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Amintiri şi adevăruri
Prin alegerea ca deputat, 

dr. Aurel Vlad devine mem
bru ta comitetul de condu
cere al Partidului Naţional 
Român din Transilvania şi, 
deci, un .fruntaş ..al vieţii 
politice româneşti, care şi-a 
păstrat o: atitudine demnă 
şi integră in toate activită
ţile sale, tn perioada stă
pânirii ungureşti.
- Astfel, ia parte la istorica 
şedinţă din 12 oct. 1918, 
de îa Oradea, şi semnează

cunoscuta declaraţie a Par
tidului Naţional Român 
prin care se arată că ro
mânii mu ’ mai recunosc 
dreptul parlamentului şi 
guvernului maghiar de a-i 
reprezenta şi conduce, de
oarece, î» baza -itftefi&ţM 
lâ autodeterminare a po- 
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Dr. VICTOE I.fşClAdiA,: 
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— Cum se face că nu-i vorbeşti soţiei 

de trei zile ?
— Păi, n-am vrut s-o întrerup...

r Br. Aurel Vlad vorbind poporului la Alba Iulia în 1918.
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„CASETA DE
Momentele inaugurale 

ta .ele ceva einoţîonAni
a» 
Şi

şolema. Şi nu doar pentru 
eâ se rostesc cuvinte mai 
mult sau mal puţin inspi
rate, se citesc mesaje, se 
oferă daruri — simbol, să 
adresează mulţumiri şi fe
licitări. Toate acestea, deşi 
impresionante, ţin de par
tea spectaculară a momen
tului.

Dar* Pentru cei direct im
plicaţi, un asemenea mo
ment are o altă încărcătură. 
O inaugurare este punctul 
final al unei lungi zbateri, 
al unei perioade de efort 
şi nelinişte. Presupune mul
ţumire pentru o «etapă în
cheiată cu bine, gânduri 
pentru ziua de mâine. Mai 
presupune uitarea insucce
selor şi oboselii care une
ori i-au împins în pragul 
disperării şi renaşterea spe
ranţei că, poate, de-acum 
va fi mai bine.

Toate aceste trăiri apar
ţin celor care azi se încu
metă să zidească ceva, ta 
timp ce .alţii găsesc că e 
mai uşor să demoleze. Toate 
aceste frământări le-au tra
versat şi reprezentanţii fi
lialei judeţene de Cruce 
Roşie care şi-au durat un

de Lcl 12 ani
sediu nou. Este primul se
diu ridicai din "  **“
tru Crucea Ri 
De aceea nu-şi i 
o zi mai nimerită 
inaugurare decât ziua 
Roşii din România, 
montul a fost onorat de 
prezenţa diui praf. Nicolae 
Nicoară, preşedintele Con
siliului Naţional al Socie
tăţii de Cruce Roşie din 
România, de reprezentanţi 
ai acestei activităţi din 
alte Judeţe ale ţârii şi din 
judeţul nostru. Au fost 
prezenţi alături da alţi prie
teni al Crucii Roşii şi oas
peţi străini — Johânnes 
Vosberg, şeful delegaţiei 
Crucii Roşii germane cu 
misiune ta România, sub- 
delegaţia Cluj, Szodane Ma- 
zălin Eva Paula, secretara 
Crucii Roşii şi Tatabanio, 
Josef Koîlar, şeful unei 
asociaţii umanitare din 
Szolnok (Ungaria) şi Came
lia Manea, reprezentând 
Corpii Sanitari Internaţio
nali Garibaidini din Roma.

Dintre aprecierile făcute,

VIORICA ROMAN

(Continuare tli pag. • 2-a) f

1993.
Lume, lume. In civil şi 
ta uniformă militară. Re
întâlnire plăcută cu dl 
retortei fteriă Şerbânescu, 
fost comandant a! unită
ţii militare din Brad.

— TW activ, dle colo- 
n « f

— Nu dragă, sunt pen
sionar din 1984. Locuiesc 
la Braşov. După 37 de 
ani de armată, din care 
aproape 24 comandant 
de cazărmi. De fapt, eu 
am început milităria la 
12 ani, şi n-o să mi-o 
scoată din sânge decât 
sapa şi lopata.

—- Ştim că aţi fost unul 
dintre principalii Organi
zatori ai primei ediţii a 
întâlnirii moţilor cu is
toria, in anul 19T2, aici. 
ia Dupăplatră, fn plină 
inimă a Ţării Zarandu- 
lui. A avut succes şi s-a 
perpetuat în timp.

— Da, un grup de ini
ţiativă ne-am gândit să 
organizăm o asemenea 
manifestare patriotică, 
de suflet, chiar In zona

unde Avram 
lancu a zdrobit trupele 
maiorului ungur Hatvanyj 
care râvneă la teritoriile 
româneşti. Aşa ara vrut 
să dăm prilej moţilor să 
se întâlnească cu istoria 
scrisă aici de Înaintaşii
1».. i'i : ■ V; . .

— Şi de 21 de ani ve
niţi mereu la acest eve
niment ?

— Da, an de an. Pen
tru că, deşi eu sunt din 
Bărăgan,' de pe malul 
Borcei, deşi am activat 
ta 12 garnizoane milita
re, sufletul meu pulsea
ză de patriotism la su
perlativul absolut, aici, In 
Ţara Moţilor şi îi iubesc 
pe oamenii de aici ca pe 
nimeni alţii. Vin la Du- 
pâpiatră. Merg la „Casa 
Crişan“, pe care tot eu 
am organizat-o, vin aici

ea acasă, ce m ai- Este 
şi pentru mine o recicla
re a patriotismului. Am 
compus şi o poezie inti
tulată „Qdâ vânătorilor 
de munte", pe care am 
recitat-o anul trecut la 
întâlnirea moţilor cu is
toria de aici, ia Dupâ- 
piatră. în Orice caz, de 
m-aş mai naşte o dată, 
tot militar m-aş face. Şl 
tot vânător de munte. Şi 
tot aici, în Ţara Moţilor.

Bin păcate, nu se } 
poate. Acum sunteţi pen- V 
sionar, va odihniţi... ; ţ

— E greu, dragă, foar- * 
te greu. Pentru mine * 
pensionarea a venit ca o 
pedeapsă, nu ea o bine
facere. Eu am fost întot
deauna un om activ. Nu 
pot sta locului. Dorul de 
armată mă macină. Chiar 
şi ia 66 de ani.

— Multe sănătate şi 
viaţă lungă, dle colonel i

— Mulţumesc, dragă.
Şi vouă la fel, la toţi.bă
ieţii de la ziar I

DUMITRU GHEONEA
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•  TOKIO, Miniştrii ce. 
marţului ai SUA, ţărilor 
CEE, Japoniei şi Canadei, 
au ajuns miercuri la To
kio, Ia un preacord fn ne
gocierile privind accesul la 
pieţe, reprezentând „cea 
mai mare reducere de ta
rife vamale din istorie", po
trivit spuselor reprezentan
tului american pentru pro
blemele comerciale, Mickey 
Kanter. Reuniunea anuală 
ta nivel înalt a principa
lelor şapte ţări industriali
zate a început miercuri la 
Tokio.

•  CRIZA IUGOSLAVA. 
Ua purtător de cuvânt al 
NATO a anunţat că orga
nizaţia ar putea începe in 
câteva zile operaţiunea do 
sprijinire aeriană a forţei 
ONU din Bosnia — Hcrţe- 
govina, cu participarea u- 
nor avioane franceze, olan
deze si britanice. T ,V

Deputaţii Coaliţiei Opozi
ţiei Democratice Sârbe 
(D.RP.O.S.) au decis să nu 
mai participe la lucrările 
parlamentului Serbiei şl ta 
oria., ale parlamentului fe- 
M  iugoslav, pănă când 
liderul opoziţiei, Vuk Draş- 
kovici, şi soţia sa nu vor 
fi paşi -In libertate*-'.-:»>

•  GRUZIA — ABHA- 
ZIA. pentru prinsa sară de 

la declanşarea sa săptămâna 
trecută, ofensiva abhâzX 
împotriva forţelor gruzina

cori, separaUrifT^bhozi fi. 
iod nevoiţi să renunţe la  
«tentativă de debarcare 
ta zona localităţii Turnă*. 
Surse nbhaze au anunţat 
Insă doborârea unui eli
copter gruzin.

a UCRAINA, Ucraina nu 
va folosi niciodată armele 
sate nucleare şi excludă 
din politica şa externă a 
astfel de ameninţare — sa 
arată intr-un comunicat di
fuzat la Kiev de o oficia
litate ucraineană.

•  NIGERIA. Cele două 
formaţiuni politice exis
tente în Nigeria au anun
ţat câ îşi dau acordul de 
prindMu pentru formarea 
uiiui cabinet de uniune na
ţională. ta vederea depă
şirii crizei politice actuale.

•  AFRICA DE SUD. Po
trivit bilanţului comunicat 
miercuri, de surse ale po
liţiei. sud-africane, actele 
de violenţă comise pe par
cursul a cinai zile în aşe
zările locuite de negri 
Kattehong şi Thekoza, a- 
flate la periferia Johannes- 
burgutui, an provocat moar
tea a 91 de persoane.

•  ONU - IRAK. Miercuri 
a început te New York •  
nouă serie’ de negocieri 
ONU — Irak referitoare ia 
o eventuală reluare a ex
portului în cantităţi limi
tate de petrol irakian, pen
tru finanţarea achiziţionării 
de produse de primă nece
sitate destinate populaţiei 
civile din Irak, ţară su
pusă din august 1990 unui 
embargou total

de blocuri de marmură de care 
s-a arătat foarte interesat. (D.G.)

© COMUNICAT. Partidul De
mocrat Agrar din România — 
filiala judeţeană Hunedoara con- 

O  MARMURA „DE SIMERIA". voacă şedinţa consiliului judeţean
La S.C. „Marmosim“ S.A. Si- coordonator pe data de 12. 07.
meria se lucrează intens la pre- m3> ora 12, în sala da şedinţe
gatirea unui nou lot de placaj/. Federatcoop Deva. 
subţire din marmură, cu grosi
mea de 1 cm, care, până la sfăr- q  ŢĂRANII VOR PRIMI 
şitul acestei luni, va lua drumul PENSII. La Consiliul Local din
partenerului german care l-a Bretea Română am întâlnit-o la
comandat cu puţin timp în ur- lucru pe dna Elena Costea.de la O-
mă. Două „TIR“-uri cu placaje f iciul Judeţean de Pensii pentru
de marmură au plecat de cu- Ţărănime. Lucra la întocmirea do-
rând de la Simeria în Ungaria, satelor de pensie pentru ţ&rani.
iar nu peste mult timp, un om de " „Din totalul dosarelor primite, 
afaceri din Liban va primi lotul 250 sunt încheiate. Peste o sută

de ţărani (foşti cooperatori) au 
primit deja pensia“ — ne-a spus 
dumneaei. (Gh. I.N.)

© TROTUARELE SUNT ALE 
PIETONILOR, tn  municipiul De
va, parcarea autovehiculelor se 
face anapoda, în special pe tro
tuare. Pe str. împăratul Traian, 
de exemplu, în dreptul casei cu 
nr. 15, trotuarul care are o lă
ţime de un metru este mereu 
blocat de un autocamion şi de 
mai multe autoturisme. Cine face 
ordine ? (N.Z.)

©  ATENŢIE LA POŞETE! 
loan Borz din Deva are 13 ani. 
Cu şcoala nu s-a prea omorât. 
Nu o frecventează adică. Se o-

cupa însă de altceva — fura. 
Specialitatea lui ? Poşetele. A 
fost prins recent de poliţie, tn 
piaţa din Deva, la puţin timp după 
ce furase de la o cetăţeană ne
atentă 26 000 de lei. (V.N.)

© IARĂŞI ? Am crezut că am 
scăpat de „alba-neagra‘“. Nu 
prea.-Se mai poartă. Inclusiv la 
Petroşani. Fără prea mare suc
ces, se pare. De ce ? Pentru că, 
de exemplu, Vasile Petrescu din 
Lupeni a fost recent amendat cu 
50 000 de lei, pentru practicarea 
acestui „sport". (V.N.)

•  SOMALIA, Trei parla
mentari americani aflaţi 
Intr-o vizită de informare 
la Mogodiscio au apreciat 
că arestarea generalului so
malez Aidid, pus sub ur
mărire de Naţiunile Unite, 
este „iminentă".

e CAMBODGIA. Khmerii 
roşii au preluat controlul 
asupra celebrului templu 
Pfeah Vihear, de la fron
tiera cu Thailanda, a anun
ţat Hun Sen, copreşedinte 
al noului guvern provizoriu 
cambodgian.
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Deşi preferă foarte ade
sea t^pul ;?aut«^erşifla|jt,

, soeotinţlu-se „un soi d,e Şo- 
crate păcătos, un om care 
se risipeşte in cetate"-, Pe
tre Ţuţea rămâne primul 
gânditor . român care me
rită privilegiul de a fi 
comparat . cu marele filo
zof atenian. El are, ea şi 
predecesorul lui de acum 
douăzeci şi patru de seco
le, vocaţia şi geniul orali
tăţii, surprinzându-şi in
terlocutorul nu numai prin 
forţa şi spontaneitatea’ răs
punsurilor,’ ci, mai ales, 
prin virtuţile expresive ale 
limbajului. Sau, altfel 
spus, discursurile şi ex
cursurile sale fascinante 
par adevărate opere de 
arhitectură, în care liniile 
alme şi fiscrctc se mtateâ 

cu cele <j» re şi 5.' mumen- 
t aV în care sihseteh s-Jes 
lor rebele se arată când 
firave şi legănate, când 
robuste şi sprijinite pe 
eontraforţîi ‘‘unor argu
mente irecuzabile. Apoi, 
întocmai eâ înţeieptfcf*

len, Petre Ţuţea îşi con
duce pe neobservate con
vorbitorul spre explora
rea şi înţelegerea eului 
propriu, spre deplasarea 
in '• t ^ iţi . d nsprc obic • 
tul cunoscut către subiec
tul cunoscător. „Ţuţea — 
remarcă Radu Preda — te

re, în viziunea lui Petre 
Ţuţea, câteva adevăruri 
f i n t  le 63 care 

.„Jurnalul..." lui Radu Pre- • 
da ie pune la îndemâna 
cititorului cu rigoarea ges
tului -de fidelitate şi de 
respect faţă de o existen
ţă pe cât de longevivă, pe

In comuniunea apropiată 
cu semenii lui şi în comu
nicarea permanentă cu a- 
ceştia, respingând orice 
formă de claustrare vani
toasă: „Sunt de o socia
bilitate greţoasă. Nu am 
vocaţie de anahoret". Ha 
rândul ei, această comu-

romiele muncii sale şl ca- 
ri< 5  endezt discrepan
ţele anormale dintre mo- 
j  iril n >astre de existenţă 
„De ce să aibă unul masă 
de om şi să-l vadă pe al
tul murind de foame, iar 
el să crape de sătul ?" — 
se întreabă gânditorul, mal

ADEVĂRURILE LUI PETRE ŢUŢEA
face să te întorci asupră-ţi, 
pentru a te descoperi . Con
statarea aceasta ne amin
teşte de principiul auto- 
runoaşterii pe care Socrate 
l-a preluat şi l-a " adoptat 

i 3   ̂la preceptul 
„Cui oaşte-
suţi", precept înscris pe 
fr m ,\ţ  ci 1 temi . lui d 
la Delfi şi care are în ve
dere nu numai individuali
tatea proprie, ci şi esenţa 
umană în genere.. Iar dru- 
mul acesta al cunoaşterii 
de sine îşi are drept repe-

atât de oogti’ă fn expe 
rienţe şi învăţăminte.

Sentimentul pâjt domi
nă fondul suf^esc al lui 
Petre Ţuţea fi- reprezintă, 
din ci
lui dragoste» vjaţăţ. Indi
ferent de suferinţele $i u-* 
milînţe’le prin care aceasta 
este trăită. „Sunt agăţat de 
viaţă cu ultimele mele
ghiarc — zice . eL Nu-i 
cred f)e cei Mie spun"' că 
mor consolaţi şi solemn".

nicare devine productivă 
şi viabilă numa^jâacă se 
realizează in saşUi şi în 
numele unui ideăkţare are 
puterea să declanşeze ener
giile eatoare &$|îbei în 

generaţii Dacă idealul 
este staayucit reprezentat 
— spu Mi Pe re S SţŞ3 —* 
deVine'foiMâmodelîitdare 
pentru cei care îl urmea
ză". Odată sfeumat acest 
ideal, apare cpndiţ^^yn- 
perioasă a instaurSrif’re^- 
lităţii depline, care să ape-

mult revoltat decât reto
ric. Instituţia justiţiară 
trebuie să promoveze un 
climat de siguranţă şi pro
tecţie, de ordine şi disci
plină: „Ordinea de drept 
este una din măreţiile o- 
mului. Ordinea nu . trebuie 
să fie confiscatoare, ci 
protectoare". Şi, extrapo
lând aprecierea la reali
tatea nemţească, adaugă?

. „Ţa germani este. o. ordine 
pe « k  nu *; simţi -Chiar 
când vezi un poliţist, ea

coercitiv — ej « •  
gulator".

La sfârşitul acestor con
sideraţii privitoare la ade
vărurile lui Petre Ţuţea 
mai evidenţiem încă una, 
şxwtc mai importantă 
din câte a produs geniul 
gânditorului român şi ca
re se înscrie în acelaşi e- 
fort de restaurare a dem
nităţii noastre naţionale. 
Şi, pentru că nici o inter
pretare nu poate atinge 
splendoarea gândului ori
ginar, transcriem din car
te ideea lui Petre Ţuţea: 
„Limba română are vir
tuţi complete, adică poate 
fi vehicol a tot ce se în
tâmplă spiritual în specia 
om. Limba română are 
toate premizele pentru a 
deveni o limbă universa
lă. Dacă am fi fost un po
por cuceritor... Dar ştii 
cum am fi devenit univer
sali ? Dacă am fi avut un 
Stoc de Emineşti. Adică un 
Stoc de valori".

Darsensul vieţiiel î l .^ - S ^ ' reptemnilftţea omului gî m -sta ţu ie .pe  stradă, nu-ţ| s a b in  s e l a g e a
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(Urmare din pag. 1)

poarelor, aceştia îşi vor ho* 
târî soarta Declaraţia ai 
fost citită în parlamentul 
din Budapesta, la 18 oct. 
1918, de către deputatul dr. 
Alexandru Vaida Voevod.

Face parte din Consiliul 
Naţional Român, înfiinţat 
la Budapesta, după izbuc
nirea revoluţiei te: Unga
ria, la 30 oct. 1918, care 
se mută apoi la Arad, de 
unde organizează comisii şi 
gărzi naţionale în toată 
Transilvania, precum şi 
Marea Adunare Naţională 
de la Alba Iulia, din 1 
Decembrie 1918.

Dr. Aurel Vlad organi
zează - consilii şi gărzi na
ţionale în tot ţinutul O- 
răştiei. Finanţează şi ali-

personale. Dovadă este că 
el a yotat cu demnitate le
gea de reformă agrară şi 

; legea votuluiuniversal In 
Marele Sfat al Transilvaniei 

r şi. în Parlamentul României, 
f Mai trebuie să arăt ceva 
despre situaţia averii dr. 
Âurel Vlad, despre care 
regimul tetnunîst a lansat 
informaţia că - a fost un 
mare moşier şi mare ban
cher, iar toată averea şi-a 
câştigat-o prin politică. A- 
firmaţii headevărate. Ade
vărul este că dr. Aurel 
Vlad a devenit proprieta
rul moşiei din Bobâlna prin 
căsătoria cu Ana Iancu, 
care a primit-o ca zestre.

Această moşie, mijlocie 
ca mărime, a fost cum
părată de mama dnei Ana

Amintiri‘şi adevăruri (II)
nvmteoiă Gard; Naţională 
din Orăştie şi scoate ziarul 
Libertatea, care din 1915 
nu mai apărea, deoarece 
fondatorul acestuia,' pr. 
Ioan Moţa, emigrase în 
România şi America, do 
unde nu se întorsese încă.

Cercul electoral Orăştie 
il alege membru în Marea 
Adunare Naţională de la 
Alba Iulia, din 1 Decem
brie 1918, iar aceasta il 
desemnează ca pe unul din
tre- oratorii către poporul 
adunat acolo, lucru înde
plinit după cum se vede 
în fotografia din pagina 1.

In Consiliul Dirigent, or
gan de conducere adminis
trativă a Transilvaniei pâ
nă la unificarea cu Româ
nia, condus de dr. Iuliu 
Maniu ca Rreşedinte, dr. 
Aurel Vlad a fost ales vi
cepreşedinte şi şelul re
sortului financiar. De ase
menea, a fost ales membru 
în Marele Sfat Naţional — 
organul legislativ al Tran
silvaniei până la unificare.

în toate alegerile parla
mentare ale României, din 
anii 1919—1946, dr. AOrel 
Vlad a fost ales deputat sau 
senator, iar în primele gu
verne a fost ministru ^ie 
finanţe sau ministru al cul
telor, îndeplinindu-şi toate 
sarcinile avute în mod cin
stit şi priceput.

în toată activitatea sa 
politică, dr. Aurel Vlad a 
dat dovadă de un - înalt 
patriotism, punând intere
sele ţării şi ale poporului 
deasupra intereselor sale

Vlad, născută Adamovici, 
şi care avusese de la pă
rinţi o mină de aur în ju
rul Abrudului, pe care a 
vândut-o, şi pe banii pri
miţi a cumpărat moşia de 
la Bobâlna, împreună cu 
un pachet de acţiuni la 
Banca „Ardeleana" din 
Orăştie.

După toată această acti
vitate cinstită şi legală pusă 
în slujba neamului său, în 
loc de mulţumire şi linişte, 
regimul comunist l-a ares
tat îp anul 1947 şi l-a ţinut 
închis, terorizat şi chinuit 
până când a murit, în 1953, 
la închisoarea din Sighetu 
Marmaţiei, devenind astfel 
un martir al neamului. O- 
dată cu arestarea, i-a fost 
confiscată toată averea. So
ţiei i s-a fixat domiciliu 
forţat la Blaj, unde a trăit 
te mizerie, iar fiul, Mircea, 
persecutat şi el, a încercat 
să plece din ţară, dar, fi
ind prins, a fost condamnat 
la închisoare.

Este bine şi frumos că 
s-a organizat un simpozion 
la împlinirea a 40 de ani 
de la moartea dr. Aurel 
Vlad, dar ar fi şi mai frumos 
şi bine dacă societatea ro
mânească din Orăştie şi 
din judeţul Hunedoara ar 
aduce osemintele lui de la 
Sighetu Marmaţiei, pentru 
a fi reinhumatc la Orăştie. 
De asemenea, ar merita să 
i se ridice o statuie în O- 
răştie ilustrului om poli
tic al judeţului Hunedoara, 
care a fost dr. Aurel Vlad.

. -*-—* — *--*—*

I E vremea teilor In nă" absolvenţi timoraţi, pus mintea pa bigudiuri
« floa c. vremea iubirilor Apei, in aiuas următoare, -ia prof ", „Bă, ta,-
I pasionale,în eăt&  tinerii învăţând tbeva din* expe- mă un tem a# '  .

caută umbra parfumată a rienţa colegilor deschiză- nasol. Da* bagă din top,
fc -arborelui eminescian. Sau tori de gram, ceilalţi s-au. de n-te tp^bă",. ...
I pur şi simplu scriu de- 'trial Unîştft.Mai-ales'că* Teribulsm^ Verf a co-1 

spre Luceafărul poeziei s-a răspândit urgent şti- lorate şi câţe-o ţigară pen-
rea că examinatorii n-au tru calmare. Emoţii, sa-."noastre. Mâi ales cei cafe 

au susţinut în această 
perioadă examene de 6a- 

. calaureat sau de admitere- 
în licee. s 

Când spui examen te 
gândeşti automat la emo
ţii. Căci oricâte examene 
ai da te viaţă, indiferent 
care este miza lor, tot 
ai emoţii. Cu timpul în
veţi doar arta de a da un 
examen şi mai ales să-ţi 
stăpâ eşti moţia, Dar >>n 
absolvent de liceu nu 
poate avea prea multă ex
perienţă în domeniu. Mai 
ales în privinţa examene
lor orale, cu care s-a 
întâlnit în' premieră în ; 
această vară. De aceea 
prima zi a adus „în sce-

EXAMENE, EXAMENE

Abia s-au afişat rezul- 
tatei* celor mari şi au fc,»> 
«eput emoţiile celor mie! 
ale • orc bat t,* r* t- 
tUe liceelor. Emoţii mari 

’wW susţinprîiuulexamen 
din viaţa lor. Iar pentru 
părinţi, emoţii şi mai 
mari pentru că, odată tre
cut acest hop, se întreabă, 
fără să poată găsi un răs-

cert, „oaie ce va fi

de gând să-i pice cu orice 
preţ. Şi, te plus, s-au 
pregătit.

Chiar pieriţi de emoţii, 
mai ales fetele, terorizaţi 
de senzaţia că nu mal 
ştiu nimic înaintea in
trării în examene,, tinerii 
noştri nu-şi pierdeau u- 
morul, mai aveau resurse 
să glumească, în limbajul 
lor suculent şi haios. Lim
baj în care-şi exprimau 
şi satisfacţia după ieşirea 
din exameije: „Bă, l-am

tisfacţii sau miei nemul
ţumiri trăite deopotrivă 
de ’Sjsolvenţi, părinţi şi 
de foş îi tîasi'il?. slă-j, 
la un moment dat, pe 
coridoarele bătrânului 
„Decebal" am văzut mai 
mulţi profesori decât pă
rinţi, care-şi aşteptau eu 
înfrigurare sau îşi îmbră
ţişau „copiii". Âm văzut; 

ti examinatori felicitându-i 
pe profesorii,- emoţionaţi 
şi fericiţi, care i-au pre
gătit pe absolvenţi.

ipă liceu, va putea avea 
copilul meu o profesie 
care să-l asigure un vii
tor sigur?* E greu să 
răspunzi astăzi unei 
fel de întrebări. Deocam
dată, părinţi şi copii tră
iesc emoţiile examenelor 
de acum şi de mai târ
ziu, caută răspunsuri la 
problemele permanentului 
examen care e viaţa noas
tră de azi şi la care so
luţiile nu sunt de multe ori 
cele mai fericite posibil.

VIORICA ROMAN

(Urmare din pag. 1)

cea mai expresivă, care ex
primă mai plastic senzaţia 
pe care o ai vizitând noul 
sediu, este cea aparţinând 
dlui Kollar. O „casetă de 
bijuterii". într-adevăr ai 
sentimentul că pe holurile 
şi în sălile sediului trebuie 
să calci în vârful picioare
lor, cu infinită grijă să nu 
atingi, să nu strici ceva. 
Aspectul clădirii în ansam
blu, privită atât din exte-

„Caseta de bijuterii"
rior cât şi din interior, îţi 
impune respect pentru toţi 
cei care au trudit }a ridi
carea şi aranjarea lui, pen
tru cei care au contribuit 
material sau moral la du
rerea lui, pentru zecile de 
ore de muncă, în anonimat, 
a voluntarilor acestei ac
tivităţi.

Păşind în această clădire 
simţi nevoia să te porţi cu

viincios, să te respecţi pe 
tine, respectând munca ce
lorlalţi. Căci această „cu
tie cu bijuterii", pe lângă 
frumoasele dotări, în cea 
mai mare parte primite de 
la prietenii nemţi, închide 
între pereţii săi poate lu
crul cel mai de preţ : su
fletul unor oameni, tena
citatea şi puterea lor de 
convingere. Asemenea oa

meni, care se încumetă să 
sfideze vitregiilor vremii 
pe care o parcurgem, me
rită respectul şi admiraţia 
noastră.

PIS. Cu prilejul inaugu
rării, în holul sediului a 
fost vernisată o expoziţie 
filatelică. A fost organizată, 
de asemenea, o tombolă la 
care câştigători au fost toţi 
participanţii. Sponsorul 
momentului inaugural a fost 
dl. Pil Toma, din Deva.

la— De ce-ţi place 
creşă, Alinuş ?

— D’aia.
— Ce faci tu la creşă ?
— Mănânc.
— Dar ţie, Răzvan, ce-ţj 

place ?
— Felul doi.
Abia treziţi după som

nul de după-amiază din 
pătucurile cu lenjerie i- 
maculată, copiii, care n-au 
depăşit încă vârsta de 
trei ani, se antrenează 
uşor la dialog. Aşa aflăm, 
nu numai despre bună
tăţile meniului, ci şi de
spre jocurile care le-au 
înfrumuseţat ziua şi a- 
sistăm la o adevărată în
trecere de poezii şi cân
tece între Alin Giura şi 
Răzvan Marcu: „Pisicu- 
ţa“, „Piticul ", „Ciobă
naşul", Tic-Tac, „Moş 
Crăciun", „Iepuraşul".

Ei, da. Aici la creşă el 
Se simt acasă. Şi nu-j 
p jţi inuervpe din spec
tacolul creat ad-hoc. N-a 
fost deloc aşa la începu-

LA M1NI-CREŞĂ
tul verii când asistenta 
şefă, Elena Munteanu, a 
urcat cu ei pe scena clu
bului pentru a înfrumu
seţa, prin poezii şi cân
tece, spectacolul de 1 Iu
nie. Narcis Rapolti — cel 
îmbrăcat la costum şi pa
pion — a dat... tonul tă
cerii pe scenă. Şi până 
la urmă a conchis : „Nu 
spun poezia, că acolo sunt 
oameni şi se uită la mi
ne". Dacă atunci, în sa
la de spectacole a Clu
bului din Aninoasa co
piii creşei au creat mo
mente unice de veselie, 
acum, aici, în încăperile 
strălucind de curăţenie, 
încărcate de jucării, ei 
se simt în largul lor. 
Claudiu Jacotă are abia 
un an şi trei luni şi-i 
dispus la joacă nevoie 
mare. Iosif Szalacs, Geor- 
ge Buta-, Bianca Balaj,

Liana Niţu, Daniel Că- 
lăraşu, fiecare e cu ju
căriile şi jocurile prefe
rate, iar infirmierele Me- 
linda Moldoveanu şi Eli- 
sabeta Bedovan (care e, 
de fapt, spălătoreasă) 
sunt numai ochi, atenţie 
şi dragoste.

In această vară, mini- 
creşa din Aninoasa va a- 
niversa trei ani de la în
fiinţare. Câtă bucurie a 
adus ea unor părinţi ca
re acum nu mai au grija 
celor mici, de dimineaţă, 
de când pleacă la mun
că şi până seara I Dna 
dr. Elena Săvulea, me
dic specialist de medici
nă generală, este recu
noscută pentru probita
tea şi conduita profesio
nală în coordonarea mun
cii de aici. Asociaţia me
dicilor pentru Valea Jiu
lui „Corsolidaritâ", care

a contribuit cu materiale 
(paturi, lenjerie, hăinu
ţe, încălţăminte, veselă) 
la organizarea creşei, vi
ne anual aici cu alimen
te, jucării şi, desigur, 
mulţumirea ei e eviden
tă. Personalul — Elena 
Munteanu (asistent şef), 
Mariana Dobre, Mihae- 
la Călăraşu, Melinda Mol
doveanu (infirmiere), Eli- 
sabeta Bedovan (spălă
toreasă), Mariana Oneţ 
(îngrijitor), mame la 
rândul lor, au făcut din 
încăperile creşei a doua 
lor casă. Ambianţa e în
tregită de. desenele şi pic
turile cu care Daniela 
Pasca — artistul de ma
re talent din localitate 
— a înfrumuseţat saloa
nele, dormitoarele, bu
cătăria, fiecare încăpere. 
Dar munca personalului 
se simte prin tot ceea ce 
el investeşte în sufletele 
copiilor.

LUCIA LICIU
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Acţiuni şi manifestări 
tradiţionale

Grupul de pompieri al 
judeţului Hunedo&ra, la 
'niţiativa dlul eolonel 
Gheorghe Marcu, şeful 
Inspecţiei Judeţene pentru 
Prevenirea Incendiilor, 
şi-a propus să organizeze 
mari manifestări de reac
tualizare a unor obiceiuri 
şi tradiţii locale, legate de 
activitatea formaţiilor de 
pompieri civili din toate 
localităţile judeţului nos
tru. Gum ctanuna Baia 
de Criş are atestată do
cumentar, prin statutul de 
funcţionare din 31 iulie 
1881, Una din cele fcfâî 
vechi formaţii voluntare 
de pompieri civili din 
judeţ, ei U revine impor
tanta misiune de a fi ca
pul de afiş al acestor in
teresante şl eficiente ac
ţiuni instnictiv-distractive.

La iniţiativa şl cu spri
jinul Grupului de pom
pieri al jodsîţului Hune
doara, in colaborare cu 
factorii de decizie ai co
munei, Primăria şi Con
siliul local, sub egida pa
troanei popasului turistic 
„Nu mă uita", ziua de 
11 iulie 1993 va fi dedi

cată sărbătoririi formaţiei 
civile de- pompieri volun
tari din Baia de Criş, care 
sărbătoreşte 112 ani de 
la înfiinţare. Acţiunea se 
doreşte o reinnodare a 
vechilor tradiţii din pă
durea Bourle, a Mălaiu
lui pompierilor, organizat 
in luna iulie, după tradi
ţia serbării® câmpeneşti. 
Manifestările vor începe; 
la ora 13 cu un simpozion 
despre tradiţia si istoricul 
formaţiei de pompieri din 
localitate. A fost invitată 
formaţia de muzică popu
lară condusă de Petrişor 
Cristean din Brad. îşi vor 
da concursul, onorând cu 
prezenţa lor, renumitele 
mesagere ale folclorului 
românesc: Sa va Negrean 
şi Maria Tudor. In vede
rea satisfacerii interesului 
npehtru noutatea vesiime i- 
tarâ din vara acestui ah, 
eâî ^  c& *> surpriză pen
tru genul frumos, va avea- 
loc c paradă a modei. Ae- 

ţiunea va continua cu „Ba
lul pompierilor* şi un i- 
ncdit joc de artificii. 1 

LIVID LDCAC1U.
Baia de Cri?

SOCIETATEA COMERCIALA „TRANSLOC" 
S A. DEVA

Str. Depozitelor, nr. 2.
Angajează prin concurs 
t  mecanici auto cu o vechime de minim 

15 ani.
Informaţii suplimentare Ia telefon €23645, 

intre orele 8—12. (535)

POLIŢIA T F—LA POST
CINCI FURTURI 

ŞI UN VIOL

Sunt cercetaţi in stare de 
arest numiţii Constantin O- 
vidiu Plăveţ, de 20 de 
ani, din Zam, Cornel Ma-

x * Tods r i M 19 ani, din 
Deva şi Gheorghe Silagy, 
tot de 18 ani şl tot din 
I eva I-au depistat fc> gara 
Deva poliţiştii TF de aici, 
după ce „trioul vesel" să
vârşise cinci furturi şi un 
viol. Triste „isprăvi" ale 
tinereţii.

CIORDUC... CIORDEA

Daniel Glorduc, de 2$ de 
ani, din Deva, ciordea prin 
Brad Din două I x uinţe a 
sustras mai multe lucruri 
pe care le-a adus in Deva 
spre valorificare. Dar n-a 
fost să fiet Vigilenţi, poli- 
i ţt.- din iV va l-au
descoperit rapid, fiind cer
cetat In stare de arest.

Tot pentru furturi din 
avutul personal şi înşelă
ciune, fiind dat in urmă
rire pe ţară, a fost identi

ficat In gara Deva numi
tul Gomeliu Vuşoă, de 26 
de ani, din Ghevereşu Mare 
— Timiş.

NĂBĂDĂIOŞII

Dinu Bălan este din 
Tân >> i, comuna Băc şl 
lucrează ca lăcăţuş la sta
ţia Simeria — Triaj.. Ner
vos foarte atunci când îşi 
încarcă bateriile cu alcool, 
acostează persoane, profe
rează .injurii şi expresii 
' ilgare la a-Jrcst celor tu» 
preajmă, comite gesturi 
obscene, brutalităţi. Pen
tru asemenea manifestări 
antisociale *» f*,-{ amec dat 
în gara Simeria cu 25 000 
de lei.

Pentru contravenţii si
milare, tot pe fondul con
sumului de alcool şi tot 
pe peronul gării Simeria, 
au fost amendaţi cu câte 
3000 de lei Alexandru Zăi- 
can şi Eduard Gherasim — 
ambii, din oraşul Simeria.

Rubrică realizată de
DUMITRU GHEONEA

I

QUASAR ELECTRO S.R.L. DEVA 

Tel/Fax 095611261 

Vă oferă din stoc s \
î •  Televizoare color GOLDSTAR, MEGA- J 
«VISION *
i •  Instalaţii complete de recepţie satelit t 
; — garanţie 6 luni *
|  — asigurăm montarea la domicilia |

•  Componente ale sistemului de recepţie*
•  Calculatoare de birou cu bandă şi afi-1I

|  Importante reduceri la vânzările en gros. | 
j (7596) j !

REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE 
COMUNALA ŞI LOCATIV A DEVA

Str. Libertăţii, nr. 6

Scoate Ia licitaţie publică, in conformitate 
cu H.G. nr 750/1992, executarea următoarelor 
lucrări de investiţii r

•  „Mărirea capacităţii staţiei de tratare a 
apei Sântămăria-Orlea", cu licitare în data de 
11 august 1993, ora 10.

i  „Dezvoltarea staţiei de epurare a ape
lor uzate în municipiul Deva", cu licitare în 
data de 12 august 1993, ora 10. j

Condiţiile de licitaţie, documentaţia de li
citaţie, data şi ora limită a depunerii ofertelor/ 
forma de plată, precum şi alte relaţii supli
mentare se pot obţine de la sediul R-A.G.C.E. 
Deva, str. Libertăţii, nr. 6, biroul de investiţii- 
dezvoltare, telefon 611243. (533)

PERPETUUM MOBILE 

Caută distribuitor :' j
0r

•  articole papetărie #  şerveţele •  produse 
marca „LIBERO" şl „LIBRESE".

Informaţii la tel. 0997 — 35542. (534)

S.C.„COMVTOR“ S.A. ORĂŞTIE

Organizează licitaţie în 12 iulie 1993, ora 
10, pentru vânzarea următoarelor mijloace fixe:

v ţ
t  fanare metalice buc. 2, cap. 100 tone j  

, #  şasiu. remorci RM2, buc. 20 [
•  pompe evacuare dejecţii, buc 2, capi

lOOmc/h. [
•  grătar beton 185/25/15 cm, buc. 1000.

(7589)

P^nTilET ANUL COMPETIŢIOHAL 1993-1994

PROGRAMUL T U R U L U I lN  D IV IZ IA  N A ŢIO N A LĂ
ETAPA 1 — 15 AUGUST

Dacia Unirea Br. — F.C. Braşov
Dinamo — Steaua
Electroputere — Farul
Poli Timişoara — Univ. Craiova
Ceahlăul — Progresul
„U“ Cluj — Rapid
U.T.A. — Petrolul
Inter Sibiu — Oţelul Galaţi
Sp. Studenţesc — Gloria Bistriţa

ETAPA a ll-a  — 22 AUGUST

F.C. Braşov — Dinamo
Steaua — Electroputere
Farul — Poli Timişoara
Univ. Craiova — „U“ Cluj
Progresul — U .T A
Rapid — Ceahlăul
Petrolul — Inter Sibiu
Oţelul Galaţi — Sp. Studenţesc
Gloria Bistriţa — Dacia Unirea Br.

ETAPA a IlI-a — 29 AUGUST

Dacia Unirea Br. — Oţelul Galaţi 
Dinamo — Gloria Bistriţa 
Electroputere — F.C. Braşov.
Ceahlăul — Univ. Craiova'
„U“ Cluj — Poli Timişoara 
U.T.A. — Rapid 
Inter Sibiu — Progresul 
Sp. Studenţesc — Petrolul 
Steaua — Farul

ETAPA a IV-a — 1 SEPTEMBRIE

Poli Timişoara — Ceahlăul 
F.C. Braşov — Steaua 
Farul — „U“ Cluj 
Univ. Craiova — U.T.A.
Progresul — Sp. Studenţesc 
Rapid — Inter Sibiu 
Petrolul — Dacia Unirea Br.
Oţelul Galaţi — Dinamo 
Gloria Bistriţa — Electroputere

ETAPA a V-a — 11-12 SEPTEMBRIE
Dacia Unirea Br. — Progresul 
Dinamo — Petrolul 
Electroputere — Oţelul Galaţi 
Ceahlăul — „U" Cluj 
U.T.A. — Poli Timişoara 
Inter Sibiu — Univ. Craiova 
Sp. Studenţesc — Rapid 
F.C. Braşov — Farul 
Steaua — Gloria Bistriţa

ETAPA a Vl-a — 19 SEPTEMBRIE
Poli Timişoara — Inter Sibiu 
„U“ Cluj — U.T.A.
Farul — Ceahlăul 
Univ. Craiova — Sp. Studenţesc 
Progresul — Dinamo 
Rapid — Dacia Unirea Br.
Petrolul — Electroputere 
Oţelul Galaţi — Steaua 
Gloria Bistriţa — F.C. Braşov.

ETAPA a Vll-a — 25-26 SEPTEMBRIE
Dacia Unirea Br. — Univ. Craiova 
Dinamo — Rapid 
Electroputere — Progresul 
U.T.A. — Ceahlăul.
Inter Sibiu — „U" Cluj 
Sp. Studenţesc — Poli Timişoara 
F.C. Braşov — Oţelul Galaţi 
Steaua — Petrolul 
Gloria Bistriţa — Farul

ETAPA a VlII-a — 3 OCTOMBRIE

Poli Timişoara — Dacia Unirea Br. 
Ceahlăul — Inter Sibiu 
„U“ Cluj — Sp. Studenţesc 
Farul — U.T.A.
Univ. Craiova — Dinamo 
Progresul —, Steaua 
Rapid — Electroputerd 
Petrolul — F.C. Braşov 
Oţelul Galaţi — Gloria Bistriţa

ETAPA a iX-a — 6 OCTOMBRIE

Dacia Unirea Br. — „U“ Cluj 
Dinamo — Poli Timişoara 
Electroputere — Univ. Craioya

Inter Sibiu — U.T.A.
Sp. Studenţesc — Ceahlăul 
F.C. Braşov — Progresul 
Steaua — Rapid 
Oţelul — Farul 
Gloria Bistriţa — Petrolul.

ETAPA a X-a — 16-17 OCTOMBRIE

Poli Timişoara — Electroputere 
Ceahlăul — Dacia Unirea Br.
„U“ Cluj — Dinamo 
U.T.A. — Sp. Studenţesc 
Farul — Inter Sibiu 
Univ. Craiova — Steaua 
Progresul — Gloria Bistriţa 
Rapid — F.C. Braşov 
Petrolul — Oţelul Galaţi

ETAPA a Xl-a — 23-24 OCTOMBRIE

Dacia Unirea Br. — U.T.A.
Dinamo — Ceahlăul 
Electroputere — „U" Cluj 
Sp. Studenţesc — Inter Sibiu 
F.C. Braşov — Univ. Craiova 
Steaua — Poli Timişoara 
Petrolul — Farul 
Oţelul Galaţi — Progresul 
Gloria Bistriţa — Rapid

ETAPA a Xll-a — 30-31 OCTOMBRIE

Poli Timişoara — F.C. Braşov
Ceahlăul — Electroputere
„U“ Cluj — Steaua
U.T.A. — Dinamo
Inter Sibiu — Dacia Unirea Br
Farul — Sp. Studenţesc
Univ. Craiova — Gloria Bistriţa
Progresul — Petrolul
Rapid — Oţelul Galaţi

ETAPA a XlII-a — 7 NOIEMBRIE

Dacia Unirea Br. — Sp. Studenţesc 
Dinamo — Inter Sibiu 
Electroputere — U.T.A.
F.C. Braşov — „U“ Cluj 
Steaua — Ceahlăul 
Progresul — Farul , -

Petrolul — Rapid
Oţelul Galaţi — Univ. Craiova i/T
Gloria Bistriţa — Poli Timişoara ^

ETAPA a XlV-a — 14 NOIEMBRIE'

Dacia — Unirea Br, — Farul
Poli Timişoara — Oţelul Galaţi •*
Ceahlăul —• F.C. ̂ Braşov
„U“ Cluj — Gloria Bistriţa
U.T.A. — Steaua
Inter Sibiu — Electroputere
Sp. Studenţesc — Dinamo
Univ. Craiova — Petrolul
Rapid — Progresul ,

ETAPA a XV-a — 20-21 NOIEMBRIE

Dinamo — Dacia Unirea Br. K
Electroputere — Sp. Studenţesc 
F.C. Braşov — U.T.A.
Steaua — Inter Sibiu 
Farul — Rapid 
Progresul — Univ. Craiova 
Petrolul — Poli Timişoara 
Oţelul Galaţi — „U“ Cluj 
Gloria Bistriţa — Ceahlăul

ETAPA a XVI-a — 28 NOIEMBRIE

Dacia Unirea Br. — Electroputere 
Dinamo — Farul 
Poli Timişoara — Progresul 
Ceahlăul — Oţelul Galaţi ‘
„U“ Cluj — Petrolul 
U.T.A. — Gloria Bistriţa 

'inter Sibiu — F.C. Braşov 
Sp. Studenţesc — Steaua 
Univ. Craiova — Rapid j

ETAPA a XVII-a — 4-5 DECEMBRIE

Electroputere — Dinamo 
F.C. Braşov — Sp. Studenţesc 
Steaua — Dacia Unirea Br.
Farul — Univ. Craiova 
Progresul —- „U" Cluj 
Rapid — Poli Timişoara 
Petrolul — Ceahlăul 
OţdUi 1 “ t . fc-
Gloria Bistriţa — inter Sibiu
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i VANZAR1-
f  ; ., CUMPĂRĂRI /
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I ■ 4  "Vând Volkswagen Pa- 

ssat. Informaţii tel. 613171.
Vând. urgent aparta

m ent 4 camere, confort I„ 
j. cu telefon, 2 'Balcoane tn* 

chise calciu, parchetat, mo- 
|  bllâ .cameră zi, bibliotecă, 

colţar, canapele, fotolii. Te- 
i lefon 620213. (358379)

•  Vând apartament’' patru 
i camere Hunedoara sau 
'* schimb cu. 2—3 camere De. 
f va, telefon 671530.
; t (538935)

•  Vând sau schimb â- 
pwrtament 2 camere, pro-

- state Călan cu Deva
* Telefon 629537. după ora
' |S. (558898)

•  Vând VolksWagen Jena,
. rulotă neînmatriculabilă, 
|  camionetă VW cu prelaţâc 
ţ frigider, combină. conve- 
|  nabil. Brad, telefon 655087. 
f (558930)
I  •  Vând Renăblt Fuego, 
I preţ negociabil Qrâştie. te- 
: lefon 647255. după o ra l? .

(5589321
. V •  Vând DăCia 1 310 TfcX 
|  (5 viteze), anul fabricaţiei 
; tMO. preţ negociabil-. - De

va. str Liliacului, bl. 22, 
ap. 1. (558947)

•  Vând maşină de cusut
industrială. Deva, str. Ho
ţi*. nt. 304. (558G49)

* . •  Vfind dozator sucuri \ „Comelius", patru capete, 
1 ioc electronic „Jolly Cârd"
K tel. 619526 -  629968
i . . 7 15988871
f - î#  Vând casă,' grădină 
s mare. anexe în Vulişoara.
. «Ut. 624612. (558064)
î 0  Vând garsonieră Geoa- 
t  gîu Bâi, tel. 648107.
I •  Vând parchet de fag, 

fei. 61170®. (538861)
1 *  ■' Vând : autocamionetă 
Volkswagen 245 D, per
fectă stare, autoturism Ford 
Granada, neînmatriculat, an 
fabricaţie 1982. Haţeg, tel. 
777309. (3068)

•  Vând sau "schimb a- 
partament trei camere cu 
apartament două camere, 
Str. Minerului, bl. 21, sc. 
C, ap. 62, tel. 629246.

(558927)
•  Vând remorcă Padeş, 

înmatriculată, marmură 20 
X 20 x 2 cm. Tel. 617703.

(558908)
•  Vând cazan ţuică, 70 

I, motor electric 1,8, cu a- 
briht si moară, pompă, 
came. Tel. 660380. (558916)

•  Vând cameră de luat
vederi „Fischer" şi video 
„Panasonic" noi, tel. 624163, 
după ora 20. (558942)

•  Vând- apartament 2
camere .confort îmbunătă
ţit, bl. 48. et;, 2, . . ap. 69, 
Aicea Grisului, nr. 5, De
va, orele 17—19. (558941).

•  Vând ARO 244 nou, 
set cauciucuri, genţi, ca
mere. Tel. 613690. Deva.

(558963)
•  Vând 1000 buc. ţiglă 

veche. Bretea Mureşană. 
Inf. familia Tomuta.

(558959)
•  Vând Audi 80, stare 

excepţională, VW Transpor- 
ter 1,5 t si caroserie VW

•  Golf, tel. 619571. (558962)
•  Vând casă, anexe, gră

dină. Simeria, G. Coşbuc, 
nr. 25. . (558954)

•  Vând chioşc 2,5/2,5 m,
HOU/ izolat/ferm le, tfl. 
65505?., (5589®)

1 - ' •  Vând tractor U—690, 
stare excepţională, Vorţa, 
m*. .itk  ' ■ (558980)

o Vând etaj, casă 90 
Hunedoara, str. 

Giogca, nr. 1, plus curte 
■Ura® fnp (faţadă‘plata Li
bertăţii). Tel. 099/124146.

. . \  (7678)
Vând .apartament 4 

camere (gaz). Dacia 1.300, 
planetara recondiţionate’ 
preţ, convenabil. Orăştie, 

■ tel. 641951. (558932)
. •  Vând Skoda S 100,

' stare perfectă, set motor
nou, alte piese de schimb, 

’ preţ negociabil, tel. 618630.
- , ; • -V- , 4658014)

•  Vând , sau închiriez 
casă, Central, Deva, tel.

’ 611614. < (558801)
•  Vând urjştjfet aparta

ment Brad. tel. 655310.
(558909)

. ^ yghcl acordeon „Weit-
meister" 130 başi, fel. 
6?8ffâ3. - (558977)

•  Vindem autobuz Ro- 
bur, 21 locuri, fabricaţie

^'făw 4i 17000 Itm Şi Lada 
2104 break, fabricaţie 1966, 

7 stare perfectă, sSimeija, 
, fţişcaria 102. \

•  Consiliul Local Sălaşu 
de Sas organizează licita
ţie publică în vederea în
chirierii sau vânzării mij
loacelor fixe ale fostelor 
C.A.l>.-uri Sălaşu de Sus 
şl Nucşoara, Începând eu 
data de 24 iulie 1993 şi tn 
fiecare zi de luni. până la 
epuizam Informaţii la 
Consiliul Local Sălaşu de

„ Sus. , (558987)
•  Vând Lancia . Therftâ

Turbo Diesel, tel. 624481, 
Deva. (558986)

•  Vând urgent "şi; con
venabil Dacia 1300, av&* 
riatâ, stânga faţă. Siitte- 
ria, tel. 661380, orele 15“

; 21. (558973)
•  Vând garaonferâ," Cdn- 

fort I, proprietate, preţ 
convenabil. Tel. 721731.

(8183)
• ,  Vând apartament 3 

camere, centru civic,
- nedoara, Poştei, 5 A, ap.

87. (8179)
•  Vând Dacia 1310/ ta

ragot şi clarinet, cehoslo
vac. Hunedoara, tel, 7i8Î8?,:

(8180)
0  Vând convenabil insta

laţie parabolică, mârcă da 
prestigiu, Funai color si
gilat. Tel. 722251. (8183j

•  Vând butelie normală 
aragaz, preţ convenabil. 
Hunedoara, tei. 715840.

(8186)
•  Vând maşină de pre

parat sifon, nouă, cu recu
perator de bioxid. Tel, 
713729, după ora 15. (8190)

•  Vând caroserie Dacia
1300, stare perfectă şi Fiat 
1800, pe bucăţi, pentru 
piese schimb, cu motor nou. 
Informaţii Bârcea Mică, 
nr. 66. (8191)

•  Vând urgent Dacia 
1300, convenabil, Deva, 
Bfijan. bl. 61. ap. 89.

? (558979)
■  Vând căţei Boxer ti

grat, pedigree, F.C.I. VW 
Passnt 1984 înmatriculai* 
butelie, televizor color, caut 
de închiriat apartament sau 
garsonieră cu plata anti
cipat. Tel. 617218. (558978)

•  Vând apartament 4 
camere, etaj I, Deva, bdul 
Bălcescu, cameră de luat 
vederi „Panasonic 303“,

bandă Ş/râm piui.Jtereri- j
•MfeHM&fe- Grundig, ...» , preţ. 
convenabil, tel. 626237.

. r  ■ (558985)
•  Vând punte, arcuri 

spate Dacia, cumpăr VW 
POlo avariat. Tel. 623535.

(558988)
•  CtiMpaf casă în Deva

sau împrejurimi. Informaţii 
ţa telefoanele 617985 şi 
612275. (7605)

•  Vând Fiat Fiorino, fa
bricaţie 1985. Tel. 714504.

ÎNCHIRIERI
•  Caut garsonieră ne- 

mobilală pentru' închiriat. 
Tel. 615032, după ora 16.

(558970)
•  închiriez apartament

două camere, tel. 616481, 
(orele 16—18). (558986)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Student ftfedltez ma
tematică şl chimie. Infor
maţii tel. 628630.*'

PIERDERI
•  Pierdut legitimaţie de 

serviciu; pe numtie , Pur- 
carU AlejcandrtnăijC^bfiela, 
eliberată de Direcţia ’Sani-

- tară a jud. Hunedoara. O 
declar nulă. (6492)

•  Pierdut carnet şotner 
pe numele Blaga Lucian.

, Se declară nul. (558943)

COMEMORĂRI

•  Cu adâncă durere 
în suflet soţia Viorica, 
fiul Cristian anunţă 
în data de 9 iulie îm
plinirea a 4 arii de la 
moartea celui care â 
fost un bun .soţ şi tată

BISTBIAN GRAŢIAN
Te vom păstra veş

nic în sufletele noas
tre. : (558961)

•  în II Iulie 1993, 
se împlinise şase săp
tămâni de când ne-a 
părăsit pentru totdea
una, la numai 23 aţii, 
îatr-un tragic accident, 
schmpa noastră fiică

LENUŢ.& ib im ie  y  
-.cfisătorităSEKEa»

lăsând în urma ei -o 
floare de cinci săptă
mâni. Lăcrămioara • şL 
nemângâiaţi părinţii 
Nicolae şi Maria din 
satul VăHşoara r*

Balşa. ' ,
Te vom plârige me

reu şi nu te vom uita* 
niciodată, Lenuţa dra
gă. • ■ (8008);

ţ‘■ •  Gând urma să-ţi 
înflorească al «. 23-lea 
trandafir în bUclietul ‘ 
vieţii, moartea nemi
loasă ţi l-a sasuds prin-!

accident," 
..dragă . ' ;

LENUŢA IBIMIE * 
lăSând In urma ta o 
floare — Lăcrămioara. 
Nu te vom uita nicio
dată şi te vom plânge/ 
mereu. Sora Ângliţa," 
cumnatul Simion şi 
nepoţii. (8008)'

o  Cu adâncă 
anunţăm împlinirea u- 
nul Sn de la dispariţia 
fulgerătoare dintre noi
a mamei noastre dragi 

LAZAB ANA 
Nu te vom Uita 

niciodată, fiii Daniel, 
Eli, nurorile Marioâra, 
Vali şi nepoţii Dan, 
Marius şi Florina..

(558922)
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S.C. „HORTINA" S.A. DEVA 

,  Str. Horea, nr, 2 ,
ORGANIZEAZĂ:

în ziua de 26., 67. I&03, ora 13, Ia 
uuitâţii, Ucstaţie ' doscWsă pentru inddrierea| 
urrhătoarolor spaţii ««merciale .‘ : . ./ 1

•  mag. nr. i DeVa — str. MSr^tS, paner j
bloc G, In suprafaţă de 110 mp J

•  Bmg. nr. 14 Hunedoara — str. Libertăţii, 4
10, bloc 10, suprafaţă — HS nap * 1

•  mag. 13 Orăştie — str» FrieazuSal, nr. 37, |
suprafaţă 159 mp .
• ■_ Qţ; Spaţiu .T«raş Anlnoasa - » |

loc. Iscronj. situat la parter, bloc C 2, suprafaţă J
u f iir s i ;3 0  mp. 1

■ Licitaţia so (Umanizează potrivit H.G. 1228/ j 
90, 140/91. rcpubJăcatftâ7f/02. J

Participanţii la licitaţia de închiriere a spa* 
ţiilor vor depune la casieria feC» „HofHna“ S.‘A»* 
Deva o garanţie de 10 la sută din valoarea de j 

I începere a licitaţiei sl o taxă de l 5 000 lei până! 
‘ la data de 23. 07. 1993. |
|  Documentaţia. poate l i  cumpărată şi con» >
J sultată la sediul societăţii. 1
I Relaţii se pot obţine la telefon 618256. (537)ţ

1

S.C. STREII L S.A. CĂLAN

Str. A. Vlaicu, nr. 8 Călan, organizează în 
data de 19. 07. 1993. ora 9, licitaţie pentru vân
zarea Unei clădiri, propusă ntru demolare, si
tuată în Tabăra Militară Călan. I

Relaţii se obţin zilnic între orele 8—15 Ia 
tel. 730371 sau 730541, sau fa sediul societăţii.

(536)

! Firma 
deschis o

SNC Calaţi şi-a 
la Deva

MIMMl S.N.C. GALAŢI, firmă de prestigiu 
privind jocurile de întrajutorare, şi-a deschis, 
la cererea unor cetăţeni din oraşul Deva, şi o 
filială în oraşul Deva.

După cum se ştie, din cele 14 firme caro 
au practicat jocuri la Galaţi, am rămas singura

SISTEM I

firmă datorită seriozităţii şi corectitudinii de 
care am dat dovadă faţă de oameni.

Firma noastră practică acest joc de un an, 
având sucursale la Tulcea, Galaţi, Bârlad, Su
ceveni, ■;

Vă aşteptăm, poftiţi cu încredere I 
-  3 LUNI

REGULAMENT DE JOC

I S.C. COMIXT MASTERS S.R.L. !
. D E V A
J Vă invită să vizitaţi noul magazin de pre- i 
|  zentare şi desfacere a mobilei (garnituri dor- j 
î  mitor, sufragerii, camere de tineret cte.), situat | 
l i n  strada A. Muresanu (lângă Casa de Cui-1 
* tură). (7592) !

Depuneri
i e l  s v 1500

Premieri
I e i 12 000

SISTEM II —
30 -zile 

lucrătoare
SISTEM III —

SI STEM IV —

ADRESA FILIALEI 
SCARA A (GARAJ).

3 000 6 000 9 000 15 000 30 000

24 000 48 000 72 000 120 000 240 000

50 000 

400 000
Pentru pensionari, elevi, studenţi» şomeri suma maximă va ft de 
6 000 lei. Premierea se va face la 30 zile lucrătoare şi va fi de 5 
ori suma depusă.
Pentru ajutor de decese se va depune 10 000 lei şi în caz de deces 
persoana înscrisă va primi ajutor de 100 000 lei.
Pentru tineri căsătoriţi se vor depune 50 000 lei şi după patru 
luni de la înscriere vor primi un dormitor (mobilier) sau Ia suma 
de 40 000 lei un frigider de 240 1. La această înscriere sunt limi
tate 50 persoane, la mobilă si 50 persoane la frigidere.

: DEVA, TEL. 095/ 62 03 19. STR. CARPAŢI, NR. 4, BLOC B,

;

/iar editat de S C. „CUVANIUI LIBFR" S.A. J'20'618/1991. Cont 30 70 50601 B.C. Deva Deva, 2700, str. 1 Decembrie. 35. jud. Hunedoara. 
Teieioane : 611275, 612157, 611269, 625904 fax 61806! întreaga răspundere pentru conţinutul artleolelor publicate o poartă autorii acestora.

Tiparul executat la S.C. „POLIDAVA" S.A. DEVA


