
8ALAŢI RESTITUIE BANK
Începând cy data de LUNI. 25 OCTOMBRIE 

1993, ora 9, în Fareheldltd de pe
lângă JudecătoHâ Deva, SE VOR SEflTuîI 
IN PROCENT DE 73 LA SUTA SUMELE DE 
BANI DEPUSE LA JOCUL DE ÎNTRAJUTO

RARE A t S.C, SN.C. GALAŢI —
PUNCTUL DE LUCRU DEVA.

Restituirea sumelor se va face la STA
DIONUL „CETATE* DEVA, In baza Buleti
nului de Identitate al deponentului şi â chi
tanţelor în original emise.

Pentru minorii care nu au Buletin de Iden
titate se vor prezenta certificatele de naştere  ̂
sau, după caz, carnetele de elev.

RESTITUIREA SUMELOR SE VA FACE 
DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM:

. — Depunerile «fin 8—9 iulie 1993, în data 
de 25. X. 1993;

— Depunerile din 10—12 iulie 1993, în 
data de 26. X. 1993;

— Repunerile din 13—14 iulie 1993, in 
_ data de 27. X. 1993;
— Depunerile din 15̂ —16 iulie 1993, 

data de 28. X. 1993;
— Depunerile din 17—19 iulie 1993, 

data de 29. X. 1993;
Depunerile din 20—21 iulie 1993,

- data de 30. X. 1993;
— Depunerile din 22—23 iulie 1993, 

data de 31. X. 1993;
— Depunerile din 24—26 iulie 1993, 

data de 1. XI. 1993;
— Depunerile din 27—28 Iulie 1993, In 

data de 2. XI. 1993;
— Depunerile din 29—30 iulie 1993, in 

data de 3. XI. 1993.
PS^D^DBFSRENŢELE NERESTrrUITE. 

DEPONENŢII SE POT CONSTITUI PĂRŢI 
CIVILE ÎN FAŢA INSTANŢEI DE JUDECATĂ 
IN MOMENTUL JUDECĂRII CAUZEI.
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GARA — O POARTA DE INTRARE

Viata într-o zonă aglomerată
•  „Mila" dată pe aloool •  Un răspuns fulger
•  Vindem la lumânare, râd oamenii din tren 
de noi •  „Restaurant" doar eu numele a O u- 
şă încuiată •  Non-stop la postul. TF •  Minorii 
„voiajori" •  Absenţi la.cursuri, prezenţi Ia jo
curi •  Oaspeţii nepoftiţi ai sălilor de aşteptare.

- fntr-o zi calmă de octombrie, prin Deva, am în
cercat să surprindem crâmpeie de viaţă prin zone a- 
gloxnerate — gară, autogară şi împrejurimi. Lume gră
bită, fluctuaţie pe stradă, pâ la tarabe şi chioşcuri, 
prin magazine şi baruri. De-a lungul străzii Libertă
ţii, pe măsură ce ne apropiem de gară, numărul celor 
aşezaţi pe asfaltul gol al trotuarului, cerşind, este 
tot mai mare. Monezi de 10. 20 sau 50 de lei sunt „lă
sate" să cadă în mâinile o/i în căciulile întinse. Ca
re-!, uneori, destinaţia banilor, nu se mai întreabă, 
nimeni. Aveam să aflăm, mai apoi, că, din păcate, ta 
unele cazuri „mila" este data pe alcool, efectul în
gurgitării lui fiind violenţa., g

... în parcul încă verde, la umbra copacilor, unii 
dorm, alţii mănâncă din traistă, far pe băncile de a- 
lături, în aşteptarea autobuzelor locale, cei mai mulţi 
călători citesc presa, alţii aţipesc, o tânără-şi - conte®»: 
plă chipul într-o oglinjoară, alta îşi şterge o lacrimă. 
Pe jos, de-a lungul spătarelor, hârtii, pungi, bileţele, 
chiştoace au albit locul. De peste drum de autogară. | 
vin persoane cu pâini rumene şi crescute în braţe. „De 
la Neamţu’. am cumpărat-o“. Ce repede se poate face 
cunoscut un nume! i

O primă impresie în gară: peroane curate, chioş
curi cu ziare — solicitate mult în acest spaţiu — dar 
şi cu biscuiţi, sucuri, ţigări, cosmeticale, bere (590 leii 
„Doza" la T&M), foia. Se poate bea un ness de ca-, 
litate, sus la „Haicu şi Crai" S.N.C. , .j
, .„ „Trenul personal 2042 din direcţia Ilia soseşte
în staţie Ia linia doi şi pleacă în direcţia SimerîflUnj

ESTERA SÎNA 
(Continuare tn pag. a 2-«)
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, Anunţul privind restituirea banilor depuşi la 
,Mimmi“ S.N.C, Galaţi va fi publicat 

noastre din zilele de vineri şl sâmbătă.
*' „Mimmi" S.N.C, Galaţi va fi publicat şi în ziareM

j. *   ̂'' y £ , 1̂ 7.7 7„ . n/ut)

isprăvile „filierei 
‘ Româneşti"

Doi cetăţeni români, can
didaţi la obţinerea de azil 
politic în'Belgia, au fost 
plasaţi -recent sub mandat 
de arestare pentru zeci de 
furturi comise in regiunea 
Londerzeel. Deocamdată a 
fost recuperată numai o 
parte din „prada" lor, con
stând în bijuterii şi bani 
şi evaluată la câteva mi
lioane de franci. Pe de al
tă parte, au fost operate 
Unsprezece arestări, în ur
ma anihilării unei „filiere 
româneşti" de furt şi tăi
nuire de obiecte furate, ca
re acţiona la Liege şi Bru- 

: xelies.
Ştirea privind „isprăvile" 

acestor români (în majori
tate ţigani) a apărut în bu
letinul de informaţii al A- 
genţiei de presă „Belga", 
fiind reluată de uaelc zia
re belgiene.

Referindu-se la asemenea 
cazuri, o oficialitate u Mi
nisterului belgian de Inter-, 
ne a relevat corespondentu
lui Bompres: „Ne-am obiş
nuit deja cu faptul că a- 
ceste persoane, care pretind 
drepral de agit politic, ntr 
spun !q, general adevărul 
şi nu put -prezenta motive 
teafeeinice, tn Sensul că ar 
fi fost ţinta unor persecuţii 

* ale autorităţilor româneşti. 
Cel miilt ar putea fi luate 
in seamă raţiuni economice, 
caro nu Justifică Insă cere
rile de meii; dar, de reguli, 
adevăratul mobil ai venirii ta 
Belgia este posibilitatea de 
Z se ocupa cu tot felul de 
traficuri şi combinaţii ile
gal». mergând până ta să
vârşirea de infracţiuni gra
ve tn acest scop".

De remarcat că, în ulti
ma perioadă. Relgla, ca ş) 
alte ţsif comunitare —
cum sunt Franţa. Germa
nia sau Olanda — sunt pe 
oaie de a înăspri drastic 
lagtslaţHte naţionale vi
zând redneerea la mfobnum 
« accesului Imigranţilor.

La Hărţăgani a Început înmâna rea titlurilor de ' 
proprietate asupra pădurii.

rar. A publicat lirică uma
nistă ,cu implicaţii , fante
ziste şi livreşti, comentarii 
critice; este autorul unei 
monumentale ediţii a ope
rei eminesciene.

•  1923. S-a născut, lă 
Baia (Suceava), MIHAI 
GAFITA (m. 1977), critic 
literar, autor de monografii 
şi studii critice;- A îngrijit 
seria „Opere" ale lui Dul- 
iiu Zamfireseu.

21 OCTOMBRIE
•  Au trecut 293 de zile 

din acest ari; du mai Wmas 
72.

•  1891. SP-a născut la 
Brăila D. PERPESSICIUB 
(D. Panaitescu) (în. 1971), 
poet, critic şi istoric lite-

NOUTĂŢI PE LA FONDUL PROPRIETĂŢII PRIVATE 1 BANAT — CRIŞANÂ

Certificatele de proprietate si piaţa neagră
Revenim astăzi eu o sea

mă de chestiuni aflate la 
recenta conferinţă de presă 
a Fondului Proprietăţii Pri
vate 1 Banat Crişana, 
cu sediul la Arad. Credem 
că cele-legate de certifica
tele de proprietate intere
sează pe mulţi cititori ai 
noştri. De altfel o bună 
parte din discuţii s-au axat 
în jurul acestor atât de 
contestate documente.

Încă de lă începutul con
ferinţei de presă, preşedin
tele consiliului de admi
nistraţie al F.P.P. 1 Banat 
— Crişana, dl Aristide Dra- 
gomir, a arătat că unul din 
scopurile conferinţei este

de a lămuri cetăţeanul ce 
înseamnă certificatul de 
proprietate şi ce înseamnă 
tatr-adevăr privatizarea. Nu 

* de altceva, dar omul de 
rând a ajuns la concluzia 
că privatizarea este o trea
bă făeutâ în „dorul lelii" 
sau „o imensă înşelătorie". 
Intr-un asemenea context, 
întrebarea cea mai frec
ventă este : unde se pot 
vinde certificatele de pro
prietate? Din acest punct 
de vedere lucrurile sunt 
cât se poate de ciudate şi 
ele trebuie lămurite.

Aşadar, certificatul este 
o valoare mobiliară care 
poate fi negociată pe orice 
piaţă organizată în condiţii .

una pe 2 1
o

— Vecinul meu a Împlinit ieri suta!
— Mare scofală... Ce mal e suta în inflaţia 

asta!

■P

legale. Pentru populaţie, 
importante sunt două pieţe: 
primara şi secundară. Piaţa 
primară este aceea tn care 
are loc schimbul de certi- 

; flcate contra acţiuni la so
cietăţile comerciale care .şş 
privatizează. Obiectul a- 
cestei pieţe este certificatul 
de vânzare-cumpărare spe
cific privatizării, iar va
loarea de schimb a certifica
telor, contra acţiuni Pe a- 
ceastă piaţă este nominală 
şi anunţată trimestrial de 
Fetidul proprietăţii • private 
emitent. (Pentru trimestrul 
IV a.c.,' 145000 lei). Piaţa 
secundară 'este ace»» ta 
care are loc schimbul de 
certificate contra numerar, 
ori altor tipuri de certificate. 
Obiectul acesteia este ordi
nul de vânzare-cumpărare, 
iar valoarea pe piaţă esf° 
dată de legea Cererii şl 
ofertei.

Dincolo de acestea însă, 
datorită unor atitudini de 
indiferenţă fdţă de privati- 

VALENTIN NEAGU

(Continuare io pag. a 2-a)

O teatru l  de păpuşi „a . 
RtEl* LA FESTIVALUL DE LA 
m ilX Ş . De curând, Teatrul Jte; 
papuşf „Artei" al Casei de Cul-‘ 
tură din Deva a participat la un 
prestigios Festival al teatrelor de 
păpuşi 'şi marionete de" la Bu- 
ziaş. Jn compania unor puternici 
adversari, formaţia deveană a o- 
eupat un onorant , loc UI, For, 
maţia este condusă de dna Afu
ria Costea, (M.B.)

. 0  CORNVR1, PATEURI ŞI 
COVRIGI PROASPEŢI ŞJ IEF
TINI- Dna Zetiţia Rovlnar, par

troana S.C, „Patibar" şl „Amba
sador9 din Brad şi,, respectiv, 
Crişcior — unităţi de alimentaţie 
pubUcă model -*- a deschis re
cent un centru de desfacere, u 

jpâinii şi produselor speciale de 
panificaţie la Gurabarza. Aici, 
cei ce se deplasează tn zorii zi. 
lei spre topurile de muncă sau 
copii ce se duc spre şcoală gă
sesc franzele, batoane, covrigi şi 
comurţ de bună calitate, abia 
sboase din cuptor. Preţul de des* 
facere ol acestora este cel mal 
mic din pana Brad, (Al,J,)

Q PRIETENII „CUVÂNTULUI 
LIBER", Satul Hărţăgani este cel 
mai mare dm comuna BăHa şi 
§re gospodării foarte bdnş rostui
te, frumoase. Mulţi oameni din

sat sunt prieteni statornici ai 
„Cuvântului liber" pa care-1 ci
tesc tn mod cotidian. Dna Flori- 
ca Bufa, agentul poştal al satu

lui, ii-numea printre cei mai vechi 
amici ai ziarului nostru pe Gheor- 
ghe Diţiiş, Victoria Demiăn, Ma
fia Şedea, Anghel Moga ş a., ca, 
re se abonează lună de lună. 
(Tr.B.)

0  O NOUĂ PARCAM JN 
■-DEVA. Consiliul mhni&paţ Deva 

a aprobaţi tn şedinţa sa din ziua 
de l? octombrie a.c„ autorizaţia 
de amenajare a unui loc de par
care in terenul aflai intre clădi
rea Arhivelor Statului, Filiala 
Deva şi Palatul justiţiei. Banii 
pentru,: amenajarea acestei par
cări, alocaţi de Ministerul Justi

ţiei, au sosit în contul Tribuna, 
lului Judeţean Hunedoara. (Tr.B.)

0  DOSAIi PENAL. Ştefan Sze- 
hely din Haţeg nu avea nici o 
ocupaţie. Se pare că nu ' prea a- 
vea nici semn, aşa eă intr-a noap
te a dat iama pe tarlalele ca car. 
.taft. ale fermei din Unirea a Ş.C, 
„Arcomm SA-A plecat bălaiul d» 
atei eu IIP kg de cartofi, dar n-a 
avut ţţmp să-i prăjească. El s-a 
ars i (V.N-.)

7.77/. U u ! i i  1 a ! ■ i i r >! / / ; : .  ,-7
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Casa de Cultură Brad rămâne o in
stituţie serioasă, în spatele căreia se as
cunde o tradiţie bogată ce se întinde de-a 
lungul multor zeci de ani. Aşa se face 
că în 15 martie 1961, într-o convenţie 
scrisă şi autentificată, încheiată între 
acest aşezământ de cultură şi fostul'Sfat 
Popular Raional Brad, se consemnează 
înfiinţarea tarafului de muzică populară 
dirijat de înv. Aurelian Coif, purtând 
denumirea „Doina Crişului", în jurul că
ruia s-a alcătuit ansamblul folcloric a- 
vând aceeaşi denumire. Credem că nici 
o altă formaţie artistică, chiar asociaţie 
culturală locală înfiinţată ulterior, n-ar 
mai avea girul moral de a purta un ast
fel de nume. Nu ar fi fair-play! Nici 
măcar printr-o hotărâre judecătorească, 
instanţa trebuind informată corect despre 
o . realitate şi ce se intenţionează ! Dar, 
cine mai are timp să, vadă azi clar rea

litatea 7 !
în 1993, din ansamblul „Doina Crişu

lui" al Casei de Cultură Brad s-au des
prins o parte dintre interpreţi, apărând 
un nou ansamblu folcloric şi chiar o a- 
sociaţie culturală. în astfel de condiţii, 
ansamblul folcloric „Doina Crişului" al 
Casei de Cultură Brad şi-a refăcut for
maţia de dansuri şi printr-o pregătire 
exemplară a fost în măsură să răspundă 
Unei invitaţii a Primăriei din Coudeker- 
que — Branche (Franţa). Faptul a fost 
posibil datorită strădaniei conducerii Ca
sei de Cultură, respectiv a dnei direc
toare Iiianca Leuceanu, Cu sprijinul Gru
pului şcolar din Crişcior şi al* Liceului 
„Avram Iancu" Brad au venit în an

samblu tirieri, artişti care, doar in şase 
luni, au reuşit să pună în scenă şapte 
suite de dansuri din judeţ (brâu pădu- 
renesc, ţarină, învârtită) şi din afara ju
deţului (Codrul, Someş, Oaş, Crihalmă). 
Ei au fost pregătiţi cu multă grijă de 
un cunoscut dansator, Nicolae Grigoraş, 
acum un coregraf foarte bun.

Taraful este dirijat de alt cunoscut in
terpret, Ionel Coza. Timp de o lună, în 
Franţa, au fost susţinute mai multe spec
tacole, toate bucurându-se de un deosebit 
succes, în ciuda unor scrisori din Brad, 
care nu vorbeau prea amabil despre an
samblul casei de cultură ce urma să so
sească. Atât spectacolele de la Coude- 
kqrque-Branche, cât şi spectacolul de la 
Paris a fost primit, la rândul său, cu căl
dură, la acestea participând oficialităţi, 
un numeros public. De la aceste gazde au 
fost primite ulterior fotografii din tim
pul evoluţiilor scenice şi care vorbesc de 
la sine despre calitatea interpretării ar
tiştilor români. Un cuvânt greu de spus 
l-a avut în problemele de organizare a 
şederii în Franţa Asociaţia de prietenie 
Brad — Coudekerque-Branche, care cu
prinde oameni de mare suflet şi care şi 
de această dată au trimis un mare nu
măr de cărţi donate pentru Biblioteca 
franceză deschisă la Casa de Cultură din 
Brad. Vf

Aşadar, ansamblul folcloric al Casei 
de Cultură Brad rezistă, merge chiar 
foarte bine şi se bucură de apreciere 
pentru evoluţiile din localitate, judeţ şi1 
din străinătate. , *

i MINEL BODEA

O fotografic — amintire a ansamblului folcloric „Doina Crişului" al Casei de 
Cultură Brad, realizată în timpul turneului în Franţa.

Aoeâsta este aprecierea pe 
cai» 6 fac toţi agricultorii 
mai vechi şi mai noi. Pe 
de o parte au existat con
diţii bune pentru strângerea 
recoltei, iar, pe de alta, se
mănatul se poate realiza 
conform tehnologiilor sta
bilite, astfel încât produc
ţia anului viitor să cores
pundă aşteptărilor. Insoţin- 
du-1 pe dl ,ing. Ioan Măni- 
guţiu, carerăspunde de 
mecanizare la D.G.A.A. De
va, am văzut zilele trecute 
cum se lucrează pe ogoare 
în unele comune din zona 
Orăştie.

în speranţa că vom fi bi
ne înţeleşi, că nu intenţio
năm să elogiem munca în 
asociaţii agricole, care sunt 
privite cu teamă, să nu în
semne cumva reîntoarcerea 
îa fostele cooperative agri
cole, din ceea ce am putut 
'constata la faţa locului re
zultă că acolo unde se lu
crează pe tarlalele mari 
randamentul şi producţia 
sunt mult mai bune. Din 
cele 1000 ha de pe care s-a 
contractat producţia de grâu 
şi orst cU-jtomcereal pentru 
anul 1994, 500 ha se gă
sesc în comuna Mărtineşti. 
Ponderea o dfeţine, aici, 
chiar Asociaţia agricolă 
din. Mărtineşti, al cărei pre
şedinte este dl LazSr Avrâ-

mescu, iar şeful secţiei de 
mecanizare, dl Ilie Drago- 
mir. Toate cele 15 tractoare 
erau în brazdă, fapt ce şi 
explică insămânţarea a pes
te. 200 ha cu păioase de 
toamnă, culturile fiind bi
ne răsărite, cu densitate co
respunzătoare. întreaga su
prafaţă a fost fertilizată cu 
îngrăşăminte chimice.* Alte 
100 ha sunt însămânţate cu 
trifoi, existând intenţia ca 
în anul viitor o parte din 
el să fie reţinut pentru să
mânţă, constatându-se că 
aceasta s-a pierdut în ulti
mii ani.

In 25 de ani de când se 
ocupă de mecanizarea a- 
griculturii, dl Gh. Floroiu, 
ne spunea că n-a prins o 
toamnă cu aşa timp favora
bil pentru agricultură. Ca 
urmare, la Asociaţia agri
colă «fin Turdaş s-au însă
mânţat peste 150 ha cu grâu 
şi orz, iar pe 40 de ha s-au 
făcut ogoare pentru primă- 
vafă, meritul fiind al lui 
Iosif Buda, Florin Iştoc, Da
niel Turcu şi al altor trac
torişti. Un necaz ce-i fră
mântă pe oamenii secţiei 
este cel eu motoarele tri
mise la „Agromec" Simeria 
pentru reparaţii,  ̂ dfeoarece

timpul de aşteptare 
şit orie® răbdare.

întârzierea vegets 
unele culturi a dei 
şi eliberarea cu în< 
a unor suprafeţe t 
semănăturilor de 
în comunele Beriu 
răştioara de Sus. I 
Beriu lucrările se gi 
tr-un stadiu mai 
în satul Căstău si 
multe probleme n 
nate privind stabilii 
turilor de proprieU 
bulversează şi stai 
sămânţărilor, la ac 
ră suprafeţele arat< 
gătite nefiind nici ! 
tatea prografnului.

Fără îndoială că 
"ce au existat în a; 
narea cu motorină 
fluenţat negativ sfc 
sămânţărilor de toa 
acum situaţia s-a n 

*tat, iar perioada oi 
semănat este spre 
re. Graba este, dei 
totul justificată df 
cultorii doresc cu 
ca producţiile din 
mător să se situez 
nia evoluţiei ascen 
şa cum s-a întâmf 
această toamnă.

NICOLAE T

POPA HOfUL

Candidaţii ia funcţia de primar ai 
comunei Brânişca

De la dl Petru Zdren- 
ghea, judecător la Judecă
toria Deva, preşedintele 
Circumscripţiei electorale 
Brănişca, am aflat că pen
tru funcţia de primar al 
localităţii respective şi-au

depus candidatura dnii 
Constantin Crac (Convenţia 
Democratică din România), 
Traîap Josan (Partidul De
mocraţiei Sociâle din Ro
mânia), Avram Matei (Par
tidul Democrat), Cornel

Gheorghe Comean (Parti
dul Unităţii Naţionale Ro
mâne), Gaspar Ursa (Parti
dul Democrat Agrar din 
România) şi Stela Olaru 
(Partidul România Mare). 
(Tr. B!) /

Cred că sunteţi de acord 
cu noi că să te apuci de 
furat la 50 de ani, este to
tuşi o chestie. Mai ales că 
la anii aceştia nu mai p'oţi 
spune că mi cunoşti ce-i 
bine şi ce-i rău în viaţă. 
Este cazul lui Iacob Popa, 
din Costeşti, comuna O- 
răştioara de Sus.

Face el ce face şi într-o 
zi pătrunde în locuinţa ţi
nui cetăţean din Costeşti 
Deal. Pleacă de aici cu bu
nuri in valoare de 10 000 
lei. După doar trei zile 
sparge locuinţa altui ce
tăţean in .Grădiştea de 
Munte. Fură un geamantan 
cu bani şi obiecte în va
loare de 230 000 lei. I s-a 
înfundat, însă, când a în
cercat să pătrundă într-o 
nouă iocuinţă din Grădiştea. 
Deşi a abandonat bunuri în 
valoare de 30 000 de lei şi 
a fugit, 'hoţul a fost prins.

PROXENETUL

A fost arestat Ilie Her- 
ţan, din Vulcan. Ocupaţia 
lui de bază : proxenetis
mul Pentru acest motiv a- 
re de executat doi ani de 
închisoare.

iei
şi

(Urmare din pag. 1)

zare, titlurile de valoare 
se vând în continuare pe 
străzi, în pieţe... Din da
tele deţinute de F.P.P. — 
cel puţin 40 la sută din 
certificate se mişcă pe 
piaţa neagră. (Din, unele 
studii făcute de gazetari, la 
Baia Mare, procentul ar fi 
de 83 la sută !) Valoarea cu 
care se vând certificatele 
este diferită de la judeţ la 
judeţ. 7000 de lei la Reşiţa, 
5—7 dolari SUA la Timi
şoara.

Este, evident că cine 
cumpără certificate de pro
prietate ştie de ce o face. 
Pe de altă parte, mulţi ce- 
tăţenf vor pur şi simplu 
să scape de ele. De ce ? 
Pentru că nu au deocam
dată acces cu ele nicăieri. 
Or, tocmai asta se în
cearcă acum. F.P.P. 1 a ini
ţiat un program de priva
tizare a societăţilor comer
ciale mari, unde volumul 
de antrenare a certificatelor 
este consistent.

Până una alta, însă, piaţa 
neagră a certificatelor de 
proprietate este o realitate. 
Adaptarea la această nedo
rită realitate înseamnă crea
rea bursei de certificate. 
Prin aceasta, F.P.P. va cum
păra masiv certificate. In 
felul acesta populaţia va fi 
activată intr-un domeniu

practic necunoscui 
tant este ca oam 
aibă încredere 
forme de a-şi valoi 
tificatele. Şi nu 1: 
derizoriu, pe piaţ; 
In paranteză fie 
cadrul conferinţei 
s-a afirmat că ex 
colul real ca, prin 
diul acestei pieţe, 
tăţile să intre pe i 
niţarilor, a ţigan 
gic eşte că pentn 
bunurilor a căror 
este înglobată îi 
căţele de propr 
muncit şi a trud 
cinstit şi onest, r 
mâna cărora se ac 
astăzi o bună ps 
certificatele de pi 
Un exemplu cu t 
din firesc a fost t 
confrate de brea* 
Baia Mare care 
că mai bine de 8 
din certificate se 
mâna ţiganilor.

In • acest conte 
mandarea expresă 
ului este ca oam< 
peleze la înţelepci 
păstreze acea hârti 
practic, nu au da 
nimic. ,dar care S 
o  valoare ce va c 
ţinuţi. Desigur, opţ 
a fiecăruia, dar i 
numai al celui c 
înstrăinat certific 
proprietate.

t
(Urmare din pag. I)

Teiuş". La casele de bilete — servire civilizată. Pau
ză temporară la „bagaje de mână". Solicităm dnei de 
serviciu o impresie, din viziunea dumneaei, despre 
munca şi viaţa în acest loc de... du-te-vino. Răspuns 
fulger: „Nu vreau să mă văd în ziar... Aşa, fără să 
ştie şefu’. Mergeţi la şefu’ !“ şi ne închide uşa în nas. 
Rămânem perplecşi (? !)

La punctul alimentar âe serveşte cu rapiditate, 
aşa cum o cer călătorii grăbiţi. „Aici oamenii vin şi 
pleacă, n-avem timp să ne certăm cu ei“ — spune 
vânzătoarea. N-am prea înţeles. De ce să vă certaţi 7 
„Deci, toate bune" — reflectăm, intenţionând să, ie
şim. Dna de la tejghea începe însă să povestească şi, 
pe măsură ce spune, devine tot mai interesant: „Pro
blema este că nu avem curent, dimineaţa şi seara vin
dem la lumânare. Râd oamenii difl tren de noi!“. (Au 
şi de ce — n.n.). Nie] la restaurantul de la etajul clă
dirii nu-i cUrent. Şe servesc doar minuturi, gustări 
reci, bere şi cafea, băuturi alcoolice. De ce? „Aşa am 
preluat — spune dna Elena Rădoi. Ştiu doar că şeful 
gării a dispus să se întrerupă curentul pe motiv că 
localul le-ar aparţine. Aprovizionez cantităţi mici, cu

marfă nealterabilă, iar programul îl adaptez în func
ţie de lumina naturală". Cine are de suferit, de fapt, 
de pe urma unor asemenea „măsuri" 7 Toţi cei care 
fac un popas aici, în aşteptarea unei legături şi ar 
vrea să servească o masă caldă, consistentă.

Viaţa într-o zână aglomerată
Încercăm şă ajungem şi la şeful gării, dar... ne

şansă. Uşa-i îheuiată. Jtn schimb la Poliţia TF se a- 
flăv la post zi-noapte cineva. Tânărului plt. maj. Con
stantin Bălţatu li dăduseră de lucru trei minori „vo
iajori" din Arad, toţi cu acelaşi nume de familie — 
Covaci. Loveau de zor cu pumnii în telefoanele pu
blice automate, să scoată banii din ele. Acum li se în
tocmeau actele spre a fi trimişi la Centrul de primire 
a minorilor. Nu de mult, alţi patru mici „călători" au 
fost depistaţi de plt. maj. Adrian Dumitra. Coborâse
ră tot din trenul de Arad, fiind fugiţi de la Şcoala

ajutătoare din Petriş. „Câţiva, periodic — de dau 
nu-i vorba de copii — sunt oamenii gării, dorr 
sălile de aşteptare — spune dl A. D. Or, perse 
gării ar trebui să-i legitimeze pe toţi cei care se 
postesc în sălile de aşteptare pe timpul nopţii. . ! 
angajat al gării care să intervină în astfel de sil 
O problemă este aceea a hoţilor de buzunare. I 
timul timp au fost văzuţi prin gări asemenea- 

Revine în discuţie încă o situaţie: de când a 
put şcoala, sunt elevi care se adăpostesc In ga: 
rile de tren staţionare, unde fumează şi practic 
curi de cărţi* Atenţie, deci, părinţi şi dascăli!

* Ma> notăm că mulţi dintre cerşetorii intâln 
drumiil spre staţia C.F.R. devin, peste noapte, 
peţii nepoftiţi ai sălilor de aşteptare. Unii, su 
fluenţa alcoolului, lovesc cu cârja chiar şi in pi 
nele de ordine. (S-a întâmplat de curând).

• ... Zi de octombrie, rece dimineaţa, cald spre 
zul ei. Forfotă, goană, afluenţă, stres. Dar şi 
Unii sunt grăbiţi, alţii au învăţat să se „grăbeas 
cet“. Unii aleargă spre tren sau autobuz, spre al 
curi, alţii îi contemplă doar. Fiecare cu gândui 
neliniştile proprii, -cu visele şi speranţele legate 
viaţă, cu decepţiile lui... Alţii nici măcar cu at
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IU LOC DE DREPT LA REPLICA
Publicăm în cele ce urmează, sub formă abreviată, 

răspunsul Inspectoratului de Poliţie Sanitară şi Medicină 
Preventivă Hunedoara *- Deva la articolul «Fenomene 
sub semnul întrebării", publicat în numărul 973, din 7 
octombrie, al ziarului nostru. Sub formă abreviată, deoa
rece răspunsul nu respectă principala regulă a „drep-- 
tului la replică**, anume de a nu ocupa măi mult spaţiu 
tipografic decât articolul la care se răspunde.

Punctele de vedere exprimate poartă semnătura doam
nei dr. Adriana Mărculescu, medic primar, inspector sa
nitar şef.

•  în judeţ în cursul anului 1993 nu au avut loc în
tâmplări în care mai multe persoane au fost victime ale 
consumului de apă sau alimente, scăpate de sub controlul 
sanitar. . • - . . . „ ; . • ' »

•  Epidemiile de la cantina minei Barza şi cea pro-’
vocată de consumul de apă de la mina Aninoasa se da
torează unor deficienţe majore de ordin igienico-sani- 
tar ce se manifestă la agenţii economici implicaţi în în
tâmplările nefaste care fac obiectul articolului şi care 
au fost semnalate la timp de către personalul speciali
zat al Inspectoratului de Poliţie Sanitară şi Medicină 
Preventivă, astfel: >

• — Epidemia hidrică de la mina Aninoasa nu s-a da- * 
torat consumului alimentar de la cantina minei, cei 
cuprinşi de epidemie nefiind nici unul abonaţi la can
tină, circonsumatori de apă carbogazoasă preparata în 
sursa proprie a agentului economic respectiv şi distri
buită gratuit minerilor. In toate scopurile (potabile şi 
sanitare), mina Aninoasa foloseşte apă din sursă. pro
prie, care nu a fost autorizată sanitar, deoareee nu în
truneşte condiţiile tehnice necesare autorizării. Examenele 
de laborator ale probelor de apă rezultate în 25. VIII. 
1993, din reţeaua de distribuţie a minei la locuri de con
sum (sifonerie "şi cantină) au evidenţiat valori ale ger
menilor patogeni peste limitele admise. (De notat că 
epidemia hidrică a evoluat în perioada 26. VIII.—3. IX. 
1993 — n.n.).

— Prin adresele nr. 203/2. 03. 1993, procesul verbal 
de control din 28. 05. 1993 şi 663/18. 08. 1993, laboratorul 
din Petroşani al Poliţiei sanitare a avertizat conducerea 
minei Aninoasa Şi pe cea a RAH Petroşani asupra peri
colului de epidemie pe care-1 prezintă folosirea apei din 
sursa proprie de la Aninoasa.

— La constatarea epidemiei, IPSMP Deva şi Petro
şani au luat toate măsurile sanitar-medicale ce se im
puneau, măsuri preventive şi de sancţionare a vinova
ţilor. ■ ....

— Toxiinfecţia alimentară care a avut loc datorită 
consumului de alimente de la cantina minei Barza, res
pectiv meniului de prânz din data de 21/ 09. 1993, com
pus din. varză călită cu pârjoale şi paste făinoase cu 
pesmet s-a datorat prezenţei în alimente a agenţilor pa
togeni Salmonella şi Proteus, probele de apă ‘recoltate 
din reţeaua minei prezentând toţi indicii de potabilitate.

— Cantina minei' -Barza funcţionează fără autoriza
ţ i  sanitară, datorită condiţiilor total necorespunzătoare 
igienico-sanitare, insuficienţei spaţiului frigorific şi ab
senţei apei calde menajere. în anii 1991, 1992, cât şi în 
acest an, ca urmare a controalelor efectuate, organele 
de' control ale I.P.S.M.P. au sesizat despre aceasta con
ducerea Sucursalei Miniere Barza — Brad, astfel j;

— Cu adresa 193/21. 03. 1993 au fost sesizate defi
cienţele constatate la cantină şi la sursa, proprie de apă. 
Cu toate acestea, prin procesul verbal nr. 342/21. 07. 1993, 
se constatau aceleaşi deficienţe, fapt pentru care s-au 
aplicat conducerii sucursalei miniere sancţiuni contra
venţionale. ;
■ N.R. Ce am mai putea adăuga la cele de mai sus 7 

Dacă unele din pasajele articolului au putut fi interpre
tate ca denigratoare la adresa activităţii organelor sa
nitare de control, -nu aceasta a fost intenţia noastră.

Dincolo de aceasta, însă, ne facem încă o dată da
toria de a atrage atenţia că strădaniile organelor sani
tare — oricât de operativ şi de Competent s-ar exercita 
ele —, nu sunt suficiente pentru evitarea unor îmbolnă
viri în masă, datorate neglijenţei unora.

Faptul că cele două cazuri de epidemii au fost pre
cedate de repetate atenţionări făcute de organele IPSMP 
conducerilor agenţilor economici' în cauză denunţă o gra- 
vă lipsă de autoritate a legislaţiei care stă la îndemâ
na organelor sanitare pentru a aplica în aceste cazuri; 
măsuri coercitive. Cu amenzi de 500 de lei'nu se va* 
mişca niciodată din Ioc lipsa de răspundere a unor ma
nageri. O îmbolnăvire 4n masă datorită* inconştienţei sau 
indolenţei unora trebuie tratată penal, ca un atentat îm
potriva vieţii. „C.L."

CONCURSUL DIN

n o t e

ABUZURI '

NESANCŢIONATE

La livada din Peşteana 
a S.C. P.P. Geoagiu s-au 
produs unele abuzuri să
vârşite de Opric Gruia,
Lăsconii Bety, Lăsconii 
Eugen şi Serafim Simio- 
nescu (afectând producţia 
de fructe de pe mai mult avea permis, iar dacă nu 
de 6 ha-n.n.) Cei amintiţi era oprit la timp de po 
îşi arogă unele drepturi îiţie... (V.N.)

cu forţa, fără ca organe
le iocaley '̂daşfci sesizate, 
să se implice în vreun 
fel pentru soluţionarea 
divergenţelor în spiritul 
legii. Cineva trebuie to
tuşi să o facă. (N.T.)

FĂRĂ PERMIS

Dacă tot nu avea nici 
o ocupaţie, Vasile Simi- 
onea din Vulcan s-a 
gândit să împrumute un 
autoturism şi s-a pus pe 
plimbare. Treabâ-i că nu

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE ţ 
A JUDEŢULUI HUNEDOARA (

Organizează Ia Deva, împreună cu PER-1 
COMEX S. A. Bucureşti? în perioada 1 no- i 
iembrie — 3 decembrie 1993, cursul „NEGO- 1 
CIEREA ŞI DERULAREA CONTRACTELOR / 
DE COMERŢ EXTERIOR». J

La absolvire se eliberează atestate recu- i 
noscute în baza Hotărârii Guvernului nr. \ 
739/1990. \

Înscrierile se fac la sediul Camerei de 
Comerţ şi Industrie din Deva, str. 1 De
cembrie, nr. 35, telefoane 61 29 24 ; 61 47 98. 

| : ; v ' 5 „ (827)
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INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI 
HUNEDOARA — DEVA

l

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
\ „DEVN." S.A. DEVA
ţ cu sediul în Deva, str. Dorobanţilor, nr. 32 A 
i Organizează licitaţie pentru trecerea în 
( locaţie de gestiune a autodubei frigorifice, cu 
/ nr. de circulaţie 31-HD-2654.

[ Licitaţia va avea loc în data de 4 noiem
brie 1993, ora 10, la sediul societăţii.

Înscrierile se pot face până la data de 1 
> noiembrie 1993.
1 Documentele cu privire la condiţiile de 
\ preluare în locaţie de gestiune pot fi consul-' 
\ tate la societate si la telefon 62 05 09. 
j (922139)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„MERCUR CORVINEX" S.A. 

H U N E D O A R A
A N U N Ţ A

i Organizarea în data de 8 noiembrie 1993, 
ora 10, la sediul societăţii, din P-ţa Libertăţii, 
nr. 16, a licitaţiei pentru închirierea urmă
toarelor spaţii comerciale: . . ,

•  complex „Brădet“ — str. Brădet, Hu
nedoara (trei spaţii comerciale)

•  spaţiul comercial situat in Complex 
„Păltiniş** — mag. 126, Hunedoara 

•  spaţiul comercial situat în Complexul 
eomercial din Teliuc (etaj)

•  două spaţii comerciale situate în Com
plex „Gamhrinus** (Olimp, Menaj); un 

: spaţiu; depozit (subsol sediu). 
Documentaţia pentru licitaţie jpoate fi 

procurată centracost Ia sediul societăţii.
Informaţii suplimentare se pot obţine la 

telefon 712136. ~
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7.

8.

1. FOGGIA
adversar puternic,

- 1
capabil de

ATALANTA -
Foggia este un 
rezultate bune îri deplasare.
CREMONESE — CAGLlARţ X
Oaspeţii sunt hotărâţi să nu piardă, ei venind 
după o înfrângere „acasă" (cu Napoli).
GENOA — PIACENZA t
Probabil că Genoa nu va pierde ocazia de a se 
depărta de zona retrogradării.
MILAN — JUVENTUS 1 x
Derby-ul etapei, însă este • greu de presupus că 
Milan va ceda.

5. NAFOU — LECCE 1
Creştem că în acest meci se va pune doar pro
blema scorului.

«. PARMA — REGGIANA I
Localnicii aşteaptă o victorie de la favoriţii

2.

4.

10.

11.

12.

13.

!____
lor.
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ROMA — LAZIO X 2
„Gazdele41 au evoluţii contradictorii pe teren 
propriu, iar experienţa din deplasare a „oaspe
ţilor" îşi va spune cuvântuL 
TORINO — SAMPDORIA v i X
Meci greu pentru gazde contra Sampdoriei — care 
vine după un eşec pe teren propriu în faţa . 
Romei.
UDINESE — INTER 2
Îndrăznim să credem că milanezii vor obţine 
victoria.
ACIREALE — ASCOLI x
Oaspeţii nu pierd in deplasare aşa uşor (insă nici 
nu prea câştigă).
ANCONA — CESENA 1 x 2
Meciul este deschis oricărui rezultat.
MODENA — VERONA x
Fiind un meci de mijlocul clasamentului, ambe
le echipe îşi vor vedea de treabă.
VICENZA — PADOVA x 2
Cu o mare experienţă în deplasare, padovanii nu 
vor avea mari probleme în „ciupirea" vreunui 
punct.

ORGANI ZEAZĂ 
Licitaţie pentru execuţia obiectivului de % 

investiţii: I
— SEDIU INSPECTORAT ŞCOLAR SI J 

CASA CORPULUI DIDACTIC DEVA. t  
Forma licitaţiei: publică deschisă, fără i 

precalificare. *
Obiectul licitaţiei: executarea lucrărilor j,: 

de construcţii şi instalaţii pentru obiectivul: Ţ 
•  Sediu Inspectorat Şcolar şi Casa Corpu- ş;

lui Didactic Deva. î.
Ordonator principal de credite: Ministe- | 

rul învăţământului. j
Investitor şi organizator: Inspectoratul |  

Şcolar al judeţului Hunedoara — Deva, cu L 
sediul în municipiul Deva, str. Gheorghe Ba- T 
riţiu, nr. 2, telefoane 61 33 15, 61 57 55. v

Finanţator: Banca Română de Dezvol- 
tare Deva. iîtv

Termen limită de depunere a ofertelor: „ 
• Ofertele se pot depune până la data de 15 I 

noiembrie 1993, ora 14, la sediul orgâni- vr 
zatorului. |

Deschiderea licitaţiei: data de 16 noiem- J 
brie 1993, ora 10. |

Documentele licitaţiei: se pot cumpăra |  
de la sediul organizatorului, începând cu data f  
de 19 octombrie 1993, contrasumei de 113 000 1 
lei/exemplar. (825) V

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI |  
HUNEDOARA -  DEVA f;
ORGANI ZEAZĂ I

Licitaţie pentru execuţia obiectivului de |  " 
investiţii: ' ' ■' î
^ - EXTINDERE LICEU TEORETIC |  

HUNEDOARA J
Forma licitaţiei: publică deschisă, fără |  

precalificare. 5
Obiectul licitaţiei: executarea lucrărilorI 

de construcţii şi instalaţii pentru obiectivul: j 
•: Extindere Liceu Teoretic Hunedoara. |

■ ■■■.. Ordonator principal de credite: Ministe- 1; 
rul învăţământului. f

Investitor şi organizator : Inspectoratul I 
Şcolar al judeţului Hunedoara — Deva, cu S 
sediul în municipiul Deva, str. Gheorgfae Ba- |  
riţiu, nr. 2, telefoane 61 33 15, 61 57 55. j'

Finanţator : Banca Română de Dezvol- ţ  
tare Deva. 5;

Termen limită de depunere a ofertelor: 1 
• Ofertele se pot depune până la data de 16* 

noiembrie 1993, ora 14, la sediul organi- 1  
zatorului. . /

Deschiderea licitaţiei: data de 17 noiem-p 
l»ie 1993, ora 10.

Documentele licitaţiei: se pot cumpăra 
de la sediul organizatorului, începând cu data £ 
de 19 octombrte 1993, contrasumei de 92 000 
lei/exemplar. v (824) J1

4*

i i  
i ! 
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S.C. „VANIC-PRESTCOM" S.R.L. .. 
S I MERI A

EXECUTA:
—i construcţii civile
— finisaje interioare şi exte/ioare
— montat parchet, gresie şi faianţă 
Toate lucrările se execută şi cu materia

lele firmei.
Informaţii la~ telefon 095/660366, zilnic 

între orele 19—21. (823)

U.M. CUGIR
Organizează licitaţie publică in ultima joie, j 

ora 12, din fiecare lună a anului curent, pen-j 
tru vânzarea de mijloace fixe şi închirierea! 
spaţiilor disponibile rămase de Ia licitaţia j 
precedentă;

La licitaţia următoare, care va avea Ioc [ 
joi, 28. X. 1993, se licitează şi motoscuteref 
din dotarea „SERVICELOR** din ţară a U. M. Jţ 
Cugir. |

Informaţii suplimentare se pot primi zii- ? 
nic, între orele 9—15, de Ia Serv. Mecano-| 
Energetic, telefon 096/752420, int. 160 sau j 
096/753231, (826) J
â ammm a



VANZAR1-
CUMPARAR1

•  Vând apartament patru 
cântare. Telefon 629130, du- 
p l .ora 15.

•  Vând 2 maşini de cusut 
ev pedală „Kaiser”, cap ma
re $1 câp mic. Preţ .avan
tajos. Informaţii la ţel. 
613964. ' (1060281)

•  Vând struguri pentru 
vin, tel. nr. 625607 sau 
616986. după ora 15.

i (1060276)

»  Vând Fiat Regata Tur- 
ţxjds, fabricaţie 1987, tnl- 
cipbuz Mitsubishi L 300, 
1980, stare foarte bană, W- 
iriptrieulat. Tel. 615361.

“  <1060275)
r ;■» » ' ,v\
W Vând butelie aragaz, 

ăţii 618346. (1060274)

Vând set motor Dâcia 
13b0. ţip Borgo, 65198 lei, 
garanţie 6 luni şi elemen
te' caroserie Dacia (feţe, u$i, 
aripi etc.). pe bază der co
mandă. Relaţii tel. 662715.

r  ■ (1060271)

|» Vând 1500 mp intra
vilan ţa Şoseaua Naţională 
Sfineria — 40 DM/mp. Tel. 
66Î348. (1060272)

> Vând Audi 80; «isiîtHriâ- 
trţculat, stare de funcţiona
r i  tel. 650223. (1060270)

•  Vând struguri pentru 
vin, negri, Veţel, nr. 125, 
Ştfefan. Sofia. (1060284)

ll Vând făină de grâu, 
950 leiiTcg, tel. 333204.

i . ■ •• ,y
il Vând motoeositoare 

„Carpatina”, preţ negocia
bil Informaţii după orele 
18; ţel 615279, Deva.

(1060258)
•  Vând 0,5 h'a pădure, 

1,16 ha pământ arabil. In-

(1060260)

Vând grădină cu li vă- . 
dă 3000• mp. Simeria Ve- 

■■ che. preţ negociabil. Infor
maţii Simeria Veche, 
661794 ; Braşov 092/121553. ,

(922559)

•  Vând motor electric 380 
V, 3.5 kW. preţ 45 000. bl. 
22, sc. Ii. ap. 40, str. Aleea 
Romanilor, loc. Deva.

(922600)

•  S.C. Transeom S.A.,
cu sediul în Hunedoara, str. 
Rotarilor 140. tel. 712834, 
anunţă vânzarea prin lici
taţie în data cte 27. X. 1993 
a următoarelor autovehicu
le : autoturism Dacia break ; 
camion SR 113 ; autobas
culantă RABD — 16 to. re
morcă 5 to.. (1060278)

•  Vând SRO 5 to. motor 
(U 650). Tel. 619070. -

(1060258)
•  Vând struguri,^ canti

tate mare. Nica Comei, Vi
ţel, nr. 151. (922582)

•  Vând autobuz SETRA, 
stare perfectă. Informaţii 
tel. 617314, după ora 20.

(922538)
•  Cumpăr garsonieră. Nu 

pretind eliberarea imediată 
sau chirie. Tel. 611916.

(922592)
•  S.C. 21 Impex SRL Deva 

achiziţionează prin maga
zinul său din Deva, str. Li
bertăţii, bL 4, mărfuri to 
regim de consignaţie (cb- 
mision 10—15 la sută).

(922462)
•  Vând convenabil, . uti

laje carmangerie. Informa
ţii tel. 712339, după ora 16.

(922228)
•  Vând antenă satelit,

completă, cu montură po
lară. Tel. 721279. 716438.

(922228).
•  Vând Opel Record, ber-. 

lină, pentru piese, stare 
bună. 627908, 61417(1.

' (1060298)
•  Vând garsonieră con

fort 1, semimobilată, tn 
Geoagiu-Băi. Tel. 648100 (cu 
Eugen). (1060299)

• ,• Vând 2 biciclete „Pe-
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Vă aşteptăm, deci, la Devâ, 
telefon 095 — 623717.

SX. INFOMIN S-A- DEVA

Organizează In dota de 28 octombrie 1993 
concurs pentru ocuparea a

. ■  2 posturi de anaiîşti-programatori. 
Condiţii de înscriere:
— absolvenţi ai facultăţii de matematică- 

Informatică sau cibernetică economică. 
Informaţii ia telefon 61 39 15.

(922109)

gas” «pi« -Deva tel. 616590, 
după ora 20. ,■

PfEHDFRI
•  Pierdut carnet şomer 

pe numele Covaci Simina. 
Se declară nul. (1060269)

;• Pierdut Coeker Spaniei 
— auriu, găsitorului bună 
recompensă. Tel. Ocolul 
silvic Ilia — 624979, după 
ora 16. (1060266)

ÎNCHIRIERI

•  Ofer de închiriat, ur
gent, garsonieră, central 
Deva Tel. 619098. (1080283)

•  închiriez spaţiu depo
zit en gros, vând poartă me
talică şi cetârne. Informa
ţii 661438. (1060289)

•  Triste gânduri în
soţesc .^astăzi, g l . octom-. 
b r i i le » .
câ»d. e ş g f tm r  imhm':- 
noi cel ce ne-a fost 
drag
GUEORGHE DOGON
din Zdrapţi. Dragostea 
noastră să-ţi vegheze 
somnul de veci. Fa
milia. .‘(1060263)

DECESE

DIVERSE

•  Solicităm 1000 DM îm
prumut pentru patru luni, 
cu dobândă 30 %, acte no
tariat sau avocat Telefon 
629714. (1060262)

V SCHIMBURI
De locuinţe

•  Schimb apartament 2 
camere cu garsonieră. De
va, tel 628071.

COMEMORĂRI

m Dacă moartea nu-1 ră
pea acum 12 ani, astăzi dra
gii! nostru

POPA ALEXANDRU 
ar fi împlinit 70 de ani.

Gânduri pioase, de recu
noştinţă îi vor purta mereu 
soţia, fiicele, nepoatele şi 
ginerii.

•  Soţia Maria şi co
piii Nelu, Radu şi Cos
te!, cu nurorile Geta, 
Dana şl Sorina, nepoţii 
Alexandru şi Bianca 
anunţă cu sufletele sfâ
şiate de durere dispa
riţia fulgerătoare a ce
lui care a fost cel mai 
bun şi iubitor tată şi 
soţ

HRISTACHE
AVRAMESCU

Tată drag vei ră
mâne oglinda sufletu
lui nostru cât vom trăi. 
înhumarea, joi. 21 oc
tombrie,: ora 13. — ci
mitirul din comuna V i - r  

lişoara. Dumnezeu să-l 
odihnească în paeftt

•  Mulţumesc din su
flet celor care au fost 
alături de mine în cli
pele dureroasei despăr
ţiri de scumpa mea 
marnă
ILEANA VAGAUN 

şi au eondus-o pe ul
timul său drum. flori
na Purece. (1060295)

IMPORTANT PENTRU CITITORI
Ziarul nostru publică programele de tele

viziune pentru săptămâna viitoare în felul ur
mător :

■  Miercuri si vineri — T.V. SATELIT
■  Sâmbătă — SAPTAMANA LA TV (pro

gramele i şi n).
Reamintim eă abonamentele la ziarul nos

tru pentru luna noiembrie pot fi făcute până Ia 
28 octombrie a.c. Preţul abonamentului: 450 Ici 
+ taxele poştale.

Creşterea costului abonamentului se dato
rează majorării preţului hârtiei şi a tarifelor de 
editare.

Sperăm că cititorii vor înţelege această mă
sură şi vor fi in continuare alături de ziarul 
nostru.

1

PROGRAMUL PLĂŢILOR INCADRUL 
SISTEMULUI DE ÎNTRAJUTORARE

1 joi, 21 octombrie — chitanţele tw. 

1251—1447

•  vineri, 22 octombrie -  chitanţele 
1448-1491.

nr.

Precizam ca circuitul nostru de întrajuto
rare asigura câştiguri de 8 ori suma depusa. 
Depunerea minimă -  10 000 lei. Plata după 
8 luni.

Plăţile se efectuează la Hanul „Bii* 
cura" din Haţeg.

i i
ii

*4 : w

!

SG..
Deva, str, A. Vtaicu, nr, 19

Şoeietatea Comercială 
„Pălării Cristlna* Deva, 
str. Aurel Vlaicu, nr. 19, 
telefon 615964, angajează * 
comisvoiajor, cunoscător 
de limbă bulgară, pentru 
tranzacţii comerciale petei
ritoriu! bulgar.

Cheltuielile de deplasare pe teritoriu) 
Bulgariei vor fi decontate in valută 
convertibilă. (922124)

UNITĂŢILE AGROMEC DIN JUDEŢ 
Anunţă intenţia de majorare a tarifelor pea- 

tril lucrările agricole mecanizate, NUMAI cu 
influenţa dată de creşterea preţului la carbu
ranţi. ’ (922144)

SOCIETATE DE CONSTRUCŢII-MONTAJ 
DEVA

Angajează
•  Muncitori necalifieaţi pentru calificare 

prin cursuri Ia locul de muncă in meseriile (dul
gheri, tâmplari, parchetari, zidari, faianţari, mo
zaicar», zugravi).
De preferinţă bărbaţi — vârsta 18—35 ani.

•  Dulgheri, zidari, mozaicari.
' •  Muncitori necalificaţi — bărbaţi. 

Informaţii la telefon 611454 — Deva, intre 
orele 10—12 si 18—20.

CAMERA DE COMERŢ Şl INDUSTRIE 
A JUDEŢULUI HUNEDOARA

împreună cu
S.C. METROMOBILA SR.L. Deva 
Anunţă că se inaugurează Ia Sintuhalm, nr. 

31, începând ctf data de 24. 10* 1993. -
SALONUL MOBILEI: :
Participă o serie de firme prestigioase pro

ducătoare de‘ mobilă corp, mic mobilier, mobilă 
de bucătărie .corpuri de iluminat.

Manifestarea va avea un caracter perma
nent, dorind să dea posibilitatea prezentării şi 
desfacerii, în condiţii superioare, a produselor 
de mobilier şi corpuri-de Iluminat.  ̂ (822)

DIN PARTEA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI 
D E V A

Rugăm toţi locuitorii să participe la acţiu
nile de curăţare şi amenajare a zonelor verzi 
din vecinătatea imobilelor de locuit, la efectua
rea toaletei de toamnă a municipiului.

Resturile vegetale, crengile, hârtiile şi tot 
ceea ce. rezultă in timpul acţiunilor 'rugăm să 
lie depozitate pe platformele de gunoi şi NU IN 
CONTAINERELE DE COLECTAREA GUNOIU
LUI, pentru a nu îngreuna ridicarea şi transpor
tarea acestora.

S-C. „EUROMARKET“ ORAŞTIE 
str. Gh. Bariţiu, nr. 1

vinde: .......
•  CASE DE MARCAT „ROYAL“
•  televizoare color „NEI“ (diagonala 5) 

cm, 90 programe memorabile, telecomandă, 3 1 
ani garanţie — preţ 418 500 Ici; diagonala 54* 
cm cu teletext — preţ 492 000 lei.

•  ARAGAZE, FRIGIDERE, CONGELA
TOARE, CUPTOARE CU MICROUNDE şl alte 
produse electrocasnice. (922143)

S.C. „VANKr-PRESTCOM- S.R.L. 
S I M E R I A

PRODUCĂTOR DIRECT 
L I V R E A Z Ă :
•  LAVETE de protecţia muncii din tifon 

şi bumbac, ţesute şl cusute. 
Informaţii la telefon 095/660369, zilnic 

între orele 19—21. $623)
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