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noscut in ultima perioadă
de timp modificări struc
turale prin despriaderca 
din loeUU OSciu Judcţeas, 
de Turism Hunedoara a 
SC Germisara 8-A. în pri
ma fază, apoi divizarea pa
trimoniului acesteia fa 
mai multe societăţi cu ca
pital privat, prin atribui
rea spaţiilor turistice si 
comerciale în locaţie de 
gestiune.

Deşi strădaniile fn bună 
parte sunt evidente, pe», 
tra a se asigura condiţii 
de confort şi agrement oa
menilor veniţi -să-şi tragă 
suflarea ia sfârşit de săp
tămână, ori penirp refa
cerea sănătăţii, Geoagiu- 
Bâi a rămas, după «pinia 
mai multor persoane, ui

tată de vremuri, uitată 
de vWtp. Deloc puţine fi
ind cauzele care strangu
lează turismul în această 
minunată zonă turistică. 
Opiniile trecătorilor sunt

ţîune. este un loc drăguţ. 
Masa este bună, dar cam 
piperată. Serviciile pres
tate iacă suferă".

•  Nicu Tomovici, Deva: 
„Am venit fn concediu fn

Turism şi antiturism 
la Geoagiu Băi

diverse, de ta toarte bine 
la inadmisibil, Dar, îna
inte de semnalarea Unor 
cauze ale situaţiei .exis
tente, câteva dintre măr
turisiri, exprimate de tre
cători ;

•  Elena Tomnţa: „Sun
tem Jn trecere prin sta-

de la foarte bine staţiune. Stăm la Germi
sara. Preţurile sunt extrem 
de admisibile pentru ori
ce categorie de populaţie. 
Pentru Un apartament plă
tim doar ÎOOO de lei -fte 
pat. Mâncarea te restau
rantul Germisara este ex
celenta. Cu 1000 de iei

mănânci un prânz foarte 
bun, cu trei feluri de mân
care, în Zfina lacului, cu
răţenia încă suferă, fapt 
ce ar trebui să dea de 
gândit mai cault gospoda
rilor locului. întrucât la

â it de săptămână sunt 
i tineri n-ar fi rău să 
se amenajeze o zonă pen

tru corturi. Am rămas plă
cut surprins Că am văzut, 
aici In st.,ţmne, maşini din 
toată ţara, ceea ce e de 
fapt un lucru bun. Pro
babil se explică şi prin 
preţurile foarte accesibile".

• Mihaela şi Răzvan 
Roşea: „Serviciile ia ho
tel încă suferă mult. Ca
meristele nu-şi fac dato
ria, iar imaginea nfultor
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■  BUDAPESTA — 
La Budapesta şi-a des- 
chls lucrările e reuniune 
a miniştrilor agricultu
rii din ţările centro şi 
cst-curopene.

Directorul Biroului 
pentru Europa al F.A.O., 
Milan Zjalich, a precizat, 
In cuvântul său, că din 
a.aii 1930 a început de
rularea unul program de 
asistentă tehnică pentru 
această zonă, program 
ce vizează, între altele, 
asigurarea unei calităţi 
corespunzătoare a pro
duselor, crearea uoOr 
condiţii optime de depo
zitare «i transport, pre
cum şl acordarea de aju
tor în desfăşurarea acti
vităţii dş cercetare ştiin
ţifică în domeniul agri
col, notează MTI.

{| BUDAPESTA — 
Rusia Va avansa la con
sfătuirea do la Budapes
ta a miniştrilor agricul
turii din Statete Europei 

şi de răsăriţ i 
înfiinţării 

pieţe agrare comune, ă 
declarat agenţiei ITAB- 
TASS ministrul rus al 
agriculturii, Viktor Hias- 
tun. Din punctul nostru 
de vedere, a continuat 
pi, acest lucru se impune 
ca o necesitate economi
că stringentă, ce presu
pune refacerea acelor spe
cializări internaţionale, - 
acea diviziune a muneii 
ce s-au cristalizat de-a 
lungul anilor în sectorul 
agrar din această parte 
a lumii. Ceea ce dorim

unei

noi să
ţionat hirftţtdjl *us» Tiu
are nimlî*̂ -4e-av"faife 
fostul CAER. "’TEttvpăst 
rea unei independenţe 
eonomice depline, state
le din centrul şi estul Eu
ropei trebuie să încerce 
să refacă relaţiile reci
proc avantajoase, fără a 
Se îngrădi accesul pe alte 
pieţe din ţările C.E.E., 
Africii, Asiei şi din alte 
regiuni ale lumii.

■  DAMASC. — Fron
tul Popular de Eliberare 
a Pale. linei (condus de , 
Georges Habache) s-a 
opus creării unul guvern 
palestinian de salvare 
naţională, aşa cum ar fi 
propus liderul palesti
nian din teritoriile o- 
cupate, FeySal Husseini. 
Frontul a apreciat că *»- 
ceastă propunere urmă- 1  

reşte suprimarea instan
ţelor legale ale OEP" şl 
„răspunde unei cereri 
americane de dizolvare a 
OEP şl formare a unul 
guvern provizoriu, în ve
derea înlăturării obsta
colelor faţă do o rezolva
re americane-israeliană a 
problc.uci palestiniene’"» 
relatează France Presse- 

Un comunicat al M- 
roului tM IIusseini din 
Ierusalimul de est a dez
minţit Insă dl petala ar 
fi propus formarea u-gii 
guvern de salvare naţio
nală. Feysal Husseinl, 
precizează comunicatul, 
citat de AFP, „a cerut 
numai organizarea la 
Ierusalim a unei 'fzafo-i 
rinţe naţionale asupra 
problemelor sociale şt e- 
conomicc, unde Să se« 
discute mijloacele de, 
susţinere a instituţiilor 
palestiniene din terito
riile ocupate".

Două oraşe siderurgice, 
două situaţii identice

Diri ,puncţ de vedere al 
asigurării agentului ter
mic pentru Încălzirea lo
cuinţelor, Hunedoara şi 
Călanul se află într-o si
tuaţie comună, dar deose
bită de a celorlalte oraşe 
termoficate. Aici, aburul 
sau apa caldă sunt pre
parate de mari Unităţi si
derurgice. Aburul tehno
logie participă direct la 
procesul de producţie, deci 
termofiearea celor două lo
calităţi apare ca o activi
tate secundară, pentru cei 
doi agenţi economici.

Mai mult decât atât, dl 
Traian Ticula, consilier ju
ridic Ia ÎWUl.CJ-'. . Hu
nedoara, i» spunea : „Re
gia noastră nu are cu com
binatul (SjC. „Siderurgica" 
S.A.) un contract prin ca
ro acesta să fie obligat să 
ne furnizeze agentul ter
mic pe baril do grafic, fa 
parametrii ceruţi de tem
peratură exterioară şf, 
cantitativ, de nevoile rea
le ale oraşului. Abia acum 
suntem fn tratative pen

tru perfecţionarea unui 
asemenea contract".

Sigur, nefiind obligată 
printr-un contract, Side
rurgica a tratat problema 
termoficării în fiecare iar
nă, după posibilităţi. Când 
procesele tehnologice au 
permis-o, a dat agent ter-

IIUNEDOARA
CALAN

mic mai mult şi la para
metri superiori. Necazul 
este că atunci când avea 
nevoie mai mare oraşul de 
căldură, avea şi combina
tul nevoie de abur tehno
logic. Acesta se prepară 
în instalaţii CF.T. (centra
le electrice şi de termofi- 
cai-e), eu gaze naturale şi 
gaz» de furnal. Na ae pre
pară fontă, nu smt mt® 
de furnal şi atunci GET- 
urile trebuie să funcţione
ze ea gaze naturale. „Ora
şul nu are repartiţie de 
ga2  metan pentru terme»

ficare !" — au replicat, de 
fiecare dată Siderurgica 
şi Sidermet, şi aveau drep
tate intr-un fel. Neexis
tând o separare a instala
ţiilor de preparare a agen
tului termic — care este 
pentru procesele tehnolo
gice, oare pentru termofi- 
carea oraşului nu se pu
tea face nici o delimitare 
a repartiţiei * de gaze na
turale sau invers, că tot 
una era. Ce conflicte năş
tea acest consum „la co
mun" ? Mari. NeavSad *- 
sigurată o prestaţie de ca
litate, nil o dată asociaţii
le de locatari au refuzat 
să plătească termofiearea 
sau apa caldă. Neprimind 
agent termic te parame
trii ceruţi, şi prestatorul 
de încălzire centrală fă
cea refuzuri de plată fur
nizorului său şi uite uşa 
se fnriuaea cercul, aşa o- 
părea blocajul financiar.

ION CIOCLEI
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Romcereal — în sprijinul 
agricultorilor

Din discuţia purtată cu 
di ipg. Lucian Aibă, di
rector ai „ROMCEREAL" 
R. A. Deva, am reţinut că 
există preocuparea şi do
rinţa ca această unitate să 
contribuie intr-o măsură 
tot mai însemnată la spri
jinirea producătorilor a- 
griooli particulari In ve
derea creşterii producţiei 
de cereale şi a suportului 
tar pentru asigurarea fon
dului de consum necesar 
populaţiei urbane din ju
deţul nostru. în acest con
text se înscrie şi noua 
ofertă de îngrăşăminte chi

mice ce se face agricul
torilor la schimb cu grila.

Ni ş-a făcut precizarea 
că se oferă câte un kg 
de azotat de amoniu pen
tru câte un kg de grâu. 
Deoarece preţui pe un kg 
de azotat este de 50 iei, 
iar al unui kg de grâu este 
de IO® lei, diferenţa de 5® 
lei se va achita tn bani 
celor ce predau cereale 
la schimb. Important de 
reţinut este faptul că, ia

NICOLAE TÂRCOB
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O SE AMENAJEAZĂ O NOUĂ 
ZONĂ TURISTICĂ. Consiliul 
local td comunei Peştişu Mie — 
Cum .ne spunea dl viceprlmar 
Remus Şerbtm — a concesionat 
dlul Smer Vereş o suprafaţă de 
teren pe frumoasa Vale a Nan- 
drului, pentru amenajarea unui 
popas turistic. IM. S.V. va ame
naja aici un motel» un restau
rant şi va monta 26 căsuţe, tn 
curând se vor concesiona lo
turi de teren peiîtru cel ce vor 
să-şi construiască, iot fn aceas
tă zonă, case de vacanţă. (Tr.B.)

© ,GARANT* S.RXj. m  De
va va oferă noi apariţii edito
riale de larg interes, în special 
pentru agenţii economici Intre 
acestea amintim! „Taxa pe va
loarea adăugată,* (avându-i ca 
autori pe Rodica Bălinescu şi 
Carmen Corduneanu), suplimen
tele legislative editate de „Om- 
niapres", precum şl săptămâna
lul de informare şi atitudine ce
tăţenească „Ordinea". (N.T.)

© CÂRŢU LA RAPID ? Du
pă numai 2 etape, M. Puşcaş, 
proaspăt „uns" antrenor princi
pal la Rapid, a fost schimbat. 
Se duc tratative cu Cârţu pen
tru preluarea funcţiei de direc
tor tehnic sau antrenor princi
pal, dar şt cu federaţia, întrucât

Cârţu este şi antrenorul olimpi
cilor. (SG}

© ASOCIAŢII FAMILIALE. 
In oraşul CAlan — eum am re
ţinut din discuţia purtată cu 
dna Eugenia Muwteanu, de la 
serviciul relaţii cu publicul, din 
cadrul Consiliului local — exis
tă 25 de asociaţii familiale pro
filate pe producţie sau servicii 
către populaţie. Este un argu
ment că în oraşul de pe Strei 
privatizarea cucereşte tot mai 
mult teren. {Tr. B,}

© RENOVARE. In satul Zlaşti, 
aparţinător Hunedoarei, se a- 
flau nişte spaţii construite, pă- 
r&ginite şl nefolosite. Locuito
rii satului tn- schimb aveau ne
voie de magazin. Primăria a a-

locat ceva bani, lucrările au în
ceput şi spaţiile respectiv vor 
deveni în curând magazin să
tesc. (I.V.)

© TRASEE ACOPERITE. La 
Dispeceratul R.A.T.P. din gara 
Deva, activitatea începe înain
te de ora 5. La '5 fix, primele 
autobuze pleacă pe trasee: To- 
pUţa, Boz, SăntandreL Apoi al
tele şi altele. „Cu 23 de auto
buze acoperim zilnic toate tra
seele — ne spunea dna Elena 
Mărgineanu, dispecer de servi
ciu. Astăzi, de pildă, primii au 
plecat în cursă şoferii loan Rus, 
ionel Puşa, Ilie Vlad, Petru Bol- 
dor, Gheorghe Blaga, Petru lo- 
iescu. Aşa o fac dimineaţă de 
dimineaţă. La dispoziţia călăto
rilor deveni", (Gh.î.N.j

Nu am sâ vâ 
dau raftul...
Frapează repetarea frazei 

de mai sus în magazineri 
comerţului de stat saa 
particulare. Credeam că «- 
cest obicei prost, vechi, in 
comerţul românesc să dis
pară, mai ales la privati
zaţi caro trebuie si exce
leze In corectitudine, să dea 
mereu prin aprovizionare, 
desfacere şi servire, „pal-

. jfifryţţ-ţitţţji
list“. De de «ude? «Nu 
am să vă dau zece leî“, 
„Aveţi- mărunt? Nu am 
să vă dau «st 25 de lei". 
Şi fiecare client înghite în 
sec, lasă restul şi pleacă. 
Nici • jrbă ca cel de după 
tejghea să se asigure cu 
mărunţişul necesar, să iacă 
un gest să caute să schim
bi' banii în apropiere! **ăl 
aşa. o să asistăm la scene 
penibile In situaţia, că 25 
de lei trebui» «ă-i Pri
mească un pensionar pen
tru care şi 25 de lei (ori
cât sunt de mărunţi acum), 
contează enorm. Au auzit, 
s-au văzut aceşti „comer
cianţi" cum se serveşte un 
client In Germania de pil
dă? Este o Înjosire, o Jig
nire să încerci să-l laşi 
restul (câţiva pheningi) 
vânzătorului! Dar (unii), 
de-ai noştri ar fi tentaţi 
să spună: nu-i nimic, pe 
noi jigniţi-ne cu cât mai 
mulţi lei.- (S. C.).



Colegiul de comerţ, 
contabilitate şi turism din Blaj

înfiinţat în anul 1992, 
in cadrul Universităţii 
„Şcoala Ardeleană" din 
Blaj, Colegiul de comerţ, 
contabilitate şi turism îşi 
continuă activitatea după 
reorganizare, în cadrul U- 
niversităţii „Spiru Haret", 
filiala „Şcoala Ardelea
nă" Blaj. Pentru pregăti
rea studenţilor Colegiul 
dispune de cadre didacti
ce profesori universitari, 
conferenţiari, lectori şi 
asistenţi cu experienţă în 
învăţământul superior. Din 
primul- an de activitate 
Colegiul a fost înzestrat 
cu calculatoare electroni
ce M.B.L, P.C., ia care 
studenţii’ execută lucrări 
de evidenţă şi calcul, po- 
tn^^gram elor de în- ‘

După practica din va
ră, efectuată la unităţile 
economice de producţie,, 
cdfmerţ şi turism, cu' oca-. 
zia verificării . (colocviu
lui), studenţii au prezen
tat lucrări bine executa
te, dovedind deprinderi şi 
îndemânare în aplicarea 
cunoştinţelor dobândite la 
cursurile. ; seminariile şi 
lucrările de laborator efec
tuate în timpul anului.
De asemenea, am primit 
aprecieri elogioase din par
tea unităţilor de prac
tică.

Specializarea largă în 
cadrul Colegiului oferă ab.
WWWWVVWVVWWVWWWWUVVWWUVWUWUVWV̂ VVVWVWV'A

Vechi nume de sate 
hunedorene

solvenţilor posibilitatea de 
a se încadra în unităţile 
de comerţ, contabilitate 
sau turism, ca economişti 
cu studii superioare. Pen
tru continuarea studiilor, 
studenţii (absolvenţii anu
lui III) se pot înscrie în 
anul IV la una din facul
tăţile de 4/5 ani cu spe
cializare corespunzătoare, 
la zi sau la frecvenţă par
ţială.

Pentru anul universitar 
1993—1994 Colegiul dis
pune de 75 —lOO de locuri 
la zi şi de 100 lacuri la 
frecvenţă parţială,

Examenfele de admite
re pentru anul I se ţin în 
luna, septembrie ac., şi 
constau în teste psihologi
ce -şi de aptitudini, pre
cum şi testarea cunoştin
ţelor de specialitate (scris 
şi/sadt oral) la -discipline
le stabilite de Ministerul 
învăţământului pentru pro- 
fileie şi specializările co
respunzătoare din învăţă
mântul superior de stat..

Se primesc candidaţi din 
întreaga ţară pe bază - de 
cerere.de înscriere, însoţi
tă de celelalte acte- cerute 
de unităţile de învăţă
mânt superior.

Pentru informaţii can
didaţii se pot adresa la 
secretariatul ‘ Universităţii, 
str. Dr. Vasile Suciu, nr. 
4, telefon 96/711231 Blaj.

Prof. I. A. STANCULEA

JELEDINŢI, sat- în co
muna Jflărtiheşti. Pe teri
toriul localităţii s-a des
coperit ceramică dacică, 
un tezaur din argint, re
publicane şi imperiale, cu 
circula^ în Dacia ante- 
romană şi ceramică din 
vremea ; Daciei romane, 
în evul mediu, Jeledinţi 
era un sat cnezial româ
nesc, amintit fiind intr-un 
document din 1404, de cnea
zul Mihâil, în calitate de 
martor, la dobândirea u- 
nei moşii, de către un 
cneaz din Strei. Atestările 
documentare, începând cu 
cele din 1320 (Losady) şi 
1366 (Losad) şi până in 
1492, provin de la un nu
me de familie românesc 
Loza, existent şi în 1855, 
In localitate. (Arhivele Sta
tului, filiala Deva, fond 
OCOTA). Denumirii i s-a 
adăugat sufixul maghiar
ei, aplicat în multe cazuri

’ toponimelor româneşti 
transilvănene. începând 
din 1504, satul este pome
nit documentar şi cu de
numirea , Jeledinţi, ce pro
vine de la un nume de 
familie Jeldea, sau Jelda, 
derivat cu sufixul — d, de 
la o temă Jel — ce o au 
şi numele Jelea şi Jel- 
doiu.- Epenteza vocalică 
între consoanele 1 — şi — 
d este frecventă în ates
tări ale localităţilor româ
neşti, în evul mediu, da
torită autorităţilor vremii. 
Judecând după tema ma
jorităţii toponimelor româ
neşti, ce au sufixul — 
inţi —, acest sufix, indi
că originea personală, 
tema lor fiind, deci, un 
nume de persoană, în ca
zul satului Jeledinţi fiind 
vorba de „locuitori din 
neamul Jeldea, sau Jelda".

Dr. MIRCEA VADEA

Prietenul la nevoie 
se cunoaşte I

Zi toridă de august. Că. 
lanul aşteaptă oaspeţi. Ur
mează să sosească în vizi
tă de documentare re
prezentanţii a două aso
ciaţii de prietenie din Lor. 
mont — L.A.S.E.R. şi 
P.H.A.R.E., sub conduce
rea dlui Jean-Michel Dau- 
riac. Aceste asociaţii sunt 
înfrăţite cu asociaţiile „Elie 
Faure" şi „Les amis des 
Hauts de. la Gironde". Re
vederea este emoţionantă: 
francezii sunt deja prie
tenii noştri, îi simţim a- 
proape de grijile şi bucu
riile noastre.

în perioada 11—17 3U»
gust, cât au stat la Că- 
lan, au vizitat Sidermet 
S. A., promiţând iniţierea 
unui studiu de fezabilitate 
pentru optimizarea - aces
tui colos,, de care de
pinde, în Ultima instanţă, 
viaţa fritregului oraş. Au 
fost organizate întâlniri 
cu întreprinzătorii parti
culari din micul oraş de 
pe Strei, urmând ca aceş-

ţia să primească sprijinul 
Consiliului General al De
partamentului Gironde pen
tru perfecţionarea de ca
dre şi dotarea cu utilaje 
modeme. Şi acestea nu 
sunt decât câteva din pla
nurile asociaţiilor de prie
tenie franco-române.

Impresionaţi de frumu
seţea ţinutului, francezii 
au promis tot sprijinul 
pentru organizarea unui 
camping turistic, dotat la 
nivelul standardelor occi
dentale, care să permită 
străinilor să cunoască lo
curile şi oamenii plaiuri
lor hunedorene. Timpul 
petrecut împreună de 
francezi şi români a tre
cut mult prea repede $i vi- 
zita s-fl. încheiat cu orga- 

- nizargjijyinul) minunat foc 
de trijpâ în jurul căruia 
s-a dlRpt şi s-a dansat.

Despărţirea nu a fost 
tristă? Ei au plecat, dar 
spdaiit& a rămas!
Prof. GABRIELA RADUŢ, 
i'.i: Călan

Adnotări Majoritate şi minoritate
Democraţiile sunt sisteme 

în care hotărârile politice 
sunt luate conform păre
rii şi voinţei majorităţii 
cetăţenilor. Dar guvernarea 
de către majoritate nu 
este in mod necesar de
mocratică. Astfel nimeni nu 
va considera că un sistem 
este echitabil dacă acesta 
ar permite ca 51 la sută 
din populaţie să oprime 
restul tic 49 la sută al • 
acesteia.

Iritr-o societate demo
cratică. guvernarea majo
ritară trebuie să fie înso
ţită de garanţii privind 
drepturile individuale,' a- 
cestea servind la rândul lor 
drept mijloc de apărarea 
drepturilor minorităţilor —

fie ele etnice, religioase, 
politice. Drepturile mino
rităţilor nu depind de 
bunăvoinţa majorităţii şi 
nu pot fi eliminate prin 
vot majoritar. Drepturile 
minorităţilor sunt apărate 
— pentru că legile şi insti
tuţiile democratice apără 
drepturile tuturor cetă
ţenilor.

Acestea sunt elementele 
fundamentale ale tuturor 
democraţiilor moderne, in
diferent cât de diferită 
este istoria, cultura şi eco
nomia statelor în care a- 
cestea sunt practicate.

IOAN POPA. 
.preşedintele

Clubului „Pro-Democraţia" 
Hunedoara — Deva

Desen de CONSTANTIN GAVRILA

PATRONII, PREŢURILE Şl SALARIILE
îl ştie lumea de mulţi 

ani şi aşa-I numesc 
„domn’ Vasile". Este bine 
cunoscut in Deva şi în 
împrejurul ei deoarece a 
organizat şi condus mai 
multe unităţi de alimen
taţie p u b l i c ă .  A 
organizat şi c o n d u s  
cu î n a l t  profesiona
lism, cu pasiune chiar, 
sacrificându-şi mult din 
timpul zilelor şi, nu de 
puţine ori, al nopţilor. 
Ultima dintre aceste uni
tăţi se află în centrul 
municipiului reşedinţă de 
Judeţ. Recent, l-am vă
zut la barul unităţii res
pective şi l-am întrebat 
ce mai face.

— Mulţumesc de in-’ 
trebare, nu prea bine, 
mi-a răspuns. Vânzările 
sunt mici, încasările de

asemenea, Aşa că şi sa
lariile noastre sunt pe 
măsură. Luna trecută pa
troana mi-a dat salariu 
de câteva zeci de mii de 
lei.

nosc ,dar pe domn’ Vasi
le îl ştiu bine. A fost şi 
este un om devotat trup 
şi suflet meseriei sale, iar 
funcţia ce o are acum 
nu-i permite să-şi pună

DOMN’ VASILE
— Patroana zici ?
— Da, că unitatea a 

fost scoasă la licitaţie şi 
a câştigat-o o fostă co
legă,

— N-a! participat la 
licitaţie ?

— Ba da, dar n-am 
avut mulţi bani. Aşa că 
am ajuns barman.

Pe patroana care a câş
tigat licitaţia n-o cu-

în valoare cunoştinţele şi 
experienţa acumulată. Nu 
comentăm asupra acestei 
situaţii,, fiindcă altceva 
am vrea să aducem in 
discuţie şi iată ce < In 
unităţile comerciale pri
vate lucrează o sumede
nie de oameni care nu 
numai că nu-s calificaţi, 
dar n-au nici chemare 
către o astfel de acti

vitate, în vreme ce oa
meni bine pregătiţi şi cu 
experienţă bogată •— cum 
este domn’ Vasile — sunt 
pe din afara muncii sau 
sunt puşi să facă lucruri 
mărunte, O să mi se re
proşeze că, in fond, un 
patron poate să angaje
ze pe cine vrea. Aşa 
este, dar tot atât de a- 
devărat e că drumul spre 
faliment este deschis pen
tru oricine ce nu se do
vedeşte capabil să desfă
şoare o activitate renta
bilă, ce se poate reali
za numai şl numai prin 
profesionalism. Iar ren
tabilitatea nu se reali
zează doar prin preţuri 
mari şi prin salarii mici 
plătite angajaţilor.

TRAIAN BONDOR

Turism şi antiturism 
la Geoagiu Băi

(Urmare din pag, 1)

camere din locurile de ca
zare este sinistră. Nu prea 
ai ce să faci mare lucru. 
Aici e frumos să te plimbi 
şi să stai la plajă. Din pă
cate, la ştrand multe du
şuri nu merg, iar bazinul 
olimpic stă cu apa ne
schimbată de mai multe 
zile. Numai broaştele mai 
lipsesc. Aprovizionarea la 
alimentara este extrem de 
deficitară, doar câteva 
sortimente de mezeluri şi 
asta o dată pe săptămână, . 
produse dare se epuizea
ză în câteva ore“.

•  Ioana ,Cpvaci, Sibiu: 
„Am fpai fost de câteva 
ori aici. îmi place la dis
cuta®, «da BTT, şi la 

Din păcate, servi
ciile nu Sunt prea promp
te".' ’ "

Spuneam,' printre alte
le, de existenţa unor fac- 
tpri, care duc Ia un anti- 
tţfeîsm. Ti» primul rând a- 
ţţantim condiţiile oferite 
tjjriştilor. Din păcate, aptt\j 
rece este insuficientă, iar ; 
lipsa acesteia In camere 
creează mări nemulţumiri 
din partea vizitatorilor. 
După o zi de plajă, să te 
întorci in cameră şi să nu 
ai apă este trist, fără a 
mai lua în discuţie impo
sibilitatea folosirii băilor 
şi a WC-urilor. Un fapt 
înregistrat numai in a- 
ceastă lună iese dincolo 
de orice imaginaţie: la 
hotelul Germisara, in 9/10 
august, au sosit grupuri 
de artişti „ din 5 ţări, cu 
ocazia' recentului festival 
internaţional de folclor 
desfăşurat la Costeşti. Deşi 
s-a discutat în mod spe
cial de către şeful hotelu
lui problema apei atât eu 
furnizorul, precum şi cu 
factori judeţeni —■ făcân- 
du-se un apel la înţelege- ' 
re şi sprijin în acest sens, 
turiştii cazaţi s-au spălat 
cu apă minerală sau din- 
sticlă.

In plin sezon turistic, 
staţiunea este semilumi- 
nată în timpul nopţii. Sunt

multe locuri unde iţi bagi 
degetele în ochi din cau
za întunericului, iar de 
aici teama multora de a 
ieşi Ia plimbare înainte de 
culcare este evidentă. Du
pă ora 22, staţiunea este 
ruptă telefonic de reali
tate, cu excepţia comple
xelor „Diana" şi „Germi
sara", care au fire direc
te, în rest, orice mesaj, 
pentru şi dinspre staţiu
ne, este imposibili dato
rită nefuncţionalităţii, în 
timpul nopţii, a centralei 
telefonice. Deşi în sezon, 
conglomeratul uman atin
ge câteva mii bune de tu
rişti, asistenţa medicală 
este inexistentă de vineri 
seara până luni diminea
ţă prCCum şi pe timpul 
nopţii, Orice situaţie im
previzibilă poate deveni 
fatală. *

Dincolo de problemele 
pe care trecătorul le ob
servă şi percepe financiar, 
In subsidiarul relaţiilor 
economice, între cei care 
au luat in locaţie de ges- 
'feune obiectivele turisti
ce şi fosta societate ma
mă, S.C. „Germisara" Ş.A., 
există nuanţe contradicto
rii. Dacă în locaţia de ges
tiune sunt incluse impo
zitul pe clădire, uzura pe 
obiectele de inventar, a- 
mortismentul pentru mij
loace fixe, sub semnul 
întrebării rămâne cota 
parte din profit şi taxa 
pentru vadul comercial," 
care se virează societăţii 
mamă.

La unul dintre SKL-uri 
locaţia se ridică la 4 mi
lioane de lei pe an, iar 
din acest total ponderea 
numai a două elemente 
este de 1,5 milioane de lei 
(Cota din profit şi vadul 
comercial). De nici se naş
te o nouă întrebare: pen
tru ce aceste taxe ? Nu 
sunt o cale subterană pen
tru a menţine o viaţă pa
razitară, o suprastructură 
care se interpune între 
privat şi stat, iar de aici 
un nou tip de exploatare 
a muncii ?
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Două oraşe siderurgice, 
două situaţii identice

(Urmare din pag. 1)

Pentru mai binele de la 
iarnă al locuitorilor celor 
două oraşe, cercul trebuie 
neapărat rupt, adică rea
lizată în primul rând o 
separaţie: ce este pentru 
procesul tehnologic este 
numai pentru acesta şi ce 
este pentru oraş e numai 
pentru el. Discuţia pe a- 
ceastă temă în cele două 
oraşe tindea să se eterni
zeze.. ■■ -

In ce fel se implică în 
rezolvarea problemei or
ganele locale ale puterii 
executive ? Dl Francisc 
Nagy, viceprimarul Hune
doarei, ni se destăinuia :

„Sunt multe probleme
le sociale ale Hunedoarei, 
care se cer rezolvate în re
gim de prioritate. Cea a 
separării oraşului de com
binat, din punct de vedere 
al termoficării, este una 
dintre ele. Cum tot ceea 
ce trăieşte In oraşul aces
ta este legat, într-un fel 
sau altul de combinat, am 
socotit că un aliat in re
zolvarea problemelor sale 
trebuie să ne facem din. 
sindicatele de pe platfor
mele siderurgice. I-am 
contactat pe liderii lor şi, 
spre marea mea satisfacţie,

i-am aflat gata să sprijine 
în orice mod găsirea unor 
rezolvări. Ne bizuim pe 
acest sprijin. Problema 
separării consumului de 
agent termic între com
binat şi oraş este in dis
cuţie şi sper într-o rezol
vare tehnică favorabilă".

La Călan. discuţia eu dl 
Gheorghe Negesc — pri
marul oraşului — proiec
tează problema la alte di
mensiuni. - 7

„Pentru separarea? con
sumului de gaz al oraşu
lui, de ce ăl . combinatu
lui — spune dl primar, 
mâine (24 august, n.n.) re
prezentanţii noştri sunt 
chemaţi la comisia de spe
cialitate de pe lângă Mi
nisterul Industriilor. Noi 
la Călan ne vom face o 
centrală de termoficare 
proprie, la o capacitate de 
20 Gcal pe bază de gaze 

i naturale. Demersurile pen
tru aceasta sunt în fază fi» 
nală“.

încurajatoare perspecti
ve pentru populaţia Că- 
lanului sub acest aspect. 
Avem informaţii că pro
blema in discuţie se află 
şi pe agenda de preocupări 
prioritare a Consiliului ju
deţean, aşa că să auzim 
numai de bine, ~ ,...



mâinile cate ne~au
mângâiat

Stăm uneori şi ne gân
dim i care sunt cele din
tâi amintiri din anii prun
ciei ? Cam de la câţi a- 
nişori începem să le ţi
nem minte ? Pe moşu.pe 
buna, pe mama, pe tata, 
frăţiorii...

Mâinile dulci şi moi, 
ocrotitoare, ale celei care 
a pus in gura noastră pri
mii stropi de lapte de la 
sânul ei, nu le mai ţinem 
minte ? Ba le ţinem ! Că 
ele au fost bune şi dulci 
cu noi, au "ştiut să ne 
mângâie cu duioşia şi bu
nătatea pe care numai 
MAMA le are în iubirea 
pentru cel pe care-l a- 
duce pe lume.

In mintea noastră a- 
vern şi mâinile dure, as
pre, ale celui care după 
ce am gângurit mama am 
gângurit tata. De obrajii 
lui mereu neraşi, de ge
nunchii Iţii puternici pe ca
re ne juca, nu putem uita. 
Tata. Omul care în casă 
ştia bine să rânduiască 
treburile. Şi chiar dacă 
palmele lui erau aspre şi 
dure, In mintea, inima şi 
sufletul meu au rămas moi, 
dulci şt dragi. Mângâie
rea lor pe creştet, pe p- 
braz şi când îmi ştergedu 
lacrimile, nu se poate uita. 
Se poate dărui altora... Ce
lor ce vin după noi...

GH. L NEGREA
* m * #"* t  * • * • » •

Din dosareie poliţiei
■ - ARESTAŢI ■

Neavând nici o ocupaţia, 
Ştefan Duca. din Voivodeni, 
judeţul Mureş şi Mihai 
Paşca Borbely din Vulcan, 
ambii recidivişti, se în
deletniceau cu furtul. Ul- 
tima oară au fost prinşi în 
flagrant când încercau să 
fure 60 m cablu de cupru, 
In valoare de 100000 - lei, 
de la E. M. Anirioasa. Fiind

TELELEU PRIN 
ŢARA

De mai multe luni de 
zile, LaZăr Iosif din Câm
pia Turzii umbla de capul 
lui prin ţâră cu o maşină 
adusă din Germania, cate 
nu era înscrisă în circula
ţie, punându-i număr fals 
—' WAF-DS-763. Fiind o- 
bosit, L. I. a adormit la 
volan, s-a izbit de o bornă 
şi- s-a răsturnat in satul 
Brâznic. Aici a pus capăt 
plimbărilor clandestine.'

UNIVERSITATEA TEHNICĂ 
DIN CLUJ-NAI’OCA

FACULTATEA CONSTRUCŢII DE MAŞINI
B-dul Muncii, nr. 105, 3400 Cluj-Napoca 

Telefon 095/142387, Fax 095/145887
In sesiunea septembrie 1993, facultatea Va 

organiza EXAMENE DE ADMITERE, după 
cum urmează:

i. învăţământ de lunga durată —
INGINERI ZI, 5 ANI;

I. Profil MECANIC, cu specializările :
— Tehnologia construcţiilor de maşini.
— Maşini-uneltc.
Nr. locuri: 155.

2. Profil SISTEME DE PRODUCŢIE, cu speciali
zarea : >

— Ingineria sistemelor de producţie,
Nr. locuri: 50.
3. Profil ELECTROMECANIC, cu specializarea :
— Roboţi industriali.
Nr. locuri : 25
— Roboţi industriali cu predarea în limba en

gleză* ■ ■-
—' Roboţi industriali cu predarea în limba ger

mană*
, 7-, Nr. locuri: 25 pentru limba engleză; 25 pentru 
limba germană,

*) Studenţii de Ia specializarea Roboţi industriali 
! eii predare în limba engleză şi germană sunt selec
ţionaţi dintre candidaţii declaraţi reuşiţi la concursul 
de admitere din 1993, la profilurile Mecanic şi Elec
tromecanic, pe baza unui test eliminatoriu de limba 
engleză sau germană şi a mediei obţinute la con
cursul de admitere. ' "

II. InvAţAmAnt de scurta durata
(colegii universitare) — CONDUCTOR TEHNIC 21, 

3 ANI
I. Profil MECANIC, cu specializarea:
— Tehnologia prelucrării metalelor (se şcolari

zează la Cugir, str. 21 Decembrie 1989, nr. 1).
Nr. locuri : 25.arestaţi, pentru o vreme 

au timp de reflecţii.
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Programul turului Campionatului judeţean de fotbal
Seria Valea Mureşului, ediţia 1993-1994

ETAPA I — 5.09.1993 :
Gloria Bretea R. — Artemis Hărău 
Victoria Dobra — Mec. Sântandrei 
Recolta Rapolt — Recolta Băcia 
E.G.C.L. Călan — Mureşul Uroi 
ItjQii. Ghelari II — Favior Or. II 
Favior Orăştie I — stă

ETAPA A II-A — 12.0971993 : 
Artemis Ilărău — Favior Or. I 
Mec. Sântandrei — Gloria. Bretea 
Recolta Băcia — Victoria Dobra 
Favior Or. II — E.G.C.L. Călan 
Mureşul Uroi — Recolta Rapolt 
Minerul Ghelari II — stă
ETAPA A III-A — 19.09.1993 : 
Fâvior I — Mec. Sântandrei 
Gloria Bretea — Recolta Băcia 
Victoria Dobra — Mureşul Uroi 
Recolta Rapolt — Favior II 
E.G.C.L. Călan — Min. Ghelari II 
Artemis Hărău — stă
ETAPA A IV-A — 26.09.1993 :
Mec. Sântandrei — Artemis Hărău 
Recolta Băeia — Favior I 
Mureşul Uroi — Gloria Bretea ; 
Favior II — Victoria Dobra 
Miri. Ghelari II — Recolta Rapolt 
E.G.C.L. Călan — stă

ETAPA A V-A — 3.10.1993 : 
Artemis-Hărău — Recolta Băcia 
Favior I — Mureşul Uroi 
Gloria Bretea'— Favior II 
Victoria Dobra — Min. Ghelari II 
Recolta Rapolt — E.G.C.L. Călan 
Mec. Sântandrei — stă

ETAPA A VI-A — 10.10-1993 : 
Recolta Băcia — Mec. Sântandrei 
Mureşul Uroi — Artemis Hărău 
Favior I — Favior II 
Min. Ghelari II — Gloria Bretea 
E.G.C.L. Călan — Victoria Dobra 
Recolta Rapolt — stă

ETAPA A VII-A — 17.10.1993 : 
Mec. Sântandrei — Mureşul Uroi 
Artemis Hărău — Favior II 
Favior I — Min. Ghelari II 
Gloria Bretea — E.G.C.L. Călan 
Victoria Dobra .— Recolta'Rapolt 
Recolta Băcia — stă

ETAPA A VIII-A — 24.10.1993 : 
Mureşul Uroi — Recolta Băcia 
Favior II — Mec. Sântandrei 
Min. Ghelari II — Artemis Hărău 
E.G.C.L. Călan — Favior I 
Recolta Rapolt — Gloria Bretea 
Victoria Dobra — stă

ETAPA A IX-A — 31.19.1993 : 
Recolta Băcia;— Favior Orăştie II ; 

. Mec. Sântandrei — Min. Ghelari II 
Artemis Hărău — E.G.C.L. Călan 
Favior Orăştie I — Recolta Rapolt 
Gloria Bretea — Victoria Dobra 
Mureşul Uroi — stă

ETAPA A X-A — 7.11. 1993 :
Favior II — Mureşul Uroi 
Min. Ghelari II — Recolta Băcia 
E.G.C.L. Călan — Mec. Sântandrei 
Recolta Rapolt — Artemis Hărău 
Victoria Dobra.— Favior L 
Gloria Bretea R. — stă

ETAPA A XI-A — 14.11.1993 : 
Favior I — Gloria Bretea 
Mureşul Uroi — Min .Ghelari II 
Artemis Hărău — Victoria Dobra 
Mec. Sântandrei — Recolta Rapolt 
Recolta Băcia — E.G.C.L. Călan 
Favior Orăştie II — stă.

NOTA : Jocurile se dispută în zi
lele de duminică, de la orele 11,00. 
Minerul Ghelari II îşi dispută me
ciurile de acasă pe terenul A.S. Mi
nerul Ghelari.

CONCURSUL DIN 

29 AUGUST 1993
1. ATALANTA — CAGUARI 1 x 2

Partidă echilibrată, în care oaspeţii doresc să 
confirme locul în Eurocupe.

2. GENOA — ROMA x
Probabil că egalul, în această etapă inaugurală, 
este reciproc satisfăcător.

3. INTER — REGGIANA 1
Milanezii încep campionatul cu gânduri măreţe, 
iar o promovată nu le va pune cine ştie ce pro- 
bleme. '

7.

8.

4. JUVENTUS CREMONESE
Juventus începe campionatul — pentru a 8-a oară 
— cu gândul la un nou titlu.

FOGGIA 1
superior, probabil că romanii nu vor

5. LAZIO —
Cu un lot 
avea probleme în a obţine victoria.

6. LECCE — MIT.AN

•io-.

îi.

12.

13,

Milan este favorită, însă absenţele Van Basten j 
şi Lentini îşi vor spune cuvântul. 1
NAPOLÎ — SAMPDORIA 1 2 j
în sezonul trecut, Napoli a avut un început de « 
campionat dezastruos. Sperăm că istoria nu se I 
va repeta. J
PIACENZA — TORINO x 2  j
Se ştie, viaţa noi-promovatelor este foarte grea. »
UDINESE — PARMA x J
Oaspeţii vor aborda serios meciul de la Udine. ţ

CESENA — PESCAKA X J
Odată cu începerea diviziei secunde, începe şi ca- |
ravana jocurilor egale, iar această partidă. poate * 
fi inclusă aici. "" ■ * ' |

ANDRIA — BRESCIA 2 î
Principalele atuuri sunt de partea oaspeţilor, de- J 
cişi să revină de unde au... picat. î

2. Profil ELECTROMECANIC, cu specializarea:
— Exploatare maşini şi utilaje.
Nr. locuri : 25.
3. Profil ECONOMIC, cu specializarea:
— Management (se şcolarizează Ia Bistriţa, str.

Ursului, nr. 12).
Nr. locuri; 25.
înscrierea candidaţilor pentru toate formele de 

învăţământ va avea loc în zilele de 6, 7 şi 8 septem
brie 1993 (inclusiv), la sediul Facultăţii de Construc
ţii de Maşini din B-dul Muncii, nr. 193—105.

Concursul va avea loc în zilele de 10, 11 şi 12 
septembrie 1993.

Pe timpul concursului, candidaţilor li se asigură 
cazare _ şi masă în căminele şi cantinele studenţeşti 
ale Universităţii Tehnice.

In timpul şcolarizării li se asigură studenţilor de 
la toate profilurile: -

— burse şi ajutoare sociale;
— cazare şi masă (în cămine studenţeşti şi ia 

cea mai bună cantină din ţară);
— biblioteci de specialitate ;
— O viaţă culturală şi sportivă într-un mediu tt-

niversitar de mare tradiţie ; ,,
— specializări în domenii de mare actualitate ;
— cunoştinţe temeinice în domeniul informaticii 

şi al proiectării asistate de calculator (instrui
re” pe reţele AT 486 şi AT 286);

— obţinerea atestării de utilizator AUTOCAD,
prin Centrul de Instruire Autorizat AUTO
DESK ; *

— continuarea pregătirii, după absolvire, prin 
studii aprofundate, cursuri post-universitare şi 
doctorat;

— posibilităţi de studiu în universităţi din An
glia şi Germania, prin programul TEMPUS 
al facultăţii; **

•“ birou pentru plasarea absolvenţilor ; ..
— cunoştinţe temeinice în marketing şi mana-

‘r.Ţ/V gement; *
— perfecţionarea în studiul unor limbi străine T

de largă circulaţie internaţională. 2
Informaţii suplimentare la telefon 095/142387 sau |  

Ia secretariatul fseultăţii, din b-dul Muncii nr. 103— 
'105. 7 v ’1

Romcereal -  în sprijinul 
agricultorilor

(Urmare din pag. I)

solicitarea producătorilor 
agricoli, se asigură trans
portul îngrăşămintelor chi
mice în localităţile unde 
se face schimbul de pro
duse. Pentru a valorifica 
eficient, în interesul am- 
belor părţi situaţiile de 
schimb, specialiştii de la 
centrele agricole comu
nale sunt rugaţi să acor
de ajutorul necesar in 
vederea realizării în con
diţii cât mâi bune şi cu 
operativitate a acestei ac
ţiuni benefice, atât pen
tru producătorii agricoli, 
cât şi pentru populaţia 
judeţului. Este net in a- 
vantajul agricultorilor să 
profite de Oferta ce li se 
face, ţinând seama de fap

tul că există intenţia 
majorare a preţului 
grăşămitelor chimice 
către combinatele ce 
produc, deoarece cresc 
costr ile materiilor prin 
şi cele ocazionate de pro
cesul tehnologic.

în acelaşi timp, este ’ 
notat că prin H.G. nr.
1993 s-a aprobat modul 
finanţare a lucrărilor 
gricole ce se execută 
această toamnă, credite 
cu dobândă redusă, de 
la sută, acordându-se 
la 31 decembrie 1993. 
menţionat că de ace 
credite beneficiază tc 
producătorii agricoli 
persoane fizice şi juridic 
indiferent de forma 
organizare şi de proprie 
te pe baza contractelor Mit 
cheiate cu ROMCEREASJ?

x 2

LUCCHESE — BARI - x
Remiza pare să plutească în aer.

PALERMO — FIORENTINA 1 2
Pentru gazde, seria B este o realizare, iar pentru 
Florentina un... infern.

S.C. CRĂCIUN & COMP. S.N.C.
COMPLEXUL BACHUS DEV A

Vinde cu amănuntul:
•  mochete de TOATE NUANŢELE, de 

calitate superioară, din import — BELGIA,
Costul unui metru pătrat este de 3620 lei 

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

•  CAUCIUCURI 155/13, cu preţul de
19 090 lei/buc. (624)

LICEUL CU PROGRAM 
DE EDUCAŢIE FIZICA ŞI SPORT 

D E V A
Închiriază microbuz de 16 locuri pentn 

acţiuni turistice şi tractor pentru lucrări agri
cole şi transport materiale.

Relaţii suplimentare Ia-telefon 61 70 15.

COMAT HUNEDOARA S.A. 
str. Depozitelor, nr. 5, Deva 

OFERĂ
CĂRĂMIDĂ NORMALĂ (plină) la preţul 

(inclusiv TVA) de 72 Iei bucata. I
Livrarea şe face în pachete de 250 bur* 

sau cu bucata.
Pentru cantităţile ordinul miilor de bu

ţ căţi solicităm preeomandă. 
ţ CaHtatea prodm"' <• ofţjrî-ţjrlt satisface orice
■ exigenţă.



VANZARI-
CUMPARAR1

i •  Vând Dacia 1300, sta- 
:ţpe excelenţă, caroserie 
fiouă, proaspăt vopsită, Mne 
întreţinută, fabricaţie 1977, 
preţ un milion. negociabiL 

' Cumpăr Mane (coame). Tel. 
f 15729.

•  Vând pisici birmane- 
ce. Tel. 621283.

(920754)
AWVWWVWVWMIVAV

m AJSJ. Bărăşti or* 
ganizează licitaţie ta 
27. VIII. 1993, ora 8, 
pentn închiriere: ?o* 
proane, seră, atelier 
mecanic, grajduri, aia* 

(920673)
IM W WWWW WWiW

•  Vând casă, curte, gri* 
(Lină. Str. Eminescu 63. 30 

ilttoane negociabil. Tele-
Vând cazan fiert ţui- 

*ă. 3S0 i, Stmeria, str. A. 
fancu. WL T, ap. 44. (920302)

•  Vând apartament do- 
Uă camere, Simeria, preţ 
avantajos. Tel. 616910.

(920765)
•  Vând apartament do- 

«& camere parter fi scule 
ftmngărie. Tel. 619126.

(920781)
•  Vând fân. Pui, tel.

166 A, (920808)
•  Vând tractor IF 650

fi remc că 7 tone, stare 
excepţionali. Brănişca, nr. 
«96. tel. 666652. (920784)

•  Vând apartament do*
Oă camere, etaj doi, ultra* 
central sau schimb cu 
garsonieră confort I, plus 
diferenţă. Tel. €17969, 
«8950. (920782)

• Vând loc de casă cu
grădină, gaz, apă, curent 
electric, material construc
ţie, proiect de casă, auto
rizaţie de construcţie. Str. 
Crângului, nr. 27, Deva. 
Btel 622922. (920810)

• .Vând Volvo 244 $1
«agazin 16 mp, situat In 
Piaţa Avram lancu. Brad, 
«al. «1953, 655444. (920773)
- 0  Vând urgent bibliote
că, mobilă bucătărie, ca
napea, pr-ţ convenabil. 
04. 61T439. (920804)

•  Vând urgent Dacia 
U90, fabricată în 1979, preţ

convenabil. Deva, Dece- 
bal, bl. R/64 (Devasatj.

(920805)
•  Vând Aro 244, eu re

morcă, preţ convenabil. 
Haţeg, 770116, (920799)

•  Vând apartament do
uă camere. Deva, Zamfi- 
rescu, bl. A 6, sc. 3/59.

(920797)
•  Vând filtru cafea (ex

pres automat) impact, ca- 
pacitatg mare, nou. 6®0OO, 
negociabil, 95/625139.

(920791)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0  Vând casă cu a- 
nexe, curte, grădină. 
Cristur, nr. 351.

(920788)
' m w m » ţrw •  • • • •  •  • '

•  Vând Instalaţie sa
telit originală, completă. 
Tel. 626265. (920738)

•  Vând chioşc fibră sti
clă, tip Galaţi (3,2/2,21) cu 
Instalaţie electrică interi
oară, chiuvetă, pardosea
lă gresie. Tel. 613982.

(920751)
• Vând instalaţie sate

lit (receiver, afişa) ima
gine) .Tel. 615654. (920738)
0 Vând teren intravi

lan, Geoagiţi-Băi. Infor
maţii Geoagiu, str. Sana- 
torului, nr. 32, tel. 222.

(920721)
• Vând urgent aparta

ment două camere. Deva, 
str, Cernei, bl. F 2, sc. 2, 
ap. 21. (920811)

•  Vând ARO 10, caro
serie metalică şi bloc mo
tor Dacia 1300, cu palier 
mărit. Telefon 651892, du
pă ora 21. (920766)

• Vând casă, două ca
mere, dependinţe. Sime
ria, 1 Decembrie, preţ 
2 000 000. Informaţii telefon 
661380, după ora 16.

(920821)
• Vând maşină înghe

ţată, cu amplasament (sau 
•fără) în Deva, pe bule
vard. Tel. 629975. (920818)

•  Vând apartament do
uă camere, ultracentral, 
Brad, contra autoturism 
nou sau puţin rulat. In
formaţii Baia de Criş, tel. 
260. (920820)

m Vând Opel Record Ga
ra van, preţ convenabil. 
Tel. 612028. (920817)

• Vând autoturism Mer
cedes Diesel, înmatriculat, 
caroseria avariată şi casă. 
Simeria, str. Tâmpa, cinci 
camere, preţ convenabil. 
Tel. 629602. ' (920816)

S.C. „SIDERURGICA" S A. HUNEDOARA | 

SELECŢIONEAZĂ:

•  bărbaţi pentru angajare In funcţia d 
paznic înarmat.

Cererile se depun la serviciul personal, în
soţite de cartea de muncă ş|- certificatul de ca-

Condiţii:
— stagiul militar satisfăcut (au prioritate 

cel de la trupele de jandarmi sau speciale ale 
MX);

—- vârsta, până la 40 de ani;
— înălţime minimă — 1,65 m;
—- greutate minimă — 60 kg;
— domiciliul in Hunedoara sau în locali

tăţile aparţinătoare municipiului;
— să posede noţiuni de arte marţiale sau

lupte, în special procedee de imobilizare şi au
toapărare. (661)

• Vând TV cotor Elec
tronica, în garanţie, T V 
Sport (alb negru), radio- 
casetofon auto, magneto
fon Maiak, radio Bucur.- 
Călan, tel. 731185. (920824)

• Vând autocamion IFA
V 50, cu piese de schimb. 
Tel. 624401. (920822)

• Vând maşină de cu
sut electrică, străină. Hu
nedoara, teL 712422, după 
ora 21. (920163)

• Vând casă cu gaze, 2 
nivele, dotată cu spaţiu 
comercial, spaţii de depo
zitare şi spaţiu de lecuit, 
situată în Piaţa libertăţii 
nr. 25 (centrul vechi). Hu
nedoara, relaţii la telefon 
712206, orele 9—20.

(920166)
0  Vând apartament trei 

camere, mobilat, etaj II. 
Hunedoara, tel. 720677.

(920168)
• Vând apartament trei 

camere. Hunedoara, str. 
G. Enescu, bloc 4, ap. 21.

(920171)
•  Vând Trabant tOMBiri,

stare bună, tel. 714290, du
pă ora 16- (92017.»

0  Vând tractor U 445 
DT, garanţie im an. Tel. 
641237. (920827)

• Vând casă Sântuhalm. 
Tel. 622264, orele 10—1».

(920830)

PIERDERI
• PIERDUT carnet şo

mer, pe numele Ghidila 
Ionel. Se declară nul.

•  Pierdut beţe pescuit, >
zona Leşnic, Găsitorului 
recompensă substanţială. 
Tel. 620968. (920807)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

• Schimb (vând) aparta
ment 2 camere decoman
date, gaze. parchet, zona 
centrală Deva, cu aparta
ment Cluj. Tel. 0922/ 
41725. . (920770).

OFERTE DE 
SERVICII

• Angajez contabil cu.
pregătire corespunzătoare, 
la firmă particulară. Tel. 
714191. (920169)

• Caut femeie îngrijit 
copil. Tel. 623931. (920814)

• S.C. „COLUMNA Tî* 
POC DM SRL recrutează 
28 tinere între 18—22 ani, 
pentru a lucra pe termen 
de un an în China. Con

diţii: cunoaşterea lîmblî 
engleze, stare de sănătate 
perfectă, înălţimea 1,60— 
1,70 m. înscrierile se fac 
lg sediul societăţii: Haţeg, 
str. Piaţa Bucura, nr. 1 
(Casa de cultură), între 
orele 8—16, teL 770983, 
777389. (920790)

ÎNCHIRIERI

•  ^aut apartament două
camere pentru Închiriat, 
durată minimă un an, ex
clus Micro, Dacia. Plata 
anticipat, bani gheaţă. 
Vând motoretă Hoinar. 
*i ei uitisa. ■

(920800)

• Caut pentru închiriat 
In Deva apartament 2 ca
mere, mobilat, cu telefon, 
zonă centrală. Inf. Deva, 
telefon 629231.

0  Oier spre închiriere 
garsonieră ta Deva. Relaţii 
ftă tal. 714US0,după ora 16.

(920170)

• Ofer apn» tactarleţe
autoeamlonetă de 1,8 tonp. 
Tel 627582. (920801)

•  Familie tânără, int#- 
lcctuaii, căutăm garsonie
ră pentru Închiriat, Deişa 
sau Simeria. Tel, 615989 
sau 615861, după ora 15.

* (920763)

• închiriez apartament 
două camere, nemobilat. 
Tel. 622264, Intre 16—19.

(920830)'

•  S-a stins din viaţă, la
79 de ani, buna noastră 
mamă şi mamă-soacră

NAGY 1BEN
Dumnezeu s-o odihneas

că în pace 1 Pentru bună
tatea şi devotamentul său 
o vor plânge mereu Ist- 
van şi Ada Irina.
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In atenţia cititorilor I 
I

Abonamentele Ia ziarul „Cuvântul liber" j 
pentru luna septembrie şe fac la oficiile poşta- | 
le, factoii! poştali şl difuzorii de presă, pânăt 
la data de 30 august a.c. inclusiv. f

Costal unui abonament este de 350 Iei, la |  
care şe adaugi taxele postata, j

REMERO S.A. BUCUREŞTI 
FILIALA GRUP ŞANTIERE DEVA-MINTIA 

(fosta A.C.M.R.U.E.)

Vinde mijloace fixe aprobate la casare* în 
fiecare zi de miercuri şi joi din luna septem
brie, ora 10.

Lista, acestora, precum şl preţul de pornire 
a licitaţiei se afişează Ia sediul unităţii, din Io 
calitatea Mintia, str. Şantierului, nr. 5.

Informaţii suplimentare Ia telefon 18750, 
int. 23. (664)

N O UI 
In fiecare seara 

S.C FLOR COM S.R.L. 
vă oferă la

BARUL „LIDO" DEVA 
spectacolul de cabaret 

„ESTIVAL ’93“, 
susţinut de trupa de 

dans a Barului „Ltdo". 
Rezervări de locuri 
ta telefon 627536.

(676)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„REFRACTARA" S A. BARU MARE 

VINDE LA LICITAŢI 
•  FONDURI FIXE DIN INVENTAR.
Lista cuprinde şi utilaje de transport şi pon

te ii consultată zilnic ta sediul societăţii, din 
euuanua Bara, între orele 6—14.

Licitaţia va, avea loc la sediul societăţii în 
data de 15.09.l993, ora 11, iar în caz de nead- 
judeeara «e va relua in fiecare zi de «iefeuri, 
până la data de 15 octombrie 1993.'

Informaţii suplimentare lă telefonul 544231.
(677)

S.C. „STREIUL" S.A. CĂLAN 
Str- A. Vtafcu, nr. 8, Călan 

Organizează în data de 13 septembrie 1993,: 
ora 9, licitaţie pentru trecerea în locaţie de 
gestiune a laboratorului de carmangerie şl în
chiriere gospodăria, anexă. Termen de înscrie
re până în data de 10.09.1993.

Relaţii se obţin zilnic, intre orele 8—15, ta 
telefoanele 730371 sau 730541 sau ia sediul so
cietăţii. (678)

DISTRIBUŢIA GAZELOR NATURALE 
TG. MUREŞ

REGIONALA GAZ METAN DEVA 
Str. E. Gojdu, nr. 85 

IN ATENTIA TUTUROR 
AGENŢILOR ECONOMICI 

Vă facem cunoscut că începând cu data 
de 1 august 1993, preţul la gazele naturale 
vândute este de 43 188 lei/mii mc, din care 
preţul gazului este 36 600 Iei/mii mc, iar 6 588 
lei reprezintă TVA conform notei D.G.N. Bu
cureşti, nr. 2810/2- 08.1993. (668)

IN ATENTIA CETĂŢENILOR 
POSESORI DE APROBAI» DE GAZE 

ŞI A PRIMĂRIILOR
Pentru preîntâmpinarea unor evenimente 

deosebite în gospodăriile dumneavoastră, ca: 
explozii sau incendii cauzate de execuţia neco
respunzătoare a instalaţiilor exterioare şi inte
rioare de gaze naturale, vă rugăm să solicitaţi, 
înainte m  angajarea lucrării, autorizaţia de 
inttalatnr în gaze, eliberată de DISTRIBUŢIA 
DE GAZE NATURALE Târgu-Mureş, vizată 
la zi, şl să reţineţi numele persoanei autori
zate.

Menţionăm că execuţia de lucrări fn gaze 
fără a poseda autorizaţie de instalator eonstl̂  
tute infracţiune şi se pedepseşte conform le
gislaţiei tn vigoare-

' Pe asemenea, precizăm că lucrările exe
cutate de persoane fizice sau juridice neaviza- 
te de DISTRIBUŢIA DE GAZE Târgu-Mureş 
nu se recepţionează de Distribuţia de gaze şi 
ntt pot fi puse in funcţiune. DIRECŢIUNEA.

(667)

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE 
A JUDEŢULUI HUNEDOARA 

împreună cu ROMEXFO S.A. BUCUREŞTI 
Organizează în perioada 1—G septembrie 

1993 a doua ediţie a Târgului Naţional de blă
nuri, confecţii din blană şi piele 

BLANEXPO *93
car# va avea loc ta Sala Sporturilor din Deva 
şi va fi deschisă zilnic între ofele 10—18- 

Expun principalele firme producătoare din 
ţară. (669)
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