
|  sâmbătă» la  brad» pui

* începutui de săptămână a tasepna» petrtw vi*|a , 
|  parlamentară continuarea urnit- spectacol, juţat lUTţi I
* î» prelungirepână "după miezul nopţii, de care ni* 
|  s*» acrit, până la refuz sufletul» mai ales că este şi» 
I vremea pusului murăturilor. Cine a calewlat (51 bine» 
I a făcut?) că tm minut de şedinţă costă ţara circa » 
( 10000 de toi <de-ar fi mimai atât?), a avut intenţia! 
'  clară de-» ne sugera că eseistă şi 6 altă modalitate * 
I de a folosi timpul, nu aceea de a-I toca mărunt şi 1 
« de-a deschide cât mat tare robinetul finanţelor, d e « 
I p#rc* Bugetul ar fl de cauciuc şi s-ar întinde cât vrea |  
J fiecare vorbitor cu mari ambiţii să-şi arate talentul* 
■  oratorie ta faţa naţiunii Soeotmd ci tn şedinţa e x - j 
I  tr» ordinar* dă» săptămâna anterioară, care a  durat * 
J deuă sile, s-a „lucrat" câte â  ore, rezultă Hmpedş că î  
I cei peste 9600080 lei cheltuiţi atunci s-au dus p e |  
'iapa Sâmbetei, bătându-se tare moneda pe marginea'  
ţ  competiţiei, care i  devenit flagel naţional 5* nu mai I
* P0aţe  fl stârpi*. Gk »  ce corupţie poat^-fi mai mare* 
I  dOcât aceea de a ttiştda naţiunea eare4 plăteşte pe*
* parlamentari sil facă lumină te  chestiunile maior» d t *
* ţârii» a* de* legi dtu r n  am* * susţine reformele şt»  
«progresul» dedă să umble e» fel d  foi de diversiuni î l
I Sub privirile ş ijn . auzul ,tuturor s* pe trii scana |  
« penibile, unele ca la circ, indisciplina unor pariam an- I

i tarl ob^ându-i pe aei co conduc şedinţele să-t alea-J 
ţioneze ®n mfoirt in minut şi d i  agr să-* isrvjţa - aăg 
* părăsească sala. Umilitoare ţi d^ftadoniâ ats —****>*.

i  A etaâfldu-» reripcoe eă eu • wn»«ct< taşUtan 111... t
' l e  de fouetionare, eă parte* dU*i' ilaţăil j |  MliWT 
ţ  devărul suprem, pe* terne d* procedări %  ptm fifi 4 ^ 1* 
! caţtt interminabile, mda m  pentru prim» ap»*, • S taţ:

;  românesc. Avram lancu a Sâmbătă, 11 septembrie.

( intrat în conştiinţa aces- ia Cinematograful din 
taia ca un mare erou na- Brad (om I U  are tec 

I  ţional. Spre Qumnewu şi simpozionul ştiinţific ,A- 
( spre el se îndreptam gin- vm n lancu ta conştiinţa 
'  durUe tuturor rumânilor naţională*- acţiune res- 
|  în momente de restrişte, făşwrată In plen La jra  
* da cumpănă Şi acestea au 14 se va vizita Muzeul 
I fost nu puţine ta  istoria AuruluL isr la otm .ll v-* 
J Ardealului. în  memoria sa» continua lucrările pe see- 
|  ta  acest an, Ia Brad si ţîunl ale simpozionului, 
I  Ţebea, unde îşi doarme ' (
I somnul fără întoarcere, MKNEL lîOSHvA.
I vor avea loc, manifestări —*----<------ — ■—
J omagiale, de mare incăr-fCenttaaare ta  1tag. a £ta<

O pădureancă autentică.

ANUNŢ:
„Caut pe dracu î“

Anul V ■  Nr. »54 #  Joi, » septembrie 1993

Vor lua vreodată sfârşit 
chinurile

romă»,î teică ttiteu t 
sub zodia unui teribil bles
tem ?  OSi îţi cste"scrts să 
pătimeşti şi ce păcat de 
neiertat du săvârşit stră-, 
moşii tăi ?

An» asistat paralizaţi de 
griji.şi neputincioşi ta gre
va mecanicilor de loco-. 
motivă care o creat sufe
rinţe fizice, spaimă şi dez
nădejde multora dintre noi, 
care. « »  fost pişcaţi pe 
drumul tta /tar oi ţării, cu 
diversa treburi sau am a- 
vut raţii, copil- rude apro
piate sau prieteni ce tre
buiau să călătorească, A 
intervenit greva lăsându-4 
prin gări, staţiuni sau om- 

flămânzi,

şuiul Deva. Furnizarea u- 
pet calde, nesiguranţa fur
nizării căldurii la iarnă,. 
Războiul dtrdre regiile sta
tului loveşte nemilos fn lo
catara? din bme, asupra, 
căruia se aruncă tare  de

APA CALDĂ» 
APA RECE, . 

TERMOF1CAREA

Ş c, ncdOtmifi, kt 
discreţia privaţiunilor şi 
şantajelor de tot felul, pra
dă spaimei şl nesiguranţei, 
transformând drumul de 
fier tn drumul Golgotei, 
Cui i a folosit ? Cine a 
avut dc câştigat ? O nouă 
teroare se abat» asupra ara

te i felul, reale şi nereale, 
ro i al proastei gospodă
riri : «Stal apelor ce in
vadează strada prin spăr
turi ce- nu se repară eu săp
tămânile şi care vm  trtmsf- 
formtt la ternă strâzUe î.i 
patinoare spre bttasria ce- 
piBor şi groaza burticilor. 
Mă întreb mereu ce vină, 
avem noi, locatarii, în gâl
ceava acestora, de suntem  
ameninţaţi, pedepsiţi şi te- 
roriztrii, chiar dacă plătim  
cât nu fac serviciile aces-

1 tora. Privatizarea 
Hor ar rezolva . problema,

, insă rămâne problema pri
vatizării bare, este q poves
te frumoasă, dar prost po
vestită. Ne întrebăm şi în 
trebăm când rm va mai fi  
omul , de rând ţinta tutu
ror intereselor ? Când gu- 

■ vernanţit vor binevoi să 
nu ne mdi folosească pe . 
post de animale de expe
rienţă ? Revoluţia a însem
nat uu ocean de speranţe, 
f i a  rămas un lac de deza
măgiţi.. Păcat, Oare. tm  
păcat, al strămoşilor noştri 

' sau al nostru ?* (PETRU 
BUTAŞ, Deva, str. A, VUd- 
cu, nf. 56 AP

*

Rugăm cititorul să he 
scuze pentru lungul post
scriptum pe care-1 aşezăm

ION a o C L E t
-""'—-̂ 7—' 7 ' c; ti agii ̂ '̂ ji|riiiiiiitaa:?* '
(Continuare tn pag. a 2-aj

1
s\ \ I

■»ţa luui s-a mai anunţat, vineri, 10 septembrie I 
*.c., în Piâfa Victoriei din Deva» Intre oţele 16*—1® —4 
*“ faţa Calfei de* cultură, prestigioasele firme "

Expoziţie de 
v u h ie ii le  ia  D eva

j şt Volvo etganiaează o atractivă expoziţie de autove-' 
' h iade —. atatoturtstme, Velfloule de transport persoanei 
, şi mărfuri, pentru acordarea primti6ii‘*ajutor, pen tru , 
serviciile peHţi*!. (SX!./ ,

' f

©  AU DEMARAT DUCRA- 
Rll-B. fn  smpml ridicării gradului 
de confort în apartamente şi a 
posibilităţii intervenţiilor opera
tive in  caz de avarie, a început 
lucrarea de modernizare a tra
seului eabai racord termic nr. 3 
din centrul civic al oraşului Brad, 
fosta lucrare [tind veche, tntr-o 
stare precară. (Al. J,) .

O  e p id e m ie  h id r ic ă  z a  
ANINQASA. Sfârşitul lunii au
gust f i  începutul lui septembrie 
« consemnat mai multe zeci de ca

ta ri de epidemia hidrică la Aninoa- 
sa. Îmbolnăvirile fie  fată sunt se 
pare o cm sednţS a consumului 
de apă infestată, a ncrespectă- 
rit culac med elementare norme 
de igienă a acesteia, fapt pentru 
care atât factorii locali precum 
f i  cei ctt atribuţii Se control ta 
nivel de fufieţ — Pa&şla Sanita
ră — trebuie să meditez* mai 
profund la acest fenomen. (C.P.f

c l a s a  s p e c ia l a  d e
DUAL. Şeaala. Generată Nr. 

f  Deva începând m,. acest an 
şcolar argamaeaxă ■ a clasă spe
cială a V-a cu profil hcmdimi 
fete. Selecţi* va m m  loc în  dar 
ta de 13.09,93» ora KK la sediul 
şcolii. (P.&

©  ATELIER DE REPARAŢII 
AUTO. tn  Orăştic, pe strada Prî- 
cazutui, se Va deschide un atelier 
privat de reparaţii anta. Ampla
samentul pentru realizarea aces
tuia a fost avizat, Im iam bii jta  
deţulm, fie către- Comism de -»r- 
bamsm f i  amenajarea teritoriu
lui fifbi cadrul Consiliului ju 
deţean. fEJS. f  -y

©  BATE VÂNTUL. Cam bate. 
vântul prin magazinul m ixt dm  
Beriu. te i colo. câte a conservă 
da peşte sau te  miri ce, în  rest, 
rafturi goale f i  iar jeafc , .Cwa.' 
om văzui totuşi:- tataie de ca* 
udate la 2709 de lei t  (V Jt.f

Q AMAN ARE. Ieri, la Petro
şani, a avat loc a treia înfăţişare 
îm procesul Rtgieî Autonome a 
Huilei — Liga sindicatelor m i. 
miere Valeţi Jiwtad- '

R.A.IZ-ul a solicitat a nouă a- 
mâttare. Cauza T Date fttnfi schim
bările din Com^Sul de adtnmts- 
fraţi», nu s-an putut evalua pa
gubele. Reamintim cititorilor naş- 
p f  că la 12 august a.e., R.A.R. 
a  introdus acţiunea nr. 447S prim 
care solicită constatarea n-eî-ndn- 
p&wrii condiţiilor prevăzute fie  
Legea !SfU)91 pentru, declanşa
rea şi coiuimmrea grevei. Nonl 
termen stabilit de completul fie 
judecată este pentru 29 septem- 
brie a.e. De remarcat că Liga 
sindichtelar miniere nu a reuşit 
încă să-fi. angajeze w i avocat |»  
acest proces- (V.N.j

* CAIRO. După semnarea 
•cordului IsraeHano-palesrl- 
uian, liderul OEP, Yass* 
Arafat, va avea două ro-

: şedinţe : o reşedinţă per- I 
Bianentă ta Ieri hon şf O 
alta provizorie ta  Gaz»
*~ transmite AFP. In tra  
declaraţie Stea», ta Cai- f 
ro, unui. grup de redactori 
şefi dc Ia ziare ^iptene. el f 
a  expfleat că IerB»ontiI, ţ 
„chiar dacă este un oraş ' 
mic“, a test ales drept we f 
al reşedinţei principate» ţ 
„deoarece este mai aproa- |  
pe dc ansamblul popula- |  
fiilor palesfmiene sub o- < 
cupape**.

•  MOSCOVA. „Asfăzi a ' 
fost creat fundamentul u-
niunit economfcri* — a  de- i

, data t primul ministru al 
Rusiei, Viktor Cernomâi- 
din, după ceremonia da 
semnare, fu  Mbscova, « 
acordului de înfBnţare a 
Unei m e  i  rublriu între 
Armenia, Reiaras» Kw is- ţ. 
tan, RMsia, TadjiUiStan f i  
Uzbekistan. ' l  . i

furii» depuse» premiera* 
rus »  apreciat că încheie
rea dneumenttriu* .deschi
de o pagină, nouă ta  viaţa 
noastrăt oferind Utt impuls 
procesttad de identiSieare 
» raporturilor de cooperare 
dintre cel* şase state sem- 

1 imtare în  Merite sfere ale 
economiei**.

f •  SAKAJEYO. Preşedin- 
i lele Bosniei Herţcgovina. A- 
; li IzBfltego.vicii.a declarat c i 
1 este hotărât să negocieze 

uu teritoriu mai mase» ta 
: cadrul pianului de p-y*e 
1 pentru fosta teptdi'ie.i «*
. goslavă» dar a o • toruri ar
matei să se reţină d* I» 
orice activităţi ofensive.

•  *  « » * • * •  m te » *  mt■



A V R A M  IANCU
(Urmare din pag. I) rioara Morcan, Nicolae 

Opruţ, fraţii Paşca din 
vor fi prezentate Câmpeni şi neasemuitulunde

peste treizeci de comuni-' Dumitru Fărcaş. 
cări. Tot cu acest prilej, Pe această scenă vor 
va fi lansat un volum, în evolua si apreciate an- 
eolecţia „Restituirii", a- sambluri folclorice: „Flu- 
părut prin grija Inspecto- ierul Iancuhii" din Baia 
râtului Judeţean pentru de Criş, „Doina Iancului" 
Cultură, Muzeului Jude. din Cluj-Napoca al Socie- 
ţean şi Societăţii „Avram tăţii „Avram Iancu“, tul- 
Iancu“, cuprinzând lucrări nicăresele din Bulzeştii de 
prezentate la simpozion- Sus şi Blăjeni, tarafurile 
nele de anul trecut şi din Câmpeni şi Vaţa de 
actual despre Avram Ian- Jos. Acompaniază orches- 
cu. trele „Rapsozii Zarandu-

Duminicăk în Pantheo- lui“, din Arad şi „Crai 
nul neamului de la Ţe- Nou", din Alba lulia. 
bea, ora 9 va fi slujit Spectacolul va fi prezen- 
de către un sobor de tat de apreciatul cercet V 
preoţi, un parastas pentru tor şi realizator de emî- 
eroi, vor fi depusp coroi- siuni TV, dna Marioara 
ne de flori. începând de Murărescu. 
la ora 10, pe scena ame-> Manifestările' sun t-' or
na jată în aer liber la Ţe„ ganizate de Prefectu*-,; şi 
bea, se va desfăşura un Consiliul Judeţean Hune- 
amplu şi emc ţiunant spec doar* Inşpe ioratul Jtt 
tacol dedicat eroilor, -la deţsean ; -.pentru ■ Cultqvăo 
care y  ti#k.« Centru JudeţeaW C Crea ■
cunoscuţi Mâîşti vocali; şt. ţiei Poptjdâre HiuseSeafa,;:; 
instrumentişti de muzică' Societatei»J„AvramJăricu“,!. 
populară: Nicolae Fur- • Uniunea- „Vatră Romă- ; 
dui Iancu, Ioan Bocşa, nească". Societatea cuj- 
Sava p Negream; Veta Bi- turală „zSranduI" Brad; 
riş, Mariana Anghel, Dră- consiliilo locale Brad şi Ba- 
gan Muntedn, Mariana ia de Cris,; cu colaborarea 
Deac, Ana Banciu, Ma- Televiziunii ‘Române.

Septembrie -  Juna ategăM »
în septembrie a.c.. Aso

ciaţia PRO DEMOCRAŢIA 
n p iine f * j-ei ani de exis. 

tenţă şi, de asemenea, un 
an de la începerea progra
mului de întărire a relaţiei 
între cetăţeni şl reprezen
tanţii lor aleşi, iniţiat după 
alegerile din septembrie 
1992. Tocmai • de aceea 
septembrie ’ a fost desem
nată drept lună în eare 
asociaţia îşi- va concentra 
forţele în direcţia educării 
alegătorilor în spiritul de
mocraţiei. Pentru a delimi
ta mai precis .caracterul 
Lunii alegătorului am avut • 
recent o discuţie cu dl 
Ioan Popă, preşedintele 
Clubului Pro pemocraţia 
Deva—Hunedoara.

Care este scopul lunii 
alegătorului ?

— Creşterea responsabi
lităţii reprezentanţilor în 
faţa celor .ce i-au ales 
precum şi sporirea încre
derii cetăţenilor în dreptul 
lor de a fi reprezentaţi

' aşa cum doresc. Vrem să 
atragem atenţia cetăţenilor 
asupra importanţei impli
cării lor în dialogul cu 
cei care îi reprezintă, pre
cum şi încurajarea paria, 
mentarilor în menţinerea 
acestui dialog.

— Ce manifestări va 
cuprinde luna alegătorului?

-  '.i priii ul rând, v.*r -î- 
narul internaţional in ti» 
u -i .Dialog > arlamentai' 

organizarea de întâlniri 
deschişe între' cetăţeni şl 
parlamentari pe diverse 
teme de interes general, 
mese rotunde pe tema îm. 
bunătăţirii procesului . e- 
lectoral, strângerea de 
fonduri şi o emisiune TV 
pe tema ideologiilor poli
tice.

— Puteţi detalia, aceste 
acţiuni ?

— Seminarul „Dialog par
lamentar" va fi un schimb 
de experienţă între parla
mentarii români şi parla
mentari du» Franţa, Marea 
Britanie şi S.U.A. Cea mai 
importantă acţiune va fi 
organizarea de întâlniri 
între cetăţeni şi parlamen
tari, care vor fi observate 
de parlamentarii străini. 
Astfel de activităţi vor a- 
vea loc în Capitală, ia 
Oradea şi Craiova.

— Ce acţiuni vor avea 
loc in judeţul nostru ?

— O Întâlnire intre cetă
ţeni ,si parlamentari, vpm. 
strânge fonduri pdntru itp.' 
bunătăţi rea sistemului e le c 
toral, vom anunţa în presă 
acţiunile noastre.

IILE NE OMOARĂ
(U n n a fed iit;» g . 1)

lucru este însă uşor* de înţeles. S-a spus clar că-par
lamentul nu se pbatgisubstitui ■justiţiei şi, într-o a- 
semenea situaţie; este greu de - crezut că va lua-.vreo 
hoi.fir ire de condamnare sau * *r licăre ? corupţiei »%>- 
jupţilor şi corupătorilor. '* :i.

Risipirea de energie, de slmp 4.1 de bani pentru 
a asista la o cacialma* a generalului Florică (din. in
tervenţia in parlament, care a fost radiodifuzată, este 
fi«,( să desprindem vreun caz semnifica iv de co
rupţie,' i ' nd imposibil dc dedu. în «  fel 3 condus 
competent Garda Financiară) -considerând is 1- e i  ei 
deţine adevărul suprem (pe care .îs  I a expus P iii 
, k mi 5?’ parlamenta» de anchetă, ce aur; »«■ 
este, 'separe? or* -, ‘ de a abate atenţia opiniei 
blic< d tr probieme-acute cu are se confruntă omul da 
rân d : insuficienţa hranei, lipsa -apei şi căldurii în

iarna ce se apropie, inflaţia galopantă, preţurile a- 
..berante practicate la multe produse de-strictă nece
sitate. Exerciţiile cu moţiuni, care au şi unele sco
puri ascunse, cu bătaie mai lungă, discuţiile şi parâdis- 
cuţiile pe marginea acestora duc la amânarea dez
baterii şi adoptării unor legi necesare impulsionării 
reformei de care este acuzat Guvernul că nu prea 
se ocupă. în  altă ordine de idei, nu este lipsit de 
importanţă nici faptul că merită o oarecare atenţie 
şi memorandumul depus de U.D.M.R. referitor la 
condiţiile cerute pentru admiterea României în Con
siliul Europei şi câte şi mai câte alte chestiuni arză- 
toa re aflate ia c rdinea zilei.

Am vrea să credem că exerciţiile *de democraţie 
vor f i . benefice, că dată fiind productivitatea scăzută 
in domeniul legislativ, parlamentarii vor cere să 
presteze ni loa conjunctural ore suplima nare, ist- 
fel încât să recupereze timpul pierdut cu procedurile 
care, s-o spunem pe cea dreaptă, ne omoară cu ziie.

«u* 9  jm m*

Muzeul „Aurului" din Brad. . Foto PAVEL LAZA
mm m-mm •  •  wm mm • • • • • • » • • • • • • • »

TRAIAN BONDOR

Aglomeraţie mare în pia
ţa de alimente din Brad. 
Oamenii îşi fac aprovizio
narea. La intrare in piaji, 
la o tonetă se vindeau le
gume, zarzavaturi şi fruc
te. Domnul M.B., din li-

Dintr-o
cântărire-2 0  lei!

Şedinţa Consiliului 
judeţean Hunedoara

calitate, a solicitat' cântă.’ 
rirea unor zarzavaturi. VŞn. 
zătorul s-a conformat şi a 
aruncat ut talgerul cânta- 
7uie? apoi !*a
cosa® tieat cumpărătorului 

acestora -t ISc M 
Omul cere recântărirea, dar 
d_, aceasta cantitat •*>
estem ai mică şi costă doar 

■ Dacă -> la fiecare 
«e&tjSrire iseatital1* vâază 
tor ciupeşte câte 20 de le i /  
o arecâ t scoate din buzn-
'lîârsâţ- cjlînf i r ( A L

V i# 7;. " vl ’ ' J '

La^Deva a avut ioc re. 
cent şedinţa Consiliului ju. 
deţean Hunedoara la care 
au luat parte că invitaţi şi. 
primarii' din municipii şi 
oraşe.

Şedinţa a avut următoa
rea ordine de z i :

1. Proiect de hotărâre 
privind rectificarea bugetu
lui Consiliului judeţean pe 
1993 ;

2. Proiect de hotărâr8 
privind aprobarea taxelor

şi obiecte de inventar din 
proprietatea Consiliului ju
deţean Hunedoara in pro
prietatea unor unităţi bu. 
getare, respectiv în rolosin. 
ţă unor societăţi cu scop 
nelucrativ ;

4. Informare privind si
tuaţia Facultăţii • ecologice- 
Deva. „

Invitaţii au luat; In ‘ma
rea majoritate,- cuvântul 
la primul punct al ordi
nii de zi, cerând mai mulţi

pentru serviciile prestate «bani pentru bugetele mu
persoanelor fizice, precum 
şi persoanelor juridice de 
cătr8 serviciile publice ale 
Consiliului judeţean "Hu
nedoara ;
■V 3. Proiect de hotărâre 

privind transmiterea - fără 
plată sau in folosinţă, după 
caz, a- unor mijloace fixe

nicipiilor şi oraşelor, dar 
li s-a răspuns că, deocam
dată, nu se poate, întrucât 
bugetul Consiliului jude. 
ţean Hunedoara este un 
buget al sărăciei. Proiec
tele au fost adoptate In . 
forma în care au fost pre
zentate. (TRJB.)

(Urmare din. pag. f)

sub scrisoarea, * domnului 
Butaş, dar detaliile pe care 
le conţine le socotim ab
solut necesare.

Şantajul care se face pe 
spinarea populaţiei — şi 
nu numai în municipiul 
Deva, ci şi în alte locali
tăţi termoficate, — tero
rizarea acesteia am putea 
spune, judecând după aver
tismentele, aproape nelip
site, de la începutul fie
cărei toamne şi ierni, îşi 
au esenţa în blocajul fi
nanciar.

Filiala M intia-a Renel 
ameninţă cu suspendarea 
furnizării oricărei cantităţi 
de energie termice pentru 
municipiul Deva. până ia 
lichidarea de către RAGCL 
a debilului de circa 600 
milioane de lei, şi nu numai 
că ameninţă, dar a trecut 
chiar la înfăptuire. Suntem 
fnult după 1 septembrie, 
dală la care populaţiei

Vor lua vreodată sfârşit 
chinurile noastre?

oraşului Deva i se promi
sese că va 1 eneficia din nou 
de apă caldă menajei-ă, 
după încheierea pregătiri
lor de iarnă la CET Min
tia, dar nici vorbă de apă 
caldă. RAGCL Deva ame
ninţă cu sistarea oricăror 

; servicii de gospodărie co
munală şi locativă pe toţi 
răi platnicii, dar vizată 
este în primul rând popu
laţia.

Şi acum să vedem cine 
sunt vinovaţii de acest 
carusel învârtit pe nervii 
cetăţeanului.

RENEL — regie a Sta
tului Român; RACGL — 
regie a Statului Român! 
Ce fac regiile statului cu 
bunul lor părinte ? ti pun 
„unghia în gât", aşa cum au

făcut regiile din minerit 
sau de la Societatea Naţio
nală a Căilor Ferate. Cum 
n-a fost prea departe s-o 
facă în trecutul apropiat 
regia de electricitate. Dar 
să mergem mai departe. 
Cine şi cu cât sunt dator
nici filialei Mintia a RENEL 
pentru energie termică ?
Pentru 108 milioane de lei 

— reprezentanţii Statu
lui Român în teritoriu,
care administrează bugetul 
şi care nu au asigurat în 
această sumă subvenţiile 
pe care statul trebuia să 
le deş până la 1 mai. Nu 
s-au asigurat. Poate că din 
resursele.«ale fiscale, eco
nomia judeţului este ca
pabilă să-şi .asigure func- 
ţionabilităţile sociale, ~ care

în price stat se suportă de 
la buget, dar autonomia 
locală nu este decât o po
veste frumoasă. Ori da
tornici pentru energie ter
mică la RAGCL Deva sunt 
cu peste 200 milioane de lei, 
între a lţ i i : învăţământul, 
exploatările miniere Deva 
şi Certej, Regionala CFR 
Timişoara, unităţi care 
funcţionează sub pulpana 
statului, cu subvenţii de la 
bugetul ce se constituie 
din buzunarele fiecăruia 
dintre noi,

Pentru cele circa 200 de 
milioane pe care asociaţii
le de locatari din Deva le 
datorează RAGCL pentru 
diverse servicii de profil 
— termoficare, apă caldă, 
apă rece, gunoi, canal —

populaţia unui oraş de pes
te 90 de mii de locuitori 
(din care cea mai mare par
te locuiesc în blocuri) este 

'' făcută răspunzătoare pentru 
toată datoria RAGCL că
tre RENEL, de aproape 
600 de milioane şi pedepsi
tă fără alegere cu lipsa a- 
pei calde, poate la iarnă şi. 
a încălzirii şi chiar cu a a- 
pei reci.

Situaţia poate degenera 
într-un conflict social. Ce 
au de gând să facă în a- 
ceastă situaţie mediatorii 
locali fireşti, Consiliul lo
cal. Consiliul judeţean, 
Prefectura ? Populaţia aş
teaptă măsuri concrete. Şi 
aşteaptă îndreptăţit, pentru 
că nu toţi cei ameninţaţi cu 
asemenea prejudicii de con
fort sunt datornicii presta
torului do servicii. Foarte 
mulţi dintre e? sunt eu ta
xele la zi, aşa că, mal în
tâi să -se numere şi 
ş$ se taie, nu invsfs.

In democraţie, se vorbeş
te mult de politică şi po
li» s, dar y, ea p 1* « d 1 
politologic ii în /n.sd poli
tologic, adică ştiinţific.. A. 
şa. se şi explică' lipsa de 
obiectivitate şi preponde
renţa subiectivităţii, care 
atrag după ele patimile şi 
manifestările deplorabile.

îmbucurător este faptul 
1 î lanifestâ in! res ncn 
tru problemele politice, prin 
<■’ ster din pr* ss ia 
radio şi T.V., în care se 
distinge : a) Interes deo
sebit pentru precizarea u- 
nor noţiuni şi analiza unor 
probleme spre explicitarea 
şi soluţionarea lor. b) Par

ticipare intensă, din par
tea multor intelectuali la 
dezbateri, la' care se aso
ciază cetăţeni' de rând, ce 
manifestă opinii categorice, 
chiar şi atunci când sunt 
în necunoştinţâ de cauză.

Putem spline că! în acest 
fel, nu se mai face politi
că, ei se încearcă politolo- 
gie, adică ştiinţa ’ politicii, 
ceea ce constituie uh pro
gres, dacă mai ales s< res
pectă dictonul „sine ira 

• et studio" (Tacit), adică 
fără ură şi părtinire. In 
aceste condiţii, putem vo>". 
bi de un proces de iniţie
re şi -alfabetbare politolo
gică, prin care se va îm
bunătăţi cu certitudine at
mosfera vieţii politice, în
trucât va spori conştiinţa 
şi va scădea violenţa.

Se va reuşi această cu- 
veniţă evoluţie, cerinţă e- 
lenientară pentru deînocra- 
ţie, dacă se Îndeplinesc 
drept condiţii: modestia 
morală a amatorilor şi com
petenţa ideologică a propo
văduitorilor. Ambele con. 
diţii sunt preţioase şi de 
maximă importanţă.

Activitatea politică este 
printre cele mai pretenţioa
se şi mai dificile operaţiuni 
umane, dar nu-i mai .puţin 
adevărat că ra aducx? şi 
cele mai mari satisfacţii 
morale celor întreadevăr 
chemaţi şi consacraţi con
ducerii demne şi binefăcă
toare a societăţii.

VICTOR ISAG

din volumul: ABECEDA
RUL POLITIC, în curs de 
apariţie Ia Editura Prin- 
ceps, Bucureşti.
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Şcoli în preajma deschiderii noului an de învăţământ

Mai sunt doar câteva zi
le până la deschiderea noa- 
lui an de învăţământ şi 
multe şcoli din zona Orăş. 
tiei nici măcar nu şi-au 
putut pune problema re
paraţiilor, procurării com
bustibilului pentru ano
timpul friguros din lipsa 
banilor. Costurile foarte 
mari ale materialelor, mâi
nii de lucru, lemnelor, spe
rie conducerile instituţii
lor. Banii din fondurile şco
lii asigurate de părinţi nu 
sunt capabili să mai... asi. 
gure nimic,-fiind prea pu- 
ţini.

Intr-o astfel de situaţie 
se află Şcoala Generală. 
din Sibişel. Aici ar tre
bui refăcută pe unele por
ţiuni tencuiala, înlocuite 
jgheaburile de scurgere a 
apei pluviale. Sobele din 
teracotă (cinci la număr) 
trebuie dărâmate şi rezi
dite. „Noi le-am tot lipit, 
ne spunea dna prof. Livîa 
Mihăilă, dar afumă de nu 
poţi sta în clasă şi pe 
deasupra nici nu încălzesc. 
Ne-ar mai trebui lemne de 
foc întrucât cu ce avem

acum nu putem intra în 
iarnă. Pentru zugrăveli in
terioare am primit ceva 
ajutoare de la un grup de 
elevi belgieni, dintr-o lo
calitate înfrăţită cu Sibl- 
şelul care, împreună cu 
învăţătorii lor, au stat tn 
vară la noi. Noi le-am 
putut asigura o masă de 
prânz la oamenii din sat 
la  care au locuit, restul 
cheltuielilor le-au suportat 
ei. In plus, au făcut ca
douri colegilor de aici.: cu 
care s-au împrietenit". 
Probleme ridică şi şcoala 
veche părăsită, care, crede 
conducerea şcolii, ar tre
bui vândută întrucât se fu
ră  materiale de construcţie 
din ea, 'acoperişul a înce
put să cadă. Poate fi va
lorificată ţigla; cărămida, 
lemnul. Cineva, un local
nic, era interesat să. o ,cum. 
pere, pentru a deschide o 
moară de ciocane, dar mi 
am avut acordul Inspecto
ratului Şcolar Judeţean: 
Tot la Şcoala Generală Si
bişel se mai pune proble
ma unui post de învăţător, 
actualul cadru didactic nu 
poate lucra, e imposibil, cu

un număr foarte mare de 
copii —- clasele I—IV. Le
gea permite acest post şi 
de aceea s-a apelat Ja 
Inspectoratul Şcolar Jude
ţean.

Reparaţii exterioare sunt 
necesare şi la Şcoala Ge. 
nerală din Beriu. Lipseş
te, de asemenea, combus
tibilul. Dnul . director ; Sa- 
moilescu ne asigură că e 

; în măsură să procure ma
terialele necesare... In rest, 
interioarele sunt curate, 

, gata să-şi primească ele
vii.

£hiar şi unele şcoli- 
mare din Orăştie, aparţi
nând de şcolile generale nr. 
1 şi 2, au nevoie de repa
raţii exterioare. -Este vorba 
de, şcoala de pe strada Prî- 

; măvarii, nri 16, de şcoala ve- 
, cihă; cu Liceul „Aurel Vlai- 
‘ ci£‘ şi şcoala din centrul 

oraşului (vizavi de Câtedra. 
, la Ortodoxă).

Aşadar, cheltuieli mari, 
bani puţini sau chiar de
loc. Şi iarna se apropie. 
O iarnă ca oricare alta 
apăsată de griji şi lipsuri!

MINEL BODEA 
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Aglomeraţie mare de cârciumi 
pe unitatea de suprafaţă

Consiliul local Călan nu 
poate fi acuzat in nici nn 
caz de lipsa de preocupare 
pe liniă încurajării... pri
vatizării, dimpotrivă. Iată 
o cifră ce ne-a fost' pusă 
la dispoziţie de dna Euge
nia Munteanu, funcţionară 

1 la serviciul relaţii cu pu
blicul: în prezent în oraş 
şi în satele aparţinătoare 
există. 30 societăţi comercia
le cu capital privat şi 25 
asociaţii familiale, de cele 
mai diverse profiluri. Aso
ciaţiile. de pildă, efectuea
ză pentru cetăţeni o gamă 
largă de servicii — de la 

facerea de mărfuri până 
efectuarea de lucrări d» 

tâmplărie, reparaţii încăl
ţăminte etc. Marea majo
ritate a magazinelor au fost 
luate în locaţie de gestiune, 
care este şi ea o formă a 
privatizării.

Ceea ce se remarcă ia 
i^Călan — şi nu numai, fe

nomenul' fiind prezent şi 
tn alte localităţi urbane — 
este numărul mare de lo
caluri de alimentaţie pu

b lică— 22. Cam mare în
cărcătura de -cârciumi şi 
cofetării —; care au devenit 
şi ele tot cârciumi — pe 
km pătrat, nu vi se pare? 
Dintre acestea 10 s-au des. 
chis în 1992 şi 1993, func- 
ţlonând pe. bază de auto-

LA GALAN

rizaţie, iar activitatea a- 
cestora este axată, aproa
pe în exclusivitate, pe 
vânzarea de băuturi alcoo
lice. Dintre acestea patru 
se află în oraşul vechi, trei 
în piaţa din oraşul nou, 
iar două la hotel. Surprin
de, la toate aceste localuri 
privatizate, precaritatea, a- 
tât în ce priveşte organiza
rea cât şi condiţiile igie. 
nico-sanitare.' Chichineţele 
din piaţa centrală nu suni 
nimic altceva decât aşa 
cum le-am numit şi sur

prinde uşurinţa cu câ e  
s-au dat aprobările de 
funcţionare de către orga
nele sanitare. Iată un 
caz concret şi acesta nu 
este singurul: în locul fos
tei pescării din apropierea 
şdselei naţionale ce stră
bate oraşul vechi, un între
prinzător a deschis un bar. 
Unitatea dispune de apă 
curgătoare, canalizare etc,

- dar nu are toaletă, ăşa că 
băutorii de bere, când li 
se „apleacă" de atâta li
chid, ies în spatele Clădi
rii ş i ' se uşurează. Asta 
se întâmplă noaptea, dar 
şi ziua. Am văzut autori
zaţia de funcţionare eli
berată de Centrul de me
dicină preventivă. Nu era 
semnată de dna dr. Adria
na Mărculescu, ci de alt
cineva, dar ştampila era 
autentică. Asemenea ca
zuri mai sunt, nu numai 
in Călan, ci şi in judeţ, 
ceea ce nu este normal.

TRAIAN BONDOR

O frumoasă tradiţie con
tinuă în ţara noastră, 
cea a derulării simpozioa
nelor naţionale de istorie 
şi retrologie agrară. După 
ce anul trtoat municipiul 
Deva a av% *. cihstea să 
găzduiască această mani
festare, ştafeta este prelua
tă de Constanţa, pentro a- 

.. cest an, unde în perioada 
31 august. — 3 septembrie 
s-ău întâlnit specialiştii în 

|  istorie şi retrologie agrară.
Filiala hunedoreană a 

S.I.R.A.R. a pregătit cu 
multă grijă participarea la 
acest eveniment, 

ş In primul rând a fost e- 
ditat volumul de rezumate 
al celui de-al XU-lea Sim
pozion Naţional de Istorie 
şi Retrologie Agrară, intr- 
lin tiraj de o mie de; exem
plare spre a putea fi dis
tribuit, tuturor celor intere-. 
saţi. Filiala noastră s-a în
g riji-ca  volumul să poată; 
fi consultat de cât mai 
mulţi cititori, nu numai din 
ţară, ci şi de, peste bot ii». 
La Constanţa, prin parti
cipanţii moldoveni am reu
şit să trimitem exemplare 
din volumul editat la Dar 
va pentru o Serie de in- 

: stituţii de cultură din Chiţ 
şinău : Biblioteca Naţională 
a Moldovei, Biblioteca 
„Transilvania", : Biblioteca 
Academiei de Studii Eco
nomice. Prin grija ̂ domnu
lui Eugen Constantin Me- 
wes. preşedintele sooietâ-. 
ţii, volumul va fi trimis 
la importante -instituţii de 
profil din Germania, Da. , 
nemarca, Franţa şi S.U.A 
Precizăm că filiala noastră 
se află la a doua editare 
de volum, act’vitot* pe ca
re sperănusă-o continuăm 
şi în viitor.

în  al doilea rânAitreba- 
ie să subliniem că depla
sarea noastră la această e- 
diţie a Simpozionului Na
ţional de la Constanţa a 
fost mai mult decât po
zitivă. Filiala noastră a 

.avut cel mai mare număr 
de participanţi dintre toate 
filialele societăţii. Teme
le comunicărilor expuse au 
fost diverse. Le prezentăm 
în ordinea includerii lor 
în program: Agricultură 
hunedoreană oglindită. în 
simboluri sigSare (Olim
pia şi Dumitru Pâlamariu), 
Agricultura în emisiuni fi
latelice (Constanţa Firc- 
zak),. Pomicultura în Ţara 
Haţegului (Dr. Nicolae Cân- 
dea şi Dr. Eugen Cemeleat, 
40 de âni de cercetări 
ştiinţifice la Simeria (Dr. 
Stelian Radu), Ecosisteme

forestiere de mare altitudi
ne, stabilitate şi polifunc- 
ţionalitate (Florin Popes- 
cu), Obiceiuri şi practici 
străvechi ale păstoritului in 
lucrările familiei Densu- 
sianu (Maria Razba), E- 
voluţla rasei Pinzgau in 
zona Munţilor Apuseni din 
judeţul Hunedoara (Aurel 
Oprişa), Continuitate şi 
discontinuitate în aplica
rea Legii fondului funciar 
in România (Tiberru Ba- 
sarab), Rolul statului în 
susţinerea agriculturii in 
perioada 1920—1940 şi 
Constantin Dobrogeanu- 
Gherea despre reformele a- ■ 
grare (Ghcorghe Firczak), 
Culte agrare la- români 
(Ovidiu Popescu), Rişculi- 
ţa,' sat dfe spătari din pri
ma jumătate a  secolului'; 
XX- (Aurel şi Măria Opri-., 
şa), Aspecte ale vieţii ru
rale în pictura românească 
din stc. XX (Doina Reghiş), 
Refrologia agrară şi reîn
noirea satelor (Dr. Aneta 
Almăşan-Radu). Iată deci 
o tematică diversă care ex

primă încă o dată caractas 
rul interdisciplinar al is to  i 
riei §i retrologiei agrare şl-, 
al preocupărilor noastre, iffcr 
nând cont de starea dd 
astăzi a agriculturii şi def 
discuţiile purtate la Con» 
stanţa, care reflectă într-cf 
mare măsură interesul pen»„( 
tru aceasta, putem spune c ir ' 
cel puţin o premisă estet: 
creată pentru ca istoria şf \ 
retrologia agrară să-şi adtt* 
că o importantă contribuţie, 
pentru prosperitatea agri
culturii şi, in ultimă in- : 
stanţă, a ţării.

Totodată trebuie să amin-*, 
tim . că deplasarea noastră5-, 
a fost sponsorizată, de „San- 
sere" Sântandrei şi, jn pai- 
te, de R.A.T.P. Devâ. Ţ.-eşt ; 
buie deci să mulţumim 
domnului Ioan Căliman şi, 
respectiv, domnilor Ioan . 
Roman şi Petre Olar ia, 
pentru înţelegerea manifes
tată.

GBEORGHE FIRCZAK,
* preşedintele filialei 

Hunedoara 
a S.I.U.A.R.

I
prono CONCURSUL DIN, 
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J I. * CAGLIARI — INTER X 2
•, Atuuriie partidei sunt de partea oaspeţilor.
* 2. CREMONESE — LAZIO X
I Meciul nul âr mulţumi ambele tabere.
! 3. FOGGIA — JUVENTUS I X
|  Meciul este echilibrat, însă Foggia ar putea in -|
» vinge.
|  4. MILAN — ATALANTA I
■ Mizăm pe un succes lâ limită a campioanei, în-J 
! să poate fi victorie.
|  5. PABMA — GENOA - ' I  jŞţ.,

J* Parma porneşte favorită, însă Genoa nu este vlc-J
timă sigură pe terenul acesteia.

,  6. REGGIANA — PIACENZA 1

I Contactul cu prima divizie este greu pentru celej 
două combatante: Reggiana are avantajul terenului 

î propriu.
I 7. Ro m a  — NAPOLI l  x
I Cei de la Napoli spărâ intr-un reviriment la Ro- 
I ma, însă...
* 8. SAMPDORIA — I.ECCE 1 .
I Partida este la discreţia gazdelor. 1
* 9. TORINO — UDINESE I  .» 5

I Probabil că şi în acest meci gazdele îşi vor im-fe
pune punctul de vedere. J

jlO. COSENZA — FIORENTINA 1 X 2
I Rezultatul acestei partide este imprevizibil.
* 11. PESCARA — BRESCIA * X gj

I Brescia trebuie să recupereze punctul pierdut ş ;
„acasă".. Se vedem dacă poate... 5;

1 12. VENEZIA — PISA 1 2  1;
f Şi anul acesta Pisa este o echipă capcană pentru *.» 
% pronosportişti ? ! vl
1 13. VERONA — PADOVA . f
* Verona Va lppta mult pentru a-şi apropia,, ambe- 
|  le puncte puse; în joc.

i:

i

Citind cu regularitate 
ziarul dv., constat, - s ţi-. 
maţi redactori, că mili
taţi pentru adevăr, dând 
posibilitate cetăţenilor să- 
şi exprime opiniile, In.  
cercând să aduceţi astfel 
reparaţii acolo unde se 
poţ aduce, De aceea, mă 
adresez cu încredere co
tidianului judeţean, spe
rând că rândurile , muie 
vor fi publicate fără nici 
o modificare. De la bun 
început menţionez că răs
pund de adevărul nfirma- 
ţiilor mele.

Dlui DUMITRU 
BOGDAN,

directorul S.C. „Ulpia 
S.A. Deva

Vi se adresează Maria 
Bozan, administratorul S.G. 
„Sanex Corn" .SRL Deva.* 
Printre raioanele fostului 
complex „Ulpia" care 
s-au privatizat, începând 
cu, 26 noiembrie 1992, es

te şi cel- în care am lu
crat şi lucrez, situat la 
parterul clădirii, cunos
cut sub denumirea da 
„Ulpiţa". Un magazin 
fo=*rte solicitat, »rin na
tura articolelor pe care 
Le comercializează (insta
laţii sanitare pentru băi, 
unelte agricole, diverse, 
cuie de toate felurile, -toa
tă gama de articole ne
cesare instalaţiilor de gaz 
metan). V

Pentru a aproviziona ra
pid şi a pune la dispozi
ţia cumpărătorilor aceste 
articole — deci pentru o 
legătură operativă, per
manentă cu furnizorii —, 
am st licitai Ramtelecom 
Deva instalarea unui post 
telefonic în magazin. Dv. 
dl» director, abuzând de 
funcţia pe care o âVeţi, ca 
director (numit) al socie
tăţii comerciale cu capi
tal de stat „Ulpia", âţi 
dispus, în data de 1 sep
tembrie 1993, tăierea le

găturii telefonice în re
partitorul aflat în incinta 
clădirii societăţii dv. La 
repartitor aveţi acces doar 
dv ; rezultă aceasta din 
ptocesul-verbal încheiat

foarte bine, nu-i singura 
şicană pe care aţi făcut-o 
celor privatizaţi, opunân- 
du-vă făţiş privatizării. 
Aţi organizat şedinţe cu 
personalul societăţii pe

Scrisoare deschisa
în 3 septembrie a.c. de 
către electromecanicii de 
sector de la Romtelecom. 
Menţionez *că această le
gătură telefonică n-a in. 
fluenţat circuitele socie
tăţii „Ulpia". Prin acest 
gest, aţi creat prejudicii 
materiale societăţii noas
tre, aducându-ne în im
posibilitatea de a lua le
gătura cu furnizorii din 
ţară, unde eram planifi
caţi să ne deplasăm du
pă marfă. ’ ' ■ ...

Dar. după cum ştiţi

care o conduceţi, în tim -. 
pul programului de lucra. 
Prin aceasta, dată fiind 

i accesibilitatea în spaţiile 
.clădirii ce o ocupăm în - 
comun, ne-aţi Obligat să 
deschidem cu c rea 49 
minute întârziere /  

în şedinţa cu societăţile 
privatizate — din luna au
gust a.c. — ne-aţi ame
ninţat că după trei ani, 
noi, cele care desfăşurăm 
activitate comercială pri
vatizată în complex, vom 
fi scoase afară cu mar

fa ; pe mine personal 
m-aţi acuzat că am sesi- 

•zat Garda Financiară de
spre unele nereguli la u- 
nul din raioanele,  dv. E 
firesc să vină în cont*ol 
garda şi e adevărat că 
s-au găsit nereguli, dar eu 
nu am chemat pe nimeni. 

Sistemul de lucru al 
dv., dle director, este cel. 
cunoscut din vremurile 
de odinioară. In calitatea 
pe care aţi avut-o, de 
director al Direcţiei co

merciale a judeţului, mem
bru în comitetul jude
ţean PCR, în comitetul 
executiv al Consiliului 
popular judeţean, v-aţi 
comportat ca un dictator. 
Continuaţi în prezent a- 
celaşi stil, neputându -vă 
debarasa de vechile prac
tici. Vă mai amintiţi, dle, 
de afişele din oraş din 
zilele revoluţiei în care 
se cerea demisia dv. ? Ul

terior v-aţi pensionat, a- 
poi v-aţi privatizat. Cu 
atât mai mult este inex
plicabilă poziţia dv. faţă 
de societăţile privatizate, 
cărora aţi început să le 
faceţi o concurenţă nelo- 
ială. Mă întreb — şi ace

eaşi întrebare v-o pun mul
te alte persoane — de ee 
nu lăsaţi locul unui tâ
năr, care să se ocupe de 
comerţul din Deva ? Sunt 
atâţia şi atâţia şomeri cp 
studii superioare! - Doriţi 
cu orice risc să instauraţi 
vechile metode de lucra, 
pe care le-aţi aplicat în 
trecut ? Mai lăsaţi de-o 
parte ameninţările, încăr
carea de intimidare, dic
tatura şi aveţi bunul simţ 
de a vă retrage !

MARIA BOZAN,
S.C. „Sanex-Com" SRL 

Deva

’



mm m̂ rn-m mm •  •
•  Tiner*tu)db»s *»- 

tul Boi1 vă tovffi' fi*’ $ 
nutce petrecere . 4âro- 
b itt.  U. 08. 1983, oca 
18. Cântă formaţia Tl- 
t t  Almăsa», solist vo- 
eal Puia CocJceanM»

• #2H07> 
!* .«V * » * * • • » » * *

•  Vând apartament 4
carnet*. cartier Oitoz - lei
6SIUfr. orele 17—31- ___

#21250)
0 - Vând gaapsontefi Of 

vitfuUt Deva.'' bdv) Dee*. 
' ţwd W 33 te. H. «p. 15» 

teci» 15—1».
■ #21353>

•  Vând vw  Jetra Otetot
M VW Cfetff Ţo-ba 

D&wă «9»>. stare toarte 
feunS. ■ţnfaniiaţH *ihtfc, 
dtîiîS ora f l. telefon 483. 
m » ' ■ o ttta e )
: * Vând;- tnlrşf,.Dee», te- 

' leton 527473, orele 20—»  
«&13»)

•  VSrid microbuz f t t â
Tranzit nouă persoane, sta
re foarte bună. Deva 1»1 
621155 #3i2S»)

•  Vând Fard B*C*rt 1,3, 
Înmatriculat. ST009 ton si 
apartament două camere 
Hunedoara. ultracentral. 
Tel. 770375 sau 770273,

m m n
O Vând Fiat Bitmo Die

sel. Informaţii te l 62$751
: (921305)

Ş Vând urgent, Ieftin, a- 
pwtament două camere, 
parter Înalt, Goidu (lângă 
PQ«tă). Tel. 61500?. (92Î434)

V Vând garsonieră, ga. 
BO, et. IU, str.' Băleftsctt, 
bL < 37, 3 milioane, nego
ciabil. Informaţii, tei. 098/ 
72&55. (9213J1)

5  Vând casă. Hunedoa
ra^ -Sbrertn, nr. 29 A.

|  (921404)
§  V»Bd Opel Kadett 1600, 

fabricaţie 1988, tei. 626162.
* (921394)

•  Vând, închiriez sau
schimb apartament 2 ct- 
mege'Deva eu similar Arad. 
T e l 0986/44430. (921337)

•  Vâiid apartament 2 
ca«*ere ,str. Minerului,' ni*. 
65, * bloc 37, sc. 1, ap. 5.

(921400)
•  Vând Dacia 1310. Sf-

meria,' tel, 861568, după O' 
ra 16. (921427)

•  Vând casă, dependin
ţe. grădină, sat Boz, nr. 
157 şi teren arabil, intra
vilan. 9 ha. Informaţii De. 
va, tel. 616196, zilnic orele 
10—15, Steelco. (921405)
•  Asociaţia familială „Mo

ca" oferă celor interesaţi 
piese schimb pentru Olt- 
cit, pe bază de comandă, 
terişen de livrare 5 zile. 
Informaţii la telefon nr. 
614460. zilnic între orele 
»—20. (921393)

•  Vând casă cu anexe, 
curte, grădină în Sfmeria,

sat Uroi. Informaţii tel. 
660478. ’ #21430)

•  \ l m i m g m t m
;_ean»pee, '«sîerss|bite, . ţa*-,- 
lefon «25029. (921392)

•  Vând Veilwwagen Bus'
:• 191» si Votiwwagen. PasŞeV:
* 1963, stare 'excepţfenaîS,

preţ convenabil. Tel. 637643, 
(821330)

•  Vând masă dublă, M-
se scaune tnptţate, nai, şt 
caut gara) închiriat pewUu 
autoturism. Deva, taiafon 
629193. (821382)

•  Vând Dada 1206 şi
Tatlbat Diesel, tel. 622569 
say 62S289 ţtKf'sW-

’ . e Vând păt 4  cu «Iţea 
-f* rr copil, 14 000 lei. 

ret. .mesas, (w m i)
•  Vând scaun hiyidica- 

pat somieră, 'r.u-lc  ara- 
gat. Tei & tm . r n i m t

•  ••'ft.-.f urgent »yâ«,î>s**
- „U* 659 M, stare burjă, par-

nir» fef cheie, haâ»» to 
preţul .de 2 milioane iţi 
o maşini de p>*sţtiri cartofi.

. Uriţescu FloriSn, Oeetfgîu
■ sat, tei. m  -..-r (921223) ■

' »  Vând Mhtrceds* X» t«
. Diesel, pkB*r$a<*cectes 2290, 

maşină pwfuleţi Baia de

' •  Vând ruletă : cofRprcia*  ̂
"lă utilată. Informaţii la
tei. SI 6890 .după ora Ift.

<92137T)
» Vând camion nou, . 5

tone şi televizor color. Tu. 
formaţii -tel. 627932. _

«8*5*4) _
•  Cumpăr anve lop t'-l^ /

■ 13, .«aprtvtaî iSSflS, l-bafe1.
în stare perfecţi.. ; s to p . 
tel. 617697. (921403)

•  Vând urgent apgrcir 
ment 2 camere, (el. 614553.

#$1414)
•  Vând apartament 2

camere, Hunedoara, bd 
Corvin, 3 bis/12. (920135)

•  Vând urgent două au
toturisme, Wartţhurg — 
înmatriculate, unul tam
ponat. Tel, 716465-, (900136)

•  Vând -prune, 8000 kg 
(2 tiveai). Călan, localitatea

r Dâncu. Mare, nr. 167. ,
#01428)

m \  ân 1 casă îUa cu de
pendinţa. Deva, tel. 622734.

(921423)
•  Pierdut carnet de CEC 

în numerar, seria 890102 — 
890150.- II declar nul,

(921370)
•  Pierdut legitimaţie de 

serviciu pe numele Nadele 
Nicoîae, eliberată de Si
derurgica" S.A. Hunedoara.

, Q declar nulă, (920134)
•  Angajăm vânzător «t » 

tru nţagazin enrgros, De
va, Telefon 6169% (921410)

• im [emdţ ^ 4-
<' î coj 1, 2 ani F

619428. (921386)
•  Societate comercială an-

, * w  > instructor auto, 
torizat, categoria B. Re
laţii telefon’ 614832, oreie 
7—3 .,.1 21-22. (921331)

•  Caut apartament 2—3
camere, mobilat, Deva,. Q- 
răştie Hunedoara. Tele
fon nr. 724450. (921422)

UNIVERSITATEA DE VEST 
„VASILE GOLDIŞ" ARAD

A N U N Ţ Ă .
Un hqb concurs de admitere In data de 25 

septembrie 1993 pentru nrmitoarele laciiUSţi;
•  Medicină generală 50 locuri
0  Stomatologie 30 Jocuri
•  Farmacie 25 locuri
•  Educaţie fizică şi sport 25 locuri
•  Colegiu tehnică dentară 30 locuri
Concursul constă din teste de aptitudini şi

specialitate.
înscrierea şi Informaţii la Rectoratul Uni

versităţii din bdul Revoluţiei nr. 81, telefon 
0966-18093. . (?08)i

•  închiriez spaţiu 300 
mp. Informaţii, tai* 133438*

:- m u t*}:
-î •  G0r .pantiu j to^irtkţ 
â «.rtâmehe •’Z"1 c s a 
bcxg nertiobtlat ţa  Deva, 
m m  FSeţei Itefera»® Hu- 
M daan  : m « $ .  ■ #«1234)

"■ •  închiriez casă, central,
■ socletate comercială. Tei. 
619060, orele 10—13.

(821233)
•  Caut pentru inchirier* 

garsonieră, exclus Dacia 
şi Mtece 1Ş, TeMfem̂  
după ora 16

(921354)
•  Cu autorizaţia 8306/20.

07 1999. en-usif iV O-naă-
Jiul Judeţean RwM M rs, 
s-a activitate» hv-
dependent*,. reprezentat* 
prin Gomân Ioan, din Det 
va, str. Minerului, ne, t 5/ 
6. având „•€>- ®bj»ct de #r* 
iîvfhite w5-*
uJi. ’« «pe. ’j »  preamb. 

lat» şi nepertsabile.
#2138#

•  CU autorizaţia 8193/2S. 
05. M 9$,,em is« i» e COrohiiU

' descW ş'activitatţa 'ftwle-

Buia»» Adriar^riRăto eftă 
Haţeg, str. v. Babe» «vr. 
f. ca obiect â , *tî-

tiviţete; comer^dţzare mSr- 
furi generale.' textile, 6»- 
căiţăRtlnte,' - tebrăţâm ints, 
prmluse alimentare, e*f«* 
ţigări, băuturi # 59911% ş i  
răcoritoare. (321391)

•  e.-”* Awtoserv îv%. •» 
Fior S?îD Dcv^ anunţă t» t- 
sumatorii că prin unitat»» ' 
-de alimentaţie pwWic* prae- - 
tieă un adaes contereiaî in
tre 50—200 la sută.

a m m t
. ■. e  Sehimb apartament 4 
camere, zonă ultracentra
lă, cu 2 apartamente eu $ 
camere sau 3 şi a  garso- 
nieră, exclus Miere 15. ■ TP» 
612I2S, #21372)

DECESE

•  Astăzi 9 septem- 
brie se împlinesc 8 luni 
de la- trecerea ia ae> 
fiinţă a cetei care a fost 
EUSABETA IANCU 
o minunata soţie, ma
mă şi bunic!*. Odih» 
nească-a*. In pace! Pa
rastasul va avea Ine 
duminică, 1$ septem
brie. ora 13, la mor
mântul din CtotUirul 
Ortodox de pe str. E- 
minteiea, Deva.

(321037)

* Mereu t i  gându
rile noastre Cir.ts.h.» 
î t t„ ici u< dragului uni» 
tru

dj. TOM A NI&TOR
Familia. #20115)

•  S-a sţins din via
ţă, după o grea sufe
rinţă, priegeSvi ncWtfâ 
MOUJOVA V  CORNBt 

Corpul neînsufleţit 
se afli depus, la Casa 
Mortuară. înmormân
tarea. in ziua de 9 
septembrie, ora 13. 
Dumnezeu să-l sdih- 
nească ! Familiile Bo- 
riţă şi Mătăsaru.

(921401)

•  Colectivul de d- 
vicultorl din . Filial» 
fiUviei Eteva anunţa m  

iMn
v k ţâ  a cpfeguiii» le? 
CORNm ' MOtDOVAN ■ 

rcvizor-contabil 
înmormântarea va 

aven loc )o), 6 septem
brie, ora 13, la Cimi- 
Xtmt ew pleca-
1# ~ de la  Cma > ! to -  ^

* m m , tnpţl:- $1 « *  
ptoţii eu adâncă 
«  anm.ţ* ştir fer« i 
îBp viaţă a x x ,  c*if 
*»

preot
m m t m i  p d ş ia k

înmormântarea are loc 
azi, la CinaţUrul Or
todox. dta Str Rtnines- 
«U,I^>!a.QlFa 14. ...

(921416)

•  Colectivul secţiei 
oncologie est<^ jtătqgi 
de Dr. Mezo 
ta la greaua âheercare’

* inuită de pierdere 1 
îut dup* o grea su
ferinţă. (921431)

_ •  Familia Dr,: Mugiu 
Florin transmife sin- 
cere condoleanţe fa
miliei Mezp greu În
cercată prin pjerţterea 
tatălui. (921431)

•  .împărtăşim dure
rea familiei Mezij care 
sa departe pentru tot
deauna de regretatul lor 
tată. Dumnezeu şă-1 
odihnească in paeo * 
Familia Drăghici, Dan,

•  A plecat dintre noi 
ing. SODOUfON 

OCTAVIAN 
la numai . 60 ard. • 

înmormântarea — azi, 
septembrie orele 13, ia 

Sântuhaîm.
Viorica şi Mircea. (921304)

t S.C, NAGHI <6 ZSOK
* CONTAPEX S.R.I. DEVA
j A N U N Ţ A
» Odată cu finalizarea etapei a  U-a a investi- 
llie i, S.C NAGHI <& ZS(% DEVA eferă armS- 
j toarele locari de mancă :

i

2
î

( |  •  croitori
•  şoferi

I ' •  magazioner
•  lăcătuş'
•  creator m odele
•  contabil
® m»rke4j»g-managemenţ
•  secretar-dactilograf 
Pentru marheting-management şi secretar.

( dactilograf pe lângă calităţile fizico şi estetice 
j să se cunoască ift mod obligatoria ana* dintre 
(limbile de ,la rgă  circulaţie internaţională (de 
I preferinţă engleza san germana).
I Relaţii la sediul firmei, din str. M, Vitea- 
jzul, nr. 112. (921016)

50 locuri 
2 locsri 

locuri 
loc 

a lo c ă r i
2 locuri
3 tocori 
1 loc

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„VINALCOOL" DEVA SA 

Livrează prin depozitele sale din Deva, 
Hotortloara, Heţeg, Qrăştte, Brad, Petroşani: 
vodcă — 3»", rochia alb — 26° Ia preţurile 
vechi, cu adaos comercial zero.

De asemenea, anunţă cetăţenii din aceste 
localităţi că societatea noastră colectează sti
cle de U 2 (eoro, na viile, vodcă), coatra-cosl, 
Ja preţul de 15 lei/sticlă. p i 6)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„CORVINTRANS* S.A. HUNEDOARA 
cu sediul tn str.. Sfufit. nr. % Hunedoara, 

telefon 713939,
având ca obiect do octivltete transport de 

mărfii şl călători.
Anunţă pe această cale intenţia de majo

r a r e 'a  tarifelor, a tâ t la transportul de călă
tori cât şi Ia ceT dfe marfă, începând cu lAlft. 
1993. (717)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
SARMISMOS S.A- DEVA 

Ş n t e r i w r t  un număr de  99 băieţi tu  me
seria de tâmjii&r, prin şcoala de ucenicie, cu 
0  durată de 2 ani, fără examen do admitere 
jg| c u  hursău

Jascrierile se fac ia secretărlaiul Grupului 
de M ateriale. da Constrocfli Deva» 

Informaţii Ia telefon 622231. (718)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
1 „ZARANDTRANS* SA . BRAD
t > vytgajeazâ prin concurs

#  1 specialist in calculatoare, c 
perioare.

f ' ,:Conţi«r*ol vu afda le* te  data de 24 afep- ţ 
! tembrie 1993, ora 10. ţ

informaţii la  iete |o» 651698. (921032)

-  Ica stadii su- r

l

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„TRANSLQC* SA . DEVA 

A nunţă agenţii economici şi persoanele fi
zice intenţia de majorare » tarifelor do trans
port in  urma majorării unor preţuri de pro
ducţie. flfl9|

S.C. CONS. TOMMY HUNEDOARA
str. Ştefan cel Mare, nr. 1, telefon 715942 

Ahgâjeaşă urgent;
•  director economic, studii superioare sau

medii, cu veciuţne minimă te  eont*W- 
Ilfdt-â 3 a n i

Vârsta maximă 35 ani. ($21931)

S.C „StDERMET" SA, CĂLAN 
Susţine un concurs p e n tru :
9  1 post inginer agronom ;

— studii superioare
— inginer — 10 ani vechime 1° spe-
‘ - ciaJiţate.

Concursul va avea loc în ziua de 20.IX. 
1993, ora 9, la sediul S.C. „Sidermet" S.A. Că
lan, Serv, personal, organlz., normare, salari
zare. Telefoane: 30560, 30561, Interior 518;

_______  .__________(CEC)
S.C . „BIBUOFOR" S.A. 

cu sediul în* Deva, str. Piaţa Unirii, nr. 10 
Organizează, In zioa de 23 septembrie 1993, 

ora 10, licitaţie publică conform H.G. 1228/ 
1990, pentru închirierea unui spaţiu disponi- 
bitizat, după cum urmează 1

-^ s p a ţ iu  de depozitare do 65 mp, te  ti- 
brăria nr. 8 Deva, str. Eminese», bloc 13.

Documentaţia poate fi procurată contra 
cost, de Ia sediul societăţii. Informaţii la tele- 
fon. 095^614455.

înscrierea şi depunerea taxei de partici
pare şi garanţie până la data de 20.09.1993, 
inclusiv. (721)

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

O F E R Ă ;
•  SOBĂ DE ÎNCĂLZIT cu combustibil l i 

chid Ia preţul (inclusiv TVA) de 27 810 lei/bu- 
cata, . ^712)^

y  ' Ziar editat de S.C. „CUVÂNTUL LIBER" S A  J /20'618'!991. Cont 30 70 56601 B.O. Dev». Deva, 2 7 » , str. « Decembrie, 35, jud. Hunedoara. ^  
Telefoane : 611275, 612157, 611269, 625904, fax 618061. întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor publicate Q poartă «Otorii acestora» ^

Tiparul executat la S.Q. BPOiIDAVA‘‘ SUto BEVA ^


