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ţierile - M c l ts 
Latină, Europa. Publicul 
i-a primit cu satisfacţie 
şt cStămă-pm artiştii din 
Mongolia, Indonezia, Ru
sia, China, Mexic şt 
România (ne pare rău eă 
vestul E u r o p e i  pe 
care li tot curtăm şi în
cercăm să-l imităm nu a 
onorat festivalul cu pre
zenţa anunţată, ca de 
altfel şi preşedintele Or. 
ganlzaţiei Internaţionale 
de Fotelor, Alexander 
Velgl — n.n.), prezenţi la 
parada cântecului şi dan
sului popular, alai su
perb ce a străbătut bu? 
levardele Devei pentru a 
ajunge in  final în Piaţa 
din faţa Casei de Cultu
ră. Aici, In aer liber, a 
fost amenajată o scenă.

FESTIVALUL FOLCLORIC INTERNAŢIONAL „SARMIZEGETUSA'1
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pe care *-a d ie te i des
chiderea festivă in pre- 
zenţa prindpaUţor orga
nizatori ai manifestării: 
Ministerul Cutoţr&, Cga- 
silful Judeţean Hunedoa
ra, Inspectoratul Jude
ţean pentru Cultură, Cen
trul Judeţean pentru Cer
cetarea şl Valorificarea 
Creaţiei Folclorice. Au 
rostit cuvinte calde dom
nii loân Sicoe, consilier 
şef al Inspectoratului Ju
deţean pentru Culturii, 
Troian Mirinciolu, consi
lier in Ministerul Cultu
rii, ing. Ovidiu Hogea, 
primarul municipiului De
va, care a declarat, 'de 
altfel, deschiderea ofi
cială a festivalului. Să 
consemnăm că alaiul cân

tecului şi portului popu
lar a fost deschis. de 
fanfara din Ghelari, for
maţie de tradiţie, ai cărei 
componenţi poartă şi a- 
cu i cu mândrie costumul 
popular pădurenesc.

Spectacolul propriu-zls 
a fost deschis de formaţia 
de dansuri populare din 
Dăbâca — Hăşdău, având 
la cârma brâului pădu
renesc pe viceprimarul 
Comunei Topîiţa, loan 
Bobora. Pădurenii ne-au 
încântat prin dăruirea lor 
in  joc, ritmul marcat de 
tropotitul menţinut cu ar
doare până la sfârşitul 
jocului, prin prezenţa lor 
scenică, in general.

O noutate pentru noi, 
europenii, sunt dansurile

şi cântecele in tonalităţi 
şi armonii cu totul apar
te, de mare gingăşie, o- 
ferite de asiatici: mon
goli şi indonezieni, cos
tumele lor, in culori vii, 
frumos împodobite. Cei 
mai reprezentativi şi spec- 
taculoşi artişti ai acestei 
zone rămân însă chine
zii, care au impresionat 
cu dansurile lor acroba
tice, costumaţie, dar mai 
ales prin acel dans ăl 
dragonului, evoluţie su
perbă de măreţie şi cu
loare. Un adevărat pro
fesionist a fost solistul 
instrumentist care prin 
flautul său „fermecat" a 
captivat pe cei prezenţi, 

.ca să nu mai vorbim de 
nemuritoarea noastră

„Ciocârlie“, interpretată 
de acelaşi, in solz de 
peşte. Mai puţin specta
culos, probabil şi datori
tă zonei din care' veneau, 
ni s-au părut artiştii ruşi, 
care au ajuns, totuşi, la 
inima spectatorilor, prin 
cântecul popular mara
mureşean din finalul evo
luţiei lor. Studenţii Uni
versităţii din Pueblo (Me
xic) au fost la înălţime, 
confirmând calitatea, mu
zicalitatea lor înnăscută, 
ritmurile inegalabile ale 
dansurilor aduse de in
terpreţi în ale căror vine 
curge sânge latin. Bravo 
purtătorilor minunatelor 
sombrero, partenerelor lor 
de dans, inepuizabile dan
satoare flamingo.

I f e S ' l f l
I

Oricât ne- 
să fim  de im; 
bule să dăm,! 
ce-i a Cezarul 

■ bune formaţii
colul inaugural at'ŢeSîtva-— 
lului au fost ansambluri
le folclorice „Cetusa" şi 
„Stivancâ‘, aparţinând bă
trânului plai hunedorean. 
Cu o notă aparte de e- 
leganţă, inedit şi-nouta
tea transpunerii scenice a 
câtorva dansuri culese 
din vatra satului, pen
tru ansamblul „Getusa" 
şi „bătrânul‘ coregraf 
Mircea Ocoş. Bravo Mir- 
c e a N u  trebuie să fie 
invidioşi Titus Burducea 
şi Elis Ursu, profesiona
lismul lor e acelaşi, dan
satorii la fel de talen
taţi, dar scena şi „ziua“ 
au favorizat „Gelusa\ 
Oricum, felicitări tutu
ror !

MINEL BODEA
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CAFEA ŞI POLITICĂ
în ficşare dimineaţă, la 

ora şase şi jumătate, la 
cofetăria „Orient" de pe 
str. 1 Decembrie din De
va se adună aproximativ 
aceeaşi oameni (vreo 
patru-clnci). Sorbind din 
cafea şi — unii — tră
gând din , ţi gară, discută 
cu voce tare, fără să se 
ferească de ceilalţi con
sumatori. Discuţiile au 
loc într-un grup alcătuit 
din indivizi care se cu
nosc bine intre ei — am 
înţeles că sunt din zona 
Iliei •— iar liderul aces
tuia e un domn, şofer 
la o importantă institu
ţie de interes Judeţean. 
Despre ce se vorbeşte 7 
De toate, dar In special 
politică. Iau într-o di
mineaţă o problemă, pe 
care o comentează şi o 
întorc pe toate feţele şi 
nu se- lasă până n-o dise
că cât se poate de mă
ru n t Spaţiul nu ne per
mite să redăm discuţiile 
în externa, dar vom în
cerca să le surprindem 
esenţa.

— Ce mai vrea şi opo
ziţia ? — zise unul în- 
tr-o dimineaţă. în  Joc  să 
pună umărul Ia scoate
rea ţării din necaz, vine 
cu moţiune de cenzură 
ca să dărâme guvernul. 
Bu le-aş zice franc: dom
nilor lăsaţi *vorba şi la 
muncă!

— Ce muncă? Is boşo- 
rogi.

— Petre Roman şi ai 
lui ntt-s bătrâni

— Aştia-s fanfaroni, 
numai gura-1 de ei.

Intr-o altă dimineaţă:
— Eu nu-i Înţeleg pe 

minerii din Valea Jiu
lui. De lucrat lucrează

Î N S E M N Ă R I

mai puţin ea înainte şi 
au oile atai mari salarii 
din ţară. Acum cer două 
sute şaizeci şi ceva de 
mii pe lună..

— -Plus că nu plătesc 
chirie, întreţinem, iar ta 
curent doar jumătate.

-V De unde să le deâ 
ţara. care-i aşa de săra
că ? Păi, dacă vrei sala
riu mai mare, pune u- 
mărul mai zdravăn.

-* Eu le-aş spune mi
nerilor : vreţi să staţi In 
grevă? N-ave® decât. 
Aducem cărbune din afa
ră, că nu putem lăsa e- 
•conomia la cheremul ori
cui. Ştiţi cât au stat mi
nerii englezi în grevă, a- 
cum câţiva an i?  Zece 
luni, dar guvernul doam
nei Theateher n-a cedat.

A lţi dată :
— Nu-mi place cum «e 

lucrează acolo sus. Par
lamentul e lent, guvernul 
ezitant, iar preşedinte
le ţării nu e destul- de 
ferm. D-aia avem co

rupţie, infracţionalitate

— Aşa este în 
craţie.

— Adică cum ? Fiecare 
tace Ce vrea ? Democra
ţia este aia că poţi sft-f 
dai in cap celui de lân
gă tine ? Ucide unul Pe 
altul şi scapă cu câţi
va ani de puşcărie. El 
scapă de pedeapsă şi tră
ieşte, iar ălălalt putre
zeşte In pământ

— Is pedepsele blân
de. Lucrul ăsta se recu
noaşte, dar nu se gân
deşte nimeni să le înăs
prească.

Intr-o altă. z i :
— R ştiţi pe ăla ,... SI 

cheamă, ce era mare pe 
la partid?

— Ii ştim. Ce-i cu el?
— S-a privatizat şi a- 

cum învârte banii cu 
lopata.

— Nu i-ar fi ruşine I 
Ar fi trebuit ca, măcar 
câţiva ani, să se R as
cuns.

~  Nomenclaiuriştii de 
ieri, capitaliştii de azi...

Recent:
— Treburile merg rău 

ÎU ţară fiindcă sunt mulţi 
«el ce Iau leafă fără să 
facă nimic.

—■ Ge vrei să zici?
— Păi, uite, de exem-

TRAIAN SONDOR

(C M ttnare In pag. a  2-a)
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,  „GHID DE CONTABILITATE PENTRU 1 

OAMENII DE AFACERI* {
Noua apariţie editorială, avându-1 ca autor pe S 

dl ec. Marin Dachin, expert contabil, a fost aş- \ 
toptată şi este primită cu deosebit interes de că- * 
tre oamenii interesaţi în afaceri Valoarea acestei ’ 
cărţi este cu atât mai mare eu cât ca conţine J 
îndrumări practice privind contabilitatea intr-o so- ’ 
cietate comercială, totodată cuprinzând noutăţile ţ 
ce urmează să fie introduse în acest domeniu, pre- l 
cum şi un capitol referitor Ia TVA. Această carte? 
nu poate lipsi de pe masa de lucru a nici unui I 
manager, economist, contabil şef şi a celor ce i 
doresc să ţină o evidenţă corectă a patrimoniului 4 
şi afacerilor societăţilor comerciale. (N. T.). -

Ecouri la îniţiotivo P.U.N.R.

Minerit privat în 
Munţii Apuseni

i

Aiîi citit recent în zia
rul „Cuvântul liber" arti
colul intitulat „Repunerea 
în drepturi a locuitorilor 
Munţilor Apuseni" şi a- 
preciez ea lăudabilă ini
ţiativa grupului parlamen
tar al P.U.N.R. întrucât 
autorul articolului, dl de
putat Petru Şteolea, a  soli
citat propuneri care să 
completeze respectiva ini
ţiativă. aş veni cu câteva 
digestii:

— Redeschiderea mine
lor Ce au fost pe vremuri 
particulare, fără să le a- 
fecteze pe cele de stat.

— Admiterea extracţii
lor aurifere din nisipul râu

rilor şi văilor unde Ş-au 
făcut deversări de mine
reu provenit din haldele 
de steril Această activi
tate se poate desfăşura cu 
mijloacele folosite de îna
intaşi, ceea ce nu presu
pune investiţii. încă mai 
trăiesc cei ce se îndelet
niceau cu aşa ceva care 
îi pot învăţa şi pe tineri.

— Dezvoltarea turismu
lui prin construirea de 
cabane şi locuri de popas 
din piatră şi lemn care 
există din belşug în Mun
ţii Apuseni.

EMIL MACA VEL 
Deva, Aleea Patriei* 

bl. D l, apt. 15

©  FESTIVALUL FOLCLORIC 
INTERNAŢIONAL „SARMIZE- 
GETUSA”. A doua zi a festi
valului a .programat, la Brad şi 

t Haţeg, parăzl ale cântecului şi 
dansului popular primite cu 
multă căldură de localnici pe 
întreg traseul de desfăşurare a 
lor. Au urmat spectacole pre- 
tentate, la Brad, de formaţii ar
tistice din Indonezia, China, Me
xic, ansamblurile „Fluierul Ian- 
culuiM din Baia de Crtş şi „Doi
na Crişuluz“ al Casei de Cultu
ră Brad, iar la Haţeg, de for

maţii din Rusia, Mongolia, Me
xic şi ansamblul folcloric „Bu
cura" al Casei de Cultură Haţeg. 
(M. B.j.

©  BENZINĂ „GEZA ZSOK“. 
în  municipiul Deva, pe DN 7, 
vizavi de S.C. „Rempes" - S.A. 
(fosta IPSRUM), a fost construi
tă şl pusă în funcţiune o mo
dernă staţie de benzină. Deo
camdată se lucrează cu două 
pompe de benzină (numai „Pre- 
miumH) şi cu una de motorină, 
dar patronul staţiei, dl ing. Geza 
Zsok, are intenţia dezvoltării ac
tivităţii, prin deschiderea unul 
bufet şi a unui punct de schimb 
valutar, montarea unei instala
ţii de spălat maşini, organiza
rea altor utilităţi. (D. G ).

TABĂRĂ ŞCOLARĂ. De 
la ăomnul profesor Nicolae Cră
ciun, director, aflăm că Admi
nistraţia taberelor din judeţul 
Hunedoara a organizat tabără de 
elevi în două serii în localitatea 
Bulzeştii de Sus. Pe lângă elevii 
din şcoliţe de pe raza judeţului 
nostru, aici au sosit şi 64 elevi 
din judeţul Tjdcea. Elevilor din 
tabără H s-au asigurat condiţii 
excelente de masă, cazare, pro
gram educativ, prin organizarea 
de excursii pe Valea Arieşuluî, 
Peştera Urşilor, s-a vizitai Mu
zeul Aurului din Brad şl obiec
tivele istorice din judeţul Hu
nedoara. (AL. J.).

Q  BANII PE LAPTE, Dl Au
rel Ormindean din Nojag este

foarte supărat pentru faptul că 
n-a primit încă banii pe laptele 
predat la ,J>EVIL“ în luna iunie 
a.c. Supărarea lui este întemeia
tă dacă avem în vedere că o 
parte dintre sătenii care au pre
dat lapte au primit sumele cu
venite, iar alţii au fost lăsaţi în•- 
plata Domnului. „Asta este bă
taie de joc şi ne descurajează să 
mai dăm producţia ce-o avem, 
neştiind când vom fi şi plătiţi" 
— ne-a spus petentul. Se aude 
plângerea lui u n d e  trebuie ? 
(N.T.).

■  TOKIO. Noul guvern 
de coaliţie al Japoniei îm
părtăşeşte pe deplin păre
rea potrivit căreia în and 
celui de-al doilea război 
mondial Tokio a fost tist 
agresor, transmite agenţia 
Itar-Tass, reluând o decla
raţie a secretarului gene
ral al cabinetului, Masaxo- 
shi Takomura. Prin a- 
ceasta, adaugă agenţia ci
tată, el a dat de înţeles că 
noul guvern respinge ape
lurile cercurilor naţionalis
te din ţa r i  la. revizuirea 
oficială a istorie! recente.

De altfel, ia prima sa 
conferinţă de presă, note 
premier nipon, Moribire 
Hosokawa, a admis, după 
cum transmite agenţia 
Retiter, că acţiunile mili
tare ale Japoniei din anii 
1539 şi 1940. au constituit 
„un război agresiv" :

SĂRBĂTOARE
COLECTIVĂ

S.C. „Siderurgica" S.A. 
şi Sindicatul Liber „Side- 
rurgistul", S, C. „I.C.S.H." 
S.A. şi Sindicatul Indepen
dent „Constructorul". Su
cursala Minieră Poiana 
Buscăi şi Sindicatul „22 
Decembrie" Teliuc, S.C. 
„Tertnorep" S.A. şi Sindi- 
cfttul „Dreptatea" organi
zează împreună, la zona 
de agrement „Cinciş", In 
Zilele de 14—15 august a.e„ 
Ziua Metalurgistului, Mâ
nerului şi Constructorului,

Programul manifestărilor 
va cuprinde o serie de 
activităţi culturale, spor
tive, de Odihnă şi recreare. 
Vor avea loc întreceri de 
fotbal, cros, orientare tu
ristică. Sâmbătă scara se 
va organiza o discotecă <n 
aer liber, fşi vor da con- 
eurste Ansamblul folcloric 
«Ardeleana", formaţiile de 
dans modern şi fanfara 
Sindicatului Liber „Side- 
rurgistttl".

Cu această ocazie, or
ganizatorii urează tuturor 
salariaţilor multă sănătate 
şi succes în activitate! 
(D.G.).

U N A  PE ZI

— Acuzat, f ii. scurt, 
concis şi spune numai 
adevărul. Restul lasS-I 
pe seama avocatului 
dumitale.



Semne bune de la Burjtic
Dna Eugenia Mariş, pri

măriţa comunei Burjuc, ă 
fost foarte .afectată de un 
articol apărut în ziarul 
nostru, cu câtăva vreme 
in urmă, în care i se adu
ceau nişte acuze concrete 
printre care ; *  Nu se ocu
pa suficient de aplicarea 
Legii fondului funciar •  
Sediul consiliului local era 
neîngrijit o Vorbeşte urât 
cu oamenii, inclusiv, cu 
subalternii ş.a. Telefonic 
ne-a invitat să mergem 
din nou la Burjuc şi invi
taţia am onorat-o zilele 
trecute. Pe E.M. n-am gă
sit-o la sediu, dar faptul 
l-am considerat cât se poa
te de firesc, ţinând seama 
că era miezul zilei. Era 
plecată în satul Brădăţel 
la împărţirea pădurii ce
lor ce aveau dreptul. Am 
aflat mai apoi că în loca
litatea respectivă, ca-şi în 
Petreşti, toţi cei ce aveau 
dreptul la pădure au pri 
mit-o şi în curând aici. 
se vor distribui titlurile 
de proprietate. Acţiunea se 
desfăşoară destui de bine 
în satele Tisa, Tătărăşti 
ş.a. De altfel, primăriţa 
colaborează bine cu dna 
Maria Mariş, tehnician ia 
O.C.O.T., fiind toată ziua 
pe teren, unde încearcă să 
corecteze erorile' înregistra
te la măsurători, să apla
neze eventualele conflicte 
ce se ivesc' între oameni. 
Iată, deci, că în prezent 
dna primar s-a angrenat 
cu tot sufletul în a reda 
pământul celor ce au drept 
asupra- lui.

Am găsit la clădirea con
siliului local un adevărat 
şantier. Aici au început 
ample lucrări de moderni
zare. De remarcat că dna 
primar şi colaboratorii săi 
au găsit o soluţie foarte 
potrivită în efectuarea a- 
cestei operaţii atât de ne
cesare : Lucrarea a con- 
ţractat-o cu Secţia de pres
tări servicii din Tătărăşti a 
Antreprizei de îmbunătă
ţiri funciare Deva, care a 
închiriat de la Primărie 
spaţiul şi utilităţile în care 
funcţionează, iar cheltuieli
le cu renovarea sediului 
consiliului local urmează 
a fi decontate din chirie. 
Zilnic pe‘ şantierul de aici 
muncesc un număr de 
oameni. Despre cum mun
cesc — mai mult stau la 
umbră — asta-i altă trea
bă, dar dna E. M. lc-ar 
putea impulsiona.

în ce priveşte cea de a 
treia . acuză — atitudinea 
faţă de subalterni, de oa
meni în general —, un 
foarte, apropiat colaborator 
ăl dnei primar ne-ă de
clarat : cu sinceritate:

— Am început să ne în
ţelegem bine cei ee mun- 

> cim la primărie. Dna Eu
genia tînţelege tot mai mylt 
că nu poate lucra de 
.una” sjngură şi -num^.şrâj| 
colaborare putem rezolvă 
problemele — nu puţine — 
cu, care se confruntă co
muna. 7

Iată, deci, .câteva sem
ne de reviriment din 
Burjuc, pe care le consi
derăm de bun augur.

TRAIĂN BONDOR

A L B U M  D E  V A C A N T A

Presa, trimiterile poştale-cât 
mai operativ la adresanţi

Stimate cHe Mircea 
Detavian, ştim că lucraţi de 
mulţi ani în poştă. Acum 
unde .sunteţi ?

— De câţiva ani sunt 
iirigintele Oficiului poştal 
Deva II — Tranzit, poştă 
rurală mecanizată. Aceâs- 
ta este denumirea exactă 
a firmei pe care p  conduc.

— Colectivul este mare?
— Peste 60 de lucrători,

la care se adaugă şi cei 
ie la tranzit. ,.  -

— De fapt, ce faceţi zil
nic?-

— Asigurăm prelucrarea 
fi expedierea operativă . a 
presei, a celorlalte trimi
teri poştale la toţi .adre
sanţii.

— In care zonă a Jude
ţului vă desfăşuraţi acti
vitatea ?

— .Deva — Bârsău — 
Hondol — Bocşa Mică — 
Bocşa Mare — Vărmaga 
— Nojâg — Banpotoc — 
Hărău — Fornădia — Min- 
;ia Leşnic — Muncelu 
Mic — Muncelu Mare — 
Sântuhalm — Cârjiţi ’ 
Umaşu Sec — Chişcăda- 
ja — Fizeş, In mediul 
•ural 17 factori poştali se 
jcupă cu precădere de 
suna distribuire la abonaţi 
i ziarului „Cuvântul li- 
aer“, care se ştie că are

cea mai mare căutare şi 
în raza noastră de activi
tate, factorii noştri având 
grijă ca numărul abonaţi
lor să crească de la o lu
nă la alta. Aş lăuda în. 
această privinţă- pe Septi- 
miu Hordea, Marcela Ursu, 
Maria Popa, Berta Biro, 
Rodica Moţoc, pe mulţi 
alţii.

— Dle diriginte Mircea 
Octavian, ce este nou la 
Oficiul poştal Deva II — 
Tranzit ?

— De curând am înfiin
ţat un serviciu nou pentru 
populaţie — „Prioripost1 — 
poştă rapidă prin care se 
asigură un serviciu rapid 
de expediere şi distribuire 
a trimiterilor poştale, ; in
diferent de localitate şi de 
adresant. -r

— O întrebare mai a- 
parte: citiţi „Cuvântul li
ber" ?

— Sunt abonat de la 
primul număr. Deci este 
limpede eă-1 citesc zilnic. 
Aş avea şi eu o rugămin
t e : . să . scrieţi mai mult, 
mai des, mai... frumos de
spre munca lucrătorilor de 
la poştă. Prin alergătura 
lor ziarul ajunge zilnic la 
cititori. ;

GH. I. NEGREA

Cafea şi politică
(Urmare din pag. 1)

piu, la R.A.G.C.L. Deva 
îs o mulţime de funcţio
nari care nu fac altceva 
decât să învârtă nişte 
hârtii.

— Aşa e. Eu nu înţe
leg cu ce se ocupă cei 
trei jurişti.

— Unul din ei era, îm
preună cu cel de la spa
ţiul locativ, la „Cocoşul 
de aur“. Era pe la prânz, 
când i-am văzut.

— Filip mai e la spa
ţiu ? Am auzit că era în

cercetări pentru nişte! 
matrapazlâcuri. ' ; . J

— Aşa am auzit şi eu. i 
Separe însă că a scă-I 
pat cu faţa curată. !

— Ei, cine are bani... |
Discuţiile de la cafe- >

neaua „Orient" se sfâr- I 
şese pe la şapte fără câ-, 
ţeva minute, protago- 1  

riiştii ducându-se spre j 
locurile lor de muncă. A . 
doua zi însă reîncep. Cine I 
vrea să înveţe politică,! 
dar politică limpede, | 
cinstită, este invitat să ■ 
asiste. ' \

Se p o a te  în v ă ţa  
şi cu plăcere

în 1992 s-a fondat Tea- 
ching Abroad, o companie 
engleză ce are reprezen
tanţă la Braşov. Directo- P 
rul companiei, dr. Peter 
Slowe, profesor universi
tar la West Sussex Institu
ie of Higher Education, 
este un bun cunoscător 
al ţării noastre, între 1990 
— 1993 vizitând România 
dc mai multe ori.

Prin intermediul acestei 
companii se realizează 
schimburi de studenţi cu
Facultatea..de. silvicultură
Braşov.* Membrii săi lu
crează în România şi Basa
rabia, realizând cursuri;4e > 
limbă engleză,’ mai «Ies t 
pentru adolescenţi. îdeoa • 
de bază este ca engleza să 
fie predată de • către en
glezi, iar susţinătorii a- 
cestor cursuri să fie oa
meni tineri. Asemenea ‘
cursuri, care au drept scop 
cunoaşterea reciprocă, po
sibilitatea de a învăţa 
unii de la alţii, s-au desfă
şurat la Bucureşti, * Bra
şov, Arad, Timişoara, Si-

MOARTE
ABSURDA

Cc poate fi mai ab
surd decât Să mergi 
liniştit pc stradă, dar 
la un moment ja t  să 
întâlneşti doi indivizi 
care din senin, fără 
să te cunoască, şe a- 
gaţă de tine, iar când 
se naşte cearta, scot 
cuţitul şi lovese

Aşa ceva a păţit 
Victor Bălaşa, lăcătuş 
la „Siderurgica" Hu
nedoara. Era în jurul 
orei 24, când i-a întâl
nit pe stradă pe- Saul 
Ciungan, tractorist la 
Ocolul Silvic şi Drago- 

, mir Cazacu, munci
tor la Secţia de dru
muri- şi poduri. Ultimii 
doi erau bine îmbibaţi 
cu alcool şi aveau 
chef de harţă. Nu a~ 
trebuit mult timp, de
sigur, şi conflictul a 
apărut. Victor a fost 
înjunghiat şi a murit 
după o jumătate de 
oră la spital. Avea 33 
de ani. . ,

ARESTAŢI

Au fost arestaţi re
cent Grenest Novac, 38 
de ani din Vulcan şi 
Gheorghe Cârstea, 51 
de ani din Bacău. Ei 
au fost depistaţi în o- 
raşul Vulcan. Fiecare 
are de executat 1,6 ani 
de închisoare pentru 
furt calificat din avu
tul public.

INGINERUL
BIŞNIŢAR

Cu 30 000 de lei a 
fost amendat recent 
EmanoiI Jugănaru, in
giner Ia E. M. Valea 
de Brazi. 0  vindea 
fără autorizaţie ţigări 
„Carpaţi". Slabă afa
cere pentru un ingi
ner.

ghişoara şi Suceava.
In aceste zile patru ti

neri, dascăli de meserie, 
realizează cursuri de limba 
engleză la Dşva. Ei sunt 
Clare Perry, profesoară de 
muzică, Barbara Payne, 
profesoară de chimie, 
Wendy Goddard, învăţă
toare, şi Damian Choud- 
hury, profesor de ştiinţe 
economice. Beneficiari sunt 
elevi de la Şcoala Gene
rală Nr. 5 Deva, care de
prind cunoştinţele de en
gleză într-un mod agrea
bil. Realizarea cursurilor 
(structurate pe grupe re
strânse de copii} de aşa 
manieră' încât ele să nu 
presupună doar obligaţia 
■■reţineni unor cuvinte şi 
expresii, ci o reală bucu
rie, îi face pe micii de
veni să .renunţe cu plăce
re la orele de odihnă şi 
sa le petreacă. în compa
nia tinerilor lor educatori. 
Din acest experiment nou 
pentru cei mici ar fi bine 
dacă ar învăţa câte ceva 
ş# ceijmari.
— —•  — • —•  — 5

Cu multă simpatie vă salută Barbara Payne, 
IVendy Goddard, Clare Perri şi Damian Choud- 

|  Mfcryţ: din Anglia. Foto PA VEL LAZA

Elevii Şcolii Generale Nr. 5 Deva, împreună cu prietenii şi profesorii lor 
mai mari din Anglia. Tinereţea, frumuseţea, veselia şi bucuria se manifestă Ia 
fel şi în România ca şi în Anglia. Foto PA VEL LAZA

Avancronică fotbalistică
Deci, se apropie era 

startului în noul campio
nat de fotbal, ediţia 1993 

1994. Sâmbătă dema
rează divizionarele A, iar 
duminică, formaţiile din 
Divizia Naţională. Capul 
de afiş al primei scene 
fotbalistice a ţării este 
întâlnirea Dinamo r -  
Steaua ce se dispută du
minică la ora 20, pe 
stadionul naţional din 
Capitală. întrucât Steaua 
n-a acceptat să dispute 
această, partidă sâmbătă. 
pentru a se putea trans
mite la televiziune în di
rect ,e puţin probabil că 
i se va putea face loc 
în programul de dumini- 

> că. Oricum, meciul este 
aşteptat cu viu interes, 
fiind. înscris pe primul 
loc şi la concursul Prono
sport. Din Divizia Naţio
nală se mai detaşează 
meciurile dintre Poli. Ti
mişoara — Univ. Craiova, 
,,U“ Cluj-Napoca — Ra
pid, Sportul Studenţesc 
— Gloria Bistriţa, în 
care oaspeţii pot obţine 
şi un egal.

In ce ne priveşte pe 
noi, hunedorenii, atenţia 
ne este îndreptată în mod

deosebit spre meciul de 
la Brad (ce se dispută 
tot duminică după-amia- 
ză, pentru că este inclus 
în concursul Pronosport), 
între F. C. Corvinul şi 
F. C. Bihor. Partida, pusă 
parcă într-adins în pri
ma etapă, când hunedore
nii ispăşesc, pedeapsa de 
a juca departe de tere
nul propriu, generată tot 
de meciul direct între 
F.C. Cofvjnul Şi F.C. Bi
hor la Hunedoara în re
turul campionatului tre
cut, încheiat cu 1—1 pe 
teren, dar federaţia (unde 
Bihorul are un sprijin de 
nădejde) a dat meci câş
tigat cu 3—0 de oaspeţi 
şi alte sancţiuni. Deci, 
meciul de duminică se 
joacă, în primul rând, 
pentru puncte şi tânăra 
echipă a Corvinului are 
nevoie de ambele puncte. 
Se pare că echipa Biho
rului e puţin debusolată. 
O spun şi rezultatele în
registrate în „patrulate
rul' de la Cluj, unde în 
două jocuri cu „U“ Cluj 
şi Sportul Studenţesc, a 
încasat 11 goluri şi nu 
a dat nici unul! După 
câte se discută, în condu

cerea clubului bihorean 
au avut loc ceva certuri, 
generate de modul în care 
s-au cheltuit banii pen
tru promovare (ratată) şi 
ca de obicei acestea se 
răsfrâng şi asupra echi
pei. Insă, Corvinul, an
trenorii săi trebuie să 
facă abstracţie de for
ma în care se află ad
versarii, să pregătească 
jocul pentru victorie! Cor
vinul se prezintă cu o 
apărare mai sigură prin 
venirea portarului Cova- 
ciu şi a fundaşilor cen
trali Pâcleşan şi Cruce- 
ru. Dacă echipa se va 
mobiliza exemplar şi ju
cătorii se vor concentra 
în faţa porţii adverse 
pentru a înscrie, victoria 
va fi de partea gazdelor.

Şi prin intermediul zia
rului nostru, conducerea 
clubului, jucătorii îi roa
gă pe suporterii Corvi
nului din Hunedoara şi 
Brad să fie alături de ei; 
să-i încurajeze în mod 
sportiv, să-i poarte, cum 
se spune, spre victorie, 
care ar fi şi a publicului 
spectator.

SABIN CERBU
ari,



MOTTO: „Dacă te-am
vegheat şi te-am. vinde
cat atunci când sutereâi, 
te voi iubi, căci sunt răs
punzător de viaţa fa". (An- 
toine de Saint Exupery).

In oraşul Călan, o fe
meie delicată, cu totul 
deosebită, puternică prin 
voinţa ei, luptă zi de zi, 
încercând să alunge răul 
de acolo de unde acesta 
se găseşte. Este dna dr. 
iLidia Dobrei. Doamna doc
tor vorbeşte adesea de
spre copiii orfani sau pro
veniţi din familii sărace, 
de care se îngrijeşte • cu 
dragoste, ajutată fiind şi 
de soţ. Ascultând-o, am 
înţeles că această femeie 
simte din plin bucuria de 
a dărui BUCURIE;

— Brecht scria undeva 
că, dacă n-ar, fi devenit 
dramaturg, i-ar fi plăcut 
să ajungă tâmplar. Dum
neavoastră, dacă ar fi să 
mai alegeţi o dată, la ce 
profesiune v-aţi opri ?

— Dacă ar fi şă mai a- 
leg o dată, m-aş opri la 
aceeaşi^ profesiune de me
dic radiolog, pe care o 
practic. Să găsesc unde se 
ascunde răul, citind în 
punctele alb-negre ale ra
diografiilor.

— Aveţi mulţi- pacienţi 
în cursul unei zile? <

— Uneori Vin peste 40 
de pacienţi pe zi.

— Dar care este limita 
irfâximă de radiografii ad
misă într-o zi 7

— Până la 25^-:’ '*
— Oare numărul mare 

de radiografii efectuate 5n 
plus nu vă afectează să
nătatea ?

t— Am într-adevăr pro
bleme cu sănătatea; su
făr de anemie, iar tiroida 
mi-e atacată şi ea. însă 
n-aş putea, pentru nimic 
în lume, şă refuz vreoda
tă un om' aflat la necaz.

— Vorbind despre ne
cazuri, ce lucru v-a întris
tat cel mai tare în Ulti
mul timp?

— Mă doare faptul că, 
dacă până acum existau 
copii care îşi doreau, ca 
toţi copiii, dulciuri, recent 
am întâlnit copii care 
mi-au cerut o bucată de 
pâine. Există, din păcate, 
destule cazuri de hipogli- 
cemie datorate pur şi sim

plu foamei. Sunt probleme 
ce preocupă şi primăria 
oraşului, dar, din neferici- 

i re, deocamdată nu există 
pheia rezolvării lor.

— Este adevărat, doam
nă doctor, că vi-s-a pro
pus să vă stabiliţi în străi
nătate?

—• într-adevăr, î n c ă
din 1989 mi s-au făcut câ
teva propuneri de genul 
acesta, dar să ştiţi că nu 
mi-aş părăsi ţara pentru 
nimic în lume. Deşi ara 
călătorit prin multe ţări 
ale lumii, şi avem mulţi 
prieteni dincolo, doar aici 
mă simt cu adevărat acasă.

— Care sunt proiectele

dumneavoastră pentru vii
tor ?

— Vreau să-mi dau doc
toratul în medicină ; o voi 
face în Franţa, iar în rest, 
să-mi continui activitatea 
ca medic la Policlinica din 
Călan. ' v

Se zice că Montherlant 
ar fi spus mamei sale că 
şi-ar dori ca ea să trăias
că 100 de ani, pentru a o 
iubi 100 de ani. Noi vă 
dorim, doamnă doctor Li- 
dia Dobrei, să trăiţi 100 
de ani, pentru a fi iubiţi 
de dumneavoastră 100. de 
ani. ■-

ANGELICA FLOARE 
Călan

PROTECŢIA SOCIALA

„Invitaţie" la şomaj
Numeroase nemulţumiri 

legate de salarii, de orga
nizarea muncii uhor lu
crători din sfera coopera
ţiei meşteşugăreşti, mai 
concret, aceea a prestaţiilor 
de servicii, au ajuns di
rect sau indirect ’ la cu
noştinţa ’ noastră, în  do
rinţa de a le concretiza, 
am cules impresii de la 
mai mulţi prestatori d<6 
servicii din Deva. V} le re
latăm, respectând dorin
ţa unora de a nu le face 
publice numele: „Luăm 
salarii în medie de 5—6 
mii lei. Luna trecută am 
stat acasă,' fără plată. So
luţia propusă de conduce
rea noastră: să mergem 
în şomaj. Dar ce facem 
după 9 luni ? Suntem aici, 
la croitoria serie, femei 
cu 15—20 ani vechime, 
care de-a lungul anilor 
au adus beneficii mari fir
mei. în atelier tavanul, 
pereţii sunt coşcoviţi; a r 
trebui izolat acoperişul. 
Noi tot spunem, dar nu ne 
aude nimeni. Banii pe ca
re cooperativa îi încasea
ză de pe spaţiile închi
riate de ce nu sunt folo
siţi pentru reparaţii?" (Ma
ria Firescu); „Nu se mai 
pune bază pe noi. Am a- 
juns r ă u !... Materii prime 
nu ni se asigură. Cei din 
conducere iau în schimb 
salarii mari. Frizeria din 
acest complex (strada 1 
Decembrie) mergea foarte 
bine. De ce a fost desfiin
ţată ? La cizmărie, din, 
40 de meseriaşi au rămas 
7. Nu mai este nevoie de 
noi? Cei mai mulţi dintre 
noi am preluat activităţi
le în mandat. Dacă nu 
plătim mandatul, ne scot 
afară din secţie. Acum şi 
marochinăria a fost mu
tată de jos, de la parter, 
la etajul doi. Clientul care

cere reparaţia unei genţi 
să urce până la etajul 
II ?“ ; ?

„Am .un băiat şomer şi 
o fiică elevă.. Am ajuns 
la disperare. Din luna mai 
n-am luat nici un ban; Iar 
acum sunt invitată să plec 
în şomaj. Ni se pretinde, 
fără să ni se dea nimic. 
De- unde să plătesc man
datul dacă în timpul verii

afectiv de locul de mun
că de meseria învăţată.

în  asemenea situaţie, cu 
care se confruntă acum, 6- 
mul are nevoie de confe
siuni. I-am ascultat atent 
şi am notat cu minuţio
zitate păsurile lor. Fără 
a avea convingerea că au 
în totalitate dreptate, dar 
că pe undeva ating un 
punct sensibil, le-am in

ANCHETA NOASTRĂ

nu am de lucru ?" (dna 
de la „blănărie1); „Vechi
me" noi nu avem, în con
cedii nu ne permitem să 
plecăm! îr% afara manda
tului plătim TVA, CAS, 
„şomaj", „risc", „pensii", 
plus impozitul şi cheltuie
lile curente. Noi cumpă
răm materiale de curăţe
nie şi întreţinere, plătim 
căldura pe timp de iarnă. 
Cu ce mai rămânem ? Pen
tru ei, cei ■; de la birouri, 
este foarte bine. Şi este 
un număr mare de perso
nal TESA". (Frizerie-coafu- 
ră, bdul Decebal); „Noi 
am avut încredere în pre
şedintele nostru, că a fost 
meseriaş ca .şi noi, res
pectiv croitor. Dar nu este 
alături de nbi". (Mai mulţi 
interlocutori).

Mai reţinem că există 
persoane care mai au unu- 
doi ani până la pensie şi 
soluţia şomajului nu le su
râde nici într-un caz. în 
situaţii similare sunt şi 
femei singure, cu câte unul 
sau doi copii de întreţinut, 
în fine, că mulţi mese
riaşi au învăţat ucenicia 
aici, de la cea mai fra
gedă vârstă, fiind legaţi

serat şi in ancheta de faţă, 
nu fără a le prezenta con
ducerii SOCOM „Mureşul", 
respectiv dnei Virginja Vi- 
şinescu, contabil şef. Dum
neaei ne-a spus: „Din 200 
de salariaţi ai firmei, ju
mătate sunt organizaţi con
form Decretului 197/1990 al 
UCECOM de privatiza
re cu circuit închis. De ce 
s-a ajuns la această solu
ţie, de „mandat" ? Pen
tru că ajutorul nu poate 
veni decât din munca fie
căruia. Aceste unităţi a- 
veau pierderi. Unii s-au 
obişnuit cu forma de man
dat şi au înţeles să-şi dră
muiască sumele. Eu nu 
pot interveni asupra cin
stei, a corectitudinii fie
căruia în a-şi declara în
casările. Eu trebuie să 
cred în raportările ce mi 
se aduc la sfârşitul lunii. 
Calculele sunt făcute de 
aşa manieră încât, dân- 
du-ne nouă „mandatul" şi 
cheltuielile la buget, să le 
dăm salariul negociat. Dar 
atâta vreme cât un cizmar 
încasează bani fără chi
tanţă... Cizmăria are acum 
faţă de unitate o datorie 
mare (la 30 iunie a.c. de
păşea un milion de lei).

Cizmarilor li .s-a dat po- 
p sibilitatea să se organize
ze conform Decretului 130 
al UCECOM ; dar aceasta 
presupune răspundere; or
ganizare, disciplină; Con
form acesteia, ei piăteso 
unităţii din care provin o 
redevenţă şi în rest se 
gospodăresc cum vor. Nu 
doresc însă nici şşa. !

In scopul de a organiza 
o secţie de croitorie co
mandă eficientă, am co
masat secţia din comple
xul vecin birourilor noas
tre  cu aceea de la „Arta 
modei". Comenzi sunt, dar 
lucrătoarele de aici nu vor 
să se ducă acolo. Preferă 
şomajul. De ce ? Cum să 
înţelegem acest fenomen ? 
JNu-i păcat ca un om cu 
o meserie căutată să nu 
o practice 7 în  privinţa 
croitoriei-sCrie, într-adevăr 
aceste secţii au mers bine 
înainte; acum societăţile 
cu care avem contracte se 
feresc să ceară comenzi 
mari. „Puţin, dar bun, pen
tru ca produsele să se 
vândă. Secţia în discuţie 
nu este rentabilă. La ju
mătatea anului avea o 
pierdere de peste 800 000 
lei...".

Vă lăsăm pe dv., stimaţi 
prestatori de servicii, să 
reflectaţi la cuvântul con
ducerii. Şi la problemele 
dv. Nu deţinem aparate 
ultramoderne de detectare 
a unor exagerări, dacă ele 
există de-o parte ori de 
alta. Cert este însă că în 
economia de piaţă trebuie 
să te ajuţi singur, că 
munca, disciplina, condui
ta trebuie respectate ; dar 
şi calitatea, serviciilor şi 
a comenzilor, acum când 
concurenţa a aliniat la 
start atâţia meseriaşi.

ESTERA SÂNA

S.C. CHRIS PROD COM S.R.L. 
NOJORID — BIHOR

Telefoane 099/165230; 099/165501. 
Livrează la cerere 
•  20 de sortimente de prafuri de îngheţată 

la preţuri convenabile.
Informaţii suplimentare Ia tel. 650812, 

Brad. (559889)

DIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII 
HUNEDOARA

a n g a j e a z a
•  un instalator tehnico-sanitar, calificat, 

cu o vechime în meserie de cel puţin 
10 ani.

Relaţii la telefoanele 604175 si 613911.
(640)

S.C. FARES S.A.
cu sediul în Orăştie, str. Plantelor, nr. 50

Organizează licitaţie în fiecare săptămână, 
miercurea, ora 12, începând cu data de 4 au
gust 1993, pentru următoarele mijloace f ix e : 

instalaţie catalitică de laborator 
maşină de ascuţit scule

•  etuva laborator
•  gaz cromatograf [
•  instalaţie de hidrogen
•  cazan de abur 2 to.
•  camion SR 114
•  autovidanjă
•  ifron
•  m otostivu itor i
•  electrostivuitor cu proţap
Relaţii suplimentare la tel. 41940; 41941, 

sau Ia sediul firmei. (639)

SOCIETATEA COMERCIALA i
. AGROCOM S.A . PETROŞANI }

str. 1 Decembrie 1918, nr. 90, j
telefon — telefax 093-542442 j

Organizează licitaţie publică deschisă, fără 
prccalificare, la sediul societăţii, In data de 
16 septembrie 1993, ora 11, având ca obiect 
„LUCRAREA DE ACOPERIŞ, ŞARPANTA Şl 
ÎNVELITOARE“ la depozitul legume-fructe 
Iscroni, pentru suprafaţa de 2424 mp, cf. pro- 

1 iect 6419/B /î 990, întocmit pentru suprafaţa 
} de 4990 mp.
t Pentru stabilirea egibilităţii ofertanţii vo t 
1 completa Ia sediul societăţii criteriile de egibi- 

litate cu eel puţin 10 zile înainte de data ţi
nerii licitaţiei.

Pentru a participa la licitaţie vor depune 
garanţia de participare la licitaţie de 2 la sută 
din valoarea devizului de execuţie, fapt pen
tru care vor prezenta chitanţă eliberată de car 
sieria Societăţii AGROCOM S.A. sau ordin de 
plată, CEC acceptat de BjC.R. Petroşani sau 
scrisoare de garanţie bancară, până la data de 
14 septembrie 1993, ora 12, care este data şl 
ora limită pentru depunerea ofertelor la sediul 
societăţii.

Deschiderea plicurilor cu ofertele se va e— 
fectuâ în data de 16 septembrie 1993, ora 11.

Documentele de licitaţie se pot obţine de 
la sediul societăţii.

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

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

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

Informaţii suplimentare Ia telefon 6212 73, 
interior 170. (635)

lî



VANZAR1-
CUMPARA2I

•  Vând apartament 2 
fcamere, bloc turn, Dacia, 
lângă cofetăria „Crinul*. 
Informaţi» telefon 617306, 
'după ora 19.

•  Vând Volkswagen, în
matriculat, preţ 850000 lei.
Deva, telefon 621097.

(920505)

•  Vând garsonieră, cum- 
cărucior. Telefon

2.

(920504)

•  Vând garsonieră, str. 
1H. Eminescu, bl. Z 2, ap. 
10, sc. I, et. II. Informa
ţii după ora 19.

(920439)

•  Vând apartament 2
eaatere. Deva, telefon 
627(477. (920442)

•  Vând casă, Săvârşin, 
lângă PECO, loc bun de 
privatizare. Telefon 0960/ 
67363.

. (920409)

•  Vând urgent Dacia 
1160, stare» foarte bună. 
(Telefon 623663, după ora 
16. ‘

(920408)

•  Vând televizor color 
Philips, diagonala 63 cm, 
funcţionare impecabilă, 
140000 lei. Telefon 621848.

(920388)

•  Vând maşină îngheţa
tă, italiană, nouă, capaci- 
tatelS kg/oră, vitrină ma
re, 12 cuve, inox, plus 
6 cuve rezervă, alte acce
sorii. Funcţionează la 220 
,V. Informaţii, Deva, te
lefoane 096/14848, 615427.

"(920447)

•  Vând casă şi grădină 
In satul Crăguiş — Haţeg. 
Informaţii telefon 612464, 
Orele 12—15.

(920501)

4» Cumpăr teren intra
vilan. Deva, telefon 623426.

(920503)

•  Cumpăr casă, sau gră- 
’dină. StI Sântuhalm. Te
lefon 623426.

(920503)

•  Vindem mobilier de 
orice fel, mal ieftin cu ,
80 la sută decât in co

merţ. Cooperativa de con
sum Brad, atelier tâmplă- 
rie, Decebal, nr. 96, mais
trul Plic.

(920435)

•  Vând Dacia 1 300 break, 
preţ 700 000, IMS Diesel, 
motor ARO, nou, preţ con
venabil . Telefon 618120.

(920518)

•  Vând Opel Record Ca-
ravan, înmatriculat. Infor
maţii la telefon 612028.

(920516)

•  - Vând apartament 4 
camere .boiler pe ga*, mo
bilă sufragerie, radiator 
autoturism Golf, chit auto. 
Telefon 617602.

(920514)

•  Vând bicicletă, cinei 
viteze, maşină cusut Sin- 
ger, electrică, cap maşină 
cusut manual, televizor 
alb. Telefon 618463.

(920518)

•  Vând sau.schimb casă, 
în Ormindea, cu aparta
ment 3 camere, până la 
strada Minerului, inclu
siv. Telefon 628776, Deva.

(920515)

•  Vând casă cu gaze, 
2 nivele, dotată cu spaţiu 
comercial, spaţii de depo
zitara Şi spaţiu de locuit, 
situată In Piaţa Libertăţii, 
nr. 25 (centru vechi). Hu
nedoara, relaţii la telefon 
712206, orele 9—20.

(559735)

•  Vând Oltcit, aparta
ment 3 camere, mobilă, ga
raj, telefon 722940.

(§59737)

•  Vând Skoda 105, plus 
patru roţi rezervă, 500 000 
lei, negociabil. Hunedoara, 
str .Carpati, bloc C, ap. 40.

(559738)

•  Vând Lada 1200
break, mobilă combinată, 
telefon 712388. .

(559739)
•  Vând Opel Record 20 

Diesel, înmatriculat, cu 
pompă de injecţie defec
tă. Telefon 714328.

(559744) _

•  Vând injector de mo
torină pentru instalaţie de 
încălzire. Telefon 714328.

(559744)

•  Vând Wartburg 323 Ş» 
ARO 10, Hunedoara, te 
lefon 716465.

(559745)

•  Vând garsonieră, .con
fort 1, fără gaz, preţ

Numerele extrase la tragerea 
E X P R E S

din 11 august 1993 sunt:

19, 26, 17t 47, 30, 2.
Fund de câştiguri: 7 750 815 lei.

KIIMKAYA
IEL/fAX : 01-3110229 TEL Ol -6190062 

Vinde in iei,la cele mai mici preluri din tară

TIIAJE PENTRU U N II DE PANIFICAŢIE
_ _. # transportul la destinaţieIKHM\ * montajul 
« :  /  * UN AN GARANŢIE ♦  service postsarantie

convenabil. Telefon 712821.
(559746)

•  Vând frigider «Arctic", 
240 1. Deva, tel. 621376.

(559835)

•  Vând casă cu a- 
nexe, curte şi grădină. 
Cristur, nr. 354.

(920434)

•  Vindem urgent in De
va, cartierul Oituz, bloc 
tip vilă, apartament trei 
camere, garaj şi boxă cu 
îmbunătăţiri. Preţ 30 000 
dolari, negociabil. Tele
foane 615002, 627922.

(920433)
•  Vând urgent autotu

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

•  Vând Opel Kadett, ne
înmatriculat. Haţeg, tele
fon 777287, după ora 16.

(559837)

•  Vând televizor alb- 
negru (circuite integrate). 
Informaţii, orele 18—20» 
telefon 614790.

(559Î
PIERDERI

559834)

•  Pierdut legitimaţie fot
balist, pe numele Deleu 
Ion, eliberată de F.O. 
Corvinul Hunedoara. O 
declar nulă'. 4

: (559743)

SCHIMBURI 
nR LOCUINŢE

•  Schimb garsonieră con
fort I Hunedoara, cu De
va. Informaţii telefon 
718795.

(559740)

În c h ir ie r i

•  Căutăm garsonieră
mobilată, la parter sau în 
bloc cu lift, nr. telef. 
669277. (920424)

•  Ofer recompensă pen
tru cedare contract apar
tament 2—3 camere şi 
vând garsonieră în Geoa- 
giu-Băi Informaţii tele
fon 62âl54.

■: _ . (920440)

•  Ofer cca 40 mp pen
tru birou, sau depozit. In
formaţii telefon 625061 sau 
613574.

(920436)

OFERTE 
DE SERVICII

Facilitez înscrieri „Ca. 
ritas** Ciuj-Napoca. Tele

fon 616519, între 10—20.
(9203»)

•  Caut femeie îngrijire 
băiat de 4 ahi, la domi
ciliul meu. Telefon 624317.

(920431)

c o m em o r ă r i

....

•  Cu adâncă dure
re în suflet amintim 
celor care l-au cunos
cut, că, în 14 august, 
se împlineşte un an 
de când moartea ne
miloasă l-a răpit din
tre noi pe

ANTON FLOBEA, 
din Deva.

Comemorarea — 
sâmbătă, 14 august 
1993. ora 10,30, ta Ci
mitirul Ortodox din 
str. Eminescu, Deva. 
Soţia, nepoţii, cumna
ta.
_______ (920148)

•  Cu ocazia împlini
rii unul an de la tre
cerea la cele veşnice, 
prinos de recunoştinţă, 
dureri, flori ş| lacrimi, 
la mormântul preote
sei

CORNELIA
■.STENCOÂNR v

Soţul şi copiii.
Parastasul va avea 

Ioc la biserica-catedra- 
Jă Hunedoara, dumini
că, 15 august, ora 12.

(559750)

*)
i

DECESE

e Soţia Emilia anunţă 
dispariţia fulgerătoare a 
celui care a fost soţ, 

RUIU CONSTANTIN 
licenţiat în Litere şi Fi
lozofia '

Corpul neînsufleţit este 
depus la Casa Mortuară.

înmormântarea va avea 
loc sâmbătă, 14 august 
•1993, ora 13, la cimitirul 
din str. Călugăreni.

(920502)

•  Cu adâncă durere, 
soţul Aurel, fiica Florica, 
ginerele Ioan, nepoţii şi 
strănepoţii anunţă înceta
rea din viaţă a celei care 
a fost

LICEUL CU PROGRAM DE EDUCAŢIE 
FIZICA ŞI SPORT DEVA

Organizează duminici, 5 septembrie, ora 0 :  
Concurs de selecţie la
♦  GIMNASTICA SPORTIVA fete — pen

tru cL I şi pentru grădiniţă — 5 ani.
•  ATLETISM, fete si băieţi, pentru el. 

IX—XII.
Relaţii suplimentare la telefon 617015.

<638)

5 :

CRĂCIUN/
în vârstă de 67 ani. 
înmormântarea — vineri, 

13 august ,ora 13, din stra
da Oituz, nr. 25. Dumne
zeu s-o odihnească în 
pace!

(559836)

APRO TERA S.A. SIMERIA

Anunţă clientela că are posibilitatea să 
aprovizioneze tractoare import China ca urmă 
toarele caracteristici:

* — putere i  18 CP;
— motor DIESEL cu 2 cilindri verticali;
— pornire cu acumulator de 60 A h ;
— răcire cu apă ;

- transmisie mecanică eu roţi dinţate;
— transmisie priza de putere;
— consum mai mic sau cel mult egal 

1,8 1/h la transport 0  mal mic sau cel mult 
egal 2,4 1/h la lucrări agricole.

Tractorul este echipat cu semănătoare uni
versală pe 12 rânduri şi plug cu 2 brazde.

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

Utilajele sunt expuse Ia sediul APRO TERA 
Ş.A. Simeria. str. Depozitelor, nr. 1.

Aprovizionarea cu tractoare se face numai 
pe bază de înscriere in ordine cronologică.

(63*)

REPLAY — UN SISTEM 

ÎMPOTRIVA INFLAŢIEI

Depuneri: 5 000 lei până la 1000 000 lei 
pe zi de persoană. - -

Premieri: suma depusă înmulţită cu 3J3. ‘ 
Exemplu: la 1000 006 de lei depuşi se câş- ţ 

tigă 3 300 000 lei. i
Sistemele „REPLAY" funcţionează de peste 1 

un an de zile. |
La acest sistem plăţile încep după 2 luni 

de la prima înscriere.
Depuneri prin mandat postai în c o n ţ i  

„REFLAY“ nr. 4072200108 B.C.R. BRAŞOV. 
Plăţi tot prin mandat poştal.
Relaţii suplimentare în revista „Relaţia . 

Magazin** sau tel. 002/152727. (641)

ANUNŢ IMPORTANT

1
1

I

DIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII j
HUNEDOARA — DEVA f

I Anunţă că, începând cu data de 15 august, I 
J serviciu de informaţii abonaţi telefonici din* 
J Bucureşti se obţine formând noul uumăr dej 
î  apel: 01 — 9351111. *
j (642) I

I ---------------------------------- |
ţ  '' %

J UJ.C.C. HUNEDOARA j
|  Unităţile de desfacere cu amănuntul, dej 
} alimentaţie publică şi de en gros din cadrul |  
I Uniunii judeţene a cooperaţiei de consum, îh-J 
! cepând cu data de 15 septembrie 1903 vor î 
| practica următoarele cote de adaos comercial: I

| •  comerţ en gros — maxim 20 la sută J
comerţ cu amănuntul — maxim 45 la J 
sută
comerţ alimentaţie publică 
170 la sută.

IA
- maxim | 

(642) I

15 august 1993, ora 17, sunteţi I 
unde S.C. 
tradiţionala

Duminică,
aşteptaţi la Camping Şoimuş,
AGR0TUR Şoimuş organizează

Cântă formaţia condusă dc îndrăgitul ta- 
ragotist PERA BULZ. Invitaţi — v. băgiţi 
solişti de muzică populară: DRAGAN MUN
TEAN si LENUŢA EVSEI. Vă aşteptăm cu 
drag. ' (559899)

S.C. „SIGMA—MOLQŢ** S.C.S.

Organizează în Deva
•  cursuri de formare analişti programa

tori asistenţi, pe microcalculatoare com
patibile I.B.M. — P.C.

Durata cursului este do 10 săptămâni.
Absolvenţilor li se asigură diplomă corii* 

ficat, eliberată de Ministerul Învăţământului şl 
de Comisia Naţională de Pregătire In 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.

Ziar editai de SC. „CUVÂNT!H UBFR- S A  J/20'618/1991. Cont 30 70 50 601 B.O. Deva. Deva, 2700. str. 1 Decembrie, 35, judL Hunedoara. 
Telefoane : 611275, 612157, 611269, 625904. fax 618061. Întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor publicate o poartă autorii acestora.

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


