
Vm Isc aparteprintr*
m s m m  . j « t* ;
drpiogic din Simeria îl o- 
cupă delegaţiile de spe
cialişti, excursiile de stu
diu ale studenţilor de 
profil silvie sau horticol 
şi excursiile şcolarei lh_ 
cepând cu acest an, se
cularul parc primeşte şi 
altfel de vizite. începu
tul l-au făcut în primă
vară membrii grupului 
ecologic din Scoţia ,,Thc 
Scotish Trec Trust", care 
au participat voluntar la 
lucrări de plantaţii ■ de 
arbori tineri, aici, ca şi 
te  zonele verzi ale mu

nicipiului Deva. Nu de 
mult s-a încheiat In parc 
şl prima tabără interna
ţională dc lucru, pe bază

gia. Spania, Germania, 
Iugoslavia. Elveţia, Olan. 
da şl bineînţeles din 
România. Iată şi numele

turiL Ei su n t: Leporcq 
Johnny, . Sari Kopanen, 
Kirsi Makiniemi, Menner 
Raphaela, Drdbrjak Slad-

se poate afirma cu toată 
convingerea că aceasta 
şi-a atins obiectivele lu
crative şi educaţionale

de voluntariat. Organi
zată cu sprijinul Servi
ciului Civil Internaţio
nal din cadrul Ligii tine
retului din România, ta
băra a reunit între 11 şi 
31 iulie un număr de 15 
tineri din Finlanda, Bel-

teimoşilor iubitori ai na
turii — te majoritate 
studente şi studenţi — 
care în timpul lor liber 
nu s-au sfiit să pună 
mâna pe uneltele de lucru 
şi să contribuie la vinde
carea unor răni ale na-

jana. Cortada Franeesc, 
Ribault Căline, Borridge 
Benedict, Diepen Agnes, 
Simona Adelina Hentia, 
Anca Anghel, Liheţ Ma- 
rius, Cozma Alin, Lazăr 
Florin.

La încheierea taberei,

propuse. , Tinerii au lu
crat cu multă conştiin
ciozitate, au avut prile
jul să cunoască oamenii 
şi frumuseţile acestor lo
curi, o parte din măre
ţia munţilor Retezat şi 
ne-au mărturisit că duc

cu ei imaginea curată a 
unei ţări neaşteptat de 
frumoase şi a unui popor 
deschis şi ospitalier.

Totodată, exemplul lor 
»ne reaminteşte că şi în 

acest domeniu — al ocro. 
tirii naturii şi ecologiei 
— a sosit momentul tre
cerii de la vorbe la fapte. 
Faptul' că tinerii sunt 
cei care fac acest mare 
pas este cât se poate de 
îmbucurător şi dătător 
de speranţă.
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O  investiţie profitabilă

ii
Sala mare a Casei de 

Cultura din Deva a găz
duit; săptămâna trecută, 

"/un ..ijwiîttîment mai puţin 
obişnuit ta  viaţa munici
piului, respectiv întruni
rea preliminară a acţiona
rilor din judeţ ai Băncii 
Agricole S.A., Sucursala 
Hunedoara-Deva.

După ce au ascultat ra
portul de gestiune al so
cietăţii şi noul proiect de 
statut şi contract de socie
tate, cei 180 de acţionari 
prezenţi (din numărul - to
tal de 309 acţionari din 
judeţ) şi-au desemnat re
prezentanţii la adunarea 
generală a acţionarilor 
Băncii Agricole, care va 
avea loc te Capitală, la 
31 august a.c.

Cu prilejul întrunirii, 
s-a scos in evidenţă că in 
cursui anului 1992 activi
tatea Băncii Agricole a 
fost profitabilă, noii acţio
na*! făcând o bună inves
tiţie, prin cumpărarea de 
acţiuni ale acestei bănci. 
Sumele plătite ca dividen
de fiecărui acţionar au re
prezentat o cotă de 38 ia 
sută pe an. S-â apreciat că 
poziţia financiară a băncii 
a continuat să se conso
lideze în acest an, că pro
fitul net care va sta ia 
baza calculării dividende
lor va fi mult mai mare.

Odată cu adoptarea de 
către legislativ a  legii 
burselor de valori, se pre
figurează că prin declan
şarea mecanismelor bur
siere şi începerea cotării 
acţiunilor Băncii Agricole 
la Bursă, fiecare acţionar 
va câştiga în mod real 
prin creşterea puternică 
a valorii fiecărei acţiuni, 
până la nivelurile dictate 
de cerere şi ofertă. Fap

tul că după prima jumă
tate a  anului în curs ce
rerea de acţiuni a depăşit 
oferta băncii este o ga
ranţie că ori care au ho
tărât să participe ca ac
ţionari, deci coproprietari 
la afacerile acestei socie
tăţi, au dovedit simţ fi
nanciar, încredere în po
tenţialul agriculturii ro
mâne.

Reprezentantul Centra
lei Băncii Agricole, dl di
rector Dumitru Ionescu, a 
prezentat acţionarilor din 
judeţ obiectivul principal 
al acestei instituţii — con
tinuatoare a unor tradiţii dB 
120 de ani de credit agri
col te România. B.A. par
ticipă cu capital în lei şi 
valută la activitatea Unor 
societăţi mixte şi a unor 
organizaţii cu caracter fi
nanciar bancar din ţară 
şi străinătate, acordă asis
tenţă şi îndrumare de spe
cialitate, participă la de
finitivarea şi punerea te 
aplicare a proiectelor dc 
investiţii, efectuează ope
raţiuni economico-finan- 
ciare, evaluări de patri
moniu şi verificări de ga
ranţii. Unul dintre obiec
tivele strategice d e  seamă 
este susţinerea dezvoltă
rii sectorului' privat şi a- 
gricol, sprijinirea refor
melor economice de stimu
lare a producţiei • prima
re şi de consolidare a sis
temului de aprovizionare 
pentru agricultură, pre
lucrarea şi comercializa
rea produselor agricole.

S-a făcut propunerea ea 
dividendele să se aconfe 
trimestrial, având în ve-

ortodoxe
- w

i i

la Ghelari
Contribuind la menţi

nerea şi perpetuarea o- 
biceiurilor strămoşeşti 
ale neamului românesc' 
duminică după Rusalii 
Corala ortodoxă „Doi
na" din Hunedoara a 
prezentat în biserica din 
centrul comunei Ghe
lari —- o adevărată bi
juterie a arhitectonicii 

j româneşti — un concert •

PIAŢA FORJEI DE MUNCA
la data de 10 aagust a.c. i

î

i
i

Dc la Direcţia de mancă şi protecţie socială a 
judeţului Hunedoara am fost informaţi că locuite 
de muncă disponibile sunt următoarele, pe feluri de 
profesii: Jurisconsult 1, vânzători fi, mineri subte
ran 3. mecanic de locomotivă LDII 1, şef manevră 2, 
manevra nt 1, mozaicari S, inginer prelucrare lemn 1, 
mecanic auto 3, tricoler 2, croitori 25, contabil şef
1, tâmplari 23, strungari lemn 2, strungari 2, sondori
2, dulgheri II, zidari 19, zugravi 5, sudori 7, insta
latori 5, cofetari 1, automacaragii 1, faianţari 2, fre
zori 1, parchetari 2, vopsitori L  lăcătuşi 2, electro- 
nişti cu studii medii 19, necalificaţi 3.

Pentru a , obţine alte relaţii privind locurile de 
muncă disponibile, cei Interesaţi sunt rugaţi să se 
adreseze la Oficiul de mediere a muncii din cadrul 
D.M.P.S.

i  coral mult apreciat de ) 
i miile de credincioşi j 
« prezenţi la slujbă

a
\  localnici şi un )

ESTERA SANA

mare
i  număr de oaspeţi. Du- 
; pă răspunsurile litur- 
1 gice, corala a interpre- 
4 tat două concerte re- 
4 ligioase intitulate „Că

tre tine am strigat, 
, Doamne* şi „Stihirea a 
doua de la vecernie, 
glasul 8“, lucrare a re
gretatului compozitor şi 
dirijor Ai, Lungu. Con
certele au fost dirijate 
de neobositul Marin 
Dtrvă, un om profund 
devotat tradiţiei T cora
le ortodoxe, urmaş demn 
al marilor sâi înain
taşi la conducerea aces
tei formaţii corale cu 
un binemeritat renu
me In .ftideţ şi te ţară. 
La reuşita manifestării 
a  contribuit şi dl. Va
lentin Buia, organiza
torul corului. (Anton 
Zefir).

(Continuare fa pag. a l-a)

Greva generală a mine
rilor din Valea Jiului, de
clanşată in dimineaţa zi
lei de 2 august a.c„ şi ca
re s-a soldat cu pagube 
considerabile aduse eco
nomiei naţionale, a înce
tat în cursul nopţii de 
marţi. 10 august Dc ieri 
dimineaţă, minerii şi pre

paratorii din Valea Jiului 
s-au prezentat la lucru, 
angajându-se să recupe
reze In zilele de sâmbătă 
şi duminică producţia pier
dută In perioada grevei 
generale.

Rămâne de văzut. S-au 
mai angajat si altădată.

(D.G.)

Gr«ya mecanicilor 
de locomotivâ a început

A reizbucnit orgoliul me
canicilor de locomotivă. 
Au descoperit acum că 
nici ia C.F.R. nu s-au res
pectat grilele de salariza 
re, că mecanicii de loco
motivă sunt nedreptăţiţi 
In raport cu celelalte cate

gorii de personal de la ca
lea ferată. Ca urmare, ieri 
dimineaţă, mecanicii dc 
locomotivă din ţară au In
trat te  grevă generali. 
Preşedintele SNCFR o con
stituie ilegală şi l-a acţio
nat pe iniţiatorii ei în in
stanţă. (D.G.)

sia, Mongolia, Mexic, Ucraina, 
Polonia si din judeţul nostru.

(M.B.)

©  FESTIVALUL - f o l c l o 
r ic  INTERNAŢIONAL ,JSAR- 
MIZEGETUSA". Ieri s-a deschis 
la Deva Festivalul folcloric in
ternaţional „Sarmizegetusa". Ma
nifestarea a  fost primită cu deo
sebită căldură de publicul spec
tator. La ora 16,30, formaţiile 

.artistice participante au vizitat 
expoziţia de artă populară des
chisă la Galeriile de Artă din 
Deva. A urmat o paradă a por
tului popular şi un spectacol de 
gală oferit de ansambluri fol
clorice din China, Indonezia, Ru-

O  ADRIAN PAUNESCU LA 
DEVA. Senatorul şi reputatul 
poet Adrian Păunescu îi invită 
pe iubitorii poeziei sale, sâmbă
tă, la ora 10, la Cam de cultu
ră din municipiul reşedinţă a 
judeţului nostru, Întâlnirea va 
prilejui un larg schimb de idei 
pe teme ale politicii, literaturii 
ş.a. (Tr, B.)

mente, date, obiecte ş.a. privind 
Jandarmeria Naţională Româ
nă să se adreseze unităţii men
ţionate. Datele Culese vor fi uti
lizate pentru cunoaşterea tradi
ţiilor şi faptelor acestei arme, 
care a avut un mare rol in is
toria României. (Tr, B.)

0  MARATONUL MEU este 
nou,l titlu al cărţii cunoscutului 
publicist loan Chirilă, ce s-a ti
părit în aceste zile la Tipogra
fia din Deva, în excelente con
diţii grafice. O nouă carte ce va 
fi primită cu mare interes de 
toţi cei care iubesc sportul (S.C.)

O APEL. La 1 septembrie a.c., 
se va sărbători, după mulţi ani 
de întrerupere, Ziua Jandarme
riei Române. Conducerea Unită
ţii de Jandarmi din Orăştie face 
apel la cetăţenii ce deţin docu-

© TABELE PENTRU LEMNE. 
La sediul Filialei judeţene a Li-, 
gii Veteranilor de Război din 
Deva se întocmesc, începând cu 
data de 12 august a.c., tabele 
cu membrii Ligii care doresc să 
obţină lemne de foc pentru iar
na 1993—’94. înscrierea se face 
la sediul filialei, pe baza legi
timaţiei de veteran de război.

(Gh.P.j

0  STĂPÂN NEGLIJENT. O 
amendă de 5000 de lei a primit 
Francisc Konrad din Deva. Cau
za ? Şi-a lăsat pe stradă câine
le nesupmveghe*$, patrupedul
s-a dat la muşcat oameni. (V.N.)
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Dr. ing. STELIAN RADII, I 
Staţiunea de cercetări *

silvice Simeria |

I

■  CHLŞINAU. — Intr-un 
apel adresat populaţiei ţă
rii, parlamentarii repre
zentând partidele şi orga
nizaţiile de orientare de
mocrată din Moldova a- 
rată că nu au nici un te
mei speculaţiile 'guver
nanţilor care prezintă re
fuzul aderării la CSI drept 
Un eveniment cu urmări 
catastrofale, Neratificarea 
de către parlament a tra
tatului reconfirmă Decla
raţia de independenţă din 
27 august 1991, iar grava 
criză In care se află ţara 
este, de fapt. un reZuftat 
al aflării de facto iu  Re
publicii Moldova te CSI. 
Sub lozinca „sau intrare te 
CSI, sau dizolvarea parla
mentului", grupările ma
terie ale vechii nomenriu- 
turi sunt favorizate de for
ţele care vor să folosească 
înfrângerea tor fa paria- 
ment drept motiv pen
tru dizolvarea organului 
legislativ suprem şi dc 
control, fu aceste condi
ţii. in apel se propune re
examinarea politicii bu
getare, fiscale şt de credit, 
renegocierea acordurilor 
semnate eu alte state, in
troducerea neîntârziată a 
monedei naţionale, înfăp
tuirea privatizării, refor
mei agrare, a sistemului 
bancar privat şi m ixt şi 
aplicarea unor măsuri de 
eradicare a fenomenelor 
de corupţie, evaziune fis
cală, trafic dc influenţă, 
relevă agenţia Moidova- 
Pres.

■  BRUXELLES. Rege
le Belgiei, Albert al IT-lca. 
care a depus Jurământul 
luni, a refuzat demisia 
guvernului condus de pre
mierul Jean-Luc Dehaene, 
act pur formal al orică
rui nou suveran, relatea
ză agenţia France Prcsse, 
Suveranul i-a primit, de 
asemenea, pe preşedin
tele Senatului şi pe cei dl 
Camerei Reprezentanţilor, 
primele acţiuni susţinute 
de regele Albert al Il-tea, 
de la urcarea sa pe tron, 
precizează AFP.

■  BUDAPESTA. Un
garia a trimis un protest 
la Naţiunile Unite, in ca
re acuză Serbia că a blo- • 
cat trei din navete sale de 
pe Dunăre. Reprezentan
tul companiei ungare de 
navigaţie Mahart a afir
mat că Serbia a oprit cele 
trei vase sub motivul po
luării mediului, relevă a- 
genţia Reuter. El a adău
gat că blocarea navelor 
Ungare este O măsură ce 
contravine deciziilor Con
siliului de Securitate, a 
împiedicat comerţul legi
tim ai ţărilor danubiene, şi 
a Violat un acord asupra 
Dunării, ea şî garanţiile 
verbale şi seri3Î •* “ P««> 
tea guvernului sârb pri
vind iibbra navigaţie.
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Pământul se întoarce 
la foştii proprietari

Dl. Gheorghe Vrânceanu 
ca ţi soţia sa Elena şi dna 
Luiza Lupescu de la Ocolul 
agricol Sarmizegetusa s-au 
supărat pe „Cuvântul li
ber" şi pe autorul acestor 
rânduri deoarece, într-un 
articol apărut prin primă
vară, scriam că specialiştii 
agricoli nu se implică su
ficient în aplicarea Legii 
fondului funciar. întâlnîn- 
du-ne recent, l-am între
bat pe dl Gh. V. . '

— Mai sunteţi'"supărat, 
dle inginer? "

—  Nu, mi-a trecut,' dar 
să ştiţi că primarul comu-

tarlale şi îi anunţăm cu o 
zi înainte pe cei ce urmea
ză să primească pământ să 
vină la faţa locului. Cei 
mai mulţi o fac, dar sunt 
unii care nu vin. Ei bine, 
treaba asta ne face să aş
teptăm în zadar, întrucât 
dacă lipseşte un ora nu 
putem trece la punerea în 
posesie. Procedăm la o 
altă convocare, apoi la a 
treia ş.a.

— In articolul din pri
măvară, primarul v-a în
vinuit că mergeţi să solu
ţionaţi o problemă, dar vă 
întoarceţi cu ea nerezol- 
vată.

La S arm izeg etu sa

nei, dl Adam Corui, a exa
gerat.,

— In ce sens ?
, — Să nu ne' mai în
toarcem în timp. Lucrurile 

încheiat aşa că... Să vă 
spun mai bine cum acţio
năm, în. prezent, pentru 
aplicarea Legii 18/1990.
" — Poftiţi, vă ascult.
• — Sunt organizate două 

echipe. Prima, alcătuită 
din Luiza Lupescu şi eu 
împarte oamenilor pămân
tul din intravilan, iar cea
laltă formată din Elena 
Vrânceanu şi lt. Victor 
Stanciu de la M.Ap.N. ac
ţionează în extravilan.

— In ce stadiu se află 
repunerea în drepturi a 
ţăranilor din Sarmizegetu
sa ?

— In Breazova acţiunea 
s-a încheiat, In celelalte 
patru sate este destul de 
înaintată.

— S-au înmânat titluri 
de proprietate ?

— încă nu, dar s-ar pu
tea face în Breazova unde 
situaţia este foarte limpe
de.

— Cu ce necazuri vă 
confruntaţi ?

— Măsurarea o facem pe

T  R I B U N  A

— Aşa este, dar nu e, 
în principal, vina specia-ş 
liştilor. Un exemplu : ,du-*, 
pă ce terminăm de împăr.’ 
ţit o tarla, unii mută 
ţăruşii ce delimitează pro
prietăţile. Suntem trimişi 
îa faţa locului şi măsurăm 
din nou,; dar actul respec
tiv se repetă. Sau un alt 
caz: un om din Breazova 
avea dreptul, după acte, 
să primească 20 de ari în- 
tr-o tarla. El susţine sus şi 
tare că vrea 32 de ari. 
Bineînţeles că am respec
tat actele. Cetăţeanul res
pectiv, cam „afumat" a 
sărit să ne ia de gât.

— Am înţeles că nu mai 
sunteţi supărat pe „Cuvân
tul liber" şi asta ne. bu
cură. Cum credeţi că ar 
trebui procedat pentru ca 
Legea fondului funciar să 
se aplice cât mai repede 
şi, evident, corect ?

— Să realizăm o mai 
bună colaborare î n t r e 
Consiliul local, Ocolul a- 
gricol, Poliţie, Ocolul sil
vic ş.a. Căci toţi factorii 
sUnt interesaţi în această 
acţiune de mare amploare 
şi însemnătate.

TRAIAN BONDOR

f  *

BRUIAJ RADIO

„Vă scriu în numele mai multor 
locatari din zona centrală a muni
cipiului Deva — blocurile A, Dl, 
D2 etc., de pe bdul 1 Decembrie. 
Sesizăm că noi, posesori de aparate 
de radio la curent sau pe baterii, 
nu putem recepţiona programele I 
şi II Bucureşti din cauza unui bru
iaj puternic.

N-am reuşit să-i depistăm sursa, 
dar n-ar fi exclus ca aceasta să 

.fie  la Agenţia de voiaj CFK, care 
s-a mutat la parterul blocului A. 
Nu învinuim pe nimeni, pentrn că 
riu ştim exact de unde vine acest 
bruiaj, dar nu ne convine să plă
tim abonamente (şi încă mult 
scumpite !)' fără să ne putem folosi 
de aparatele respective, 

j. Vă rugăm să ne sprijiniţi în a- 
ceasţă problemă, inserând sesiza
rea în coloanele ziarului sau comu- 
nicându-le celor în drept să ia mă
suri.; Vă. mulţumim". (Iulius Neacşa, 
Deva, bdul 1 Decembrie, bl. A)
. N.R. Am răspuns' dorinţei dv, 

dle Neacşa, cu speranţa că o vor 
face, aflând de doleanţa dv. şi „cei 
în drept să ia măsuri". Cu cât mai 
repede cu atât mai bine, pentru a 
stopa bruiajul radio sau a evita a- 
pariţia altor tipuri de... bruiaje.

„ŞI NOI AVEM LIPSA 

DE BAN1“

Subsemnata Ievuţa Toader şi fa
milia Ileana Dragoşa din Ţebea, co
muna Baia de Criş, am dus lapte 
la centrul de colectare pe lunile 
iunie şi iulie 1993. Ca oricare alt 
salariat am vrea să primim şi noi 
banii pentru o lună până la data 
de 10—15 a lunii următoare. Doar 
şi noi avem lipsă de bani. De a- 
ceea, vă rugăm pe dv să le amin
tiţi celor de la „Devii" Deva să rţe 
dea banii. '

ORGANELE"

COMPETENTE RĂSPUND

» NU MAI ARE VALUTA

' Mare pacoste pe capul
I lui Cornel Demeni din 

Hunedoara. Singura lui
( ocupaţie era să facă 

schimb ilegal cu valută. 
'  Acum n-o mai are 
| nici pe asta, întru- 
v cât a fost depistat şi 
I amendat cu 60 000 de lei. 
‘ Amenda este însă un mi.

I zilic pe lângă ce i s-a 
confiscat: 1915 mărci

j germane, 355 dolari SUA, 
| 6250 şilingi, 20 franci
'  francezi şi 275 000 de lei. 
5 Calculaţi dv. totalul.

■  Inspectoratul dc Poliţie al Ju
deţului Hunedoara: „Vă comuni
căm că aspectele sesizate de numi
ta Silvia Popa s-au confirmat. îm
potriva reclamatului Ioan Sav s-au 
luat măsuri de sancţionare con- 

' form Legii 61/1991, iar aspectele, 
infracţionale se cercetează cu do
sar penal, urmând să se dea o so
luţie, legală".

POŞTA RUBRICII

9  Stimate dle Oros Sabin — aşa 
am putut descifra — (şi mai mulţi 
vecini, cum semnaţi): Cele semna
late de dv. au fost aduse la cunoş-

Din dosarele poliţiei

♦  ♦

tinţa organelor competente pentru 
o temeinică cercetare,

#  Gheorghe Duma, Crişcior. în 
trucât sunteţi dintre cititorii care 
ne scriu frecvent (nu ne „deran
jaţi", cum vă exprimaţi în una 
dintre scrisori), nu e nevoie dle 
Duma să vă prezentaţi întreaga 
poveste a vieţii dv de fiecare dată. 
Referitor la articolul „Adevăr doar 
fii parte" din nr. 920/23 iulie 1993, 
trebuie să vă spunem că a apărut 
în virtutea dreptului la replică, ce- 
a urmat scrisorii dv. Problema bu
teliilor este' de competenţa organe
lor locale, nu a celor jddeţene. Cos
turile diferite de la o localitate la 
alta datorate cheltuielilor de trans
port, alte elemente legate de aceas
tă problemă, chiar dacă sunt reale 
nu justifică însă continuarea dialo
gului dv polemic cu dl. Al. Jurca.

Vă înţelegem dorinţa de a'- şti, 
nevoia de a vă informa. Dar la' 
multele dv' întrebări este greu, da
că nu imposibil ,de răspuns. Lo
calităţi unde pâinea albă' să fie 
mai ieftină de 175 lei ? Mai ales 
după 1 august, e puţin probabil. 
Dimpotrivă. „Care sunt posibilită
ţile ca într-un timp scurt să se o-, 
prească creşterea şomajului în ju
deţul Hunedoara ?“. Măcar să se 
stopeze această creştere şi tot ar 
fi un lucru bun .Insă cea mai di
ficilă dintre întrebările ce vă fră
mântă este „prin ce căi s-ar putea 
opri inflaţia şi creşterea preţuri
lor ?". Nici guvernanţii nu pot da 
un răspuns faptic acestei probleme.

CEI TREI DIN 
LUPENI

Doi pensionari şi un 
muncitor. Toţi din Lupeni. 
Se numesc Alexandru 
Poborena, de 80 de ani(?!), 
Ion Moroşanu, 71 de ani 
şi Jenică Ifrim, 30 de ani, 
lucrător la „Haţegana". 
De la depozitul de ma
teriale al E. M. Lupeni 
au furat platbandă în 
valoare de 200 000 de lei. 
Sunt arestaţi.

DII CALUŢULE, DII

Patru inşi — nici o o- 
cupaţie. Toţi din Orăştie. 
Unul dintre ei, Tiberiu 
Bacrău, este doar de câ
teva luni liberat con
diţionat din puşcărie. 
Ceilalţi au între 17 
şi 30 de ani. I-am 
numit pe Adrian Pârva, 
Haldrict Deme şi Dorel 
Bacrău. Ce-au făcut bă
ieţii ? Au înhămat calul 
la căruţă şi-au mers la

Secţia 4 Pricaz a I.^I. 
Orăştie. Au încărcat aici 
800 kg subansamble din 
fontă şi-au zis „Dii călu- 
ţule !" N-au ajuns de
parte.
MARFA DA, ACTE BA

In .această situaţie a 
fost surprins în piaţa din 
Orăştie Petru Burnbu, ad
ministrator la S.C. „Gold" 
S.R.L. Alba Iulia. Pentru 
acest motiv i s-a con
fiscat marfă în valoare 
de 544 500 lei, precum şi 
10 600 lei obţinuţi prin 
infracţiune.

I
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PE VALURILE VIEŢII ,

P o ş ta ş ii d e  la  sa te* 9

S-a rărit serios populaţia satelor. In 
multe dintre ele — îndeosebi în zonele 
de deal şi.de munte — au mai rămas 
bătrânii. Trebăluiesc cu firavele lor pu
teri pe lângă case, prin curţi şi prin gră
dini, au grijă de păsări şi de animale, 
care le întreţin existenţa. Copiii şi ne
poţii au plecat la praş. Unii dintre aceş
tia, care sunt mai aproape de locurile 
natale, se mai urcă în trenuri sau în ma
şini şi fac ceva agricultură la sfârşit de 
săptămână, dacă nu cumva privatizarea 
le ocupă şi acest timp. Sătenii care au 
copiii la oraş mai departe, ies, nu de pu. 
ţine ori la porţi, aşteptând o scrisoare, 
un apel telefonic, Un mandat poştal sau 
pensioara, ziarele... *s

Sosirea poştaşului le produce întot
deauna emoţie. Grija copiilor, a nepo
ţilor îi stăpâneşte în permanenţă, ştiind 
că nici acolo, la oraş, viaţa nu-i roză. De 
aceea, pentru mulţi locuitori ăi satelor, 
poştaşul este o speranţă, un gând împli
nit. „Aceasta şi este mulţumirea noas
tră, considera dna Aurora Opriş, de şase 
ani factor poştal la oficiul din comuna 
Gurasada şi câştigătoarea locului III la 
concursul factorilor poştali pe zona De- 
ya—Ilia pe anul 1987. Să ducem oame
nilor la timp corespondenţa, pensiile. Şi 
ne bucurăm Odată cu ei când veştile 
sunt bune şi ne mâhnim odată cu ei 
când veştile sunt îngrijorătoare sau tris
te". „Este un atribut al profesiei de poş
taş ori sunt porniri instinctuale, după 
sensibilitatea fiecăruia ?‘. „Aşa cred, spu
ne dna Aurora Opriş. Mai ales că noi — 
şi mă refer la toţi cei şase factori poş
tali de la oficiul din Gurasada, respectiv 
Magdalena Dan, Antonie Petruţ, Ionel 
Andrica, Graţian Andrica, Octavian Bo_ 
ta şi subsemnata — suntem toţi din zonă, 
cunoaştem bine oamenii pe care-i deser

vim, după cum şi ei ne cunosc foarte 
bine şi trăim împreună şi bucuriile şi 
necazurile". .

Tocmai de .aceea, munca poştaşilor de 
la sate este frumoasă şi interesantă. 
„Dar şi grea, să ştiţi, ne completează dl 
Antonie Petruţ, care poartă în spate „tol
ba cu amintiri" de peste 20 de ani prin 
satele comunei Gurasada. Nu-mi , pare 
rău că am distrus două biciclete şi mai 
multe perechi de încălţări, dar ştiu că am 
dus oamenilor multe veşti bune şi des
tui bani. Gândiţi-vă că până în satul 
meu, Câmpuri de Sus, sunt opt kilome
tri de aici din centrul de comună, până 
la Runcşor vreo 10, iar până la Vica 
peste 18. Nu-i uşor să-i baţi zilnic sau 
şi numai de două ori pe săptămână, mai 
mult pe jos. Dar mulţumesc lui Dumne
zeu că sunt sănătos şi pot să duc încă 
bucurii în casele consătenilor mei".

Magdalena Dan triază ziarele înainte 
de a pleca în cursă la Gothatea şi Uleş. 
„Am cele mai multe abonamente la 
„Cuvântul liber" Deva, 78 (pe oficiu, în 
luna august a.c., sunt 217 abonamente la 
ziarul judeţean — n.n.), dar şi câteva la 
„Adevărul", „România liberă", „Sportul 
românesc", „Evenimentul zilei" — ne spu
ne. Am obţinut şi o menţiune pentru a- 
bonamentele făcute .acum trei ani la „Cu
vântul liber". Este un ziar bun. Sătenii 
noştri îl citesc cu plăcere. Din păcate au 
bani puţini să se aboneze mai mulţi". 

Oricum, în multe case din cele 11 sate

ale comunei Gurasada, poştaşul intră zil
nic cu tolba plină, ducând oamenilor 
veşti şi bani, Bucurii şi din păcate, une
ori şi motive de tristeţe.

— Dar asemenea motive avem şi noi, 
oamenii de la poştă, ne spune de. la în
ceput dl Ioan Suciu, dirigintele Oficiului 
poştal din Zam. Ni se tot spune că ac
tivitatea noastră nu este rentabilă, iar 
salarizarea este mai puţin decât nesatis
făcătoare. Noi nu înţelegem optica guver
nanţilor vizavi de munca oamenilor de 
la poştă. Şi nu este"prea uşoară această 
muncă ; zi de zi, nu de puţine ori chiar 
sâmbăta şi duminica, de dimineaţa până 
seara, pe vreme bună sau rea, pe uliţe 
bolovănoase sau înglodate în noroi, pe 
poteci peste dealuri şi v.ăi, pentru a adu
ce în casele oamenilor veşti de la cei 
dragi, colete poştale sau bani, avize te
lefonice sau ziare, ori pentru a încasa 
abonamentele la radio-TV.

Cu 30 de ani în spate numai la poşta 
din Zam, dintţe care şapte ani cărând 
tolba cu scrisori, iar 23 de diriginte de 
poştă, dl Ioan Suciu are deopotrivă con
ştiinţa . datoriei, dar şi sentimentul cin
stei şi echilibrului oamenilor din subor
dine. Şase factori poştali acoperă zilnic 
cele 13 sate ale comunei Zam şi trei din 
componenţa comunei Burjuc, pe distan
ţe de la 1 la 40 de kilometri, cât mă
soară, de exemplu, segmentul rural Go- 
dineşti — Pojoga. „Iată, ne spune dl-Ioan 
Suciu, Teodor Han „face" zilnic centrul 
de comună, Stelian Godineşteanu bate

cărările spre Glodghileşti şi Tămăşeşti, 
Ioan Nistor face curse la Pojoga — Sălci- 
va, Gheorghe Lugojan are un traseu greu 
spre Godineşti, iar Ioan Ilonca se depla
sează cale de -36 de kilometri spre Bra- 
şeu. Cu toţii sunt oameni harnici şi se
rioşi".

• Intr-o altă zonă a judeţului, în comu
na Teliuc, de asemenea cu sate împrăş
tiate pe văi şî dealuri, am consemnat im
presii la fel de bune despre munca poş
taşilor. „Eu însumi am făcut şi mai fac 
această misiune atunci când este cazul, 
ne spune dl Vili Orăşan, om născut şi 
crescut la ţară, azi — dirigintele Oficiu
lui poştal din comuna Teliuc. Insă unele 
consideraţii poate face chiar mai bine 
dna Rozalia Agyo, aflată de 22 de ani 
în solda poştei noastre şi în slujba lo
cuitorilor din zonă. „Ce să spun ? îmi 
place profesia mea, mă înţeleg bine cu 
lumea, îi cunosc pe toţi sătenii din Te- 
liucu Inferior, cărora le duc zilnic scri
sori, ziare, mandate poştale, avize tele
fonice şi lunar pensiile", relevă dna Ro
zalia Agyo. „Ce atribute trebuie să-l ca
racterizeze pe un factor poştal ?“ — am 
întrebat-o. „In primul rând, să fie sănă
tos, că are mult de umblat, să fie serios 
şi cinstit, calm şi conştiincios, să aibă şi 
o viaţă de familie echilibrată, să fie pon
derat în relaţiile cu beneficiarii presta
ţiilor sale", ;

Acestea ar fi, în linii mari, munca şi 
viaţa factorilor poştali de la sate, carac
terizată de ei înşişi. îi stimez pe aceşti 
oameni pentru care profesia înseamnă şi 
efort fizic şi intelectual, dar şi cinste şi 
omenie. Prin ei şi c u ' ei, viaţa satelor 
este mai plină, mai tihnită, oamenii sunt 
mai liniştiţi, mai bine informaţi.

DUMITRU GHEONEA



— Stimată doamnă 
ELENA TRIF, sunteţi 
bucătăreasa şefă a 
Cantinei de ajutor Sri- 
cial din Orăştie. Cine 
ia mâncare de aici ?

— Oameni săraci, 
care nu mai au pe 
nimeni — pensionari, 
handicapaţi etc.

— Cât costă mânca
rea ?

— Este o masă gra
tuită, asigurată prin 
grija Primăriei oraşu
lui Orăştie, personal a 
dlui primar Ioan Mir- J

ORDINE, MEDALII Şl REPARAŢII

In

cea Homorodean. Re. 
pet, pentru cei mai 
săraci oameni din oraş.

— Câţi oameni mă
nâncă la cantina dv.?

— 51. Vjn cu sufer- 
taşele şi le dăm mân
carea pentru acasă.

— Astăzi ce le-aţi 
pregătit ?

— Supă de orez cu 
roşii, tocăniţă de car
tofi cu came de pasă. 
re.

— De cină ?
•— O mâncare mai 

uşoară, cu biscuiţi.
— Ce zic oamenii 

despre mânoarea ce li 
Se serveşte ?

—» Apoi să ştiţi că la 
unii le punem un pic 
mai mult în sufertaş. 
împreună cu colega 
mea Mariana Tunaru, 
facem tot ce putem 
să le asigurăm o mân
care tot mai bună. Să 
fie chiar mai gustoa
să ca aceea pe care o 
mâncau în casa lor. 
Este o mare bucurie 
pentru mine când o- 
mul zice „sărut mâna, 
tanti Lenuţa, mânca
rea a fost foarte bu
nă". Iţi creşte sufletul 
când ştii că ai ajutat 
un om ajuns la sufe. 
rinţă._

GII. I. NEGREA

Este vremea reparaţiilor 
de tot felul. Unele — ne
cesare, altele — impuse 
de „vox-popuji". Li s-au 
acordat asemenea reparaţii 
■— cu avantajele materiale 
corespunzătoare - r  tutu
ror celor care într-un fel 
sau altul au avut de su
ferit pe tot timpul exis
tenţei regimului comu
nist în România. Nu cred 
că exagerez dacă apreciez 
ordinul de mărime al nu
mărului celor pentru care 
s-au adus reparaţii ca de
păşind milionul. Ce în
seamnă reparaţiile ? Bani, ( 
scutiri de impozite, facili-' 
tăţi care înseamnă tot 
bani, pământ în proprie
tate. De unde? De la bu
get, care se alcătuieşte din 
impozite şi dări de tot fe
lul la care simt supuşi însă 
doar o parte dintre cei 
peste 23 de milioane de 
trăitori pe pământul maicei 
Românii. Reparaţia însă 
este reparaţie şi nu avem 
de gând să contestăm noi 
nici necesitatea şi utilita
tea nici moralitatea lor.

Printre cei cărora li s-au 
adus asemenea drepte re
paraţii sunt şi medaliaţii 
cu ordine sau medalii ale 
României, distincţii, nere
cunoscute de regimul co
munist. S-ar fi făcut oare 
în această sferă toate re
paraţiile necesare ? După 
ştiinţa noastră nu. Meda
liaţii cu însemnele muncii, 
ale hărniciei, au scăpat a- 
tenţiei legiuitorilor şi a- 
ceasta nu este nici drept 
nici moral. Cu însemnele 
acestea, atribuite de regi
mul comunist, este adevă
rat (Ordinul Muncii, Steaua 
Republicii, titlul de Erou 
al Muncii Socialiste), au 
fost răsplătiţi şi unii pro
fitori ai regimului comu
nist, dar cei mai mulţi 
dintre cei răsplătiţi au pal
mele bătătorite de mun
că ; de acea muncă prin 
care s-a creat toaţă avu
ţia naţională de care dis
pune România azi. Şi nu 
e mică avuţia aceasta chiar 
dacă a fost ea jefuită fără 
frică- de lege şi de Dum
nezeu de unii profitori ai

revoluţiei. Este simptomatică 
pentru ceea ce se întâm
plă în România astăzi al 
ceastă dare la o parte de 
la orice drept de repara
ţie a celor însemnaţi cu 
însemnele de cinstire a 
muncii.

Au fost decernate post
belic ordine şi medalii u- 
nor combatanţi din răz
boiul . antifaşeist. Posesorii 
lor care n-au avut norocul 
să fi fost decoraţi înainte 
de 1947 de „majestatea sa“ 
nu s-au mai regăsit la 
masa comună a reparaţii
lor ca şi cum sângele şi 
tinereţea lor risipite pen
tru eliberarea Ardealului 
de Nord n-ar mai valora 
nimic pentru urmaşi. Şi 
în această sferă se vor fi 
strecurat printre cei dis
tinşi unii profitori ai 
comunismului dar se poa
te cerne grâul de neghină.

Când va avea loc a- 
ceastă cernere, ca repara
ţiile să poată fi com
pletă?

ION t IOCLEI

Handbal feminin 

„GUPA CETĂŢII"

Y Oraşul Deva, între 13 şi 
15 august găzduieşte pri
ma ediţie a „Cupei Cetă
ţii" rezervată echipelor di
vizionare B şi A de hand
bal feminin, organizată de 
Oficiul Judeţean pentru 
Tineret şi Sport Deva, în 
colaborare cu „Sindaco" 
Deva şi cu C.H. „Remin" 
Deva. La această compe
tiţie participă echipe din 
Arad, Tg. Mureş, Braşov, 
Făgăraş, Odorhei, Timi
şoara şi Deva — echipa 
C.H. „Remin".

Competiţia se desfăşoară 
după Următorul program :

vineri şi sâmbătă, de lă 
orele 9—13 şi 15—20, iar 
duminică de la 8—12, ctt 
festivitatea de premiere. 
Cu această, ocazie, Remin 
face un apel călduros la 
toţi sponsorii din Deva" 
care au mai ajutat şi în 
alte ocazii handbalul fe
minin şi mai ales echipa 
Remin să sprijine şi aceas
tă competiţie, mai ales că 
echipa deveană apare în' 
acest campionat aproape 
într-o formaţie nouă, pro
movând jucătoare de va
loare.

Pentru copii sub 14 ani, 
intrarea gratuită. (S.C.)

»

ŞTIRI DIN BRAD
0  PREGĂTIRI PENTRU 

IARNA. Domnul inginer 
Fabian Oprinese, directo
rul R.A.G.C.L. Brad, ne-a 
informat că una din mă
surile stabilite în progra
mul pregătirilor de iarnă 
este demontarea robine- 
ţilor de calorifere mon
taţi abuziv, prin interme
diul cărora se făcea aeri
sirea acestora .dar şi sus
tragerea agentului termic, 
care conducea la scăde
rea temperaturii de încăl
zire. Unitatea Pe care o 
conduce s-a aprovizionat 
cu 2 000 aerisitoare din a- 
lamă, confecţionate spe
cial pentru aerisirea calo
riferelor. Montarea aces
tora se face însă anevoios, 
pentru că unele asociaţii 
de locatari nu-şi dau con
cursul pentru finalizarea 
lucrării, deşi sunt conştien
te că în felul acesta căldu
ra vă creşte cu câteva 
grade în apartamentele de 
la nivelele superioare jale 
blocurilor.

•  DUPĂ 26 DE ANI. 
Prin Hotărârea nr. 32 din 
luna iunie 1993, Consiliul 
orăşenesc Brad a aprobat 
darea în folosinţă Minis
terului Justiţiei a imobi
lului situat în strada A- 
vram lancu nr. 45, în ve
derea funcţionării aici a 
Judecătoriei şi a Parche
tului de pe lângă aceasta. 
Astfel se vor crea condiţii

CONCURSUL DIN 

15 AUGUST 1993
1. DINAMO — STEAUA 1, X, 2

Ambele echipe doresc să-şi înceapă campionatul 
cu un rezultat bun. Meci deschis oricărui re- 

/A zultat.

2. DACIA UNIREA — F.C. BRAŞOV 1
Probabil că gazdele nu vor avea prea mari pro
bleme In a-şi impune punctul de vedere.

3. ELECTROPUTERE — FARUL 1, X
Constănţenii ar putea face un meci bun la Cra- 
iova.

4. POLI. TIMIŞ. — UNIV. CRAIOVA X
Meci echilibrat, în care egalul n-ar fi exclus.

5. CEAHLĂUL — PROGRESUL 1, 2
Jucătorii din Piatra Neamţ doresc să-şi serbeze 
promovarea cu o victorie. Dar Progresul şi-a îm
bunătăţit simţitor lotul. «.

«. „U‘ CLUJ —  RAPID 1, X
Rapidul nu este victimă sigură la Cluj, >

pentru reluarea în acest an 
— după • efectuarea repara
ţiilor şi amenajărilor ne
cesare — ,a activităţii Ju
decătoriei şi a Parchetului 
în Ţara Za rândului, acti
vităţi întrerupte cu 26 ani 
în urmă.

#  RECEPTIVITATE. Re
cent, în oraşul nou Brad 
doamnele Maria Simedrea 
şi Dorica Miclea au des
chis, în cadrul Societăţii 
Comerciale „MARA — DO- 
RA — MIXTCOM" S.R.L. 
o unitate privată model, 
în care se desfac produse 
alimentare, industriale şi 
chimice. Aici se găsesc 
din abundenţă, printre 
altele: carne; mezeluri,
lactate, cafea, dulciuri, za
hăr import, ulei de floa
rea soarelui, mai multe 
tipuri de făină albă şi de 
mălai. Unitatea a realizat 
desfacerea de produse pe 
luna trecută în valoare de 
25 milioane lei, iar remar
ca unui cumpărător a fost 
concludentă : „Oraşul nos- 

'tru  se mândreşte cu o a- 
semenea unitate, aici gă- 
sirrr tot ce dorim, căci una 
dintre şefe este tot timpul 
la furnizori, aducând măr
furile necesare". Noi am 
mai- adăuga că şi persona
lul unităţii ştie să-şi apro
pie cumpărătorii.

ALEX. JURCA, 
’,Y  Brad

Pentru cei ajunşi 
în suferinţă

Iarna este greu pentru 
bolnavii internaţi la Că
minul spital Brănişca, a- 
cesta neavând încălzire 
centrală. Noua connducer 
a căminului, director dl 
Constantin Ioniţă, se zba
te ca până la venirea ier
nii să asigure încălzire 
centrală. Lucrările au fost 
demarate, multe agregate 
procurate, dar banii sunt 
puţini. (GH.I.N.)

Butan şi butelii

In oraşele Orăştie şi Si- 
meria ritmicitatea în a- 
provizionarea cu butelii de 
aragaz este slabă. Sunt 
goluri care nemulţumesc 
cetăţenii celor două oraşe, 
precum şi pe cei din loca
lităţile învecinate. Se cere 
găsită o rezolvare. In fo
losul cetăţenilor. (GH.I.N.)

Modernizări

în sfârşit, la Burjuc au 
demarat lucrările de repa
raţii şi modernizări la se
diul Consiliului local. A- 
cestea surit efectuate de 
Secţia de prestări servicii 
din Tătărăşti, închiriată 
de către Antrepriza de 
îmbunătăţiri funciare din 
Deva. Lucrările sunt însă 
foarte lente. Joi, 5 august 
a.c., oamenii care mun
ceau aici, deşi aveau ma
teriale şi front de lricru, 
se tolăniseră la -umbră.

(Tr. B)
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7. U.T.A. — PETROLUL 1
Să sperăm că revenirea pe prima scenă fotba
listică a arădenilor va fi de bun augur.

8. INTER SIBIU — OŢELUL 1
Partida va fi totuşi la discreţia gazdelor.

9. SPORTUL STUDi — GLORIA B-ŢA 1
Gloria va încerca să-şi confirme locul în Eu- 
rocupe.

10. GLORIA BUZĂU — F.C. ARGEŞ 1
In divizia secundă victoriile gazdelor sunt la or
dinea zilei, deci Buzăul este... favorit.

11. MET. PLOPENI — C.S.M. SUCEAVA 1
Probabil că Metalul îşi va apropia ambele punc
te puse în joc.

12. CORVINUL — F.C. BIHOR . 1, X
Presupunem că de data aceasta nu va mai fi un 
meci cu... cântec.

13. TRACTORUL BV. — JIUL PETROŞ. I, X
Să sperăm că petroşănenii nu vor face depla
sarea... degeaba.

LICEUL CU PROGRAM DE EDUCAŢIE 
FIZICĂ ŞI SPORT DEVA

Organizează duminică,; 5 septembrie, ora 9 î 
Concurs de selecţie la
•  GIMNASTICĂ SPORTIVĂ fete — pen

tru ci. I si pentru grădiniţă — 5 ani.
•  ATLETISM, fete si băieţi, pentru ci. 

IX—XII.
Relaţii suplimentare la telefon 617015.

(638)

SOCIETATEA COMERCIALĂ i
DE FORMARE PROFESIONALĂ 

„PROFESIA" SRL
Organizează CURSURI DE CALIFICARE în 

domeniul economic, comercial, alimentaţie pu
blică, industrial şi prestări servicii. Se acordă 
acte de studii recunoscute.

Relaţii şi înscrieri la Grupul Şcolar Minier 
Deva, telefon 621206. (559897)

S.E.T.T.P.P.L. ORĂŞTIE
A N U N Ţ A

Sâmbătă, 14 august 1993, ora 9, la FABRI
CA DE CHERESTEA ORĂŞTIE (DEPOZITUL 
FINAL) are Ioc LICITAŢIA PUBLICA DES
CHISA pentru doisprezece CAI ai unităţii.

înscrieri pentru participare, zilnic, la casie
ria S.E.T.T.P.P.L. din str. Bălcescu, nr. 17, iar 
sâmbătă dimineaţa, la locul licitaţiei, până Ia 
ora 8,30.

Relaţii suplimentare la telefoanele 641320, 
641321. ’ (637)

SC PETROLEMN PREST SRL . 
Vinde en gros:

•  Ţigări Carpaţi de Iaşi, la preţul de 158 
Iei scurt şi 168 lei superlong.

Relaţii’ la telefon 720152, între orele 7—10.
- . y  . (559893)

S.C, REMPES S.A. 
D E V A - |

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

1993 mijloace fixe scoase din uz.
în cazul când mijloacele fixe nu se. adju- I 

decă la această dată .licitaţia se reorganizează 
din 15 în 15 zile până la finele anului.

Lista mijloacelor fixe află la sediul S.G. 
REMPES S.A. — serviciul mecano-energetic.

Informaţii suplimentă" la telefon 62 12 73, 
interior 170. " (635)

— i r
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(Urinare din

dere devalorizarea leului- 
0 e  asemenea, v a  spus câ 
la  nivel de filială opera
ţiunile de curs valutar 
sunt inexistente, îâcân- 
du-se apel spre a  fi reţi
nută propunerea extinde
rii acestor operaţiuni (dl. 
JWicolae Bucur, Orăştie). 
După ce" a  solicitat mai 
multe răspunsuri la  între-

rUL Acţiuni la Bane* Agricolă

VAN2AR1-
CUMPARA21

•  Vând spaţiu comercial
In Petroşani, izotermă 10 
tone, Mercedes Diesel au
tomatic. Informaţii tele
foane 43400, 42173, Petro
şani. (920396)

•  Vând tractor 64 CP, 
dublă tracţiune şi remorcă 
monoax. Almaşu Sec, 51.

(920385)

•  Vând 2880 mp — 29 
ari pământ Bretea Straiu
lui . Informaţii 613479.

(9203S5)

•  Vând urgent aparta-
i ment 2 camere decomanda

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

•  Vând convenabil a- 
partament 3 camere, con
fort I. Informaţii tel. 729076.

(559733)

•  Vând Dacia 1300, an 
fabricaţie 1979, avariată. 
Hunedoara, str. Munteniei, 
nr. 2 A, bl. D, ap. 65.

(559736)

•  Vând Lada 1200 break,
stab ili combinată. Tele
fon 712368. (559739)

«  Vând (schimb cu auto, 
rt» s  diferenţă) apartament 
I  camere, preţ negociabil. 
Bal. 716182. (559741)

•  Vând Dacia 1300, 1976,
tel. 777218, Ion Oprescu, 
Nălaţi-Haţeg. (920432)

•  Vând casă cu anexe ,
Curte şi grădină. Cristur, 
nr. 354. (920434)

•  Vindem urgent în De
va, cartierul Oituz, bloc 

trei

urgent 
t Oituz, 

tip vilă, apartament 
fanaere, garaj şi boxă cu 
îmbunătăţiri. Preţ 30 000 
dolari, negociabil. Tele
foane 615002, 627922.
' (920433)

•  Vindem casă. Relaţii 
Deva-Gojdu, bl. E4, ap. 
6. (920411)

bări legate de fondul de 
risc, fondul social, de do
bânzi, de crfedite de ex
port şi dobânzi pentru 
credite de export, dl Sa
bin Faur a apreciat că 
activitatea băncii este hi- 
percentralizată, propunând 
mai multă transparenţă,

•  Vând butelie aragaz. 
Preţ ferm 50 000 iei şi 200 
kg oţel beton 6 0 ,  preţ 
200 lei/kg. Tei. 620535.

(920427)

•  Cumpăr butelie nor
mală, 40 000 lei. Telefon 
095/641133. (920429)

•  Firma RTV Domus
TM .filiala Călan, vinde 
convenabil televizoare co
lor, cu" garanţie. Angajează 
depanator radio. Informa
ţii tel. 730942. (929420)

•  Consiliul Local Gura
sada anunţă licitarea pru
nelor din satul Uleş, In 
data de 13 august, ora 17. 
Informaţii, tel. 101 Gura
sada. ' (920428)

•  Cujnpăr apartament
două camere centru, Gpj- 
du. Progresului, Dacia. 
Tel. 612908. (920374)

•  Vând motor Diesel 
Fiat Regata, piese tinichi- 
gerie şi Dacia 1100, stare 
bună. Crainic SimiOn, lila, 
Unirii 46, tel. 316 A (920403)

•  Vând Oltcit Club, an 
fabricaţie 1989. Tel. 623085.

(920325)

•  Vând Aro 244 D, cu 
remorcă şi motor Aro Bra
şov, sigilat. Haţeg, tel. 
770115.

•  Vând camionetă Mer
cedes, 2,5 tone şi 1,5 tone. 
Tel. 628346, str. 22 Decem
brie 195. (920370)

•  Vând motocicletă Javra
350 tip nou stare excepţio
nală. Tel. 620147. (920439)

•  Vând urgent aparta
ment două camere, Gojdu. 
Deva, teL 627361. (920441)

•  Vând urgent autotu
rism Honda înmatriculat. 
Informaţii tel. 624825, zil
nic, orele 17—19. (920443)

•  Vând apartament 3 -
camere Gojdu, proprieta
te personală. Tei. 623939, 
orele 17—22. (920428)

•  Vând garaj demonta- 
bil din panouri beton, in 
zona autogării. Tel. 623660.

(920404)

mai multă libertate de ac
ţiune In teritoriu.

Angrenată într-o serie 
de acţiuni de cooperare pe 
plan internaţional — s-a 
subliniat în concluzie —; 
activitatea valutară a Băn
cii Agricole va continua 
să se dezvolte. Redresarea 
economiei naţionale, res-

•  Vând maşini de cusut 
Singer. Deva, Aurel Viai- 
cu 19. (559993)

OFERTE 
DE SERVICII

Facilitez înscrieri „Ca. 
ritas“ Cluj-Napoca. Tele
fon 616519, Intre 10—20.

(920393)

•  Angajez şofer, cate- 
Telefon

pecii v a  comerţului exte
rior. va conduce la extin
derea operaţiilor în devi
ze. Creditele acordate de 
organisme financiare in
ternaţionale vor duce la 
creşterea numărului de o- 
peraţiuni, iar computeri
zarea întregului sistem 
informativ la mărirea vi
tezei de execuţie şi a ca
lităţii serviciilor prestate 
clienţilor.

diverse alte utilizări. In
formaţii Deva, tel. 617665.

•  Căutăm garsonieră
mobilată, la parter sau în 
bloc cu lift, nr. telef. 
889277. (920424)

•  Caut tractorist braz-' 
dă. vând tractor 640 M 
nou. Tel. 621921.

goria D, 
zilnic.

611618,
(920395)

•  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, cu 2—3 camere, cu 
telefon, exclus parter, O- 
fer 60000 iei/iună plus 
cheltuieli comune. Telefon 
616414, orele 17—19.

, (920405)

•  închiriem spaţiu pen
tru activităţi productive 
sau prestări servicii, situat 
în curtea bufetului „Po
pas Cristur", pe şoseaua 
Sântuhalm — Hunedoara. 
Informaţii la tel. 621448.

(920425)

•  Qivr spre Închiriere 
gai a*, .partţr, zonă centrală, 
cu Posibilităţi de amena
jare s©fiţiu comercial sau
■ fi, cVifi-fihy.-;),' . ■■

mm * mmm:"» ammm - t  ' mmmm •  tmmm * mmm # sal

(920426)

PIERDERI

•  Pierdut adeverinţe pri
mitor plată, nr. 232388/ 
9.Vr93, nr. 0238689/12.VII. 
’93, pe numele Jude Gra- 
ţian, eliberată de CAPM- 
POA Orăştie. Se declară 
nule. ’ (920415)

•  Pierdut carnet Coope
rativa de Credit Decebal, 
seria 21033295. Se decla
ră nuL (920422)

DIVERSE

»—»—*—*—*—*—*—*—»-*—

•  începând cu data 
de 11 august 1993, 
BANCA ,DACIA FE- 
LIX” S.A. DEVA a- 
nunţă deschiderea CA
SEI DE SCHIMB VA
LUTAR cu program 
zilnic între orele 9—
19, iar sâmbăta între 
orele 9—12.

Relaţii la sediul Băn
cii „Dacia Felix“ De
va, tel. 620796, 626387, 
626370 si fax 626367.

(920437)

M- »—*—*—* — * — *—*— *_»—*

S C. KUMKAYA (M O R "
Til/TAX : 01 -3110229 TEL 01-6198082

Vinde in lei,fa cele mai mici preturi din tari

UTILAJE PENTRU UNII DE PANIFICAŢIE
#  transportul la destinaţie
# montajul
# 0N m GARANŢIE
# service postearanîie

J !
j OCOLUL SILVIC DEVA |
* i1 cu sediul în Deva, str. G. Bariţiit, nr. 5 I
* i
|  Scoate la licitaţie publică, în ziua de 18.08. J 
î 1093, ora 10, următoarele: ' i
! !
|  •  Tractor U 445 L j

•  Plug purtat PP-2
|  Garanţia de participare la licitaţie se de- î
|  pune la ocol. Şi
J Licitaţia se reia săptămânal, în acelaşi loc»
1'şi la aceeaşi oră, până la vânzarea utilajelor ’
* respective. ţ
i  Telefon 611569. î
I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I

I I
I

IWRIlf
ICUID:

SOCIETATEA COMERCIALA I
„ZARANDTRANS" SA BRAD j

» Organizează licitaţie în ziua de 27 august J
I 1993, ora 10. I
'  j
| •  Pentru închiriere clădire atelier şi teren. J

| Licitaţia va avea loc la sediul societăţii dini 
î Brad, str. Goşa, nr. 44.
| Relaţii suplimentare la telefon 651698. J
j . (559898)j

* P* — wOP . io» mm mă*

FOARTE IMPORTANT!
IN ATENŢIA DEPONENŢILOR FIRMEI 

„MIMMI“ S.N.C.

Patronul firmei înştiinţează:
întrucât jocurile de întrajutorare au fost 

sistate, vă anunţăm să trimiteţi pe adresa fir
mei din Galaţi, str. Morilor, nr. 3, prin poştă, 
copie (xerox) după buletinul de identitate şi 
chitanţele pe care le deţineţi, menţionând a- 
dresa exactă a dumneavoastră pentru a putea 
scoate din calculator ordinea restituirilor su
melor depuse, pe care le veţi primi prin poştă 
cu confirmarea de primire.

S.C. CRĂCIUN ■& COMP. S.N.C. 
COMPLEXUL BACHUS DEVA

Vinde cu amănuntul: «
•  MOCHETE DE TOATE NUANŢELE, de j  

calitate superioară, din Import — BELGIA » 
Costul unui metru pătrat este de 36% lei ] 

•gros pentru societăţile jpentru populaţie şi en-gros 
comerciale — preţ negociabil.

•  CAUCIUCURI 155/13,
19099 lei/buc.

cu de \

1
S C. „SIGMA—SIOLOŢ** S.CJS.

Organizează în Deva
•  cursuri de formare analişti programa

tori asistenţi, pe microcalculatoare corn 
. v p a t i b i l e  I.B.M. — P.C.

Durata cursului este de 10 săptămâni.
Absolvenţilor li se asigură diplomă cerţi 

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

înscrierea şi informaţii suplimentare la 
sediul firmei: str. Avram Iancu, bl. H i ,  se. 
£, parter, telefoane 612661 şi 614888, până în 
data de 31 august 1993.

\

APRO TE8A S.A. SIMER1A

Anunţă clientela că are posibilitatea să 
aprovizioneze tractoare import China cu urmă- ] 
toanele caracteristici) •

— putere : 18 HP ;
— motor DIESEL cu 2 cilindri verticali;
— pornire cu acumulator de 60 A h;
— răcire cu apă ;
— transmisie mecanică cu roţi dinţate;
— transmisie priza de putere ;
— consum mai mic sau cel mult egal 

1,8 1/h la transport şi mai mic sau cel mult 
egal 2,4 1/h la lucrări agricole.

Tractorul este echipat cu semănătoare tini- ] 
versală pe 12 rânduri şi plug cu 2 brazde.

Preţul de vânzare al tractorului şi agrega
telor este de aproximativ 2,8 milioane Ici.

Utilajele sunt expuse la sediu! APRO TERA 
S.A. Simeria, str. Depozitelor, nr. ţ .

Aprovizionarea cu tractoare se face numai 
pe bază de înscriere în ordine erendk0ca.

SC APULLUM — CONS SA ALBA IULIA 
ŞANTIER 3 ORĂŞTIE

Str. Nicolae Titulescu nr. 78 
Oferă spre vânzare, la preţuri avantajoase: 

prefabricate beton la comandă, plăci şl stâlpi 
pentru gard beton, bolţarl zidărie, dale' şi bor
duri, agregate sortate, oţel beton fasonat etc. 
Telefoane 642709, §41977. (559895}

SC CONS — TOMMY HUNEDOARA

Ştefan cel Mare nr. 1, tel. 714901, 715842 
Angajăm urgent:

•  tinichigii, dulgheri, categoria 4—7.
Se pot angaja şl pensionari.

Ziar edita! de S.C, „ClJyANTUI 1IBFR* S A. 1/20/618/1991. Cont 3U 70 50 601 B.C. Deva. Deva, 2700, str. I becembrîe. 35. jud. Hanedoara. 
Telefoane: 611275, 612157, 611269, 625904. fax 618061. întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor publicate o poartă autorii acestora.
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