
■  MOSCOVA. — Vicc- 
premierul şi ministru] de 
finanţe al Rusiei, Boris 
Fiodorov, a declarat că „va 
cere personal anularea corn. 
pletă a hotărârii Băncii 
centrale de a retrage din 
circulaţie bancnotele emise 
înainte de anul 1993". In
tr-un interviu acordat din 
Boston (S.U.A.) postului de 
radio „Rossia", citat de 
France Presse, Boris Fiodo- 
rov a menţionat că hotă
rârea anunţată de Banca 
centrală şi sancţionată de

primul ministru, Viktor 
Cernomârdin, constituie 
pentru el „o surpriză to
tală" şi că această măsură 
„nu se justifică nici eco
nomic şi nici politic". Ca. 
IHicând decizia Băncii ca 
„dezagreabilă şi inadmisi
bilă", Boris Fiodorov a a- 
fîrmat că, probabil, este 
vorba „de o provocare ce 
urmăreşte erodarea presti
giului statului, al preşedin
telui şi al guvernului". 
.Suntem puşi încă o dată 
într-o situaţie ridicolă în 
faţa lumii" — a încheiat 
ministrul rus al finanţelor,

■  MOSCOVA. — Fre-, 
şedinţele Boris Elţân a a-

nunţat luni importante mo
dificări în ceea ce priveş
te condiţiile de schimbare 
a vechilor bancnote, dar 
S-a declarat de acord cu 
decizia Băncii centrale dc 
a retrage din circulaţie bi
letele imprimate înainte de 
1993. Intr-o declaraţie a 
preşedinţiei, transmisă de 
France Presse, se arată 
că Boris Elţân a hotărât 
prelungirea termenului de 
schimbârc a bancnotelor 
vechi până la sfârşitul lu
nii august. Totodată, suma 
limită care Va putea fi 
schimbată a fost mărită de 
la 35 000 la 100 000 ruble, 
fn plus, se arată în decla
raţie, vor putea fi nelimi

tat schimbate bancnotele 
dih 1992 de 10 000 ruble, 
precizează France Presse.

■  CHIŞINAU. — In le
gătură cu decizia Bănţii 
centrale a Federaţiei Ruse 
de a scoate din circulaţie 
bancnotele emise între a- 
nii 1961—1992. Consiliul 
Administrativ al Băncii 
Naţionale a Moldovei a 
hotărât să nu mai fie pri
mite ca mijloace de plată 
biletele bancare de 200, 
500, 1000 şi 5 000 ruble, 
aflate în circulaţie pe te
ritoriul Republicii Moldo
va, informează Moldova 
Preş.

In cadrul unei ceremo
nii ce a avut loc ieri 
după-amiază la Consiliul 
Local din Petroşani, dl 
ing. Gheorghe Berea, ce 3 
câştigat scrutinul din 18

In cel de al 
ales, cu peste 51 Ia sută 
din voturile exprimate, dl. 
ing. Gheorghe Berea, can
didat din partea Partidu
lui Unităţii Naţionale Ro-

NOUL PRIMAR AL MUNICIPIULUI 
PETROŞANI A DEPUS JURĂMÂNTUL

iulie a.c., a depus jură
mântul in calitate de pri
mar al municipiului. Rea
mintim că, după suspen
darea fostului primar, în 
Valea Jiului au avut loc 
două tururi de scrutin pen
tru alegerea unui nou pri
mar. Primul tur a fost 
anulat din pricina insu
ficientei participări la vot.

mâne.
La ceremonie au partici

pat dl. Petru Şteolea, de
putat în Parlamentul Româ
niei, reprezentanţi ai Pre
fecturii şi ai Consiliului 
Judeţeţan, primari ai loca
lităţilor din Valea Jiului, 
consilieri ai Consiliului 
Local Petroşani, ziarişti, 
alţi invitaţi. (TR. B.).
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CĂLDURA DIN APARTAM ENTE ( I )
Pentru a risipi interpretă

rile eronate, ce se fac de 
către unele persoane neavi. 
zate, în legătură cu asi
gurarea căldurii şi a apei 
calde menajere necesare a- 
partamentelor n o a s tre ,  
ne-am adresat dlui dr. 
ing. Florea Bereş, direc
tor general al Filialei „RE- 
NEL“ Mintia, unitate care 
asigură agentul termic pen
tru oraşele Deva şi Brad, 
respectiv de ia termocen
tralele Mintia şi Gura- 
barza,

— De ia început, trebuie 
precizat — a spus interlo
cutorul — că este cu totul 
falsă Ideea după care ora
şul Deva se încălzeşte cu 
resursele reziduale rezul
tate din procesul tehno
logic. Căldura reziduală
— respectiv apa de răcire
— nu poate fi sub nici o 
formă utilizată la tertno- 
ficare. deoarece are o tem
peratură scăzută, aceasta, 
în raport de sezon, fiind 
doar cu 8—10 grade Celsius 
mal mare decât tempera
tura normală a apei râu
lui, ceea ce înseamnă cir
ca 14 grade C iama şi 36 
—38 grade C vara. Greşit 
consideră, deci, cei ce 
nu cunosc acest aspect, 
că noi încălzim râul Mu
reş In ioc să furnizăm căl
dură pentru apartamen
te. Adevărul este că ter- 
moficarea se realizează prin 
utilizarea căldurii aburu
lui care a lucrat In tur
bine, acesta putând să fie 
folosit pentru a produce 
în continuare energie e. 
lectrică, dacă n-ar fi ne
cesar să ia destinaţia ga 
agent termic. Mai preci
zez că pentru a avea 55 
grade Celsius la apa caldă 
menajeră, în perioada de 
vară agentul termic are 
temperatura de minim 70 
grade C, iar în timpul ier
nii aceasta trebuie ri
dicată la 110—120 grade 
C. |n aceste condiţii, se 
înţelege că din puterea 
de funcţionare a grupurilor 
sa preia 10—12 la sută pen
tru asigurarea termofieă- 
rli.
, — In legătură cu costu

rile, ee ne puteţi spune ?
— Tariful de livrare a 

energiei termice este sta
bilit prin hotărâre a Gu
vernului- In cazul muni
cipiului Deva, începând de 
»  1 a.c., eostCil este
de 6 500 lei/G cal, deoare
ce magistrala de transport 
fie aparţine nouă, iar la 
Curabarza costul este de 
6 Iei/G cal, magistrala 
aparţinând E.G.O.L, Brad.

De menţionat că din acest 
tarif 150 lei/G cal repre
zintă o taxă fixă percepu. 
tă la nivelul RENEL pen
tru dezvoltarea termofi- 
cării.

Având în vedere preţu
rile actuale ce se practi
că, în luna iunie a.c. tâ-

Ce ne 
spune 

furnizorul ?
riful pentru energia ter
mică la Termocentrala Min
tia a fost de 10046 lei/ 
G cal, din care 9464 lei 
(deci peste 90 la sută din 
total ~  n.n.) îl reprezintă 
costul combustibilului şi 
transportul acestuia. Ca 
urmare, numai în lttna iu
nie am înregistrat o pier, 
dere de peste 49 de mili
oane de lei, la produce
rea energiei termice livrate 
de la Mintia, şi peste 33 
de milioane de toi de la 
Gurabarza (ale! costul unei 
Gcal depăşind • 28 000 toi 
— n.n.).

Pe semestrul X al acestui 
an, când a fost subvenţio
nată, energia termică a 
costat 5834 lei/G cal la pro
ducător şi s-a livrat, îr* 
medie, cu 3 987 lei/G cal, 
preluându-se o pierdere de 
peste 078 de milioane de toi, 
pierdere ce afeetează pre
ţul de cost al energiei e* 
toctrice.

Mai menţionăm că, până 
acum, supt neîncasaţi peste 
550 de milioane de lei de 
la R.A.G.C.L. Deva şi 70 
de milioane de lei de la 
E.G.C.L. Brad.

Perspectiva este şi mai

îngrijorătoare, deoarece 
este anunţată intenţia de 
creştere a' preţului la căr
bunele din Valea Jiului, 
întrucât preţul prin H G. 
este stabilit la 9 000 lei/ 
G cal, orice diferenţă re
zultată la întreţinere şi 
reparare reţele, pierderi la 
transport (0,5 grade C/km) 
fiind suportată de către 
noi.
. — Ce alte precizări doriţi 
să faceţi ?

— In perioada 1—31 au
gust a.c., se întrerupe fur
nizarea energiei termice, 
fiind necesare verificări şi 
revizii la reţele, începând 
de la turbină până la 
punctele termice. Acolo 
Unde sunt probleme nevral-

fice, se scot la vedere con.
uctelfe vechi, pentru re

paraţii şi revizii alocân- 
du-se peste 400 de mili
oane de toi.

Ţinând seama de cele 
subliniate în cadrul discu
ţiei, se desprinde cu cla
ritate că povara ce o vom 
suporta cu încălzirea (la 
Un apartament convenţio
nal consumul de energie 
termică este în medie de 
12 Geal/an, ceea ce înseam
nă costuri de 108 000 lei «-* 
n.n,) are la origine exis
tenţa unui raport necoreş- 
punzător între salarii şir 
pensii şi tarifele ce sunt 
Stabilite, acestea din urmă 
având totuşi acoperire, 
luând în considerare ele
mentele ee determină for
marea costurilor reale.- oIntr-un număr viitor al 
ziarului nostru vom abor
da şi punctul de vedere 
pi R.A.G.C.L. Deva în le
gătură eu această proble
mă.

NICOLAE TÂRCOB

Abonamentele la ziarul „Cuvântul liber" \ 
pentru luna august se fac la oficiile poştale, fac- \ 
torii poştali şi difuzor» de presă, până la data ţ 
de 29 iulie a.c. inclusiv.

Costul unui abonament este de 350 Ici, la 
care se adaugă taxele poştale. ţ

V i v a t ,  v i v a t  d r a g o s t e a
Ideea spectacolului ti

nerilor maghiari din Szol- 
nok este generoasă. Ge
nericul „Vivat, vivat dra
gostea" exprimă fără echi
voc intenţia de apropie
re şi prietenie, bine sus
ţinută de momentele pro
gramului artistic. Des
chis prin poe2ia lui Ni- 
chita Stănescu „Necuvin- 
tele", recitată în română 
şi maghiară (tipărită şi 
pa Invitaţia program), 
spectacolul a continuat 
cu momentul „Trăiască, 
trăiască dragostea", pen
tru ca după o demonstra
ţie de ritm şl melodie să 
se încheie cu un alt ta- 
blou-simbol, intitulat „Fiţi 
buni daeă puteţi", urmat 
de aceeaşi melodie — 
generic.

Elevi la licee din Szol- 
nok, tinerii interpreţi au 
prezentat un program fru
mos. Au lăsat o impre
sie plăcută publicului 
(din păcate nu prea nu
meros) atât timbrul vo
cilor fetelor cât şi acu
rateţea interpretării, in
diferent că a fost vorba 
de muzică din folclorul 
maghiar sau fragmente de 
operă-rock. Tânărul Gal 
Gabor a făcut dovada nu 
doar a talentului inter
pretativ (a cântat Ia a- 
cordeon şi sintetizator}- 
ci şi componistic, prezen
tând în spectacol creaţii 
proprii. O remarcă a- 
parte merită cele două 

VIORICA ROMAN

(Continuare In pag. a 2-a)

—* Cum poţi să ceri mfiaa fiicei mele, 
când ştii că eşti plin do datorii?

<— Cunoaşteţi altă soluţie ?

*—*—*—♦

ÎNTREBĂRI

•  CE SE ÎNTÂMPLA 
CU magazinul 
SĂTESC ?

Iată o întrebare pe 
care şi-o pun cu du
rere cei 18 oameni în 
vârstă de peste 65 de 
ani, ce locuiesc în sa
tul Valea Arsului, co
muna Crişcior. Pur
tătorul lor de cuvânt, 
moş Petru Demean, 
în vârstă de 82 de arii, 
ne scrie că aceşti să
teni nu înţeleg de ce 
îi pedepseşte preşedin
tele cooperativei de 
consum, că la vârsta 
lor să străbată zilnic 
câte 14 km pentru a-şi 
procura pâinea nece
sară. în scrisoare ne 
mai scrie că se află 
în stare jalnică atât 
şcoala, cât şi căminul 
din localitate. Primă
ria n-are, oare, nimic 
de spus despre aceste 
aspecte ?

•  UNDE SUNT 
COMBINELE?

Iată o întrebare ve
nită din raza agrome- 
eurilor Ilia şi, Baia de 
Criş, unde grâul tre
buie recoltat şi nu sunt 
suficiente mijloace de 
seceriş. Situaţia res
pectivă comportă dis
cuţii suplimentare de
oarece, pe de o parte, 
mulţi particulari so
licită acum combine, 
dar nu asigură de lu
cru, pe bază de con
tract, permanent, uti
lajelor agricole din do
tare, ceea ce obligă 
agromecurile să cau
te activităţi agricole 
şi in alte judeţe în
vecinate. în plus, ş-a 
ivit aspeetul că tn li
nele zone îşi oferă 
serviciile. Ia preţuri 
mai scăzute, agronie- 
curi din judeţele ve
cine. Există, deci, o 
concurenţa din care 
reiese limpede, pro
ducătorul agricol nu 
prea are de câştigat. 
(N.T.).

©  SECERIŞ LA BĂCEA.
Zece ţăranj din şatuî Bacea ** 
comuna 1% au pus m |nă de 
la mână şi au cumpărat O com
bină cu care işi recoltează acum 
linguri grâul de pe suprafeţele 
ee le deţin. De asemenea, ei 
prestează lucrări de seceriş şi le 
alţi consăteni, la preturi tnei 
mici decât percepe „ACROMEC" 
Ilia. (D.O.).

© TORT PE ÎNGHEŢATA.
Da comandă, unitatea g.O, „Jtfp- 
ne" 5.R.L. din Piaţa Devei, o

feră torturi de îngheţată asorta
tă pentru acasă. Asortarea se 
compune după cerinţele clientu
lui : banane, kiwi, - vanilie, căp
şuni etc. Pe lângă promptitu
dinea servirii pe loc şi comen
zile pentru acasă sunt onorate 
la fol. (GII. I. N.).

© SE ÎNMÂNEAZĂ TITLU
RILE PE PROPRIETATE. DUPă 
emn ne-a spus dl. Oyidiw Popa, 
vieeprimar al oraşului Sifneria, 
până în prezent au fost înmâ
nai# titlurile da proprietate a- 
supra pământului, conform Le
gii fondului funciar, unui număr 
de 17 cetăţeni din Bâreea Mă?# 
Şi 57 din Şăujcşţi. Acţiunea şe 
ăfiâ In desfăşurare în satele 
Sântandrei, Simeria Veche, Uroi,

Cărpiniş, precum 
Simeriâ. (X. J.).

şi în oraşul

0  ANUNŢ. După cum am 
fost informaţi, Filiala P.N.Ţ.C.D. 
Deva adresează cetăţenilor care 
nil sunt mulţumiţi de felul în 
care s-a aplicat Legea nr. 18/ 
1991 e fondului funciar că pot 
semna, la sediile filialelor, lis
tele în baza cărora se va cere 
modificarea sus-amintitei - legi. 
(GH. P.).

© HOŢII DE FRAŢI. QyidiU 
Mârza şi Florin Mârza din De
va, fraţi, ambii elevi, s-au gân
dit că n-ar fi răi} să-şi fac# rost 
de ceya banj pfjjtru yâeanţă. 
Nu le-a trecut prin cap câ ar 
putea să-l câştige cinşţit, prin

muncă. S-au apucat deci de furat. 
Aşa că, într-o noapte, au spart 
magazinul nr. 11, aparţinând de 
S.e. „Cetate" Deva, plecând cu 
bunuri în valoare de 94 000 tei. 
N-au ajuns însă departe. (V. N.).

© „ŞOFERUL". loan Merin. 
dorfean se dădea mare şofer prin 
Călan. Numai că domnul nu 
avea permis de conducere ! Când 
a fost stopat de poliţie condu
cea propriul autoturism care, 
la rându-i, nu era înmatriculat 
(V.N.).

------——■ssmm
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Economia naţională se 
confruntă -cu multiple şi 
grave probleme şi aceasta 
din diverse puncte de ve
dere — comenzi, şomaj teh
nic, blocaj economic-fi- 
nanciar —, conjunctură în 
care nici „Rompiro" Orăş- 
ţie nu rămâne în afara 
acestor dificultăţi.

Din păcate, utilajele din 
dotare rm permit o reorien- 
tare rapidă la alte nece
sităţi, iar condiţiile ac
tuale de austeritate ale,bu
getului au profunde im
plicaţii şi aici. 30 la sută 
din personalul întreprin
derii se află în şomaj teh
nic, cu 60 la sută din sala
riul de încadrare.

Momentul economicd- 
financiar actual are im
plicaţii directe inclusiv în 
cercetare, pentru a se găsi 
şi alte soluţii de depăşire 
mai rapidă a dificultăţi
lor.

Pornind însă de la pre
misa că această regie a 
fost constituită pentru apă
rarea ţării, după cum re
leva dl Horaţiu Suciu, di
rectorul sucursalei Orăştie, 
„avem datoria morală să 
menţinem specialiştii. Deşi, 
prin Hotărârea Guvernu
lui, s-a spus că vom fi 
subvenţionaţi, până în pre

zent reuşim să supravie
ţuim doar pe propriile 
puteri, iar din personalul 
pe care l-am avut iniţial 
nu am redus decât apro
ximativ 150 de angajaţi".

mentele de sărbătoare ale 
românului, desigur cu avi
zul compartimentului de 
specialitate al Ministerului 
de Interne, accept pe care 
l-am primit în decembrie

Prezent si viitor ia
• . << n  ~  i*„Rompiro Orăştie

— Dle director, după 
cum se ştie, în ultima pe
rioadă, „Rompiro" produce 
o gamă variată de jocuri 
de artificii, pentru mo
mente deosebtie. Legat de 
acestea, s-au purtat discu
ţii contradictorii, inclusiv 
din partea mass-mediei.

— Cred că este bineve
nită o asemenea discuţie, 
mai cu seamă că au exis
tat diverse opinii legate 
de jocurile de artificii, în 
special de cele cU capsă de 
iniţiere — microrachete. 
încă de acum doi ani, 
ne-am gândit să realizăm 
aceste produse pentru mo-

1991. Anul trecut în ţară 
au fost câteva situaţii de 
confiscare a jocurilor de 
artificii — deşi pe piaţa 
românească s-au vândut 
microrachete din import, . 
China, la un preţ de şase 
ori mai mare, fără a se 
sesiza totuşi cineva. (Dar, 
probabil, interesele unora 
sunt mai mari şi vizează 
limitarea pas cu pas a 
ceea ce.se produce în ţară
— n .n .) ...........

Intervenţiile la Paria, 
ment, la cele două comisii 
de apărare — conduse de 
dnii Radu Timofte şi Pe

tre Roman, prin care se 
solicită introducerea în 
noua lege referitoare la 
regimul armelor a unui 
paragraf, care să lămu
rească statutul jocurilor de 
artificii de folosinţă in- 
dividuală, a rămas până în 
prezent doar la stadiul de 
apel, neprimindu-se nici 
un fel de răspuns.

Din dialogul pe care 
l-am avut cu dl director 
Horaţiu Suciu, am mai 
reţinut eforturile specia
liştilor de a omologa două 
noi produse, cu perspective 
largi, care vor da cât de 
cât o şansă întreprinderii 
de a supravieţui în mo
mentele critice, jocurile de 
artificii ridicându-se în 
prezent la 10 Ia sută, iar 
realizarea noilor produse 
va permite depăşirea a- 
cestui procent din total 
producţie.

Dincolo de dificultăţile 
existente în economie, im
plicit la sucursala „Rom- 
piro“ Orăştie, rămâne de 
apreciat efortul unui co
lectiv de muncă, tânăr de 
altfel, media fiind undeva 
la 33—34 de ani, de a de
păşi momentele grele alo 
prezentului.

CORNEL l'OENAR

PĂŢANIILE UNUI OM CUMSECADE
Am un amic vechi, om 

tare cumsecade, cu care, 
ori de câte ori ne întâl
nim, nu mai terminăm 
discuţiile. Vorbeşte mai 
ales el, eu ascult şi 
tare-mi place cum poves
teşte — cu aplomb şi cu 
umor. Dăunăzi, ne-am 
întâlnit în centrul Devei 
şi, firesc, l-am întrebat:

'— Ce mai faci ?
A stat câteva clipe pe 

gânduri, apoi a zis :
— Oho, de când nu 

ne-am văzut am păţit o 
groază de lucruri. Stai 
să-ţi povestesc...

Ne-am tras la umbra 
unui zid şi amicul mi-a 
povestit cele ce urmează

După decembrie 1989 
s-a privatizat, dar treaba 
n-a ţinut, aşa că a re
nunţat. A auzit că o fir
mă particulară din Deva 
— ce aparţine unui fosi 
şef de secţie a fostei ju
deţene de partid, a fostei 
directoare adjuncte a fos
tei întreprinderi de mo- 
rărit şi panificaţie, pe 
care subalternii au alun
gat-o prin 1990 (ziarul 
nostru a scris despre caz) 
şi încă unui ins care nu 
ştim ce a fost — numele 
lor n a  contează, deşi, 
poate, ar merita a fi cu
noscut — are un camion 
fără şofer. Amicul s-a 
prezentat' la patroni şi a 
întrebat dacă nu îi an- 
gaj cază. . ■ . ,,,

— Ba da, s-a răspuns, 
dacă te asociezi cu 500 000 
de lei.

TENTATIVA 
DE OMOR

Doi prieteni s-au apu
cat într-o zi de băut. Şi 
au băut ei până s-au luat 
la harţă. De aici, până la 
bătaie, nu-x mult. Şi dăi, 
şi luptă... Treaba-i că 
acum Ovidiu Bud, din 
Petrila, este arestat si 
cercetat pentru tentati
vă de omor asupra prie
tenului său, Stelian Cure-

— Atâţia bani n-am. 
Vreo 350000 aş puthr» 
aduce.

— Adu-i şi treaba e 
rezolvată.

Au- urmat o seamă de 
formalităţi greoaie, omul 
şi-a făcut ipotecă pe a- 
partament şi pe ce avea în

seamă de lucruri care nu 
i-au plăcut şi le-a adus 
la cunoştinţa patronilor: 
că berea de Câmpeni e 
apă chioară, din care ca
uză la Certej s-a iscat 
scandal ce s-a lăsat cu 
pagube de ambalaj, că 
la sticlele cu lichior de

PATRONII, PREŢURILE ŞI SALARIILE

el. Când a dus banii, a 
vorbit iarăşi cu patronii:

— M-am âsociatr dar 
eu lucrez efectiv la vo
lan, în plus o să am şi 
gestiunea mărfurilor ce 
le transport. Aţi putea 
.să-mi daţi salariu ?

— Cât?
— 250 de lei pe oră.
— Două sute.
Omul a acceptat şi a 

început treaba. Cu ma
şina ducea .marfă de 
colo-colo, căci firma pro
ducea pâine, îmbutelia 
răcoritoare şi se ocupa şi 
de comerţul en-gros. Tot 
ce făcea îşi nota conştiin
cios. Intr-o zi, l-a văzut 
patronul cel mare (fostul, 
şef de secţie) şi la între
bat : ,■

— Ce-ţi tot notezi a- 
colo ?

— Păi, unde-am fost, 
ce am transportat...

— Lasă, nu-i nevoie de 
aşa ceva.

Amicul meu n-a ac
ceptat sfatuL Umblând . 
foarte mult, a observat o

cireşe se aplică un adaos 
comercial mult prea 
mare, că în unitatea din 
Micro 15 mizeria se sim-, 
te la ea acasă şi altele, 
şi altele.

Astea nu-s treburile 
dumitale, i ' ş-a spus.
, — Ba sunt, că şi eu 
am adus bani în firmă.

După o lună de muncă, 
amicul meu s-a dus la 
doamna patroană (fosta 
directoare adjunctă).
, Aş avea nevoie de 
nişte bani, că se căsăto
reşte fata. Vă rog să-mi 
daţi salariul pe luna mun
cită.

— Ce salariu ? a sărit 
doamna.

— Cu care ne-am în
ţeles, 200 de lei pe oră.

— Ai vreo hârtie scri
să ?

— Am făcut la început 
şi a rămas la dvs.

Patroana s-a făcut că 
răscoleşte prin hârtii, dar 
bineînţeles că n-a găsit 
ce-a căutat, I-a zis şo
ferului să vină lunea

următoare şi omul s-a 
învoit. Luni l-a luat cu 
alte alea — ba că firma 
n-are bani lichizi, ba să 
mai aştepte, ba că una- 
alta. Amicul meu s-a în
furiat şi a luat-o pe pa
troană de piept, dar şi-a 
dat seama că nu face 
bine şi şi-a oprit gestul. 
A luat cheile şi talonul 
de înmatriculare ale ca
mionului şi a plecat fu
rios foc. Seara l-a căutat 
acasă patronul cel mare.

— Uite, ţi-am adus sa
lariul, dă-mi cheile de 
la maşină.

Şoferul a numărat ba
nii, după- care a zis :

— Lipsesc vreo 9 000.
— Păi, impozitul pe 

salariu.
— Ne-am înţeles 200 

de lei pe oră, în mână.
— Aşa nu se poate. 

Hai, dă-mi cheile !
Amicul meu i le-a dat, 

dar patronul nu ştia a- 
tunci că el luase şi talo
nul de înmatriculare.

— Şi — l-am întrebat 
când a terminat de po
vestit — ce ai de gând 
să faci în continuare ?

— Banii sunt la ei, ta
lonul la mine, îmi dau, 
le dau.

Astea-s păţaniile amicu
lui meu. Că-s adevărate 
sau nu, nu comentăm. în 
orice caz, dacă cineva are 
replică la ce ne-a poves
tit acel om cumsecade, o 
poate aduce la noi. .

TRAIAN BONDOR

Din dosarele politiei
Iar. A dat băiatul cu 
securea, cu cuţitul, cu ce 
i-a picat la mână...

SE f u r a  s i  d in
CIMITIR

Că sc fură ca-n codru 
în ziua de azi, nu_-i o 
noutate. Nou ar fi poa
te faptul că nici cimiti

rele nu scapă de tâlhari. 
Un exemplu este şi Ianoş 
Santa, care, la 50 de ani, 
n-a găsit ceva mai bun 
de făcut, decât să fure 
plăci de marmură de la 
un cavou din cimitirul 
de pe strada Mihai Emi- 
nescu, din Deva.

A fost, desigur, ares
tat.

DUPĂ ŞASE LUNI
De mai multă vreme, 

Todică Muscă, din Is- 
croni, era căutat de po
liţie. Mai exact, din no
iembrie anul trecut. Reu
şise însă să se tot fofi
leze. Acest lucru doar 
până mai zilele trecute, 
când a fost arestat 
pentru tentativă de viol. 
Totul se plăteşte, nu-i 
aşa ?

S oţiile  p a trio ţilo r  
din T iraspol

Soarta deţinuţilor po
litici din Tiraspol, mas
carada justiţiară la care 
sunt supuşi patrioţii mol
doveni este cunoscută lu
mii întregi. Ca şi batjo
cura cu care sunt tra
taţi nu numai deţinuţii, 
ţintiţi în cuşti ca fiarele 
sălbatice, ci şi familiile 
lor. între soţiile acestor 
patrioţi români, una face 
notă aparte. Dacă majo
ritatea sunt cu moralul 
la pământ, doborâte de 
lipsuri materiale, de gri
ja pentru soarta bărbaţi
lor lor şi a copiilor, ea 
pare de neînfrânt.

Este vorba de soţia lui 
Leşco. Este rusoaică la 
origine, dar asta n-o îm
piedică să apere cauza 
naţională a soţului ei. 
ÎI iubeşte şi ştie că este 
nevinovat. De aceea face 
tot ce-i stă în putinţă 
ca să-i susţină cauza, par
ticipând la toate mani
festările organizate în 
sprijinul patrioţilor mol
doveni. Dna Domnica 
Livescu, membră a Aso
ciaţiei Pro Basarabia şi 
Bucovina, povestea că a 
văzut-o la un marş al 
tăcerii organizat la Chi- 
şinău, în faţa ambasa
dei ruse.

Era mereu în faţă, se 
expunea fără teamă, do

rea să fie văzută -de cât 
mai mulţi ziarişti străini. 
Pare că rusoaica nu se 
teme de nimic. E drept 
că nu are copii; pentru a 
căror viaţă să tremure şi 
că, se pare, nu are nici 
probleme materiale ale 
celorlalte soţii de de
ţinuţi. Are un singur 
gând: să-şi apere băr
batul şi cauza pentru 
care el stă acum închis. 
Nu se ştie exact ce de
mersuri face, nu se ştie 
nici cum reuşeşte, dar 
nimeni nu se îndoieşte 
că ea este cea care îi 
strecoară lui Ilaşcu, în 
cuşca din sala de ju
decată, un mic tricolor, 
mereu altul, nou, proas
păt călcat.

Soţia lui Leşco se de
taşează nu numai între 
soţiile deţinuţilor, prin 
curajul său. Ea se deose
beşte radical şi de ce
lelalte rusofone din zonă. 
înregimentate sub coman
da belicoasei Galina. O 
femeie îndrăzneaţă, o so
ţie îndurerată, ed trăieş
te drama unei duble a- 
partenenţe (la două etnii), 
una moştenită prin naş
tere, cealaltă dobândită 
prin dragoste. Soarta ei 
este legată de a celor 
din cuşcă.

VIORICA ROMAN

V ivat, v ivat dragostea
(Urmare din >pag. I)

perechi de dansatori, din 
grupul de dansuri de so
cietate „Pelikan" din 
Szolnok. Apariţi ile lor 
au adus o pată de cu
loare prin prezenţă sce
nică şi ritm. Tinereţea 
artiştilor amatori, între 
care trebuie amintite şi 
cele două Ildiko, pre
zentatoarele în maghiară 
şi română, a imprimat 
spectacolului un aer de 
seninătate,, iar mesajului 
său sinceritate. Căci nu 
poate suna mai convin
gător îndemnul „trăiască 
dragostea" decât în gura 
unor tineri care inspiră 
şl trăiesc cu intensitate 
şî generozitate acest 
sentiment.

Spectacolul prezentat 
la Deva este inclus în- 
tr-un turneu care are ca 
puncte de oprire locali
tăţile Dezna, Deva, Vic
toria, Bucureşti, Constan
ţa, Ivo şi Odorhei şi şe 
desfăşoară în perioada 20 
iulie — 2 august. Orga
nizatorul acţiunii meni

te să faciliteze cunoaşte
rea reciprocă, înţelegerea 
şi apropierea între cele 
două popoare vecine* este 
partea maghiară a Fun
daţiei Româno—Maghiare 
„Humanitatea" Deva — 
Szolnok. ţ  r ; ■ /

Partea artistică a ac
ţiunii este deschizătorul 
de drum în stabilirea re
laţiilor proiectate, muzi
ca, poezia şi dansul, du
blate de candoarea tine
reţii, legând cu uşuiinţă 
punţi între suflete. Din
colo de mesajul artistic, 
intenţia unor relaţii de 
prietenie, invitaţia de a 
ie întoarce vizita au fost 
avansate în cadrul întâl
nirii dinaintea spectaco
lului de la Primăria Deva 
şi apoi pe scenă, unde în 
final reprezentanţilor ur
bei noastre li s-a oferit 
pâine şi vin, daruri- 
simbol în tradiţia ma
ghiară. Daruri au primit 
şi interpreţii, de la partea 
română a Fundaţiei „Hu
manitatea". Iar spectato
rii au primit un sensibil 
dar de suflet din partea 
tinerilor. interpreţi, j

i I 
_  I

I M P O R T A N T
S-a redeschis activitatea ATELIERULUI 

DE CONFECŢII METALICE ŞI REPARAŢII 
METALICE, situat în drumul naţional Deva — 
Sântuhalm, î n t r e  Fabrica de Mătase şi 
Î.P.S.R.U.M., atelier cu vechi tradiţii, patron 
VESA IACOB

•  Execută pentru dvs, la cele mai scăzu- | 
te preţuri:

• închideri de balcoane ; ,
_ • Pătule pentru depozitat porumb, cu pla- i

sa măruntă de nu pot intra rozătoare;!
• Porţi, garduri, barăci, garaje; I
• Uşi metalice, gratii, ferestre ; J
• Fanare de capacitate .mică ; j
• Orice obiect din profile metalice. j
Informaţii la telefon 62 07 19.
VĂ AŞTEPTĂM ! (CEO) |
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Ş T IR I DIN BRAD
cu  amănuntul

ŞI EN-GROS
Intr-unui din spaţiile 

comerciale din vecinăta
tea pieţei de alimente din 
Grad, doamna Ecaterina 
Alba a deschis -S.C. „Ali
mentara — Universal" 
S.R.L. Aici se vând măr
furi en gros, atât pentru 
societăţile cu capital de 
stat cât şi privat, iar a- 
provizionarea cu pro
duse alimentare — in
dustriale şi chimice este 
suficientă, satisfăcând ce
rinţele. Adaosul comer
cial nu depăşeşte 10 la 
sută. De asemenea, la 
cele două magazine unde 
se desfac produse cu a- 
mănuntul există un bogat 
sortiment de produse a- 
limentare şi nealimenta
re, indigene şi din im
port, la preţuri accesi
bile. încă o remarcă : 
este evidentă politeţea şi 
amabilitatea personalului 
societăţii.

EXPERIENŢA şi
RECEPTIVITATE

Locuitorii oraşului Brad 
îl cunosc de zeci de ani. 
A lucrat ani mulţi până 
a ieşit la pensie, în di
ferite funcţii în cadrul 
cooperativei de consum 
din localitate. Se numeşte 
Viorel Dărăştean, om plin 
de iniţiativă. După ce 
şi-a încheiat activitatea 
în cadrul cooperativei, a 
deschis o unitate privată 
model, în cadrul S. C. 
„DARAŞTEAN — EX
PRES" S.N.C. — mult 
apreciată şi căutată de 
locuitori. Aici, pe lângă 
o cafeluţă, un suc şi „una 
mică", la preţuri acce
sibile, cel care îi trece 
pragul găseşte zilnic vir- 
şli, pizza, langoşe cu 
smântână şi caşcaval, bu
dinci.

La buna experienţă In 
ale comerţului, unde cu 
succes îşi iniţiază şi 
fiul, patronul este re
ceptiv şi sponsorizează pe
riodic sau când este so
licitat în diferite ocazii 
din beneficiile societăţii 
micuţii de la cele trei 
grădiniţe de copii din 
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oraş, trimiţându-le dife
rite dulciuri.
PANA NU DE MULT 

EXISTAU.-
In staţiile de oprire a 

autobuzelor de pe trase
ele urbane şi interur
bane din Crişcior existau, 
până nu de mult, coper
tine, sub care călătorul 
putea să se adăpostească 
de intemperiile vremii. 
Din cele cinci staţii de 
pe raza comunei, abia în 
două mai sunt copertine 
— şi acestea într-o stare 
jalnică, tabla fiind ciurui
tă. Din celelalte staţii 
copertinele au dispărut 
fără ca cineva să se se
sizeze. Le comunicăm 
noi, acum, că o copertir 
nă a fost „transferată" 
peste râul Crişul Alb, 
unde a funcţionat un 
cazan de ţuică şi nimeni 
n-a luat măsuri de re- 
transferare a acesteia la 
locul iniţial. Cetăţenii 
aşteaptă să .se implice 
prin fapte cei în drept 
până vremea permite.

CINE IA 
MASURI ?

în localitatea Crişcior 
există o piaţă de alimen
te lăsată în paragină. De 
mult timp, această piaţă 
este doar cu numele, căci 
nici un producător . nu 
mai calcă pe acolo, pre
ferând să-şi vândă pro
dusele pe marginea şo
selei în condiţii neigie
nice (în zona podului ce 
duce la intrarea în curtea 
uzinei). Pieţei îi trebuie 
câteva reparaţii şi dotări. 
Primăria a uitat însă de 
ea şi nici nu se stră
duieşte să vadă în ce 
condiţii îşi vând produ
cătorii produsele. Dacă 
vă consideraţi depăşiţi de 
importanţa pieţei din 
Crişcior, domnilor de la 
primărie, scoateţi-o la 
licitaţie ca să apuce pe 
mâini mai bune, căci lo
cuitorii comunei, mergând 
după alimente la Brad, 
mai trebuie să suporte şi 
cheltuielile, de transport 
de 180 lei la un drum.

ALEX. JURCA,
Brad
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La Suceava a avut 
loc recent primul „Ate
lier de lucru al arhi
tecţilor şefi din jude
ţe din România şi din 
Republica Moldova". 
Judeţul nostru, mereu 
prezenţă activă la a- 
semenea manifestări, 
a fost reprezentat de 
domnul arhitect Ion 
Constantinescu.

ATELIER 

DE LUCRU AL 

ARHITECŢILOR 

ŞEFI

DE JUDEŢE

Temele supuse dez
baterii :

•  Liniile principale 
ale amenajării terito
riului naţional;

•  Zonele protejate ;
•  Documentele de 

urbanism şi amenaja
rea teritoriului ; <

•  Actele de autorita. 
te în domeniu ale ad
ministraţiei publice lo
cale ;

•  Autorizaţiile de 
construire şi contrac. 
tul privind disciplina 
în urbanism.-

S-au reliefat în cursul 
dezbaterilor o serie de 
posibilităţi de soluţio
nare a marilor proble
me ale urbanismului 
şi amenajării terito
riului, s-au stabilit 
contacte între specia, 
lişti. Cum judeţul 
nostru este înfrăţit cu 
raionul Criuleni din 
Republica Moldova, 
ample schimburi, de 
păreri pe temele în 
dezbatere au avut loc 
între arhitecţii Veaces- 
lav Petru Vatamaniue 
şi Ion ConstantineŞcu.

ION CIOCLEI

MARI REDUCERI DE PREŢURI!
S. C. FARES S. A. ORĂŞTIE 

str. Plantelor, nr. 50

Produce ş livrează în întreaga ţară societăţilor comerciale de stat 
şt particulare concentrate pentru băuturi răcoritoare şi băuturi 
alcoolice :

•  Concentrate: Cola, Kiwi, Orange, Banane, Mango, Ananas,' 
Căpşuni, Piersică

•  Concentrate : Cola, Kiwi, Oran 
suni, Piersică

•  Lichior caise

•  Lichior banane

•  Whisky „Scorilo“
9 Toniplant (tip Bitter suedez)
La aceste preţuri se adaugă 18 la sută TVA.
Concentratele pentru băuturi răcoritoare sunt preparate din arome 

identic naturale, a căror calitate este la nivelul standardelor inter
naţionale şi au un conţinut da zahăr de 65 la sută.

Orice relaţii la telefoanele 095̂ 641940 ; 641941. (590)

st. 0,51 330 Iei/st.

Banane, Mango, Ananas, Căp
vrac 400 lei/kg.

st. 0,5 1 737 lei/st.

st. 0,51 731 lei/st.

st. 0,5 1 1260 lei/st.
st. 0,25 1 411 lei/st.

Dreptul 
la replică

După apariţia în zia
rul nostru din 13 iulie 
a.c. a articolului „Co
rupţia — un fenomen 
banal ?“, am primit 
prin fax, de la Sin
dicatul „Energeticie- 
nilor" din Mintia, o 
scrisoare semnată de 
dl Adolf Mureşan, li
derul acestuia. In scri
soare se precizează că 
„dl preşedinte şl „Pro- 
Democraţia", Ioan Po
pa, nu a dorit res
pectiva conferinţă de 
presă (este vorbă de 
cea intitulată „Corup
ţia — fenomen al pe
rioadei de tranziţie"), 
deoarece nu a invitat 
sindicatele, precum de
clară" (T. B.).

SUCURSALA RÂUL MARE-RETEZAT
Organizează licitaţie pentru predarea în 

locaţie de gestiune a unor utilaje de construc
ţii cu o valoare de aproximativ 120 mii. leir 
simultan cu preluarea execuţiei lucrărilor la 
Şantierul H. C. Băcia, din cadrul investiţiei 
A.H.E. Strei, cu un program de 127 mii. lei idt; 
sem. I I 1993.

Locatarului i se va percepe beneficiul de* 
5 la sută şi cotă de cheltuieli indirecte 12,6 la 
sută.

Ţinerea licitaţiei se va face în data de 27 
august 1993, la sediul Sucursalei din Colonia: 
Brazi. Informaţii suplimentare la biroul teh-= 
nic, telefon 095/770771. (597)

S.C. CONS TOMMY C.S. HUNEDOARA 
str. Ştefan cel Mare, nr. 1, 

telefoane 71 10 04, 7158 42
• Execută construcţii de orice natură
• Confecţii metalice (ferme, grajduri etcjl
• Şarpante din lemn cu ţiglă şi profile 

tablă cutată.
Nu se percepe regie de şantier.

i NOU! MAGAZIN DE ARTICOLE 
j MUZICALE Şl FOTO
| BIBLIOFOR S.A. DEVA
j A N U N Ţ A

| De curând, la Casa Cărţii din Deva, a fost deschis un modern 
! magazin de articole muzicale şi foto.
j

Magazinul „MUZICA" vâ oferă produse ale renumitelor J firme VIVO, AGFA, VATRA şi POLAROID, printre care :

| •  CASETE ÎNREGISTRATE — 150 de titluri cu ultimele nou-
j taţi — Tina Turner, Paula Abdul, Eros Ramazzotti, Ace of Bace, 
! Pink Floyd, Kenny Rogers — Dolly Parton, Sting, Bon Jovi, Kate 
| Bush, Jean Michel Jarre, Vangelis ;

| •  DISCURI FONOGRAFICE — Dumitru Fârcaş, Maria Lâtâ-
* reţu, Nicolae Furdui lancu, Maria Tănase, Angela Buciu, Gheor- 
I ghe Zomfir, Ioana Radu, Mâdălina Manole, Brahms, Beethoven, 
j Vivala'i, Ravel, Strauss, Chopin ;
; •  COMPACT DISCURI

•  APARATURĂ MUZICALĂ
•  ARTICOLE ELECTRICE

j •  FILME FOTO, BATERII
| •  DEVELOPARE FILME Şl MULTIPLICĂRI FOTO
| Magazinul este deschis zilnic intre orele 10—I 8.

Magazinul „Muzica" din Deva vă stă la dispoziţie cu cele mai 
noutăţi discografice şi înregistrări pe casete. Foto r ' - EL I.Ai
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VÂNZARI-
CUMPARASI

•  Vând chiuvetă de bu
cătărie pe stânga. Informa
ţii la telefon 612166.

•  Vând butelie aragaz. 
Informaţii telefon 625196.

•  Vând maşină cusut 
„Singer", stare perfectă, tel. 
612392. str. Bucovinei. 12.

•  Vând apartament 2 
camere, cartier Dacia. Re
laţii la telefon 62 32 37.

1 (559816)
•  Vând convenabil casă 

6 camere, anexe, grădină.
. Informaţii Geoagiu, te- 
’ lefon 250. ■ ,

•  Vând grajd (35x12 m), 
star» bună sau demolabD. 
Beriu, nr. 63 A.

(559488)
•  Vând autoturism Re

nault 18 GTD Diesel, În
matriculat, avariat. Tele
fon 0968/23894.

(559409)
•  V â n d  motocicletă 

„Simpson" sport, adaptat 
cu cutie viteză BMW. Zil
nic. 16—22, telefon 661013.

(559514)
Ş Vând Toyota „Celica" 

avâriată parţial (piese de 
schimb). Simeria, telefon 
(660W&. (559381)

•  Vând butelie aragaz 
normală. Informaţii tele. 
ian 616907, după ora 18.

(559541)
•  Vând microbuz Mer-

bfedes 206 D. Deva, tele
fon 614218. (559383)
j. m Vând uşi furniruite. 
Deva. telefon 626091.

(559515)
•  Vând mobilă (biblio

tecă, sufragerie, dormitor, 
cameră tineret), aragaz. 
Informaţii Deva, telefon 
&20Q& ' (559385)

•  Vând Dacia 1300, sta
re perfectă, preţ 850 000 
le*M*oc iabil, televizor co
lor Germania şi video- 
player nou, preţuri con
venabile. informaţii tele
fon 611618. (559428)

a Vând urgent Opel 
ECadett Caravan, nein scris, 
televizor color Hornypon, 
televizor alb-negru „Dia
mant", 2 cauciucuri 165/13. 
Informaţii telefon 617374, 
Zilnic. (559414)

0  Vând 4 bucăţi anvelo
pe noi 900 x 20, 50 000 lei

bucata. Telefoane 625561, 
626614. (559392) *

•  Vând canapea cu bi
bliotecă, dulap, măsuţă şi 
două fotolii. Simeria, 
661285. (559504)

•  Vând urgent computer 
compatibil, IBM cu docu
mentaţie DOS 50, NC Doc
tor. Informaţii 095/627524, 
între 9—11,30, AM.

(559505)
•  Vând tractor U 650, cm 

remorcă 5 tone. Informa
ţii Orăştie, str. T. Vladl- 
mirescu, nr. 39.

(559508)
•  Vând fân, 5—6 tone. 

Informaţii Orăştie, str. T. 
Vladimirescu, nr. 88.

(559059)
•  Vând în două rate

apartament 2 camere mo
bilat cu tot necesarul unei 
familii, totul în stare foar
te bună (noi), negociabil. 
Deva, 624930, 7—12, 18—
20. (559507)

•  Vând apartament 4 
camere, cărămidă, parter, 
str. Zamfirescu, Deva, te
lefon 624081.

(559498)
•  Vând casă, grădină 

Cozla. Informaţii Deva, Da
cia, bl. 27, ap. 31

(559500)
•  Vând VW Golf, preţ

850 000 lei. Deva, telefon 
615585. (559288)

•  Vând locuinţă Orăştie,
central, pentru spaţiu co
mercial. Deva, telefon 
622673. (559289)

•  Vând maşină automa
tică de spălat şl autouti
litară Renault Trafic Die
sel. Deva, telefon 6Î4193.

(559290)
•  Vând grădină str. 16

Februarie (intrare de pe 
DN 7) Deva, telefon 618481, 
orele 18—22. (559502)

•  Vând boxe Akai, 2x
100 W, HI-FI, calitate ire
proşabilă. Deva, telefon 
612045. (559503)

•  Vând piese motor
Multiear IFA. Mihăileni, 
Bticeş, nr. 158. (559491)

•  Vând frigider 260 1.
Deva, telefon 621376, după 
ora 20. (559473)

•  Vând Moskvici 1 500, 
stare perfectă. Deva, te
lefon 617682, după ora 17.

(559498)
•  Vând casă Deva, te

lefon 617423. (559499)
•  Vând ladă frigorifică 

pe verticală, de 600 1, cu 
consum 250 W, cu serta

re — 4 fotolii mari pe ro
tile. Deva, telefon 614423.

(558459)
•  Vând (schimb cu auto 

plus diferenţă) apartament 
2 camere posibilităţi pri
vatizare. Telefon 625533.

(559492)
•  Vând televizor Sirius, 

Deva, telefon 615285.
•  Vând Daeia 1300 ava

riată. Deva, telefon -612036.
(559543)

•  Vând Audi 80, neîn
matriculat, stare excep
ţională (posibilitate talon). 
Deva, 618228.

(559351)
•  Vând apartament 2

camere, Deva, telefon
611620, după ora 16.

(559465)
•  Vând apartament 2

camere mobilate. Deva, str. 
Minerului, nr. 53, sc. 2, ap. 
48. (559467)

•  Vând maşină Dada.
Informaţii Orăştie, tele
fon 647291. (559468)

•  Vând zece elemenţi
calorifer fontă, pompă apă 
manuală. Brad, telefon 
651866. (559468)

•  Vând urgent aparta
ment 2 camere, Gojdu, preţ 
8 500 DM. Deva, telefon 
627309. (559521)

•  Vând garsonieră, zo
nă centrală, Hunedoara. In
formaţii telefon 617044.

(559522)
•  Vând urgent ARO 244 

D nou şi 5 cauciucuri, 
jenţi şi camere noi. Te
lefon 613690, Deva.

(559525)
•  Vând pian vienez,

coadă scurtă placă bronz, 
2 000 DM. Deva, telefon 
614327. (559526)

•  Vând videoplayer Fu- 
nai, nou, sigilat, teleco
mandă, negociabil. Deva, 
telefon 615201, seara.

(559351)
•  Vând garsonieră, De

va, telefon 629269, după 
ora 16. (559528)

•  Vând casă 3 camere, 
gaz, grădină. Hunedoara, 
str. Romanilor 28. Deva, 
telefon 614428.

(559531)
•  Vând apartament 2

camere, Deva, str. Dada, 
bl. 9, sc. 4, ap. 16, între 
orele 18—22. (559532)

•  Vând garsonieră con
fort I sporit. Deva, Pro
gresului, bl. 03, ap. 2, sea
ra. (559533)

•  Vând garsonieră con
fort I, Deva, Gojdu, Mă- 
răştL Telefon 627230.

(559535)
•  Vând televizor color

Cromatic. Deva, telefon 
616614. (559537)
•  Vând caroserie dubă 

izotermă pentru şasiu Sa- 
viem sau cameră frigorifi
că, perfectă stare. Infor
maţii telefon 633218.

(559538)
•  Vând Dacia 1 300, sta

re bună, preţ convenabil, 
piese de rezervă. Telefon 
717288. (8288)

•  Vând urgent 2 Mer-
cedesuri 200 D (înscris, 
neînscriş), Audi 80, Renault 
18, motor Opel Kadett, 
frigidere, congelatoare, ma
şini de spălat Automatic, 
televizoare color. Telefon 
712091. (8291)

•  Vând motoretă Mobra,
abricht multifuncţional,
preţ convenabil. Hunedoa
ra, telefon 724493.

(8292)
•  Vând dozator TEC 

Cornelius, nou, 5 capete, 
Hunedoara, telefon 722927.

(8298)
•  Vând apartament pro

prietate 3 camere, confort 
I, zona Bucegi. Telefon 
717646. (8297)

•  Vând vitrină mare,
preţ convenabil. Deva, te
lefon 622704. (559182)

•  Vând 2 fotolii stare 
bună preţ convenabil. De
va, telefon 623535.

(559182)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 4 
camere cu apartament 2 
camere plus diferenţă. De
va, bdul Bălcescu, bl. M, 
ap. 17, telefon 622221, în
tre orele 19—21.

(559402)
•  Schimb apartament 3

camere proprietate, con
fort I, cu apartament 2 
camere plus garsonieră, 
exclus Micro 15. Infor
maţii str. Liliacului, bl, 
18, sc. C, ap. 26 sau tele
fon ,-628719. (559527)

•  Schimb 2 apartamen
te (3 plus 2 camere), con
fort I, cu casă în Deva. 
Informaţii la telefon 628719 
sau str. Liliacului, bL 18, 
sc .C, ap. 26. (559527)

Închirieri

•  Ofer pentru închirie
re spaţiu comercial ame
najat sau depozitare ep 
gros. Deva, telefon 622137.

(559513)
•  Caut cu chirie garso

nieră sau apartament, e- 
ventual telefon. Telefon 
617612. (8062)

•  închiriez autocamio-
netă de 1,8 tone. Telefon 
627582, la preţuri avan
tajoase. (559379)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Firma S.C. „Paul şi 
Mihai" organizează excur
sii în Ungaria (Polonia) 
săptămânal la preţuri a- 
vantajoase. înscrieri şi re
laţii suplimentare la tel. 
612166, între orele 16—20.

•  Prestez servicii vân
zător. menaj şi îngrijesc 
persoană în vârstă, după 
orele 15, pentru cedare 
spaţiu. Informaţii Deva, 
telefon 612196, între orele 
18—22. (559494)

•  Angajăm femeie pen
tru îngrijire copil (2 ani) 
şi menaj uşor. Deva, te
lefoane 615345, 611759.

(559482)
•  Facilitez înscrieri „Ca-

ritas“ Cluj-Napoca. Tele
fon 616519, între orele 
10—20. (559513)

•  Restaurant „Izvorul 
Reee“ Orăştie, A. Vlaicu, 
angajează vânzător, ospă
tar, bucătar, muncitori.

(559512)
•  Societate comercială

angajează farmacistă — 
pentru farmacia Simeria, 
studii superioare; farma
cist pentru depozit Deva, 
studii superioare, vechi
me minim 8 ani. Informa
ţii Deva, telefon 612006 sau 
613010. (559386)

•  Efectuăm transport de 
marfă cu microbuz 1 tonă 
Telefon 619490.

(559450)
•  Angajez îngrijitor 

vaci. Telefon 717431.
(8284)

•  Regia Autonomă de 
Transport Persoane Hune. 
doara anunţă intenţia de 
majorare a tarifelor pen
tru serviciile prestate pu
blicului călător şi celorlalţi 
beneficiari.

(8293)

PIERDERI
m Pierdut chei Opel, gă

sitorului recompensă. In
formaţii Teatrul de Revis
tă Deva, telefon 615344.

(559517)
- 0  Pierdut ştampilă „Ge- 

mini Impex" SRL In Brad. 
Găsitorul e rugat să sune 
la telefonul 198, Vaţa de 
Jos. (559501)

DIVERSE
•  Cu autorizaţia nr. 8288,

din 20 iulie 1993, elibera
tă de Consiliul Judeţean 
Hunedoara, a luat fiinţă 
Asociaţia Familială „Astra", 
cu sediul in Hunedoara, 
reprezentată prin Anilev- 
schi Mihai, cu obiectul ac. 
tivităţil sifonerie, repara
ţii obiecte Uz casnic, elec
trice. (669529)

COMEMORĂRI
•  Azi, 28 iulie, se îm

plinesc 8 ani de când 
scumpul nostru

FLORIN MARIUS 
JUECA

a plecat dintre noi pentru 
totdeauna. Lacrimi, flori 
şi dor pe mormântul lui. 
Dumnezeu să-l odihnească 
în pace. Mama şi bunicii.

(8231)

•  Tristă şi neuitată 
va rămâne ziua de azi, 
28 iulie, când se îm
plinesc 5 ani de la
crimi şi dur are de când 
ne-a părăsit pentru 
totdeauna dragul nos
tru fiu, soţ, tată şi 
bunic

CORNEL DRÂGUŞ
Dumnezeu să-ti odih

nească sufletul bun 
şi blând. Familia.

(559518)
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DIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII HUNEDOARA DEVA ANUNŢĂ
Conform Ordonanţei Guvernamentale nr. 

$/19*92, privind taxa pe valoarea adăugată, 
aprobată cu H. G. 233 din 31 mai 1993, încă
pând eu data de LVII. 1993, tarifele de teleco
municaţii se vor practica având taxa pe valoa
rea adăugată inclusă în acestea,

Principalele tarife de telefonie se prezintă 
astfel:

I. Abonamente telefonice
Pers. Pers. 
fizice juridice

a) ABONAMENTE TELEFONICE 
IN REŢELE AUTOMATE

internaţionale 33630 112100

— linie individuală 505 3195
— linie comună (cuplaţi) 
—- linie cu acces la reţeaua

303 > 1906

telefonică internaţională 505 
b) ABONAMENTE TELEFONICE 

SN REŢELE MANUALE

11210

— linie individuală 617 3811
— linie comună (cuplaţi) 336 1906

II. Instalări posturi telefonice 
cu acces Ia reţeaua 
internaţională 
eu acces prin operatoare 
(manual) la serviciile

14573 61655

ni. Convorbiri telefonice automate expri
mate în impulsuri în funcţie de dis
tanţa acestora

—- locale 3 minute conv. =
1 impuls 7,00 -13,00

— interurbane — în funcţie de distanţa 
în km şi durata :
Zona I până la 100 km 6 imp/minut 
Zona II între 101-200 km 8 imp/minut
Zona III peste 200 .km 10 imp/minut
Este asigurată reducerea de 50 la sută în 

zilele de duminica şi sărbători legale şi în pe
rioada luni—sâmbătă, între orele 18,00—6,00.

IV. Service-ul aparatelor telefonice
Pers. Pers. 

fizice juridice 
78,00 190,00

V. Majorări
In cazul neaehitării în termen a sumelor 

facturate în funcţie de numărul zilelor de în
târziere:

a) PERSOANE FIZICE 
01—15 zile 22 lei

06—15 zile 78 lei
Din a 16-a zi se adaugă pe fiecare grupă de 

5 zile sau fracţiune până la a 90-a zi inclusiv 
= 22 lei.

b) PERSOANE JURIDICE
01—15 zile — 0,5 la sută pe zi din valoa

rea totală înscrisă în factură ;
16—90 zile —• 1 la sută pe zi din valoarea 

totală înscrisă în factură.

VI. Cabina telefax 
Local
— pagină 
—• pagină 
Interurban
— pagină
— pagină 
Internaţional
— pagină transmisă
— pagină recepţionată 
VIL Convorbiri telefonice

transmisă
recepţionată

transmisă
recepţionată

— 112,00 lei
— 112,00 lei

— 212,00 lei
— 168,00 lei

— 1121,00 lei
— 673,00 le! 

efectuate de la

posturile publice automate

Urbane — 20 lei/3 min. convorbire 
Interurbane — 10 leLl impuls.

(595)

Ziar editat de S.C .CUVÂNTUL LIBER» S A  J>20/6I8/I991. Cont 30 70 50 601 B.G. Deva. Deva, 2700, str. I Decembrie, 33. jad. Hunedoara. 
Telefoane : 611275, 612157, 611269, 625904. fax 618061. întreaga răspundere pentru conţinutul «rtteolftlor publicate o poartă

Tiparul executat la S.O, „POLIDAVA" S.A. DEVA


