privatizarea în Româ
nia face paşi mărunţi, lenţi, 
fiind temporizată de la di
ferite niveluri, începând 
de la conducerile unor mi
nistere şi până ta cele ale 
anumitor întreprinderi şi 
instituţii. Sau poate in
vers. Dvs. ce părere aveţi?

— Intr-adevăr, se consta
tă unele temeri rezultate 
din neînţelegerea esenţei 
actului de privatizare, a. 
avantajelor pe care ie ofe
ră, atât pentru salariaţi, 
cât şi pentru sta t Noi 
stăm la dispoziţia tuturor 
celor interesaţi pentru a Ie 
oferi datele şi direcţiile de 
urmat în acest proces com

plex, dur absolut necesar 
de privatizare.

— Sunt ceva noutăţi, la 
această ora, în domeniul 
privatizării ?

— Cu totul deosebite, nu. 
Chiar în cursul acestei 
săptămâni vom participa 
la şedinţa de lucru din 
cadrul Agenţiei Naţionale 
pentru Privatizare, unde 
vor fi abordate obiectivele 
şi strategia agenţiei pri
vind impulsionarea şi de
rularea/ procesului de pri
vatizare în ţara noastră, 
sistemul de relaţii dintre 
Agenţia Naţională pentru 
Privatizare, Fondul Pro
prietăţii de Stat şi Fondu
rile Proprietăţii Private, 
aspecte referitoare la ac
tivitatea de concesionare 
şi vânzare de active.. Spe
răm să putem conlucra bine 
şi eficient pe planul pri
vatizării în judeţul Hune
doara.

Timpuri noi, 
obiceiuri vechi!

La Centrul de preluare a 
animalelor pin Orăştie, a- 

parţinător de S.C. „Decebal" 
S.A. Deva, nu se preiau 
porcii de la crescătorii in
dividuali decât o singură 
dată pe săptămână, adică 
marţea. Din această cauză, 
în ziua respectivă, poarta 
centrului este luată de 
cele mai multe ori cu a- 
salt deoarece personalul de 
aici, cu atribuţii de cân

tărire şi de preluare a 
animalelor, în loc să în
ceapă programul de lucru 
la ora 7 dimineaţa, aşa 
cum ar trebui, încep ope
raţiunile abia pe la orele 
8 sau chiar şi mai târziu, 
când atât animalele cât 
şi oamenii care aşteaptă în 
soare încep să se agite. 
Cam prea „vorbită" cafe- 
luţa de dimineaţă, domni
lor ! (Ioan Vasiu)
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SPÂNZURATUL 
DIN TREN

In dimineaţa zilei de 7 
iunie, în staţia C.F.R. 
Brad, a fost găsit cada
vrul cu identitate necu
noscută din imaginea a- 
lăturată — în trenul de 
persoane 3121 Arad — 
Brad.

Moartea victimei este 
rezultatul unei acţiuni 
„de, sinucidere" prin 
spânzurare.

Persoanele care pot da 
relaţii despre cadavrul 
de faţă sunt rugate să se 
adreseze Poliţiei TF Brad, 
telefon 650982.

DURITATE
APARENTA

După cum am aflat de 
la Poliţia TF Brad, fostul 
şef al Staţiei C.F.R. Stoe- 
neasa, Ghiţan Istrate, a 
fost trimis de curând în 
judecată. Motivul îl re
prezintă bunurile şi fo

loasele materiale necuve
nite primite în perioada 
1990—1993 de la lucrăto
rii staţiei sus-menţionate 
pentru a-i menţine în 
funcţii şi pentru diverse 
angajări.

Aparent, fostul şef al 
staţiei afişa o conduită 
foarte dură cu subalter
nii „intraţi în obiectiv", 
dar toate reveneau la 
normal în momentul când 
primea darul.

LA C.E.P.R.O.MXN. DEVA, 
TENTATIVA DE

SINUCIDERE DUPĂ 
NEGOCIEREA - 
SALARIILOR

Un fapt trist petrecut 
în noaptea de 24/25 iunie 
a.e. la C.E.P.R.O.M.I.N. 
Deva a, creat nu numai 
vâlvă în rândul salariaţi
lor din această unitate, 
dar ridică şi numeroase 
semne de întrebate. Ast
fel, vineri dimineaţa a 
fost găsit de către colegi 
lat la planşetă Victor 
Răfăilă, de 26 de ani.

După cum se vehicu
lează în diverse medii 
ale institutului, drama s-a 
produs la o zi după ne
gocierea salariilor, fiind 
dublată de neînţelegeri 
familiale cauzate, printre 
altele, de această nego
ciere.

Persoana în cauză a 
fost transportată vineri 
dimineaţa la secţia de 
reanimare a Spitalului 
din Deva.

Grapa} realizat de 
CORNEL POENAR

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„CONDOR» S.A. DEVA

str. Avram Iancu, bloc I I3, Deva
Organizează licitaţie publică conform H.G. 

nr. 140/1991 şi 1228/1990, la sediul său, în ziua 
de 19 iulie 1993,ora 10, pentru:

1. închiriere spaţii la cămine nefamilişti 
în localităţile Deva, Brad, Haţeg şi Lupeni, 
pentru activităţi administrative, prestări servi
cii, asistenţă medicală şi farmaceutică, comerţ 
(exelusiv alimentaţie publică), respectiv închi
rieri spaţii depozitare şi organizare producţie 
în localităţile Deva (tranzit şi gospodărie ane
xă) şi Orăştie.

2. Vânzare bloc 8 Orăştie (40 garsoniere) 
şi M 2 Lupeni (40 garsoniere).

3. Locaţia gestiunii _ Ia Balastiera Bretea 
Strei.

Informaţii suplimentare şi cumpărarea do
cumentaţiei, la sediul societăţii, telefon 611960 
la d-nii Solomon Mihai şi Sauer Radu.

Documentaţia licitaţiei se poate procura 
contra sumei de 1 000 lei.

Garanţia de participare la licitaţie, repre
zentând 25 la sută din valoarea de începere a 
licitaţiei pentru obiectivul licitat, se depune la 
casieria societăţii cu 4 zile înainte de data lici
taţiei. (506)

George Baritiu-in  
memoriam (1812-1893)

Spiritualitatea românească 
s-a manifestat în ansam
blul său, pe de o parte ca 
rezultat direct al specifi
cului mioritic, iar pe de 
alta ca o concretizare a 
eforturilor unor personali
tăţi cu deosebite valenţe 
culturale. Unele dintre 
acestea au desfăşurat o ac
tivitate poate mai puţin 
cunoscută, dar nu mai pu- 

" ţin importantă, pentru că 
ea nu se încadrează în 
sfera spectaculosului, ci • 
roadele ei se observa doar 
în timp.

Dacă analizăm cu aten
ţie activitatea lui George 
Bariţiu, constatăm că ea 
se înscrie în aceste coordo
nate, fiind caracterizată 
prin complexitate şi rigu
rozitate. Istoric, ziarist, 
pedagog şi om politie, 
George Bariţiu şi-a sub
ordonat întreaga energie 
propăşirii valorilor cultu
rale rpiuâneşti.

Transilvănean fiind, năs
cut la 24 mai 1812 în co
muna Jucu, judeţul Cluj, 
iţu putea să nu-şi facă stu
diile la Blaj, „Mica Romă", 
„întemeiat»,“ de Inochentie 
Mici di vârşindu e, apoi, 
Ia Cluj,

îşi începe cariera în în
văţământ, funcţionând ca 
profesor pentru început 'î  
Blaj, în anii 1834—1836, 
pentru a se muta la Bra
şov, unde, până în anul 
1854, are un rol foarte 
important în organizarea 
învăţământului românesc.

în paralel cu activitatea 
pedagogică, se consacră ca 
ziarist, înfiinţând în anul 
1838 „Gazeta de Transil
vania", ziar politic, şi 
„Foaie pentru minte, inimă 
şi literatură", săptămânal 
literar, ambele evidenţiind 
calităţile sale de redactor.

Ca participant la Revolu
ţia de la 1848—1849, a- 
junge în prim plan prin 
poziţia sa fermă de afir
mare a necesităţii unităţii 
naţionale menţionând c ă :
„ ..soarta naţiunii române 
se va hotărî în Bucureşti 
şi Iaşi, iar nu în Cluj, 
nici în Blaj, nici în Buda“. 
Un alt moment esenţial 
din cariera sa politică este 
cel din anul 1867, când, 
în urma realizării dualis
mului austro-ungar, Geor
ge Bariţiu se pronunţă îm
potriva activităţii parla
mentare a românilor, • iiinrl . 
unul dintre principalii sus
ţinători ai - pasivismului, 
ceea ce explică o canaliza
re a eforturilor sale spre 
tărâmul culturii.

Dirt anul 1861 funcţiona A- 
soeiaţiunea Transilvană pen. 
tru Literatura Română şi 
Cultura Poporului Român 
— „Astm", la întemeierea 
căreia are un rol impor
tant şi George Bariţiu. în 
viaţa „Astrei", anul 1868 
reprezintă un moment de

cotitură, pentru că se or
ganizează deşpărţămintele, 
filiale teritoriale ale aso
ciaţiei, şi se editează revis
ta „Transilvania", situaţie 
în care competenţa şi ex
perienţa lui Bariţiu au un 
rol hotărâtor. Revista, sub 
îndrumarea sa, publică, pe 
lângă, altele, importante 
studii despre istoria româ
nilor. în aceste condiţii, 
este firesc ,ca George Ba
riţiu să devină, în anul 
1866, membru al Societăţii 
Academice Române şi, tot
odată, preşedintele secţiei 
istorice a acesteia.

Cu toate că activitatea 
culturală şi cercetarea isto
rică sunt în atenţia sa în 
primul rând, în anul 1881, 
la solicitarea Conferinţei 
Partidului Naţional Român 
din Transilvania şi Unga
ria, George Bariţiu alcă
tuieşte un memoriu asupra 
situaţiei românilor din 
monarhia dualistă, conclu
zionând : ,, ...imperiile cele 
mai puternice, atunci când 
ah încercat spolierea şi 
demoralizarea popoarelor, 
şi-au pregătit catastrofa 
după care a urmat disolu- 
ţiunea". Documentul ba- 
riţian va fi folosit la re
dactarea „Memorandumu
lui", înaintat curţii impe- 
riale 1 * ni h !i 92 d o
delegaţie a Partidului Na
ţional Român.

în ultimii ani do viaţă, 
George Bariţiu — persona
litate venerabilă şi venera
tă, devine, în mod firesc, 
din anul 1888, preşedinte 
al „Astrei", iar în ultimul 
an de viaţă şi preşedinte 
al Academiei Române, Se 
stinge din viaţă la Sibiu, 
la 2 mai. 1893.

Opera sa istorică se sub
sumează în integralitatea 
sa cercetării trecutului 
românilor, demonstrând, pe 
baza principiilor dreptului 
natural şi al argumentelor 
istorice, că revendicările 
poporului său sunt mai 
mult decât justificate. Ca 
participant la Revoluţia de 
la 1848—1849, îşi expune 
observaţiile istorice, mai 
târziu, în anul 1870, în 
lucrarea „Despre istoria 
mai nouă şi mai ales despre 
istoria anilor 1848—1849“. 
Istoriografia românească a 
câştigat enorm prin monu
mentala sa operă „Părţi 
alese din istoria Transilva
niei. Pre două sute de ani 
în urmă", publicată în trei 
părţi, succesiv în anii 1890, 
1891 şi 1892. Ea nu folo
seşte o documentaţie foar
te bogată, dar analiza ba- 
riţiană se caracterizează 
prin profunzime. Astfel, 
considerăm că ar fi foar
te util să se reediteze a- 
ceastă sinteză în condiţiile 
adaptării limbii române 
folosite de Bariţiu la cea 
de astăzi.

GKEORGIIE FIRCZAK, 
Muzeul Judeţean Deva

— Alo, redacţia ? Aş 
vrea să fac câteva ob
servaţii privind progra
mul tv.

— Da, însă noi nu avem 
obligaţia să le transmitem. 
Aşa că, ădresaţi-vă di
rect Televiziunii.

—  Insist să mă ascul
taţi şi, dacă nu aveţi răb
darea să le recepţionaţi, 
înseamnă că nu vă plac 
observaţiile, că Ia rândul 
dv. nu luaţi în seamă su
gestiile publicului...

— Vă ascult, dacă con
sideraţi că e de-ajuns.

— Vă rog. Trebuie să-mi 
eliberez puţin sufletul, 
chiar dacă nu vor ajunge 
la destinaţie. în  primul rând 
este vorba despre crainici

La telefon, un telespectator...
şi despre reporterii de la 
actualităţi. Dacă majori
tatea-vorbesc, în sfârşit li
ber, puţini dintre ei afi
şează acel zâmbet deschis, 
de fapt zâmbetul profe
sional la care sunt obligaţi. 
Cel puţin pe unul dintre 
dânşii nu l-am văzut nici
odată zâmbind. Apare u- 
neori o crainică între două 
vârste; se spune eă-i Lia 
Mărăscu. S-ar putea... fi 
apare foarte rar, aproape 
deloc,, numele pe micul 
edran. Vorbeşte rar şi 
somnolent de parcă ar

avea găluşte în gură. N-aţi 
observat 7

— Ba da, însă compen
sează încercarea de a se 
face plăcută..

— Nu-i destul, trebuie 
să şi izbutească,

— Am reţinut. La reve
dere...

— Staţi, nu închideţi, 
că ce-i mai important nu 
v-am spus.

— Ziceţi...
— De ce în mijlocul fil

mului, când sunt scenele 
cele mai palpitante, se în

trerupe brusc acţiunea şi 
apare, ca un „buldozer" 
care vine să ne „toace" 
nervii, TVR şi PROROM, 
cu cele mai bizare reclame 
la ţigările „Camei" „Roth- 
mans" ş.a., sau la pasta de 
dinţi în trei culori „Aqua- 
fresh".

—- Ar fi bine să le scrieţi 
lor... Dar cu cine am o- 
noarea ?

— Unul dintre miile de 
telespectatori deveni. Are 
vreo importanţă ? Tot ce 
v-am spus este adevărat... 
Poate ştiţi că multă lume 
înjură la atâtea reclame. 
Timp pierdut. Şi bani...

— Ştim...

ESTERA SANA

SPORT
Ocupând locul al H-lea în „Cupa Europei*

ATLETELE NOASTRE AU OBŢINUT 
UN SUCCES RĂSUNĂTOR

Evoluând pe stadionul o- 
limpic din capitala Italiei, 
în întrecerile Superligii 
Cupei Europei, echipa fe
minină de atletism a Româ
niei a obţinut un succes 
răsunător, de mare presti
giu, ocupând locul al II- 
lea, cu 102 puncte, după 
Rusia — clasată pe primul 
loc eu 141 puncte — înain
tea unor echipe cu renu
me în atletismul european 
cum sunt Franţa, Italia, 
Germania, Marea Britanie 
etc. Atât sâmbătă cât şj 
duminică reprezentantele 
ţării noastre au concurat 
cu mult aplomb, clasându-

F O T B A L

se pe locuri de frunte ÎQ 
această prestigioasă com
petiţie internaţională. Mar
gareta Keszeg-Elena la 
3 000 m, Felicia Tilea, la 
aruncarea suliţei, Ella Ko- 
vacs la 800 m, Alina Astafei 
la înălţime, Iulia Negură 
Manuela Tâmeci; Dar 
şi celelalte participan
te, Violeta Beclea, Lilia- 
na Năstase, Mihaela Oanâ, 
Monica Toth, Ionela Târ
lea, au adunat puncte foar
te preţioase pentru for
maţia României, aduefin- 
du-i onorantul loc 2 În cla
samentul final. Bravo lor J

SĂNDOI DUPĂ GRAVUL ACCIDENT 
A FOST OPERAT

După gravul accident su
ferit de fundaşul central 
al Universităţii Craiova, 
Etnii Săndoi, în meciul de 
«  pă ■> i '-a-' a Br*> a frac 
tură de tibie şi peroneu, 
renumitul dr. Vasile Po- 
pescu a  decis operarea va
lorosului fotbalist ce se 
pregătea să-şi facă valize
le pentru a  juca din toam
nă în Franţa. Doctorul 
V. Popescu care a repus 
pe picioare şi pe alţi spor
tivi ce au avut accidentări 
grave a asigurat pe Săndoi 
că peste 3-4 luni poate re
veni pe teren. Au fost 
lângă el, la spitalul de 
urgenţă, Gieă Popescu, Sil

viu Lung, antrenorul BoA- 
drea şi mulţi alţii penîIU 
a-1 încuraja. Jucătorul care 
l-a accidentat pe Săndoi, 
Petrache — . de .la 
Brăila — a precizat: „Regret 
enorm accidentarea lld 
Săndoi şi declar, cu S08>
1 inţn i>'r j. atâ, în fa'ţâ 
piniei publice, că am con
trat balonul şi nicidecum 
nu m-am dus cu talpa în  
faţă". Până una alta, (SSn- 
dbi va fi imobilizat 6&m- 
timp şi va aştepta vreo 
trei săptămâni cu piciorul 
în ghips să devină... tată 
îi dorim să se reîntoârdi 
pe terenul de fotbal.

HANGANU SI TIMOFTE ÎN TURCIA
• După felul în care Dina- 
mo se grăbeşte să-şi vân
dă cei mai buni jucători, 
se vede că într-adevăr 
clubul are mare nevoie 
de bani. Hanganu şi Ti- 
mpfte au luat drumul spre 
Turcia (la Samsun), unde 
au fost foarte bine primiţi, 
dar şi Selymeşi şi Cheregi 
au luat drumul străinătă
ţii înainte cu o etapă de a

ampn
natului. Şi Dorinei Mun
teanu va pleca, se pară, 
tot la Samsun (Turcia! 
Oare pe ce jucători mizea
ză Dinamo în viitorul cam
pionat ? De unde vor adu
ce jucători la valoarea ce
lor plecaţi ? Ori, nu mal 
vizează în noul campionat 
titlul ?

S.C. „BIBLIOFOR“ S.A. }
cu sediul în Deva, P-ţa Unirii, nr. 10 ţ 
Organizează în ziua de 14 iulie 1993, ora 

10, licitaţie publică pentru închiriere de spaţii 
comerciale, în condiţii avantajoase, în localltă-' 
ţile : Deva, Lupeni şi Uricani.

Documentaţia poate fi procurată contra 
cost, de Ia sediul societăţii.

Informaţii telefon 095/614455.
Totodată se reaminteşte celor interesaţi că 

in fiecare zi de miercuri din lună vindem prin 
licitaţie mijloace fixe disponibile (mobilier co» 
mercial, maşini calculat, chioşc metalic, căru
cioare transport etc.).

(499)

S.C. „BIBLIOFOR" S.A.
D E V  A

(DISTRIBUITOR UNIC AL FIRMEI VIVO 
DIN POLONIA)

vinde casete audio înregistrate, cu adaos 0—8  
la sută, în funcţie de cantitate.

De asemenea, se oferă, la preţuri deose
bit de avantajoase, următoarele sortimente de 
plicuri:

— C 6/90 — 4 lei/bucată
— C 6F — 4 lei/bucată
— DLF 2 — 15 lei/bucată
— 114/229. — 11 lei/bucată
— DLF1 — 13 lei/bucată
Livrarea la sediul nostru din Piaţa Unirii, 
10. Informaţii Ia telefoanele 611597,nr,

J| 616767.
(499)



VÂNZARI-
CUMPĂRÂ»!

•  Vând garaj, str. Cloş
ca, Hunedoara, telefon 
715335. (7981)

•  Vând camera tineret
„Suzi 2“, telefon 62602.V
(după ora 16). (7999)

•  Vând videopiaye- O-
rion cu îni-egistrara 130 000 
lei, telefon 616074, după ora' 
16 (7979)

•  Vând casă ţi grădină
.mare, Bârcea Mică, 43, in
formaţii N. -Bălcescu, bloc 
2, ap. 54, Deva. (8004)

•  Vând Dacia 1 310 b rt.ak,
stare excepţionala. Deva, 
tetefon 620802 . (7974)

•  Vând videorecorder
„Casio", stare perfectă, 
masă circular, şi butelie 
aragaz rusească. Telefon 
642234. (7973)

•  Vând vicleoplayer 
Megavision, telecomandă, 
nou, 130 000 lei. Telefon 
618349, orele 16—22.

(7971)
•  Vând ARO 10, 4x4,

fabricaţie 1990, 40 000 km
• la bord. Deva, Crinului, bl. 
F I 2, ap. 11. (7979)

•  Vând urgent pat dublu
cu două saltele, Relaxa 
noi, preţ negociabil. Deva, 
telefon 611983. (7968)

•  COOPERATIVA „Soli
daritatea" Deva vinde prin 
licitaţie publică chioşc me
talic, termoizolat. Informa
ţii la sediul din Deva, bdul 
Decebat, bloc C, telefon 
629512. (7969)

•  Vând garsonieră, Geoa-
giu-Băi, relaţii telefon 
626833. (7976)

•  Vând apartament 2 
camere, confort I, preţ 
convenabil. Telefon 622413.

(7925)
•  Vând Fiat Ritmo. Su

per 85, stare perfectă, ne- 
inmatriculat, combină, Tu- 
ner Electronica, două boxe, 
50 W — 4 Ohmi. Telefon 
661626. (7935)

•  Vând., apartament; 4
camere, Deva, ,str. Doro
banţilor, bloc ' 25, ap. 40, 
scara C. (7926)

•  Vând convenabil ur
gent Dacia 1100, stare per
fectă, Deva, Horea, nr. 165.

(7928)
•  Vând casă în Hune

doara, zona Ciuperca, in
formaţii Hunedoara, str.

Davila, nr. 34, până în 
data de 15 iulie. (7218)

•  Vând urgent Fiat Ar-
gerita, Turbo Diesel, noiem
brie, 1985, vamă achitată, 
toate accesoriile, Seat Ibiza 
1988, 4 uşi, Diesel 41 ino- 
torisă/100 km, unic pro
prietar, preţuri avantajoa
se. Hunedoara, telefon 095/ 
711442. (7222)

•  Cumpăr în Deva a- 
partament 3-4 camere, de
comandate, etaj 2-3, cen

tru, telefon 711893.
(7216)

•  Vând casă, convenabil, 
5 camere, anexe, grădină, 
telefon 250, Geoagiu.

(7960)
•  Cumpăr păpuşă veche

,cu cap de porţelan, până 
la 40 000 lei. Cluj, telefon 
0951/196173. (7832)

•  Vând conyenabil Mitsu
bishi — Colt 10, înmatri
culat, telefon 629117.

(7353)
•  Vând maşină îngheţaiă 

şi maşină de cornete. In
formaţii telefon 623221.

(3001).
•  Vând’ Renault 21 M.e- 

dallion 1988, injecţie ben
zină,- servo frână şi direc
ţie, 2,2 1, cons. 9 1/1;'0 km, 
casetofon. Deva, str: Do
robanţi 29 A, ap. 3.

(7973)
•  Cumpăr 1-2 ha teren

pe DN 7, Dev i Telefon 
614322. (7980)

•  Vând urgent aparta
ment 4 camere, confort I, 
parchetat, faianţat, ca tiu, 
2 balcoane închise, mobilat, 
stare excepţională, cu te
lefon. Relaţii 623213 sau 
616979, după ora 20.

(7955)

•  S. C. „Gex-Edif- 
■Pres" SRL vă Oferă 
în calitate de producă
tor, en gros şi en de- 
taille, paste făinoase, 
ambalate, la 0,250 gra
me, 150 lei/pungn. Co
menzi la Brad, str. 
Crângului 23, telefoa
ne 631018, 621415.

(79G4)

•  Urgent vând (închi
riez, schimb) apartament 2 
camere, eventual ARO 244. 
Telefon 613669. (7962)

•  Cantina T.C.H. vinde 
băuturi alcoolice en gros, 
adaos comercial 8 la sută. 
Telefon 620596, Deva.

(7361)
•  Vând cazan ţuică 701, 

cu toate anexele, la preţui 
de 200 000 lei. Telefon 
615189, după ora 16.

(7962)
a Societate vinde auto

turisme Diesel, import, fa
bricaţie 1986, stare foarte 
bună. Deva, telefon 614322.

(7966)
•  Vând Societate cu Răs

pundere Limitată, radio- 
casetofon Tuner, statie de 
amplificare 2 x75 W, ' Fiat 
1 30j3, complet avariat, bu
telie rusească completă. Te
lefon 612120, după ora 20.

(7982)
•  Vând Fiat 600, butelie

aragaz normală. Orăştie, 
str. Pricazului, bloc 33, ap. 
34. (7989)

•  Vând garsonieră, con
fort t. Orăştie, informaţii 
telefrn 642858. (7988)

•  Vând VW Beta benz/ 
1985, Volvo 740 benz/1985,

•rulotă turist pentru activi
tate comercială. Brad, 
655087. (7991)

S.C. COMSER S.R.L. HUNEDOARA 
[ DISTRIBUITOR AUTORIZAT RANK XEROX 
| Angajează :
I •  reprezentanţi comerciali pentru judeţele
[ Hunedoara, Alba, Gorj.
■ Condiţii: vârsta minimă 35 ani, studii 
| superioare, indiferent de profil.

•  economist specialitate finanţe-confabi- 
litate.

j Condiţii: studii de specialitate, experien
ţă în domeniu. Salariul minim pentru spccia- 

I Iizarea economist: 120 000 Iei.
I Relaţii la telefoanele 095/716744 ; 716915 ;
I 716551. Fax : 095/716773, sau la sediul firmei 
din bdul Traian, nr. 49, Hunedoara.

•  'Vând Dacia 1100, preţ 
convenabil şi piese motor 
Renault 20, Diesel, telefon 
612325, după ora 18.

(7992)
•  Vând Dacia break, ber

lină, fabricaţie 1988, 1989, 
ARO carosat. Deva, tele
fon 625050, str. Dragoş Vo
dă, nr. 18, Gabor loan.

(7994)
•  Cumpăr set motor'IFA 

W 50. Vând maşină de 
spălat automată, sigilată. 
Deva, Telefon 615301.

- (7940)
•  Vând Dacia 1310, an 

fabricaţie 1990, 43 000 km. 
Telefon 095/711442.

(7223)
•  Vând urgent Dacia

1 310 roşu 27, orgă profesio
nală' Krumar, staţie cu 
boxe 200 W, videorecorder 
cu casete, ieftin, cumpăr 
urgent telescop Renault 21 
GTD dreapta faţă. Hune
doara, telefon 712234, după 
ora 19. (7224)

# S.C. Coniex Be-
com SRL, cu sediul în 
Hunedoara, str. N. Băl- 
cescu, bl. 11, vinde 
tractor Universal 1010 • 
BŢ, stare bună. cu re
morcă. Informaţii la 
telefoanele 710167,
720 569, după ora 22.

(7225)

•  Vând apartament 2
camere decomandate pro
prietate personală, zonă 
central;!. Hunedoara, Mu
reşului, nr. 5, et. 1, te 
lefon 722795. '.(7226) ; |

•  Vând apartament trei
camere parter, . ultracen
tral. Telefon 722639, orele 
11—10. ' (7229)

•  Vând convenabil te
levizor color japonez Funâi 
— multisistem, sigilat. De
va, 612298. (6481)

ÎNCHIRIERI
•  închiriez apartament

nemobilat, 2 camere, con
fort sporit, ocupabil ime
diat. Deva, bdul Kogăl- 
niceanu, telefon 016399, o- 
rele 16—20. (7948)

•  închiriez spaţiu co
mercial. Deva, str. Carpaţi, 
bloc A, ap. 5, telefon 
623379. (7975)

OFERTE 
DE SERVICII

•  .Merceolog cu pregăti
re, caut loc de muncă. Te
lefon 716764. (7217)

•  Angajez zidar cu ex
perienţă în construcţii. In
formaţii telefon 714191.

(7221)
« Cîiut femeie îngrijire 

copil mic, str. N. Bălcescu, 
bloc 10, ap. 25 (lângă „Asto- 
ria“), Deva. (7995)

•  Caut femeie îngrijit
copil de un an. Haţeg, 
770800. (7953)

•  S.C. Lotus SRL Orăş
tie angajează tâmplari bi
nale mobilă. Telefon 641181.

(7977)
DIVERSE

•  Cu autorizaţia 8087/ 
28.05.1993, emisă de Con
siliul Judeţean Hunedoara 
s-a deschis activitatea in
dependentă, reprezentată ■ 
de Gânţăgan Octaviari, din 
Hunedoara, având ca obiect

de activitate comercializare 
ele mărfuri. (6990)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 3 
camere parter cu aparta
ment două camere. Telefon 
722639, orele 14—i6.

(7229)
COMEMORĂRI

•  Gu adâncă du
rere soţia Elena şi ma- 
ma ’soacră Maria a- 
nunţă că azi, 30 iunie 
a.c., se împlineşte un 
an de când ne-a pără- . 
sit pentru totdeauna, 
scumpul nostru soţ şi 
ginere
PETRU TODERICIU
Dumnezeu să-l odih

nească în pace. Come
morarea sâmbătă, 3 iu
lie, ora 11, la cimitirul 
din str. Călugăreai. 
Lacrimi şi flori pe 
mormântul tău, scum
pul şi iubitul meu 
soţ. Nu te voi uita 
niciodată ! Elena.

- (7927)

DECESE

•  Familia anunţă cu 
mare. durere in suflet 
încetarea din viaţă a 
iubitului lor

avocat
ADRIAN TEGZEŞ
Funeraliile în data 

dc 30 iunie 1993 ora
14, la Casă Mortuară 
Deva. (7983)

•  Marinela şi' T.udor 
Palade nepoţi , anunţă 
cu profundă durere de
cesul unchiului

avocat
ADRIAN TEGZEŞ

şi-i aduc un ultim şi 
respectuos omagiu.

(7983)

•  Familiile Miron 
Vasile, Mtfeuc Ilie, Mu- 
reşan Romului şi Ocoş 
Albuţ anunţă cu dure
re încetarea fulgeră
toare din viaţă a dra
gului lor tată, socru şi 
bunic

MIRON VASILE,
în vârstă de 67 ani.
înmormântarea azi, 

30 iunie 1993, ora 14, 
de la Casa Mortuară 
Deva. Te vom păstra 
veşnic în inimile noas
tre. • (7984)

•  Colectivul de cadre 
didactice al Liceului 
teoretic din Haţeg este 
alături de familia în
doliată la greaua în
cercare pricinuită de 
moartea prematură a 
celui care a fost

pţof.
POPA OCTAVIAN

(8012)

Cele mai mari câştiguri le 
puteţi obţine dacâ 

practicaţi sistemul de joc

V.

AU AVUI ÎNCRldEBI tf* NOi AU drVENi) 

POSESORII UNOR MARi SUME Ăt bANl. _

«îelhJltat»

N O U !
FIRMA MIMMI S.N.C.

Vă oferă şansa de a vă mări bugetul dum
neavoastră. Regulamentul de joc al societăţii 
este: Ia suma depusă, la un interval de „3—4 
luni de la data înscrierii, se va restitui o sumă 
dc 6 ori mai mare, adică : la o DEPUNERE 
de 1 500 Iei sau 3 000, 4 500, 6 000, 7,500, 9 000, 
30 000, se va ÎNCASA 9 000, sau 18 000, 27 000. 
36 000, 45 000, 54 000, respectiv 180 000 lei.

Pentru continuitatea jocului toţi deponent," 
sunt obligaţi cu o nouă reînscriere. La premie
re se va face un contract între firmă şi depo
nenţi. Pentru pensionari, elevi, şomeri, stu
denţi, premierea se va face Ia 45 zile lucră
toare, însă suma maximă va fi de n iniM 6 000 
lei la depunere.

Relaţii Ia telefon 0930/464901, Galaţi, stra
da Morilor, nr. 3. (7550)

l

I
COMISIA DE LICHIDARE A FO ŞTII! U i j 

- C.A.P. BRETEA MUREŞ ANĂ, !
COMUNA ILIA \

Aduce la cunoştinţă că în ziua de 11 iulie * 
1993 organizează licitaţie publică pentru v ân - |  
zarea patrimoniului C.A.P. Bretea Mureşană. J 

Lista cu mijloacele fixe se află afişată lai 
sediul fostului C.A.P. şi la Căminul cultural. | 

Participanţii vor depune 10 Ia sută din va-j 
loarea mijloacelor fixe până iu 10 iulie 199.3,* 
ora 15. (503) |

|
S.C. COMAT S.A.

HUNEDOARA
| Anunţă pe această calc toţi beneficiarii 
j că, începând cu data de 01.07. 1993, plăţile 
I pentru mărfurile livrate în valoare de până la 
I 250 000 lei se vor face în numerar, în cor»
I formitate cu Circulara nr, 7/24.02.1993, c-Li 
î borată de Banca Naţională a României,

I S.C. „METALOTEX“ S.A. ■
' cu sediul în DEVA, bdul 22 Decembrie, | 
| bloc 4 — parter i
j Organizează licitaţie în vederea atribuirii ? 
I în locaţie de gestiune a următoarelor subuni->

- iî tă tî:

•  Familiile Ciolpan mul
ţumesc pe această cale tu
turor celor care au fost 
alături de ele în greaua în
cercare pricinuită de tre
cerea în nefiinţă a celui 
care a fost un minunat soţ, 
tată şî frate
ing. CIOLPAN PELAGHIE

Fie-i- ţărâna uşoară !
(8010)

•  Moara Ohaba
•  Moara Romos
•  Moara Căstău
•  Atelier bobinaj 

nr. 11
•  Sifonerie — Petroşani.
Licitaţia va avea loc în data de 19. 07.1993. j

I ora 10, la sediul societăţii. I

I Informaţii suplimentare la sediul societăţii | 
—• biroul tehnic, sau la telefoanele 611854, J 

Î 616725, 626009, int. 18, 19. (505) |

I■N
Deva, str. Horia, |

r S'I

S.C. „MERCUR CORVINEX» S.A. 
HUNEDOARA

I l

I

QUASAR ELECTRO S.R.L.
D I V A

Telefon 01 12 61
NU LASAŢI PENTRU CRĂCIUN DECÂT 

P O M I '  DF I ARNA
\  A OFERIM ACUM

& Fele vizoare color GOLDSTAR, MEGA- 
VISJON la cele mai avantajoase preţuri 

9  Instalaţii complete dc SATELIT 
O Componente ale sistemului de RECEP

ŢIE SATELIT
Vindem EN GROS şi EN DTT ARRE.

II
Ir

ţ I

cu sediul în P-ţa Libertăţii, nr. 16
Organizează concurs în data de 5 iulie 1993, 

ora 10, la sediul societăţii, pentru ocuparea ur 
mătoarelor posturi:

•  Şef serviciu financiar — contabilitate
•  Şef birou comercial.
Actele necesare şi relaţii privind condiţiile 

de încadrare şi tematica pentru participare la 
concurs se pot obţine de la biroul organizarea 
îr uncii din cadrul societăţii.

Dosarele cu actele pentru concurs se pri
mesc până Ia data de 5 iulie a.c., ora 8.

(502)
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