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De astăzi şi până du
minică, cultura hunedo- 
reană trăieşte o mare 
sărbătoare prilejuită de 
ediţia a Iî-a a Festiva
lului folcloric internaţio
nal „Sarmizegetuss". Ve
dem în această manifes
tare o recunoaştere a ca
lităţilor intrinseci ale 
folclorului hunedorean, ro
mânesc, în general, re
cunoscut şi apreciat în

luine, munca neobosită ă
factorilor culturali jude
ţeni, conducerilor de 
instituţii culturale de la 
oraşe şi din mediul ru
ral, a artiştilor amatori 
care urcă cu demnitate 
şi respect treptele sce
nei pentru a-şi etala ta
lentul.

Dacă la ediţia prece
dentă a festivalului. par
ticipau doar trei forma
ţii, acum numărul oaspe
ţilor • a crescut conside
rabil. Intre aceştia se 
numără ansambluri artis
tice din China, Mongo
lia, Indonezia, Italia, Po
lonia, Mexic, Rusia, U- 
craina, cărora li se adau
gă formaţii din judeţul 
Alba şi din judeţul nos
tru. Deschiderea va fi 
marcată azi, ia Deva, cu 
o paradă a portului popu
lar şi un spectacol sus

ţinut, de la ora 17, p« 
Scena amenajată in aer 
liber In piaţa din faţa 
Casei de Cultură, unde 
vor evolua formaţiile mal 
sus-amintite, precum şi 
binecunoscute formaţii 
hunedorena: „Oetusa“,
„Silvana" din Deva şi 
fanfara din Ghelari.

In zilele următoare vor 
avea loc spectacole la 
Brad şl Haţeg (12 au
gust), Hunedoara, Geoa* 
giu-Băi (13 august), Că* 
lan, Şoimuş (Baza de a* 
grement) — 13 august, 
iar, în ultima zi, dumi
nică, Costeştlul, cu splen. 
didul său amfiteatru în 
aer liber, va atrage din 
nou mii de spectatori din 
judeţ şi din ţară pentru 
a se întâlni cu arta ade
vărată promovată de ar
tişti din China, Mongo

lia, Indonezia, Mexic, 
Italia, Polonia, Rusia,
Ucraina, de ansamblul 
folcloric „Doina Mureşu
lui" Orâştie, căluşarii din 
Orăştioara ae Sus şi Bo- 
şorod.

Oaspeţilor noştri le 
urăm „Bun venit" pe 
pământul Hunedoarei, iar 
organizatorilor — Minis
terul Culturii, Inspecta, 
râtul Judeţean pentru

Cultură Hunedoara, Cen
trul Judeţean pentru Cer
cetarea şi Valorificarea 
Creaţiei Populare. Orga
nizaţia Internaţională dc 
Folclor, mult succes!

MINEL BODEA
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Participanţi la ediţia I a Festivalului folcloric 
tusa".
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Cu mulţi ani în Urmă,
: pentru1 amenajarea lacului 
■ de acumulare Clnciş — 
care alimentează cu apă 
marele combinat siderur- 

I gfc din Hunedoara — au 
fast strămutate Cinci sate, 
fiind înghiţite de âpă 171
de ha fie teren. De ase
menea, prin exproprierile 
pentru realizarea şi dez
voltarea exploatării minie
re şi â uzinei de prepa
rare, comunei Teliuc i s-au 
mai smuls 128 de ha de 
teren, Ca urmare, la 1 ia
nuarie 1960, când s-a pas 
problema reconstituirii 
dreptului de proprietate, 
suprafaţa iniţială deţinută 
de locuitorii comunei Te
liuc era diminuată cu,296 
de ho

; — O situaţie mai com
plicată a apărut însă când 
consiliul local a hotărât 
ca cele 34 de ha, proprie
tate de stat de pe ma
lul lacului Cînciş, să de
vină domeniu privat al 
localităţii, urmând să-l a- 
menajâm turistic cu toa
te dotările corespunzătoa
re şl să mai întregim pu
ţin bugetul primăriei, iar 
comisia judeţeană care re 
ocupă de aplicarea Legii 
l i  a decis ea cele 34 de 
ha să fie redate locuitori
lor din satul CSnciş — Cer- 
nâ în baza articolului 30

din respectiva lege — 
ne spune dl slng, Silviu 
Herban, primarul conul, 
nei Teliuc. In această si
tuaţie, eu mg aflu intre 
ciocan şi nicovala. Ca pre
şedinte al comisiei locale, 
am obligaţia să aplic ho
tărârea comisiei judeţene, 
iar ca primar . trebuie să 
apăr interesele instituţiei 
în care lucrez, ale comu
nei, ale locuitorilor săi, 
care mi-au încredinţat mau. 
datul de primar. Cauza 
face obiectul unui proces 
civil la Tribunalul jude
ţean, între Consiliul local 
Teliuc şi Comisia jude
ţeană de aplicare a Legii 
fondului funciar.

— Şi dacă veţi câştiga 
ce veţi facg concret cu 
acel teren 7

— îi vom amenaja tu-
- ristte, repet, conform de- - 
taliului de sistematizare 
realizat de I.P.H. Deva te 
anul 1991 şi avizat favo
rabil de comisia tehnică a 
Consiliului Judeţean f* 
doare, care #-a 
în scris poziţia că . _T. 
tiva suprafaţă, fostă pro- 
primata de stat, trec» te 
a d ta t^ w a a  primăriei Ta, 
liuc şi se constituie te 
doateniu privat al localiti-

DUBOTRU GIIEONEA 
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Dialog fructuos româno-lndian
S-a întâmplat ca în Partea indiană a pre- pensaţie. * Pentru a se

vreme ce o delegaţie par- tentat posibilităţile de informa şi a cunoaşte
lamentară român ă . era dezvoltare a colaborării mai bine ceea ce se cere 
primită de şeful statului P® multiple plafttxri. # S-a şi se poate oferi de c5- 
indian la Deva să se Pus accentul îndeosebi pe tre fiecare 'ţară, este ra
poarte'un fructuos domenii vizând eledtro- voie ca oamenii de afa-
Intre ambasadorul Indiei nica, genetica şi agri- ceri să facă schimburi 
în tara noastră, di JuUo cultura. « Deoarece exis- de vizite te vederea tes- 
Francis Ribelro şi pre, tâ ttnele datorii neono- tării pieilor şi teche- 
fectul judeţului Hune- rate faţă de ţara noas- ieril de contracte. * Exis- 
doara dl ine Georeel trft, a fost adusă în dis- tă condiţii ea şi rela- 
Răican. Am reţinut, cu ciîţie necesitatea de a şc ţiile ştiinţifice, culturale
acest prilej, câteva din a*«piifipa schjmbul de şi de altă natură să fie
principalele idei ce au mărfuri, de produse şi intensificate în viitor, 
fost exprimate de către materii prime prin corn. (N. T.). 
cele două părţi. * Jude
ţul Hunedoara are un tre- >f , /  j t  0
cut istoric bogat, condi- 
& de relief şi climă 
âvorabile, precum şi un-â- a 
potenţial apreciabil sub A» Kyf- 
aspectul forţei de mun
că şi de creaţie, al pro- 

ti materiale de bu- 
•  în special a test 

»i este promovată vocaţia . 
mineritului, siderurgiei şi 
energeticii. • In acelaşi - 6

s-a reliefat va- omaJK. 
ţi bogăţia como-

De asemenea, s-au abur-

«i Că

asemenea, s-au abur* 
dat aspectele esenţiale 
ale perioadei de tranzi
ţie, eforturile spre eco
nomia de piaţă şi priva
tizare, spre edificarea Hunedoara. Am fost primiţi cu căldură de dl 
statului de drept şi te- prefect «I celelalte oficia lliăţi eu (/adiţionala ospi- 
•taurarea principiilor de- talitate românească", 
mocraţtel. JUUO FEANC1S RIBEIRO.

cu mine suntem 
locuitorilor

fericiţi 
din

© „IMAGINI DIN FLANDEA". 
Sub. egida Asociaţiei de priete
nie Brad — Coudekerque — Bran-
che (Franţa), la Casa de Cul
tură din Brad s-a deschis expo
ziţia de fotografii „Imagini din 
Ftefidrâ", realizate de artistul fo_ 
tograf Pierre Baeckeroot. Expo
ziţia, Organizată în sala Bibliotecii 
franceze „Andre Malraux", poa
te fi vizitată zilnic între orele 
8—13, 16—20. (M. B.).

© „ISTORIA COMUNISMU
LUI POLONEZ Şl MONDIAL",

Iată o nouă şi deosebit de inte
resantă apariţie editorială, dato
rată autorului Jakub Karpinski 
şi Editurii de Vest, care «  
constituie într-o autentică carte 
de Anatomie" a comunismului, 
cuprinzând perioada 1044—1932. 
Reţinem că apariţia amintită este 
un studiu de durată aplicat co
munismului, care oferă doar o 
modestă istorie, garantând că 
evenimentele prezentate sunt a- 
devărate. Firma „Garant" S.R.L. 
din Deva vă oferă posibilitatea 
să intraţi în posesia unei valo
roase cărţi pentru biblioteca 
dumneavoastră. (N, T).

© APEL DE SUFLET. „Aso
ciaţia pentru Reconstrucţia Sălii 
de Sport a Şcolii Generale Nr.
2 Simeria" face un apei de su

flet la cei cu posibilităţi finan
ciare, pentru a sprijini recon
strucţia sălii de sport de la şcoa
la sus-amtetită, distrusă în ur
ma unui grav incendiu, In luna 
martie a.c, —, edificiu de mare 
utilitate pentru elevii din Sime
ria şi împrejurimi. Banii pot fi 
depuşi în contul asociaţiei nr. 
45101 282, deschis la B.C. Si. 
meria. (C. P.)

© CINE L-A PIERDUT? Săp
tămâna trecută, mai precis vi
neri, a fost găsit în biserica 
din strada Libsităţii, Deva, un 
e|>ssr Conţinând acte Importan
te, Persoana care 1-a pier
dut poate suna la telefonul 
616105. (E. &).

© ««Paraţii, in bugetul 
Primăriei Oraşului Brad s-au alo

cat 3 milioane iei pentru repa
rarea străzilor oraşului. Astfel, 
până acum au fost reparate stră
zile : Victoriei, Dacilor şi par
ţial Aleea Primăverii din car
tierul ,.Peste râul Luncoi", Ho- 
riâ, Minerilor şi parţial Morii 
spre stadion. în prezent se lu
crează la repararea străzii De- 
eebai, inclusiv înlocuirea îm
brăcămintei asfaltiee eu pavele 
în porţiunea Trandafirilor şi 
străzii Dealul Racovei. Asemenea 
lucrări şe YQi executa în oraşul 
nou. (ĂL. 3).

m CHîŞINAU. Intr-un 
interviu acordat revistei 
„Dar Sptoger% preşedinte
le Republicii Mal dara. dl 
Mtrcea Snegar, m  refarit 
la rijuriailb cu România, 
arătând ei «u fost pure 
baseia unei iategriri spirt- 
ttUUa şl economice, alo 
unei colaborări pa mulţi, 
pis planuri, fapt ce denotă 

a două «taf* cu
aceleaşi rădăcini isterice, 
transmită agenţia Moldova 
Preş, Ei a estimat cft ac
tuala conducere a Româ
niei, în persoana preşedin
telui Ion IUăscu, împărtă
şeşte aceeaşi convingere, 
arată agenţia citat».

Referitor la ncratlîtea- 
rea de către Parlament a 
acordatei privind aderarea 
Moldovei la -CMS. In pro
bleme economice, pre
şedintele tetogur a apre
ciat cft deputaţii care nu 
au votat şi cri «are an 
votat „împotrivă" au făcut 
un deservicia stalului. Pre
şedintele Suegur a rea- 
îitmaţ eu aee*t prilej că 
îl susţine pe deputaţii oare 
pledează pentru autodizol
va roa Partumeu talul şl 
peştru desfăşurarea de a. 
legeri anticipate plurl- 
partite, ceea ce va penal- 
te formarea ttnul guvern 
sprijinit de o majoritate 
parlamentară.

■  SEUL, Coreea de 
Nord a respins o propune
re ntd-coreeanl de relua
re a discuţiilor referitoa
re la problema nucleară, 
îngheţate de şopl* luni, ce
rând din nou anala rea ma
nevrelor militare anuale 
comune americano -  sud. 
coreene. „Dacă Sudul in
tenţionează să rezolve pro
blema nucleară prin fia* 
log ctt nei, el trebuie să 
înceteze exerciţiile de răz
boi nuclear, incompatibi
le Ctt un astfel de dialog" 
— a declarat Utt purtător 
de cuvânt nord-coreean, ci. 
tat de France Presse, Se 
aminteşte că, săptămâna 
trecută, premierul sud- 
coreean i-a telefonat omo
logului său din Nord, pra- 
punându-i o reuniune a 
Comisiei mixte pentru 
controlul nuclear la Pan- 
munjon, pe Hula de de
marcaţie dintre cele două 
Corei.



„Trecătorule, închină-te“ 
— o inscripţie pe care o 
întâlnim pe fiecare dintre 
troiţele Ridicate cu zeci 
de ani în 'urmă, sau după 
Revoluţia ' din decembrie 
’89, în satele Almaş Săliş- 
te, Pogăneşti, Micăneşti, 
Cerbia. Prin aceste semne 
de neuitâre, urmaşii co
munică cu cei care i-aU 
precedat şi, dacă a fost

Mihai, fiind preot Nicolae 
Chirciu, înv. Eugeniu Bor- 
nemisa, S-a ridicat acest 
monument în 1935, la în
demnul primarului Ioan 
Bornemisa, drept omagiu 

„Eroilor" Al. Selişte (1914 
—1919)". Pe altă placă 
sunt trecuţi eroii căzuţi în 
1941—45. O altă troiţă, ri
dicată în 15 august 1942, 
purtând inscripţfU „Patria

— n.n.) şi 208 ani de la
moartea lui Horea, Cloşca 
şi Crişan. „Flacăra răscoa
lei de la 1784 şi a revo
luţiei de la 1848, se men
ţionează în textul gravat 
în marmură, a luminat ca
lea românilor în înlătura, 
rea dominaţiei austro — 
ungare, făurirea României 
Mari sub regele Ferdinand 
I, al doilea război . mon-

99 ■te

»

nevoie, s-au jertfit pentru 
ca fiinţa naţională să ră
mână neîntinată, aşa cum 
o vedeau W, oamenii sft»- 
pli, cei tiuiţi, „talpa ţă
rii". Peste,ani aceste troi
ţe devitţ; tot mai, mult 
locuri de reculegere şi 
rugăciune,’; locuri în care 
urmaşii îşi pun în gând 
împlinirea viselor, fac o 
înţelegere cu Dumnezeu, cu 
cei dragi dispăruţi, cu ei 
înşişi.

Călătorul care poposeşte 
în aceste sate, de o fru
museţe şi curăţenie ireale, 
de început de lume, , ră
mâne impresionat de. mul
ţimea troiţeloţ, mai ( ales 
la Almaş Sălişte, sat ves
tit, de oameni generoşi, sa
tul lui Ioan Bornemisa, 
care a ştiut să se ridice în 
faţa obştei, să se facă 
ascultat şi; înţeles de con
săteni. In apropierea casei 
sale, în curtea bisericii, 
datând din 1813, adevărată 
oază de verdeaţă, întâlnim 
mai multe, asemenea troi
ţe. Prima impunătoare, 
monumentală, purtând in
scripţia , „Pentru Patrie", 
durată din granit sculptat 
pe care s-a aşezat un baso
relief redând două perso
naje feminine care se roa
gă pentru eroii trecuţi în 
eternitate, cuprinde pe 
una din laturi următorul 
text: „In zilele M. Voevod

recunoscătoare" îndeamnă: 
„Trecătorule opreşte-te o 
clipă, gândeşte-te .la fiii 
neamului..." Oare cât de 
mult le-a fost recunoscă
toare Patria celor care au 

. căzut pentru libertatea ţă
rii, în anii de dictatură?! 
Iată o : enigmă care, nu e 
chiar o... enigmă, astfel că 
putem să spunem „oare 
cât de mult i-a uitat ?!“.

Troiţe, troiţele neamului, 
de fapt crucile sale, prin 
faţa cărora, când treci, îţi 
pleci capul şi-ţi faci. sem
nul crucii. Sunt şi alte 
troiţe în curtea bisericii 
din Almaş Sălişte, în curtea 
lui Ioan Bomertlisa, în 
grădinile oamenilor, care 
dau; în drumul principal al 
aşezării, unele pictate, al- 
tcie înnegrite de vreme, cu 
inscripţiile şterse. Cununi 
împletite din spice de grâu 
atârnă de o parte şi de 
alta a lor, dovadă a pe
renităţii veşnice, a-recunoş
tinţei şi neuitării. în 1992, 
Liga română a Veteranilor 
de război din judeţul" nos
tru a ridicat lâ Intrarea 
în sat o troiţă superbă din 
marmură şi mozaic, având 
iniţiator pe Octaviart Bor
nemisa, ridicată cu aju
torul credincioşilor din sat 
eu ocazia comemorării a 
120 de ani de la moartea 
lui Avram Iancu (iată; cul
tul Tancului trăieşte şi aici

dial, răsturnarea regimu
lui comunist în 1989. La 
construcţia acestei cruci a 
contribuit irig. Virgil Boca 
— vicepriinarul Devei şi 
Nicolae Munteanu, prima
rul comunei Zam. Ionel 
Lasă şi Socolan Ioan . au 
donat terenul". Lângă troi
ţă se află o fântână cu 
apă. bună.

Troiţe din marmură şi 
mozaic am întâlnit la Po
găneşti, Micăneşti, Cerbiă. 
Toate ridicate în memoria 
eroilor ţjţSpre aducerea a- 
minte a celor de astăzi şi 
a celor eare vor veftî, ge
neraţie după generaţie, care 
nu ău voie să uite că pă
mântul românesc a trebuit 
să fie permanent apărat 
şi Udat cu sânge. Sub glia 
sa- zac osemintele eroilor 
pentru care libertatea şi 
onoarea patriei a însemnat 
mai mult decât viaţa. Via
ţa unor oameni simpli 
atât de legaţi şi dăruiţi 
pământului pe care acum. 
urmaşii lor îl vor primi 
înapoi ca o reparaţie a 
nedreptăţii, a furtului con
sfinţit . zeci de ani de dic
tatură. Oare încotro se 
îndreaptă acum acest po
por? Spre alte şi alte 
vitregii care l-au însoţit 
de-a lungul întregii sale 
existenţe, sau se va aşeza 
în sfârşit, în linişte şi pace, 
la locul ce. 1 se cuvine?

MINEL BODEA

Eleganţă costisitoare
De câteva zile, în foa-: Fick-up Lux. Privind ca- în primul caz 4,75 mi- 

ierul Casei de Cultură a ractcristicile tehnice, vă lioane lei, iar în al doi- 
sindicatelor din Alba Iulia pot comunica următoa- lea caz 4,966 milioane lei. 
putem admira o expozi- rele: capacitatea cilin. Chiar dacă preţurile 
ţie a firmei Skoda, care drică este de 1 300 cmc sunt aşa cum ani arătat, 
ne prezintă trei modele şi 60 CP. Consumul este îmbucurător este faptul 
de automobile de ultim destul de economicos, res- că de la 20 iulie a.c,, când 
tip, cu o linie modernă pectiv 5,91 la 90 km şi . s-a deschis această expo- 
şi caracteristici tehnice 6,5 1 la 140 km. ziţie, am vândut peste 30
deosebite. Dorind să-i Noi asigurăm „service" de maşini, cu preponde- 
informăm pe cititorii noş- ia filiala Alba Iulia rentă din tipul „Forman", 
tri asupra unor detalii, „Parc" S.A. din str.-Tra- cel mai costisitor, 
am discutat cu doamna ian. Referitor la" pre- ■ £u privire Ia onorarea 
Liana Hărmănaş, diree. ţuri, este adevărat că contrari elor putem pre 
torul Filialei din Alba ele sunt cam ridicate, ţi- "iza că maşinile solicitai 
Iulia a firmei Interna- -nand cont şi de cursul te se livrează în ter- 
ţional Business Agency, valutar. Concret, tipul men de 30 zile pe valu- 
care o reprezintă pe Pan „Forman" costă 5,67 mi. tg iar pe lei in 60 de 
Cars S.A. Bucureşti — lioane lei, iar în valută zjje Termenele vor fi 
România. Referitor la c?- 5300 dolari, iar tipul UşOT devansate în' toam- 
ponatele aflate în foaie- „Favorit" 5,117 milioane nx „on
rul respectiv, interlocuto- lei, în valută 4 820 do- w. ™ ™ '
rul ne-a declarat: „Ex- lari. La tipul Pick-up cedrilor de la uzina Sko- 

. punem trqi tipuri de auto-. Lux prezentăm două va- - a va 11 mcneiata. . 
turisme Skoda, Acestea riante — carosat şi ne- A consemnat
sunt: Forman, Favorit şi carosat — preţurile fiind SILVIU DUMITRESCU
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Diijpă cum s-a anunţat atmosfere, în Ioc de 7—8 
în ziarul „Cuvântul liber", atmosfere, cu temperatură 
Filiala Elecţrocentrale Min- de 55—60 grade Cclsius, în 
tia efectuează în luna au- . loc de 90—100, la agentul 
gust revizia anuală a iptumar, fapt care se da- 
instalaţiei de termoficare a -tera -distanţei prea mari 
oraşului Deva. de la sursa de formare a

Cu acest prilej ar fi bine-; presiunii şi temperaturii. '> 
venită şi montarea unor în asemenea condiţii de

lucru era imposibil ca : lu_ 
cratoru din punctele ter
mice să realizeze parame
trii optimi de furnizare a 
agentului termic secundar.

Ca urmare a acestor de
ficienţe locatarii din car
tierele mărginaşe şi-au ex
primat pe bună dreptate 
nemulţumirea-. Or, este 
normal ca şi ei să bene
ficieze de acelaşi confort 
şi în privinţa termofică- 
rii, adică să simtă şi ei 
foloasele tcrmoficării.

LUIZA LANDT, 
Deva
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Din dosarele

electropompe de presiune 
pe circ\utul, agentului pri
mar, cât măi aproape de 
cartierele „Dacia" şi „Mi
cro 15“: Ar ajuta mult 
servirea populaţiei cu a- 
gent termic secundar în 
cartierele respective întru
cât bine se ştie că electro- 
centraia Mintia nu asigu
ră întregului circuit ace. 
eaşi presiune şi tempera
tură a agentului  ̂primar.'

CU practica de până a- 
cum, nu de puţine ori, 
iarna, în punctele termi
că din cartierele menţio
nate s-a lucrat cu 3—4

Vechi, nume de 
localităţi hunedorene

Teliucu Inferior, sat, 
comună suburbană a mu. 
niclpiUlui Hunedoara ; Te- 
liucu Superior,, sat com
ponent al comunei Teliu
cu Inferiori Situate pe va
lea Cernei, cele două a- 
şezări, al căror subsol este 
bogat în minereu de fier, 
erau cunoscute încă din- 
antichitate, minereul ex
tras aici fiind transportat 
Ia marele atelier de la 
Sarmizegetusa Regia, unde 
meşterii locali confecţio
nau unelte şi arme. Pri
ma menţiune documenta
ră datează din 1431. în 
secolul al XVIlI-lea, popu
laţiei locale i se adaugă 
numeroase familii venite 
din Muntenia, ai căror 
membri lucrau în minele 
de fier. Toponimul Te- 
liuc este explicat de R. 
Popa ca provenind din ma
ghiarul telek cu sens de 
„teren delimitat, lot de 
pământ, moşie". Ţinând

seama însă de faptul că 
termenul maghiar nu a- 
pare niciodată -singur în 
atestări, ca nume de aşe
zare, ci precedat de un 
determinant, de obicei un 
nume de persoană (la fel 
ca şi falva, haza etc.), to
ponimul provine dintr-un 
nume de persoană for
mat din tema Tel — plus 
sufixul diminutival — ne 
(I. Pătruţ, Onomastică ro
mânească, Bucureşti, 1980). 
Să se compare numele: 
Tel, Telul, Tele (a) cât şi 
toponimele : Teleasca, sat 
component al oraşului Cos- 
teşti, judeţul Argeş ; Te- 
leşti, sat în comuna Lu- 
deşti, judeţul Dâmboviţa şi 
sat, comună în judeţul 
Gorj ; Teliuc, sat, comu
nă în judeţul Braşov. în 
1585 este menţionată bo
ieroaică Teloaia, jar în 1606 
boierul Stoica Telea, am
bele nume, în Muntenia,

Dr. MIRCEA VALEA

Aşa arată staţia PECO din Sântuhalm în urma fiecărei ploi. Poate într-o 
zi vor înota şi cei de la drumurile naţionale aici. Foto PAVEL LAZA

DARNICUL 
Tare darnic deve

nise do la O vreme Va. 
silă Bâcrău din Geoa- ‘
' giU-Sat, muncitor ia 
I.G.C.L. Geoagiu-Băi. 
Ce credeţi că dădea 
cu mare îngăduinţă 
vecinilor ? Energie e- 
lectrieă ! Nu', nu avea 
dânsul nici termocen
trală, nici hidrocentra- ..- 
lă proprie. Avea însă 
improvizat un branşa
ment de la locuinţă ta 
un stâlp din apropie
re. .

OMUL DIN 
CANAPEA 

De mai multă vre
me Neculai Mavroianu 
din Deva era urmărit 
pe ţară pentru sparge
rea unei unităţi comer
ciale. Prietenul Gheor- 
ghe Mişei», cel cu care 
acţionase, era ares
tat. La apel lipsea 
Neculai.. Intr-o zi po
liţia bate Ia uşa apar
tamentului din Aleea 
Panseluţelor, unde lo
cuia sora celui atât de 
căutat, întrucât la 
apelurile poliţiei nu 
s-a răspuns, uşa a fost 
forţată. Aici era şi Ne
culai ascuns în lada 
unei canapele. 

MISTREŢUL 
■ . DIN LAŢ 

Lui Virgil Bâc, me
canic la E, M. Veţel şi 
Dumitru Han, pensio
nar din Pogăneşti, le 
plăceau probabil mult 
carnea de mistreţ. Nici 
un păcat, desigur, nu
mai că cei doi s-au a-" 
pUcat să -braconeze. 
Cu un laţ au şi prins 
un mistreţ. Numai că 
plata este cam ustură
toare.

V.VW/.VW.V.VAV/Z.’

C in c s ş -z o n ă  tu r is t ic ă
(U rm are din pag. 1)

ţii. Cu veniturile din a- 
ce.astă activitate turistică 
şi din concesionarea unor 
suprafeţe pentru scopuri 
turistice, preconizăm să 
refacem, integral reţeaua 
de alimentare cu apa — 
veche şi deteriorată a sa
tului Cinciş—Cerna — şi 
să plătim construirea ma
gistralei de gaz metan, 
în vederea introducerii a-

cestuia în satele Teliucu 
Inferior şi Cinciş-Cerna.

Toată l u me a  ştie 
că zona Cinciş a fost 
declarată zonă turistică 
încă din anul 1970, fiind 
frecventată de multă lu
me din judeţ şi din ţară. 
Noi vrem s-o facem şi mai 
frumoasă, unde în primul 
rând hunedorenii să poa
lă evada , la sfârşit de 
săptămână şi în concedii.

Cuvântul democraţie este, 
în general, binecunoscut, 
dar el continuă să fie a- 
desea greşit înţeles sau 
folosit abuziv. Dicţionarul 
ne oferă următoarea defi
niţie a democraţiei: gu
vernarea de către popor, 
puterea supremă revenind 
poporului şi fiind exerci
tată direct de el sau de 
reprezentanţii aleşi ' con
form unui sistem electoral 
liber.

Cuvintele libertate şi de
mocraţie sunt adesea înlo
cuite unul cu altul, dar ele 
nu sunt sinonime. Desigur, 
democraţia constă într-un 
număr de idei şi principii 
privind libertatea, dar şi 
într-un număr de practici 
şi proceduri care au căpă
tat forma lor actuală de-a

Guvernarea de către popor
lungul istoriei prin expe
rienţă îndelungată şi â- 
desea anevoioasă. Pe scurt, 
democraţia este instituţio- 
nalizarea libertăţii. De a- 
ceea putem identifica prin-

pot participa la luarea ho
tărârilor, de interes pu
blic. Acest sistem însă estei 
practicabil doar în cadrul 
unor societăţi cii număr 
restrâns de membri. Cea

SUBLINIERI

cipiile fundamentale, puse 
la încercare de-a lungul 
vremii: guvernarea consti
tuţională, drepturile omului 
şi egalitatea în faţa legilor.

Democraţiile pot fi îm
părţite în două categorii 
de bază : directă şi repre
zentativă. Intr-o democra- 
tip  dirppf.a îo t i  rptăt.pnii

mai frecventă formă de 
democraţie este cea repre
zentativă, conform căreia 
cetăţenii aleg reprezen
tanţi oficiali care iau ho
tărâri politice, formulează 
legi şi administrează pro
grame spre binele public. 
Felurile în care sunt aleşi

aceşti'reprezentanţi sunt 
foarte diferite. La nivel 
naţional legislatorii pot fi 
aleşi dintre reprezentanţii 
unor zone care, la rândul 
lor, aleg ' câte un repre
zentant sau, conform unui 
sistem de reprezentare pro
porţională, fiecare partid 
politic este reprezentat în 
forul legislativ corespun
zător cu procentajul de 
voturi obţinut în alegerile 
naţionale. Alegerile locale 
şi zonale pot fi efectuat^ 
după sistemul utilizat la 
nivel naţional sau prin 
consens de grup, mai cu
rând decât prin vot.

IOAN POPA, 
preşedintele Clubului 
„Pro — Democraţia" 
Hunedoara — Deva



Audienţele - 
neîntrerupt

La. uşa Primăriei din 
Orăştie era înghesuială 
mare. La rând, la audien
ţe. conform graficului, era 
dl ing. Ioan Mjrcca Homo- 
rodean, primarul oraşului. 
Dar pentru ca treburile 
oamenilor să fie bine as
cultate, cât se poate de 
bine rezolvate, era pre
zent şi dl Alexandru Mun- 
teanu, viceprimarul ora
şului . Am intrat şi noi 
intr-o... audienţă simboli
că. ‘Am întrebat:

— Care sunt cele mai 
acute probleme pe care le 
ridică oamenii — stimate 
dle primar ?

-— Vi le spun în ordi- 
' nea... greutăţii lor : locuin

ţe, butelii de aragaz, ex
tinderea reţelei de apă po
tabilă, canalizare, , gaz . 
metan...

—■■ Câţi cetăţeni vin în 
audienţă la dv., stimate 
dle primar ? „C

— Am avut zile şi cu 
peste, 60. I-am ascultat, 
le-am rezolvat, i-am în
drumat, le-am explicat 
despre toate necazurile 
care-i frământau. Sper că 
am fost bine înţeles. ’

, Dar să nu uităm să 
.spunem cititorilor „Cu
vântului liber", că la sesi
zările cetăţenilor a fost 
rezolvată' canalizarea pe 
străzile G. Coşbue, Gene
ral Zărnescu, G. Enescu — 

ta. intervenit dl sing. •

Alexandru Muntqanu. Se 
lucrează la canalizarea ma_ 
najeră în zona ansamblu
lui de locuinţe Mureşul, 
pe străzile Vi i l or  şi 
Orizontului. Avem în ve
dere soluţionarea acestor 
probleme pe străzile Dea- 
)u Mic, G, Bariţiu, Beriu. 
lui.

— Cam în cât timp, dle 
viceprimar ?

— Anul acesta se vor 
finaliza lucrările pe stră
zile Viilor,; Orizontului, lu
crări care, vor continua pe 
alte străzi din oraş. Cu 
sprijinul cetăţenilor,- bine
înţeles.

... Am consemnat faptul 
că la Primăria din Orăş- 
ţ'ie uşa este mereu des
chisă. La primar, la vice- 
priţnar, la secretar, la... 
Vin oamenii, primesc o po>- 
vaţă, o vorbă bună.

— Mulţi s-au învăţat să 
vină la Primărie pentru 
asigurarea unui serviciu... 
Şi când se sfădeşte fe
meia cu bărbatul — virt 
la- Primărie să-i împăcăm, 
zicea dl Homorodean. •;

Dacă Primăria este aşa 
căutată, înseamnă pă îă 
„Guvernul" oraşului Orăs- 
tie sunt oameni care pro
movează dialogul -continuu, 
eu avantaje pentru cetă
ţeni, dar şi pentru autori- 
tăţile locale.

Glf. I. NEGREA

Scrisoare de la un miner pensionar ţ

Ce vrea domnul Cozm aFj
Sunt de meserie miner, în prezent pensionar. 12 i: 

ani am lucrat Iar mina Lonea — gura de mină 1 
Cimpa, Ia înaintări şi în cărbune. Apoi, când să- ţ 
nătatea mea s-a deteriorat am fost trecut mecanic 4 
pe maşina de extracţie la puţuri oarbe, deci- tot în ? 
subteran, aşa că la pensionare aveam o vechime, de 1 
20 de ani în subteran, din care 12 la front. ţ

Ca om al minei nu înţeleg ce se întâmplă acum r 
în Valea Jiului. Pe vremea când munceam ia-«*§- >. 
nă noi ceream muncă pentru ca să primim bani. ţ 
Văd că acum minerii din Valea Jiului cer bani fără 1 
muncă. Pentru că eu aşa înţeleg lucrurile atunci 3 
când se cer salarii tot mâl mari dar din subteran 1 
iese tot niai puţin cărbune. , ţ

Pe vremea când lucram eu în mină singura me- |  
canizare era ciocanul de abataj. Astăzi mineritul 
se face mecanizat cu utilaje cu care ţara a cheltuit 
miliarde de lei, milioane de dolari. Şi atunci câş
tigurile noastre la mină erau mai bune decât ale 
celorlalţi muncitori dar nu de două, de trei ori sau 
de patrii ori aşa cum cer minerii acum. Îmi e greu 
în acest caz să înţeleg ce vor minerii Văii Jiului 
de la o vreme încoace, sau, mai bine zis,- ce vrea 
domnul Cozma care vorbeşte în numele lor.

După atâţia ani de muncă în mină eu am o 
pensie de 32 000 de lei, pensie de grupa întâi de 
muncă. Minerii de astăzi ar dori ca salariu de 7—8 
ori pensia mea. Este oare dreaptă o asemenea pre
tenţie ? "•

Cu acelaşi preţ — exagerat de mare e adevă
rat — cumpărăm pâinea şi carnea, laptele -şi sala
mul, încălzirea şi curentul electric şi noi ceilalţi. 
Ia mai gândiţi-vă ortaci 1 Ţara este la mare strâm
toare. Vreţi să-i mai daţi şi dumneavoastră un 
brânci în prăpastie ?

MI IIAI BATIZAN, 
pensionar — miner

amatori de

în Brad şi comunele în
vecinate recoltatul cere
alelor păioasc este pe 
terminate. Lucrarea s-a 
făcut mai mult manual, 
combinele aproape că 
nu s-au văzut prin a- 
ceste locuri. Şi cum 
după seceriş urmează 
treieratul grâului, or
zului, ovăzului eu ba- 

' tozele" unor persoane 
particulare şi pentru ă 
preîntâmpina unele ne
mulţumiri, care în ul
timii trei ani au ge
nerat o situaţie conflic- 
tuală între producăto
rul agricol ,şi proprie
tarul batozei, âm ce
rut câteva explicaţii 
privind, condiţiile ce 
trebuie respectate de 
cele două părţi. Doam
na ileana Faur, şefa 
Bazei de recepţie din 
Brad,, a precizat: „fh. 
bază H.C.M. nr. 778/ 
1959. se percep ur
mătoarele tarife . Ia 
treicrarea păioaselor 
cu batoza : 7 la sută
pe arie organizată, 9 
la sută pe grupuri de 
rase sau când te depla
sezi cu batoza în câmp 
din claie în claie şi 
12 la sută din casă în 
casă. Batozarul este 
obligat să aibă asupra 
sa un borderou şi ' un 
registru iin care îşi va 
nota în faţa producă
torului cantitatea tre
ierată, cât şi cea reţi
nută ca uium pe care 
o va preda statului.

Orice abatere de la 
aceste taxe trebuie să 
fie aduse la cunoştin
ţa consiliilor locale, 
percepţiei, poliţiei, 
căci este o ignorare a 
legilor în vigoare.

Domnul Ioan Micu, 
inspector în cadrul 
Percepţiei ru  r a Ie — 
zona Brad, menţiona 
că anul trecut un ba- 
tozar pe numele Glava 
Nicolae, din Crişcior, a 
ayut curajul să nu de
clare prestarea lucru
lui cu batoza „uşu
rând" bine producăto
rul cu tariful propriu 
aplicat, între 18—20 
kg la sută, încălcând 
taxele iin vigoare. A 
fost însă la timp o. 
prit la sesizarea cetă
ţenilor în comuna Bu- 
ceş, suportând măsu
rile. Deci, atenţie a- 
matori de chilipiruri 
uşoare — ţara are ne
voie de pâine.

ALEXANDRU JURCA, 
Brad

I Un om voia să-şi curme viaţa
i

" X-.

I

Intr-o zi, săptămâna 
trecută, a venit la noi 
un om din Călan să dea 
un anunţ. Şi-a rezolvat 
problema şi apoi vizita
torul ne-a întrebat, scurt:

— Ştiţi ce s-a întâm
plat ieri (miercuri, 28 
iulie a.c.) la noi în oraş?
• -ş, O fi pornit combi

natul.'- •
— Nu, ăla rugineşte în 

continuare fiind în func
ţiune doar câteva secţii.
■ .— S-a închis Perla 
Streiului, bomba aceea 
sordidă?

— Nici pomeneală. Alt
ceva s-a petrecut. Dar 
mai bjne să vă povestesc. 
Este in Călan o familie 
care are patru copii. Re
st rângându-se activitatea 
la combinat, amândoi pă
rinţii s-au trezit şomeri. 
S-au; dus peste : tot î ţi; 
s-au rugat să fie primiţi 
la lucru — în combinat 
sau în altă parte -r  cel 
puţin unul dintre ei, fiind
că viaţa este tot mai

scumpă, iar chiria şi 
cheltuielile cu apartămen. 
tul din bloc tot mai mari. 
Nu i-a ascultat nimeni. 
Ajuns, la disperare, omul 
a apelat la un argument 
forte. Ieri s-a urcat pe 
acoperişul aglomeratoru- 
îui unde lucrase, eu gân
dul să se arunce de la 
acea mare înălţime. Oa
menii l-au văzut şi s-au 
alertat,.

— Ce faci, Costică, a- 
colo sus ?

— Mă arunc. Renunţ 
la viaţa asta mizerabilă.

De jos oamenii l-au ru" 
gat, l-au implorat să nu 
facă gestul: Au venit la faţa 
■locului poliţişti, .domni 
de la consiliul local. 
Cel de pe acoperiş res
pingea ferm toate sfatu. 
rile şi rugăminţile. Unuia 
i-a venit ideea:

— Să chemăm Pe cine
va din conducerea com
binatului, poate că...

Se zice că a venit la 
faţa locului chiar directo
rul, dar lucrul acesta nu

este sigur. In orice caz, 
între omul de sus şi re
prezentantul conducerii a 
avut loc un dialog care 
s-a terminat cu promisiu
nea că va fi reîncadrat 
în muncă. Abia apoi cel 
de pe acoperişul aglome- 
ratorului a coborât, iar 
faptul senzaţional s-a 
stins.

Am relatat ceea ce s-a 
întâmplaţ în Călan nu 
de dragul senzaţionalului, 
deşi şi. senzaţionalul face 
parte din viaţa noastră. 
Scopul nostru este altul; 
este bine ca atunci când 
trimitem un om In şo
maj să ţinem seama de 
starea lui materială, fa
milie etc., altfel declan. 
şăm tragedii. Şi nu p 
bine, întrucât pe român 
l-a caracterizat întotdeau
na bunătatea, grija fa
ţă de semen. Să-i lăsăm , 
pe cei ce proclamă capi
talismul sălbatic să vor* 
bească. Noi să fim oameni

TRAIAN BONDOR

Patrimoniu de milioane, lăsat 
la cheremul oricui

'. •
— *—★  -A-

în perioada sezonului 
cald din anul acesta până 
în prezent, au izbucnit 18 
incendii, cu 7 mai multe 
ca în anul 1992. Fenome
nul se datorează secetei 
mai pronunţate, precum şi 
scăderii preocupării fac
torilor responsabili în lua
rea măsurilor de prevenire 
a incendiilor (organe loca
le, conduceri ale agenţilor 
economici etc.).

Dintre cauzele care au 
~ determinat izbucnirea in
cendiilor, scurtcircuitele e. 
lectrice deţin ponderea, 
după care urmează restu
rile de ţigară aruncate la 
întâmplare, reşourile uita
te . sub tensiune şi sobele

981 ne informează si recomandă
metalice nesupravegheate şi 
descărcările electrice din 
atmosferă.

Un eveniment mai deo
sebit a avut loc în hota
rul satului Ostrov (comu
na Râu, de Mori), unde. a 
ars aproximativ 1 ha de 
grâu în lan, ca urmare 
a unor cauze care sunt în 
curs de cercetare de către 
organele de pompieri şi de 
poliţie.

De asemenea, au izbuc
nit incendii la U.E. Paro- 
şeni, Cooperativa de con

sum Orăştie, E. M. Certej, 
Gara C.F.R. Orăştie.

Se recomandă ca, în con
tinuare, să se acorde o a. 
tenţie sporită supraveghe
rii instalaţiilor electrice, 
focului deschis sub orice 
formă, Inclusiv restului -de 
ţigară, jocului copiilor cu 
focul, folosirii gazului me
tan şi de butelie, a sobe
lor şi altor amenajări pen
tru pregătit hrană etc.

în ceea ce priveşte de
pozitarea furajelor şi altor 
produse, este necesar să se

De pe urma fostului 
C.A.P. din comuna Unirea 
au rămas adăposturi pen
tru animale, magazii, se
diu şi o seamă de alte bu
nuri, a căror valoare este 
destul de marc şi creşte 
din ce în ce. Imediat după 
evenimentele din decem
brie, s-a format o comisie 
pentru lichidarea respecti
vului patrimoniu, ce-1 a- 
vea ca preşedinte pe dl 
Petru Bâra, fostul inginer 
şef al fostei unităţi, iar ca 
secretară pe dna Venera 
Pădurean, fostă contabilă 
şefă. Cei1 doi ln»ă, ca şi 
ceilalţi membri ai'.comisi
ei, nu s-au ocupat aproa
pe deloc de atribuţiile ce 
le-au fost încredinţate. Dl 
P. B. dădea rar pe la 
Unirea ,iar dna V. P. şi-a 
găsit serviciu la Notariatul 
de Stat, aşa că a lăsat 
baltă şi patrimoniu şi răs
pundere şi tot şi a dispă
rut. Nu s-au organizat li
citaţii, iar cei ce voiau să 
cumpere câte ceva din a- 
verea rămasă de la fostul 
C.A.P. n-aveau cu cine 
stă de vorbă. Aşa că ter
menul acordat do lege li
chidării patrimoniului se 
apropia din ce în ce. în
tre timp, din averea gu pri
cina dispărea zilnic câte 
ceva. Numai cine nu voia 
nu lua. Aşa au dispărut 
elemente ale instalaţiei e- 
lectrice, de alimentare cu 
apă, uşi, ferestre ş.a. Când 
termenul de lichidare s-a 
epuizat, bunurile, câte au 
mai rămas, trebuiau luate 
în grija primăriei spre a fi 
lichidate sau pentru a li Se 
găsi o întrebuinţare. Pri-

aibă în vedere următoare
le :

•  să nu se realizeze şire 
de paie sau fân sub linii 
de alimentare cu energie 
electrică, îri apropierea 
construcţiilor prevăzute cu 
coşuri pentru evacuarea 
fumului, burlane, lângă 
căile de acces :

•  să nu se depoziteze 
furaje în.stare umedă pen
tru că generează fenomenul 
de autoaprindere ;

•  să nu se depoziteze în 
spaţii necorespunzătoare, 
precum şi în podul con
strucţiilor prevăzute cu co
şuri pentru evacuarea fu. 
mului şi reţele electrice.,

mărul de pe vremea, aceea 
n-a întreprins nimic în a- 
cest scop. Primarul şl vice- 
primarul actual, consiliul 
local ar vrea să preia “pa
trimoniul fostului C.A.P., 
dar nu au de la cine, fiind
că preşedintele comisiei 
de . lichidare, dl Petru 
Bâra, s-a privatizat, des. 
chizându-şi un butic în 
Haţeg, iar fosta contabilă 
şefă lucrează cum ziceam 
la Notariatul Judeţean şi 
riu mai vrea să ştie de ni
mic. S-a insistat de nenu

mărate ori la Direcţia ăi. 
gricolă judeţeană şi la 
Consiliul judeţean pen
tru a interveni îh soluţio
narea acestei probleme fri
că leite foarte tare, dar m 
zadar. Este timpul'să se 
acţioneze de către tc "
cei chemaţi pentru clarifi
carea patrimoniului fosta- 
lui C.A.P. Unirea, altfel mi,, 
va trece multă vreme şi 
nu va mai rămâne nimic 
din el.

TRAIAN BONDOR

SPORT
F in a i în  tu rn e u l d e  

ş a h  D e v a  '9 3
S-a încheiat ediţia a 

Vll-a a turneului de şah 
— open — organizat de 
Clubul de şah Deva în 
colaborare cu Comisia Ju
deţeană de Şah. S-au în
tâlnit în faţa tablei de 
joc şahişti începând de la 
maestru FIDE până la ju
cători de categorii inferi
oare. Prezentăm premia
ţii în ordinea stabilită prin 
regulamentul concursului, 
în clasamentul general:
1. Petru Dodu — maestru 
FIDE (Gloria Reşiţa) 8 p;
2. Călin Dragomirescu —■ 
maestru FIDE (Medicina 
Timişoara), 7,5 p ; 3. Mihai 
Ionescu — maestru (Sever- 
nav TUrnu-Severin) 6,5 p ; 
4. Codruţ Florescu — ma
estru FIDE (Vulcan Bu
cureşti) 6,5 p ; 5. Ioan Adam

• candidat maestru- (Clu
bul de şah Deva) 6,5 p; 
6. Daniela Popoviei — 
maestră (C.S.M. Cluj-Napo- 
ca) 6,5 p ; 7. Iul iu Hege- 
duş — maestru FIDE (Cal
culatorul Bucureşti) 6 p. 
La categoria 1:1, Cristian 
Duduca (Clubul de şah De
va); 2 Alexandru Popoviei • 
(Victoria Călan) ; 3. Cornel 
Igreţ (Metalul Hunedoara). 
La categoria a Il-a: 1. Cris- 

■ tian Ştefan (Medicina Ti
mişoara); 2. Diana Morar 
(Clubul de şah Deva); 3. 
Adrian Lupulescu (Memo. 
rii Timişoara). La junioa
re premiul întâi a fost a- 
cordat Dianei Morar, iar 
la juniori lui George Jiro- 
vaanu — candidat maestru 
(Severnav Tur Severin) 
Au fost înmânate diplome

iar tuturor jucătorilor — 
juniori până Ia 20 ani le-au 
fost oferite cărţi de E- 
ditura „Destin". . Sponsof 
al clubului de şah. înce
pând cu câştigătorul tur
neului, M. FIDE, Petru 
Dodu, căruia i s-a înmâ? 
nat un premiu net de 
100 000 Iei — au fost pre
miaţi toţi şahiştii menţio
naţi mai sus, premiile to
talizând 475 000 lei.

Şahiştii participanţi au 
avut onoarea să beneficie
ze de ospitalitatea Liceu
lui cu Program de Educa, 
ţie Fizică Deva, acest cen
tru al gimnasticii mondia
le, unde sala de joc, caza
rea, masa au iost întruto 
tul corespunzătoare, aşa 
cum au mărturisit toţi 
participanţii. Mulţumim pq 
această cale conducerii li
ceului. Sponsorii turneu
lui au fost Audio Video 
Film Deva şi Electrocentra. 
le Deva. întrecerea de 
nivel tehnic ridicat a con
tribuit la verificarea for
mei sportiv0 a componen
ţilor clubului <Jc şah cară 
în luna octombrie a.c. îşi 
dispută şansele in cadrul 
diviziei naţionale B. De 
asemenea, turneul a consti
tuit un bun prilej de popu
larizare a şahului în rân
dul amatorilor. Arbitrii 
turneului, Mihnil Călugărşî 
Petru Bugnar, au asigurai 
în condiţii foarte bunejoar. 
tea tehnică a orgnmzării 
întrecerii. • -

' • ;; iiii u;AN,
colaborator
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j VANZARI- 
CUMPARA2I

! •  Vând Dacia 1304, ca- 
ţnionetă acoperita. Preţ * 
Convenabil. 61-8678. 
î •  Vând casă cu anexe 
fel grădină în Săuleşli sau 
fcchimb cu apartament în 
t)e^a sau Simeria. Infor
maţie Săuleşti, 106.
T (559831)
■I •  Vând spaţiu comercial 
In Petroşani, izotermă 10 
Ion®, Mercedes Diesel au
tomatic. Informaţii tele
foane 43400, 42173, Petro
şani. (920396)
• •  Vând Trabant plus

350. noi. Subcetate, 
h tâ n , orele 21—22.
* ' (920392)'
t •  Cumpăr forinţi, 9,50. 
jDeVa, telefon 622685.

' I (920389)
f * Vând apartament 2 
fcamere, cartier Gojcîu. Te
lefon 611620. (920390)

•  Vând autocamionetă 
imixtă 2,3 tone, 7 locuri. 
Telefoane 618482, 621219.

. (920391)
Vând seitticursieră 

Telefon 095/520805. 
(920380)

•  Vând urgent aparta
ment 3 camera plus hol, 
cameră, zona pieţei. Tele
fon 618333.

•  Vând Dacia 1 
fabricaţie 1986.
616374. (920382)

•  Vând teren în Deva 
acces din drumul spre

Informaţii Deva,
... după ora 16.

(920383)
•( Vând urgent maşină 

Ug cusut Singer, preţ con. 
fenabil. Telefon 627138.

(920384)
,'«li,-Vâmd tractor 64 CP, 

Sublă tracţiune şi remorcă 
jmpnoax. Alniasu Sec, 51.

(920385)
•  Vând 2880 mp — 29 

ari pământ Bretea Streiu- 
lUi > Informaţii 613479.

(920355)
•  Cumpăr Audi 80, ne- 

Indatrieulat Telefon 625237.
!. (920378)
V Vând obiecte sanitare. 

Chiuvetă» WC, vană fontă, 
albe, Simeria, familia Fo
ilor, 672145, 8—16 sau
661207, 17—23.

(920386)
•  Vând dozator de su

mane» Siemens, stare
bună. Telefon 092/ 
sau 092/430427.

. (559994)

•  Vând autocamionetă
TV şi dubiţă TV (motoare 
Braşov). Telefon 092/ 
413881. (559994)

•  Vând loc casă. Sime
ria, G. Coşbuc, 19 A, te
lefon 660215. (920356)

•  Vând apartament trei
camere în Alba lulia. Te
lefon 616493 sau 096/ 
825229. (920357)

•  Vând 2 bucăţi carose
rii Dacia 1310, preţ ne
gociabil, Hunedoara, tele
fon 711745 sau Dacia Ser
vice Hunedoara — vizibi. 
le. (920363)

•  Vând Opel Record 
2,3 D, 2.0, benzină, carose
rie motor Golf Diesel, di
verse piese Volkswagen. 
Telefon 625568 sau 655038.

(920402)
•  Vând urgent aparta

ment 2 camere decomanda
te etaj 4 (ultim), zona 
Ceangăi, preţ 4 300 000 lei. 
Telefon 626267. (920400)

•  Vând căţeluşă Dog 
german, 10 luni, neagră. 
Telefon 724306.

(920397)
•  Vând chioşc metalic 

Simeria, Şoseaua Naţio
nală şi vitrină frigorifică. 
Informata telefon 617877.

(920398)

* SERCO SRL De. 
i&' ?iade case <fe; mar
cat omologate du TVA: 
Rohtecb BCR 208 ; Bi

blia 82 M şi âparafte ife! 
sudură import Germa
nia. Telefon 619490.

(920369)

•  Vând centrifugă de
separat mierea de albine. 
Informaţii Deva, str. Mi
nerului, bL 37, sc. II, etaj 
4, ap. 37, judeţul Hune
doara. (920377)

•  Vând Fiat Regata sau
schimb cu garsonieră con. 
fortabilă. Telefon 621180, 
după ora 16. (920406)

•  Vând Citroen BX 19 
— TRD Diesel, închidere 
automată, fabricat 1986. 
Deva, telefon 620293.

(620407)

•  Vând urgent şi conve
nabil Peugeot 305 combi. 
Deva, Al. Moţilor, P 3, ap. 
3 (lângă ştrand).

(920410)

•  Vând convenabil a- 
partament 2 camere. Emi- 
ne.scu, bL 35, telefon 
624191, Deva.

(920414)
' »

!
i

APBO TERA S.A. SIMERIA

*

i
[ Anunţă clientela că are posibilitatea să| 
I aprovizioneze tractoare import China eu urmă-» 
|  toarele caracteristici: |
J — patere: 18 HP; |
|  — motor DIESEL cu 2 cilindri verticali; J
|  — pornire cu acumulator de 60 Ah; |
* — răcire cu apă; ,

transmisie mecanică cu roţi dinţate; 
transmisie priza de putere; |

.—-- consum mai mic sau cel mult egal» 
43 I/L ' la transport şi mai mic sau cel mult | 
<gtl 2,4 1/L la Incrări agricolei 

|  Tractorul este echipat cu semănătoare uni- *
* versată pe 12 rânduri şi plug cu 2 brazde. j 
|  Preţul de vânzare al tractorului şi agrega- J 
5 (dor este de aproximativ 2,8 milioane lei. j 
j  - Utilajele sunt expuse la sediul APRO TERA»

SA. Simeria, str. Depozitelor, nr. 1. |
Aprovizionarea cu tractoare se face numai * 

|  pe bază de înscriere în ordine cronologică, I
(636)
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•  Vând motor Braşov 
D127, nou ; vând Aud! W,
neînmatriculată. Telefon 
650223, (92041®

•  Vând apartament 2
camere Dacia, A. Romani
lor, bl. 16, et. I. Telefon 
613525. (920417)

•  Vând apartament Brad, 
etaj 4, sau schimb cu a- 
partament Deva. Telefoal 
ne 613102, 613448.

(920418)
•  Vând chioşc din fibră 

de sticlă 3,2/2,2, vizibil 
lângă magazinul „Ulpia“. 
Informaţii telefon 613982.

(920421)
•  Vând casă cu gaz, 2 

nivele, dotată cu spaţiu 
comercial, spaţii de depo
zitare şi spaţii de locuit, 
situată în piaţa Libertăţi), 
nr. 25 (centrul vechi), Hu
nedoara. Relaţii la tele
fon 712206, orele 9—20.

(559735)
•  Cumpăr Renault 5, a- 

variat. Informaţii Hune
doara, telefon 718409.

(569730) ,
•  Vând Dacia 1 310, fam.

ponată. Hunedoara, tele
fon 711893. (559725) 5

4 Vând garsonieră mo
bilată, centrul civic, con
fort I. Telefon 716491.

(559728) ;
•  Vând casă în Hune

doara. Informaţii tele
fon 712389, orele-II—16.

, (559729)

•  „Vând convenabil VW 
Golf, benzină, 4 uşi, în
matriculat. Informaţii te
lefon 712339, după ora 16.

(559732)

•  Vând apartament 2 
camere, etaj I, Teatru, ex
celent, pianină Rossen- 
kranz, convenabil. Tele
foane 728433, 716641.

(558734)

DIVERSE

•  Dau gratuit căţeluşă
vânătoare cu pui şi căţe
luşă pechineză. Telefon 
66 92 77. (920351)

OFERTE
^ S E » V K 3 i

„vl^eiiitez înscrieri „Ga. 
ritas“ r.Cluj-Napoca. Tele
fon 616519, între 10—20.

(920393)

•  Angajez şofer, cate
goria D. Telefon 611618, 
zilnic. (920394)

•  Sucursala de exploa
tare transport tehnologic 
de prelucrare primară a 
lemnului Deva, ca urmare 
a creşterii preţului de cost 
a produselor noastre, in
tenţionează majorarea Pre
ţurilor la produsele lem
noase începând cu data de 
10 septembrie 1993.

. (920401) ■ ;
•  Asociaţia locatari 117 

Deva angajează adminis
trator din zona Liliacului. 
Telefon 623285.

(920413) -

ÎNCHIRIERI

•  Cetăţean străin (olan
dez) caut apartament de 
închiriat, : zonă ultracen
trală» eu 2—3 camere* cii 
telefon, exclus parter. O* 
fer 60 000 lei/lună pluş 
cheltuieli comune Telefon 
616414, orele 17—19.

(920405)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb garsonieră
(confort sporit, et. I, Do
robanţi) şi apartament 
3 camere (etaj I, Micro 
15» bl. 78) cu apartament 
2—3 camere maxim etaj 
2, exclus Micro. Telefon 
623819. (920349)
* •  Schimb apartament 2 
camere cu gaze Orăşlie 
cu similar Deva. Telefon 
628972. @20412)

PIERDERI
• Pierdut vineri după-t 

masă ceas de damă „At- 
lantic“, format rotund. Gă
sitorului ofer recompensă. 
Telefon 613465.

(920367)
m Pierdut carte de iden

titate» eliberată de C.F.R. 
Timişoara, cu nr. 789480; 
Pe numele Oanceă Virgil. 
Se declară nulă.

(920351)

•  Pierdut legitimaţie ser
viciu, pe numele Mocanu 
Cpstică, eliberată de »,Si
derurgica" S.A. Hunedoa
ra. O declar nulă.

(559731)

S.C. INTERNAŢIONAL BUSINESS AGENCY 
S.R.L. ALBA IULIA

Efectuează înscrieri pentru cumpărarea de 
•  AUTOTURISME SKODA FORMAN, FA 

VORIT, FICK-UP.
Acestea pot fi vizionate la expoziţia des- , 

chisă de societate te holul Casei de Cultură a 
Sindicatelor din Alba lulia.

Pentru judeţul Hunedoara, înscrierile se 
fac Ia Alba lulia, intre mele 10—18.

Contactaţi-ne ca încredere, deservire
promptă! (559883)

I

S.C. REMPES S.A. 
DEVA

cu sediul în Deva, str. C.A. Rosetti, nr. 5 
Scoate Ia licitaţie în data de 1 septembrie 

t 1993, mijloace fixe scoase din uz.
In cazul când mijloacele fixe nu se adju

decă la aceasta dată JUcitaţia se reorganizează 
din 15 în 15 zile până la finele anulai.

Lista mijloacelor fixe se află Ia sediul S.C. 
REMPES S.A. — serviciul mecano-energetic.

Informaţii suplimentare Ia telefon 62 12 73* 
interior 170. (635)

FOARTE IMPORTANT!
ÎN ATENŢIA DEPONENŢILOR FIRMEI 

„MIMMI“ S.N.C. - ' '
Patronul firmei înştiinţează : 
întrucât jocurile dc întrajutorare au fost sistate, 

vă anunţăm să trimiteţi pe adresa firmei din Galaţi, 
str- Morilor, nr, 3, prin poştă, copie (xerox) după 
buletinul de identitate şi chitanţele pe care le de
ţineţi, menţionând adresa exactă a dumneavoastră 
pentru a putea scoate din calculator ordinea resti
tuirilor sumelor depuse pe care Ie veţi primi prin 
poştă cu confirmarea de primire.

NOTARIATUL DE STAT JUDEŢEAN (
HUNEDOARA — DEVA l

A N U N Ţ A  .
Scoaterea ta concurs a următoarelor posturi pen- * 

tru instituţiile notariale ec urmează a fi înfiinţate în 
judeţul Hunedoara, după cum Urmează :

NOTARIATUL DE STAT LOCAI, ORAŞTIE
•  2 posturi notar de stat
•  2 posturi secretar dactilograf
•  I post aprod
NOTARIATUL DE STAT LOCAL BRAD
•  2 posturi notar de stat
•  I post secretar dactilograf >
•  t  post conducător carte funciară -
•  1 post aprod
NOTARIATUL DE STAT LOCAL HAŢEG'
•  2 posturi notar de stat
•  2 Posturi secretar dactilograf
•  1 post aprod
NOTARIATUL 'DE STAT JUDEŢEAN IIUNE- ( 
DOţABA— DEVA * *
•  t  post conducător carte funciară 
NOTARIATUL de stat local hunedoara

■ t  Po*t conducător carte funciară i
Concursi*l pentru ocuparea posturilor nou infim- t 

late ite Mtari de Mat va avea tec ia DATA DE 25 * 
AE6UST 199», la Ministerul Justiţiei 1 A

OwstBUI pentru ocuparea posturilor de personal l 
auxiliar va avea toc Ia data de 28 AUGUST 1933,} 
de la ora 19, ta sediul Notariatului de stat jude- 1 
ţean Hunedoara — Deva. _ - - j.

Cererile de înscriere se vor depune Ia sediul No- .
* Trute* JC x iB V ţV ttH  aăv> 1TmXOQz fţr **•* U C V m i t

Informaţii suplimentare se pot abţine fa sediul 1 
Notariatului judeţean sau la telefon 6163 3a |

1

S.C. ..SIGMA—MOLOŢ“ S.C.S.
. Organizează î» Deva ,

• cursuri de formare analişti programa
tori asistenţi, pe microcalculatoare com
patibile LBJVL — P.C.

Durata cursului este de 10 săptămâni. 
Absolvenţilor II se asigură diplomă certi

ficat, eliberată de Ministerul învăţământului şi 
de Comisia Naţională de Pregătire în Infor
matică. .

înscrierea şi informaţii suplimentare la < 
sediul firmei: str. Avram Iancu, bl. H 1, sc. 
E, parter, telefoane 612661 şi 614888* până in 
data de 31 august 1993.

FILIALA ELECTROCENTRALE 
DEVA

Faee cunoscut locuitorilor din municipiul 
Deva şi oraşul Brad că nu va porni instalaţia 
de termoficare pentru livrarea apei calde până 
când R.A.G.C.L. Deva nu va achita soma de 
611283760 Iei şi R.A.C.C.L. Brad — 69470 610 
Iei, sume ce reprezintă valoarea energiei ter
mice livrate şi neachitate până in prezent.
__________ ___________ (632)

S.C. BANC POST &A. 
SUCURSALA JUD. HUNEDOARA — DEVA 

Bdul Deeebal, bl. P, mezanin
Anunţă licitaţie publică în data de 17 au

gust 1993, pentru un apartament a două came
re din str. Zamfirescu, bl. 11, ap, 25.

Licitaţia va avea loc la sediul Judecătoriei 
Deva, birou Executor Judecătoresc.

Cererile şi informaţii suplimentare —- la 
sediul băncii, telefon 61 26 80. (633)
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PRESTSERV TANIGECO S.R.L. 
DEVA 

telefon 61 82 40
•  Execută orice tip de confecţii metalice
•  Execută, de asemenea, reparaţii şi re

vizii de instalaţii termice şi sanitare.
Preţuri negociabile. (CEC)

■i ^»«ii 1^11 „mm* mm*

Ziar editai de S.C. „CUVANTIT LIBER» S.A. J'20/618/1991. Conf 30 70 50601 B.O, Deva. Deva, 9700, stf. f  Decembrie. 35, jad Bonedoara. 
Telefoane: 611275, 612157, 611269, 625904. fax 618061 Întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor publicate O poartă autorii acestora. /

Tiparul executat la S.G. „POLIDAVA" 3-A DEVA , ----------- ‘------"— .......................... — !


