
Colocviul cu tema „Reforma sistemului 
de asistenţă socială"

Marţi, la Deva, în saia 
mică de şedinţe a Consi
liului municipal, a avut loc 
colocviul cu tema „Reforma 
sistemului de asistenţă so
cială — preocupări şi so
luţii actuale şi de perspec
tivă. Modalităţi concrete de 
realizare a reformei In ju
deţul Hunedoara". OrganL 
zat de Direcţia de Asistenţă 
Socială a Ministerului Mun
cii şl Protecţiei Sociale şi 
de Oficiul de Asistenţă So
cială din cadrul Direcţiei

Muncii şi Protecţiei Sociale 
a judeţului Hunedoara, co
locviul s-a bucurat de o
prestigioasă participare: din 
partea Băncii Mondiale dna

Lucrarea „Cartea Albă", 
întocmită de o echipă a 
M.M.P.S., cu consultanţă din 
partea Băncii Mondiale, a 
constituit principala pro-

La Deva — o prestigioasă manifestare

An ne Arthur, coordonator 
al Programului Pilot de Re
formă a Asistenţei Sociale,- 
prefectul judeţului, dl. ing. 
Georgel Răican şi preşedin
tele Consiliului _ judeţean» 
dl. ing. Costel Alte.

blemă aflată In dezbaterea 
^participanţilor. DL" Sorin 

Boteza tu (din partea Mi
nisterului Muncii şi Pro
tecţiei Sociale) a prezentat 
Programul Experimental de 
Reformă a Asistenţei So

ciale, în calitate ele coor
donator al acestuia.

Au fost audiate cu in
teres aspecte ale aplicării 
practice a programului, în 
cadrul consiliilor locale 

Deva, Brad, Orăşţioara de 
SUs şi Sântămăria Orlea, 
ca şi problemele privind 
relaţia unităţi sanitare — 
unităţi de ocrotire, despre 
care au vorbit medicii pre
zenţi la această acţiune. 
(E .s .)

FORŢEI DE MUNCĂ!
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•  Au trecut 328 d e !

♦ zile din an; au mai ră-*
l mas 37; ?
f •  Sf. Mc. e c a t e r in a ; 
I şi MERCURIE; i
r •  1814. S-a născut)
♦ MATEI MILLO (m. | 
11896), actor şi autor dra- *
♦ matic român, creatorul *
I primei operete româneşti. 
} („Baba Ilarca"); : j
7 •  1863. S-a născut I
♦ IO AN C ANTACUZINO j 
l(m. 1934), medic şi bac- * 
fteriolog ţ-omân. Interne.* 
t ietorul Institutului de * 
■f seruri şi vaccinuri din l 
f Bucureşti, fondatorul j
♦  şcolii româneşti moderne* 
J de microbiologic şi me- *
♦ dicină .... experimentală; * 
f •  1885. A murit Gr.« 
ţ ALEXANDRESCU (n. I
♦  1814), scriitor. A publi. j
♦  cat meditaţii şi elegii* 
î romantice, fabule, proză,*
I culegeri de folclor; *

i* •  1893. S-a născut ac-*
torul NICOLAE BALTA-j 
ŢEANU (m. 19561. Ro-| 

i  Iurl de compoziţie şi ţ 
I.dramă (-.Tartuffe", „Hagi* 
^ Tudose"). *

»f l
“  \

IN SPRIJINUL 
CONTABILILOR

„1. Explicit — Conta- 1

Ibilitate fără profesor", * -  j - j - j - j - j - j - j -  j —

La Casa de Cultură De- Şi dacă probele de isto- ţ 
va, in organizarea desă- rie şi literatură română i 
vârşită a Inspectoratului au generat reacţii diverse J 
Şcolar Judeţean Hune- ale publicului, proba a r -y  
doara, s-a desfăşurat faza tistică a fiecărui liceu a 4 
pe licee a tradiţionalei ridicat sala în picioare. 1 
manifestări cultural-artis- Evident, sarcina mem- ! 
tice „Epopeea Marii U- brilor juriului nu a fost ţ 
niri". La start s-au aii- uşoară. Şi totuşi, după i 
niat opt licee reprezen- două ore pline, domnii > 
tative pentru municipiul Gheorghe Cândea, Ioan ţ 
Deva: Liceul Sportiv,' Li- Sterea, V. Băneasă, Vio- 1 
ceul „Traian", Liceul E- rel Manolescu, Vasile ? 
nergetic, Şcoala Normală, Botă, Tiberiu Nicula, Gli- } 
Liceul „Decebal", Grupul gor Haşa au stabilit câş-ţ 
Şcolar de Construcţii, Li- tigătorul acestei ediţii în t 
ceul Auto şi Grupul Şco- echipajul Şcolii Normale * 
iar de Chimie. „Sabin Drăgoi“. Feliei- ţ

Şase întrebări de istorie ţările noastre! Locurile i 
(legate tematic de mo- doi şi trei au revenit Li- < 
mentele 1 Noiembrie 1599, ceului Auto şi, respectiv,. 
24 Ianuarie 1859 şi 1 De- Liceului „Traian". Grupul » 
cembrie 1918) şi . patru Şcolar de Construcţii a ) 
întrebări de literatură (vi- primit o menţiune spe- 
zând creaţiile lui O. cială. „Clubul elevilor" 
Goga, V. Alecsandri şi D. Deva'' a premiat meri- 
Bolintineanu) au repre- tuoşii câştigători. Sinte- 
zentat tot atâtea momente tizând atmosfera neritai- 
de frumoasă şi incitantă pomenită şi valoarea con- 
dispută pentru reprezen- curenţilor, cităm cuvintele 
tanţii fiecărui liceu... Dar dlui inspector şcolar, Ioan 
şi dispute încinse şi pă- Sterea:... „S-a creat o e- 
timaşe între susţinătorii mulaţie In şcoli legat de 
celor opt echipaje! Şi ce evenimentul de la 1 De- 
minunat e faptul că, „di- cembrie...* După foarte 
rijate" (nu manipulate!) mult timp, participanţii şi 
excelent (şi de această spectatorii au trăit mo
dală!) de dl. prof. Viorel mente de adevărată emo- 
Manolescu (prezentatorul ţie patriotică*... 
concursului), galeriile au 
creat acel cadru atât de RÂUL MIHAI,

propice marilor concursuri. elev

I%

! După proiectul j— pilot de restructurare economică J 
! regională integrată în care este antrenat şi judeţul 2 
I nostru, alături de al te trei judeţe din; Transilvania, I 
* PHARE ne acordă din nou atenţie. ' J
I  Cum am mai informat, in judeţul nostru şi-a în- |  
« ceput activitatea firma daneză de consultanţă Kowi * 
I — Consult Ea este antrenată tot în realizarea unui I 
; proiect — pilot privind reconversiunea forţei de «

1 muncă. '. ■ •>
Dnii Jesper Karup Andersen şi Jens Bech An- J 

I derson — cei doi conducători ai proiectului pentru i 
I România, au preferat judeţul Hunedoara ca pilot pen- I 
î tru iniţierea şi fundamentarea lui, datorită structurii for- 2 
I ţel sale de muncă, majoritară in sectoare de producţiei 
* energofage, care necesită restructurări fundamentale. J 
I Programul — pilot antrenează în realizarea lui J 
« nu doar firma daneză — care va acorda, in contul * 
I fondurilor PHARE, consultanţă in fundamentare — I 
J ci mai cu seamă sindicatele, patronatul, societăţi co- :

Imerciale şi regii autonome din sfera serviciilor sau I 
a producţiei de bunuri de consum şi, evident, insti-î

I* tuţtile administraţiei, de la nivelul judeţului şi loca- |  
litâţilor. > J

J Problemele care se pun in cadrul acestui proiect I 
I — parte integrantă, a programului de restructurare a * 
«industriei româneşti nu sunt nici simple, nici uşoare. |  
I Către ce sectoare de activitate se va orienta forţa de J 
J muncă reconvertită? Sunt aceste sectoare pregătt |  

să o preia? Preluarea necesită eforturi de investiţii. * 
J Sunt ele capabile să le facă? j

1 Acţiunea, după părerea dniior Jesper şi Jens, pune |  
probleme de reprezentare în ceea ce priveşte respon- J 

I sabilităţile în înfăptuirea proiectului, implicând de- |  
* cislv patronatul şi sindicatele. *
I Finanţarea proiectului de consultanţă se face prin I 
* PHARE, dar reconVersiunea forţei de muncă presupune * 
■  cheltuieli mult mai mari decât aceasta. Ele revin, e- I 
I vident, părţii române şi problema suportării acestora J 
J încă nu este clarificată.
|  Am dori să atragem atenţia asupra unui amă- I 

<jTr,A ? nunt care nu-i deloc lipsit de importanţă şi care de- 2 
?  I fine«te stilui de muncă al unor organe, indiferent din [
(1 decembrie), la a “ J ce „ogradă* vin ele. întâlnirea de la prefectură, cu *
săptămâna/ de pe ^Tradi I care a debutat prezenţa in judeţ a specialiştilor da- |
S a p i u m a n c U  U C  p e  S l i a C w l  V n a v i  o v r i i f  p ! m n m a n f n  r i n  « n e r t C M *  r l n n X  h ««  n U i n *  .

Gh. Bariţiu din Deva, s-a 
organizat un simpozion cu

“ ■ ‘ ‘ ...................................................................................... .......... «

I
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In cadrul manifestărilor 
premergătoare Zilei Mon-

nezi.

tema : „Pericolul maladiei 
SIDA ; manifestări clinice, 
măsuri de prevenire ge-

a avut şi momente de suspans, dacă nu chiar » 
i penibile. Organele judeţene ale administraţiei au fost I 
I luate pur şi simplu prin surprindere, n u , doar de *
I acest proiect, ci însăşi de prezenţa specialiştilor da- j  
I nezi în judeţ, ceea ce ne face să ne punem serioase * 
î semne -de întrebare despre modul cum circulă la noi j 
I informaţia. Nu e cazul să definim aici vinovăţii pen- I 
♦ tru această situaţie, dar asemenea episoade trebuie J 
|  să-i pună pe gânduri pe unii. |

I___________________  I

• autor Dumitru Scutaru, şi >

I „Soluţii practice pentru I 
societăţile comerciale cu [ 

|  capital privat" (2./1993) |  
|  sunt două lucrări foarte * 
* preţioase pentru activi- |  
|  tatea de contabilitate. * 
* Ambele lucrări aparţin I 
I seriei „Infolex* şi sunt J 
2 realizate de Editura E- j 
|  cocomsulţ. Prima, în I 
|  cuvântul către cititori, * 
* precizează că noţiunile |  
I de contabilitate nu sunt J 
* suficiente, fiind obliga- |  
j torie „temeinica şi per- « 
I manenta cunoaştere a “ 
[ legislaţiei în vigoare*. ♦  
|  Aceluiaşi adevăr i se j 
« conformează şi cea de-a « 
I doua lucrare, care poartă 1 

« pe coperta interioară * 
I subtitlul „Buletin dc do- |  
2 comentare legislativ-e- < 
|  conomlc". (V.R.) j

nerală şi individuală*. Dr. 
Doina Popescu, medic co. 
ordonator, a vorbit pe în
ţelesul părinţilor (din pă
cate puţini prezenţi) şi 

'personalului unităţii, despre 
pericolul infectării cu 
virusul HIV, despre boaia 
SIDA, numită „ciuma se
colului XX“, care, odată 

instalată, nu există cale 
de a o stăvili. Celor pre
zenţi li s-a făcut dovada 
că micuţii orfani sau a- 
bandonaţi, aduşi aici din 
alte centre de ocrotire, au 
.fost testaţi şi rezultatul 
pentru fiecare este HIV- 
negativ.

Secvenţele de pe casete
le video, prezentate de 
dna Elis Gaură, de la 
Laboratorul de educaţie 
pentru sănătate, au infor
mat despre căile de trans
mitere a virusului, despre 
măsurile de prevenire, în
tre care fidelitatea parte
nerilor - rămâne cea mai 
importantă, (E, S.).

SESIUNEA DE COMUNICĂRI A MUZEULUI 
JUDEŢEAN

Vineri, 26 noiembrie a.c., ora 10, în sala festivă a 
Prefecturii, după prezentarea cuvintelor de salut, va 
avea loc lansarea cărţii semnate de dr. Victor Şuiaga: 
„Hunedorenii ia Marea Unire". In continuare va avea 
loc vernisajul expoziţiei „Sticla transilvăneană (sec. 
XVII—XX" de la Secţia de Artă a Muzeului Jude
ţean. In incinta Muzeului Judeţean se mai deschide 
expoziţia de documente privind actul de la 1 Decem
brie 1918. Vineri după-masa şi sâmbătă se vor des
făşura lucrările în plen şi pe secţiuni aie sesiunii. 
(MJJ.)
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i/qa fie  z?
_ Nu mă supără faotul că m-ai vândut, ci 

preţul: făceam mai i&ult.

I

•  DOMNII Dr. VICTOR I. ŞU
IAGA ŞI RADU CIOBANU — 
CETĂŢENI DE ONOARE Al 
MUNICIPIULUI DEVA. întrunit 
marţi, 23 noiembrie a.c., în şe
dinţă ordinară, Consiliul muni
cipiului Deva a hotărât să acorde 
domnilor Dr. Victor I. Şuiaga, 
istoric şi publicist, participant la 
Marea Adunare dg la Alba Iulia 
din 1 Decembrie 1918, şi Radu 
Ciobanu, scriitor, membru al U- 
niunii Scriitorilor din România, 
colaborator al presei cotidiene şl 
periodice, titlul de.„Cetăţean de

Onoare al Municipiului Deva*. 
(Tr.B.)

•  „UNIREA IN LITERATU
RA* a fost tema expunerii rea
lizate de elevul Flaviu Tocuţ în 
cadrul unei manifestări dedicate 
zilei de 1 Decembrie. Activitatea 
elevilor clasei a VlII-a de la 
Şcoala Generală' Certej a mai 
cuprins un concurs şi un montaj 
literar pe aceeaşi temă. (V.R.)

•  CONFERINŢA. Sâmbătă, 27 
noiembrie a.c., ora 1 0 , la sediul 
P.N.Ţ.C.D. din Deva, str. 1 De
cembrie, nr. 30 (fostul Palat Ad
ministrativ, etaj I), va avea loc 
Conferinţa judeţeană a Alianţei 
Civice. (D.G.)

•  CINE REPARA ŞCOALA? 
Mai mulţi părinţi ai elevilor de

la Şcoala Nr. 2 din GUrabarza 
ne-au semnalat faptul că prin 
acoperişul şcolii, datorită ţiglelor 
sparte, pătrunde apa. Demersurile 
la forurile judeţene — Prefec
tură, Consiliul judeţean, Inspec
toratul şcolar au rămas fără nici 
un ecou. Şi totuşi, cine repară 
şcoala acum, în pragul iernii? 
(C.P.)

•  REPARAŢIE CAPITALA. La 
dispensarul uman din comuna 
Luncoiu^de Jos se efectuează re
paraţia capitală. Reparaţii la a- 
coperiş şi tencuielile exterioare se 
execută şi la căminul cultural din 
Luncoiu de Sus. De menţionat că 
lucrările respective se efectuează 
de către meseriaşii din comună. 
(Tr.B.)

•  RESTANŢELE din Divizia 
Naţională la fotbal, disputate 
ieri, s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Steaua — Gloria Bis
triţ-. 2—1; : Dina mo — Petrolul
3— Inter Sibiu — U.T.A. 3—1' 
(S.C.)

0  FARA PERDELE. Nu puţine 
sunt vagoanele care circulă pe 
calea ferată fără perdele Una 
dintre cauze ar fi că se fură. 
Chiar de lucrători din C.F.R. 
Aşa ceva au făcut şi Silvia Pîr- 
lău, muncitoare la Remiza de 
locomotive Brad şi Viorel An- 
caş. mecanic de locomotivă ia 
Gurahonţ. Valoarea perdelelor 
furate de cei doi este de 41900 
lei. (V.N.)
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Constituirea naţiunii şi 
potenţarea conştiinţei na
ţionale s-a accelerat şi 
desăvârşit în timpul re
voluţiilor din 1848—1849, 
Intr-un moment-când pe 
plan european se petre
ceau Însemnate prefaceri 
politice, economice, so. 
dale şi culturale. Acum 
se va depăşi stadiul aspi
raţiilor de unitate cultu
rală şi politică. Cu dece
niul al patrulea al sec. 
XIX se declanşează o 
«ouă etapă a încercărilor 
de realizare a u m ilii  po
litice intr-un singur stat 
'naţional ca o necesitate 
obiectivă, ca urmare a 
dezvoltării comunităţii e. 
conomice, a unităţii cul
turale tot mai strânse, a 
necesităţii politice, toate 
alcătuind imperativul de 
unire într-un singur stat 
a părţilor răzleţite ale 
naţiunii.

In febra desfăşurării 
precipitate a evenimente
lo r  din acea „primăvară 
a popoarelor", patrioţii ro
mâni n-au neglijat nici 
însemnătatea programului 

. unitar şi nici importanţa 
desfăşurării sincronice a 

j acţiunilor. Amândouă a. 
ceste aspecte au fost dez
bătute şi schiţate în nu
meroase întruniri de la 
Paris şi în drumul spre 
patrie a tineretului. Pri
mul aspect însuma cele 
două chestiuni primor- 

, dialc ale vremii: desfiin
ţarea şerbiei şi înfăptui
rea unităţii naţionale. Cel 
de-al doilea presupunea 
dezlănţuirea simultană şi 
colaborarea strânsă din
tre. mişcări. - -

Desfăşurarea evenimen
telor nu a permiş reali
zarea acestor planuri.- Miş
cările revoluţionare- din 

Moldova, Ţara Românească

şi Transilvania nu --au 
izbucnit in acelaşi timp, 
cl cu o decalare între ele 
de câteva luni. Dar, cu 
toate acestea, ideile de 
bază ale unirii au fost 

' prezente în programele re
voluţionarilor din cele 3 
ţări române. Deşi mişca, 
rea revoluţionară din 
Moldova din martie 1848 
a fost repede înăbuşită, 
datorită slabei pregătiri, 
revoluţionarii moldoveni 
vor participa la eveni
mentele din Ţara Româ-

TREI SFERTURI DE 
VEAC DE LA UNIREA 

CEA MARE

nească şi Transilvania. De 
asemenea, revoluţionarii 
munteni se gândeau la a- 
tragerea bănăţenilor, tran
silvănenilor şi bucovineni
lor spre a se coordona cu 
revoluţia din Ţară Ro
mânească. Corespondenţa 
dintre N. Bălcescu, Efti- 
mie Murgu şl A.T. La- 
urian atestă această o- 
rientare. Prezenţa mol
dovenilor şi a unor mun
teni la Adunarea de la 
Blaj din 3/15 mai 1848 
avea aceeaşi semnificaţie. 
Adunarea de lo Blaj a 
fost o manifestare fără 
precedent prin maturita
tea dovedită în cumpă
nirea lucrurilor şi prin 
hotărârile luate: o viaţă 
omenoasă pe seama mul
ţimilor oprimate, drep
turi naţionale pentru po
porul român, unirea po
litică într-un singur stat 
a provinciilor româneşti, 
cerută de mulţimile adu
nate Pe Câmpia Liber
tăţii, carte declarau : „Noi 
vrem să ne unim cu ţara“.

Dorinţa de unire a ro-

DE LA 1848!
rtiânilor într-un singur 
stat tiu era specifică' nu
mai intelectualilor. Ea era 
împărtăşită şi de oamenii 
simpli, din popor. Cei de 
pe Târnave, de pildă, spu. 
neau bă vor să se u- 
nească cn Ţara Româ
nească* Cei din Lechinţa . 
de Mureş, refuzând util-1 
rea Transilvaniei cu U n- j 
garia .afirmau că se U- ■ 
nesc cu Ţaţa Rotaâneaaă I 
şi Moldova. Preoţii din ! 
Almaşu Mare (Hune-1 
doara) şi Mădăraşu d e ; 
Câmpie (Cluj) declarau, cu | 
glas tare, că Ardealul de < 
acum nu mai e Ardeal, i 
ci România.

Pentru susţinerea aces- | 
tor idei generoase, mulţi < 
intelectuali români edi-1 
tează ziare cu nume sim- , 
bolice ca „Dacoromania" I 
la Cernăuţi, „Poporul su- ] 
veran" şi „Pruncul ro-i 
mân" la Bucureşti şi al- I 
tele. Cel care a înţeles celj 
mai profund sarcihile re- I 
voluţiei democratice a fost' 
Nicolae Bălcescu, care a | 
militat pentru organizarea . 
unei armate naţionale, I 
pentru unirea tuturor for- J 
ţelor revoluţionare din 
ţările române şi din ju-1 
rul acestora. A.T. Lau- j 
rian propunea in iulie I 
1848 lui Bălcescu organi- j 
zarea urnii congres gene- | 
ral al tuturor românilor, • 
idee susţinută şi de Si- I 
mion Bărnuţiu. ,

Ziarele revoluţiei mun-I 
tene adresează chemări , 
moldovenilor şi transilvă- I 
nenilor la revoluţie şi la | 
unire, în interesai comap j 
pentru ca întreaga „na- I 
ţiune română să alcătu- j 
iască un singur stat, Ro- | 
mânia, liberă cu desăvâr- 1 
şire, marc şi puternică". |

Prof. DUMITRU BARNA 1

Ignoranţii
Gara, autogara rămân-, 

prin definiţie, porţile dte 
intrare în oricare aglome
rare, urbană. Simţul, dar 
mai ales mâna gospodarii, 
lui se cunoaşte de la in
trare, spune un vechi pro
verb românesc. Dar cum 
reversul nu mai surprinde 
pe nimeni, precum în zi
cala „cine fură azi un ou 
e un bou", ne-am oprit, 
într-una din dimineţile 
trecute, în autogara Deva. 
Aerul proaspăt al dimine
ţii se îmbina cu cel al 
interiorului, dând o notă 
civilizată şi de bun venit 
călătorilor. Spre regretul 
omului care zăboveşte mai 
mult timp la răscruce de 
drumuri, truda gospodaru
lui este ignorată de pseu. 
docivilizaţi, care, aciuin- 
du-se pe la colţuri; sau 
unii după alţii, aruncă 
resturi ide fructe, hârtii etc., 
fumează, fără a mai ţine 
seama de faptul că acest 
„sport" este interzis în 
autogară.

Nu ne-am propus să con
tabilizăm de câte ori se 
mătură In aceste locuri sau 
câte coşuri de gunoi se 
strâng zilnic, deşi n-ar fi 
lipsit de interes acest lu
cru, ci de a reamintii 
acelor necivilizaţi eă e 
timpul să se schimbe „ano
timpul".

CORNEL POENA»
A W W W V W W W W i'i

SPAŢIU SUPUS 
DEGRADĂRII

în O.M., Hunedoara, e- 
xista cândva o creşă care 
aparţinea Spitalului mu
nicipal. Era o clădire 
nouă, modernă ; acum este 
părăsită şi se degradează 
văzând cu ochii. S-au spart 
uşi, geamuri, s-a deterio
rat tavanul, plouă prin 
crăpături. Păcat. Conduce
rea spitalului ar accepta 
s-o închirieze unui între
prinzător care să deschidă 
acolo o activitate cu cău
tare. Se găseşte cineva? (E.S j

„Strigăte din singurătate-'

Politica 
fi privatizare
Filialele judeţene ale for

maţiilor politice s-au stră
duit cu multă insistenţă să 
obţină sedii* unde să-şi ţi
nă documentele, să-şi insta
leze telefon, să se adune 
membrii din când în când 
ş.a. Şi au reuşit primind 
câte o cameră-două sau mai 
multe. Ei bine, de o vreme 
cu aceste sedii se întâmplă 
un fenomen — adică se 
privatizează. Propriu-zis a- 
cestea devin sau au deve
nit deja sedii ale unor 
asociaţii particulare. Aşa 
de pildă, în sediul P.£>. 
(F.S.N.) s-au aciuat, cu â- 
cordul comitetului director, 
vreo două-trei firme pri
vate, cele trei camere de 
care dispune filiala P.N.L, 
găzduiesc tot o firmă 
particulară. Se va zice: ei 
şi? Foarte bine! Fac şi for
maţiile respective rost de 
nişte bani, că şi-aşa sunt 
destul de sărace. Păi nu-i 
chiar aşa fiindcă spaţiile 
cu pricina nu aparţin for
maţiilor politice respective, 
acestea sunt doar închi
riate. Singurul care poate 
închiria este patronul spa
ţiului. Situaţia semnalată 
în aceste rânduri este cu
noscută de cei’ cărora le 
aparţin suprafeţele respec. 
ţive? Dacă nu; este rău, 
dacă da, este şi mai rău, 
fiindcă nu iau măsuri. Iar 
,printre acestea prima ar 
fi să se scoată din nou 
■respectivele suprafeţe la 
licitaţie.

TRAIAN BONDOR

I • ■ m |

Oră de matematică la clasa a Vl-a de ta Şcoala Generală din Luncoiu de 
Jos (profesor Nicolae Filip). Foto- PA VEL LAZA

Câţi oameni or fi sin
guri, bolnavi şi disperaţi? 
Pe lângă câţi trecem fără 
să-i observăm, câţi 1 lo
cuiesc alături de noi fără 
să le cunoaştem drama? 
Cei mai mulţi se închis
tează în singurătatea lor. 
Poate pentru că se jenează 
să-i împovăreze pe alţii 
cu durerile proprii, poate 
pentru că au sentimentul 
că o deschidere spre alţii 
nu le-ar aduce nimic bun. 
Există însă şi persoane 
care lansează „strigăte 
din singurătate", cumane 
scrie o fidelă cititoare. 
Sunt strigăte disperate. 
Dar faptul în sine că ci
neva Sşi strigă singurăta
tea presupune şi un dram 
de speranţă. Şl nu ide pu
ţine ori această speranţă 
se justifică. Alte suflete 
însingurate, care tânjesc 
după prieteni, răspund a- 
cestor chemări.

Cu această motivaţi* — 
de a întinde o mână ce
lor singUri şi trişti — 
inaugurăm rubrica „Stri
găt* din singurătate". Dar 
şi cu credinţa că aceste 
strigăte vor găsi răspun
suri pe măsură. Ne-o con
firmă şi dna Ada-Irina 
Szocs, din Simen*.

„ACUM MAI AM 
SPERANŢE"

Ultima scrisoare pri
mită, spre deosebire de 
cele anterioare, pline de 
amărăciune şi disperare, 
este o expresie' a bucuriei 
pentru că în urma celor

publicate în ziarul nos
tru şi-a găsit o prietenă.

Povestea prietenei are 
şi ea, ca şi a cititoarei: 
noastre, o mare încărcă
tură de durere. Viaţa -n-a 
fost cu ea prea generoasă. 
Părăsită de soţ, a  fost 
nevoită să-şi crească cei’ 
doi fii singură. „Cei mai 
mare a decedat în ar
mată la Otopeni", ne 
scrie dna Szocs. Puţin a 
lipsit ca inima el i e  
mamă să nu primească 
încă o lovitură fatală, 
când celălalt fecior a vrut 
să se sinucidă din dra
goste. A* scăpat teu ajuto
rul medicilor din Deva, 
in special al dr. Megieşan. 
„Viorica mi-a fost vecină 
la Deva", ne mai scrie 
cititoarea noastră. Acum, 
împreună cu fiul, o vizi
tează şi chiar o ajută la 1 
treabă. Dna Irina . are 
o prietenă şi soţul său 
un fiu. „La toţi trei le 1 
mulţumesc din tot sufle- 1 
tul meu necăjit. Acum 
mai am speranţe, dar to
tuşi şi teama că Viorica 1 
m ă va părăsi". ■* |

Sperăm sincer că aşa 
ceva nu se va întâmpla, 
că noua prietenă nu Va i 
avea inima de a vă răni, , 
dnă Szocs; condamnându- 
vă din nou ia. singură
tate. Şi , mai sperăm pa i 
şi alţi oameni singuri şi j 
trişti să ni se adreseze cu 
încredere. îi asigurăm că 
vor găsi la noi înţelegere, i 
prietenie şi, dacă e cazul, * 
discreţie.

VIORICA ROMAN 1
Cine nu iubeşte trandafirii?...

O doamnă (sau domni
şoară ?) din Deva a sunat 
recent la redacţie şi ne-a 
sesizat o situaţie care — 
zicea dânsa — îi face să-i 
tremure inima de supăra
re.

— Cine sunteţi ? — am 
întrebat.

— Nu vă supăraţi că nu 
vă spun, dar mă tem de 
represalii.

—  Ei, chiar aşa ? Dar 
despre ce este vorba ?

— De câteva zile nişte 
oameni lucrează în dţaci 
la scoaterea butaşilor de 
trandafiri.

— Unde?
— In centrul municipiu

lui. Astăzi (15. XI. a.c. — 
n.r.) i-am văzut în faţă la 
„Mioriţa". I-am întrebat 
de ce fac treaba asta şi 
mi-au răspuns că asta 
este dispoziţia primarului, 
care vrea să semene în 
locul lor iarbă. înţeleg că 
trandafirii sunt sigla unor 
formaţiuni politice pe care, 
poate, unii nu le agreea-. 
ză'. Dar trandafirul este, 
după opinia mea, regele 
florilor. Vă rugăm să in
terveniţi pentru a opri a- 
cest gest necugetat. Vă rog 
foarte m u lt!

Am promis s-o facem şi 
l-am căutat pe dl Ovidiu 
Hagea, primarul munici
piului, dar nu l-am găsit,

fiind plecat — cum ni s-a 
spus — din localitate. Am 
vorbit cu dl viceprimar. 
Virgil Boca şi i-am spus 
de: sesizarea coresponden
tei anonime. .. :-■

— Nu-i vorba că noi, de 
la primărie, nu iubim tran
dafirii — ne-a răspuns in
terlocutorul, vă rugăm să 
nu luaţi în seamă tot ce 
vă reclamă oamenii. Vrem 
să trecem la o nouă con
cepţie în gospodărirea şi 
înfrumuseţarea municipiu
lui — aplicată cu mult 
succes la Arad, de unde 
ne-am şi inspirat. Adică 
să plantăm pastile de tran
dafiri în alternanţă .cu iar
bă — o treabă foarte fru
moasă. Ştiţi, am redus 
mult numărul celor de Ia 
gospodărire, iar trandafi
rii cer foarte multe lu
crări de întreţinere. în altă 
ordine de idei, butaşii 
scoşi vor fi conservaţi, iar 
la primăvară vor fi puşi la 
dispoziţia asociaţiilor de 
locatari. Cât despre aceea 
că nu agreăm anumite for
maţii politice, este o exa
gerare. Cei de la primărie 
nu fac politică, în afară de 
aceea a intereselor cetăţe
nilor municipiului reşe
dinţă de judeţ.

TRAIAN BONDOR

Am pornit raidul nostru 
de la Secţia L 5 Deva. Cu 
dna Ioana Ferencz — teh
nician principal, şefa sec
torului clădiri, am purtat 
un scurt dialog pe cele 
mai stringente lucrări pri
vind pregătirile de iarnă 
în gării* judeţului.

în  multe staţii s-au exe
cutat lucrări de reparaţii — 
ne spunea dna Ioana Fe
rencz. Cu cei 42 de sala
riaţi — tâmplari, zugravi, 
tinichigii, sobari, lăcătuşi, 
fochişti, zidari, instalatori 
— am reuşit în bună mă-

Iarna îşi ia rolul în serios...
sură să înlăturăm defec
ţiunile din sălile de aş
teptare ,de la centralele şi 
punctele termice, de pe 
acoperişuri.

Trecând prin staţiile de 
cale ferată din Deva, Si- 
meria, Hunedoara, Mintia, 
Chişcădaga, Ilia, Brad, O- 
răştie, Zam,. ne-am putut 
formula o părere că pre
gătirile pentru iarnă stint 
în bună parte finalizate. 

Sobele reparate, lemne sunt.

Au fost aduşi şi cărbuni; 
S-âu reparat uşi, scaune, 
bănci.

O situaţie apari* am în
tâlnit în staţia din Orăştie: 
din sala de , aşteptare clas-, 
a II-a, soba de teracotă a 
fost furată. Conducerea sta
ţiei a făcut tot felul de 
demersuri şi a procurat şi 
montat o sobă de fontă, 
aşa că în sala de aşteptare 
nu este frig. Dar răufăcă
torii unde sunt? Poliţia

îi va depista in scurtă 
vreme.

Nu este greu să descriem 
cum arată în unele gări 
grupurile sociale. Din cel 
din staţia Deva au fost 
furate chiuvete, oglinzi, 
distruse uşi. Asemenea la 
grupurile sociale din sta
ţiile Simeria, Hunedoara, 
Brad. Unii dintre făptaşi 
au fost prinşi. Dau soco
teală pentru faptele lor 
nechibzuite, .

în staţiile din Turdaş, 
Aurel Vlaicu, Orăştie, că
lători dedaţi cu distruge
rile au spart multe gea
muri. Cu greu s-a făcut 
rost de sticlă pentru a în
locui geamurile sparte de 
oameni iresponsabili.

Nu tragem o concluzie, 
dar afirmăm că în gările 
judeţului mai sunt multe 
treburi de pus la punct. 
Cei vizaţi să ia aminte.

Gh. I. NEGREA, 
IOAN JURA,

. . v colaborator

\



ECOURI
Stimată redacţie, •

Am citit articolul „După legea celor mai puter-( 
nici", publicat în ziarul dv. Mi-am zis atunci „Mare-I 
grădina lui Dumnezeul. ■ Anau meditat, să văd unde-i 
buba. Am ajuns la convingerea că atitudinea dnei 
profesoare, citată In articol, îşi are acoperirea în chiar 
incinta primăriei Deva. Spun aceasta, deoarece la De
va nu este unicul caz de’construcţii cu încălcarea le
gii, pe care tocmai* cei chemaţi s-o aplice până la 
capăt nu o fac.

Reiese din articol că primăria s-a sesizat doar la 1 
reclamaţiile mai multor locuitori şi că s-a ajuns până 
acolo încât chiar dl. primar, pe care noi l-am ales, 
nu a fost în stare să ia măsuri radicale de aplicare a 
leg ii. Dacă în America s-ar fi întâmplat aşa ceva, cu 
siguranţă că dnei profesoare i se aplicau cătuşele ş i , , 
concomitent, se proceda la demolarea construcţiei. Noi 
tot vorbim de statul de drept, dar mergând pe aceste 
căi unde vom ajunge: la stat de drept ori mai de
grabă la anarhic?

Se ştie că în ţara noastră au luat fiinţă peste 200 
|  de partide politice, o mulţime de societăţi Şi asociaţii 
i cu diferite scopuri. Se pare că la Deva se intenţionează* 
/ să se înfiinţeze o „asociaţie a celor care se opun res- 
1 pectării legii". Vă rugăm să ne ţineţi la curent, prin 
1 ziar, cu aceste probleme care ne interesează pe toţi. 
ţ '  ̂ Vă mulţumesc/

l NICULAIE POPA,
I Deva

VINOVAT NU A FOST 
TALUZUL

De- bună seamă, vinovat 
nu* a fost taluzul unui-pârâu 
care a stat în calea condu, 
cătorului autoturismului 8- 
TM-4551, pe numele Ionel 
Brad, mecanic de utilaje 
la o firmă din Petroşani, 
Cauza nu a fost alta decât 
viteza excesivă cu care a 
circulaţ pe- un drum .umed- 
din Petrila. Poate- . acci
dentul grav pe care l-a tu-' 
ferit îi va fi o lecţie.

r ă s p u n d e r e a  :
_ PENALA

Attila Bencsik din Hu
nedoara are de răspuns 
penal pentru o faptă la 
care probabil s-a gândit 
prea. puţin. El a fost. de
pistat de poliţie condu
când autoturismul HD-

01BVD, deşi avea permisul 
de conducere-suspendat.

7  _ B IC IC E IŞ T E t Ş I

V IR A J E L E  ^  -

Că nu-i prea de glumit’ 
cu bicicliştii este clar pen. 
tru mulţi conducători auto. 
Virajele lor sunt de multe 
ori mari , semne de între
bare pentru automobiliştii 
care circulă corect.

Până la un moment dat, 
corect a circulat şl bici
clistul Ştefan Lobinc din 
Orăştie. Brusc a virât însă 
spre stânga. A fost sur
prins şi accidentat grav de 
un autoturism care nu a- 
vea nimic comun cu încăl
carea legii.

IN ZID, FARA PERMIS

Probabil unii cetăţeni ai 
Hunedoarei s-or fi între
bat, pe bună dreptate, ce-o' 
fi căutând Adrian Teodoru 
în zidul în care s-a repe
zit cU motoreta ? Răspun
sul l-a dat poliţia. De 
căutat nu avea ce căuta 
acolo, dar nu avea permis 
de conducere. Şi încă ceva. 
Tânărul nu are hici o ocu. 
paţie, este de 19 ani şi mai 
este recidivist!' '  • -*

Precizările Ministerului .de 
Finanţe nr. 6167/25. 10. 
1993 se referă la modul de 
raportare a unor indicatori 

economico-financiari, lunari 
sau trimestriali, de către 
agenţi economici, ca ur
mare aplicării Legii nr. 
21/1993 şi Ordonanţei Gu
vernului nr. 3/1992 apro
bată prin Legea nr. 130/ 
1992. .

Pentru completarea co
rectă şi la termen a ra
portărilor lunare şi tri
mestriale ale indicatorilor e- 
conomico-financiâri de că
tre agenţii economiei' se fac 
următoarele precizări:

1. Ca urmare a aplicării 
Ordonanţei Guvernului nr. 
3/1992 aprobată prin Le
gea nr.. 130/1992 şi a Pre
cizărilor Ministerului Pi- 
nanţelornr. 4175/1/1993 pri
vind introducerea şi evi
denţierea taxei pe valoarea 
adăugată începând eu 1 
iulie 1993, la formularul 
„Rezultatele financiare Şi 
obligaţiile fiscale" se vor 
avea în vedere următoa
rele :

— pe rândul 02, 03 şi 04, 
coloana 2, se raportează ve
niturile aferente livrărilor 
de bunuri, prestărilor . de 
servicii etc., preluate din 
creditul conturilor 600 
„Venituri din activitatea de 
bază" şi 601 „Venituri din 
alte activităţi", iar pe rân
durile 11, 12 şi 13 se trec 
cheltuielile aferente ve
niturilor prevăzute la rân
durile 02. 03 şi 04;

E M Î M

Din partea Direcţiei 
Generale a Finanţelor 
Publice şi Controlului 

Financiar de Stat 
Hunedoara-Deva

— indicatorul de la rân
dul 24, începând cu ra
portările din luna octom
brie se va intitula „Profit 
aferent livrărilor";

-r- datele de la rândul 24 
„Profit aferent livrărilor" 
şi de la rândul 28 „Pier
dere" se vor determina po
trivit corelaţiilor prevăzute 
în formular;

— se introduce rândul
121 „Venituri încasate", 
care se determină ca di
ferenţă între veniturile to
tale (rândul 01) şi valoarea 
facturilor emise de la 1 
iulie 1993, dar neincasate;

— se introduce rândul
122 „Rezultat aferent ve
niturilor încasate" care se 
determină potrivit anexei 2 
(rândul 14, col. 4) la Pre
cizările Ministerului Fi
nanţelor nr. '4175/1/13. 06.
1993;

— rândul 27 „Profitul
net" se determină ca di
ferenţă între rândul 122
„Rezultat aferent venituri

lor încasate" şi rândul 25 
„Impozit pe profit* stabi
lit conform anexe) la Pre-: 
cizările Ministerului Fi
nanţelor nr. 4175/1/13. 06.
1993.

2. In aplicarea prevede
rilor art. 33 din Legea nr. 
21/1993 a bugetului de stat 
privind constituirea „Fon
dului speeial pentru agrir 
cultură" din contribuţia a- 
genţilor economici, indife
rent de forma de organi
zare şi tipul de proprietate 
s-au introdu* în formularul 
„Rezultatele financiare şi 
obligaţiile fiscale", cod 01, - 
rândurile :

— 118. Veniturile la care 
se datorează taxa de 0,5 
la sută conform Legii nr. 
21/1993;- • :

— 119. Sume datorate la 
fondul special pentru a- 
gricultură;

— 120 Vârsânjinte efec
tuate până la finele peri. 
oadei de raportare.
•* In cazul rtedepunerii * ih 

termen a indicatorilor eco-

CURIER BANCAR

nomico-financiari se va
trece la aplicarea art. 3, 
punctul 2, din Ordonanţa 
Guvernului nr. 17/20. 08. 
1993.

Precizările Ministerului 
Finanţelor nr. 5608/20. 09. 
1993 privind aplicarea unor 
prevederi din Ordonanţa 
Guvernului României nr.
15/1993:

în  aplicarea prevederilor 
art. 8 din Ordonanţa Gu- 

-vernului României nr. 15/ 
1993, începând cu data de 
1 septembrie 1993, regiile 
autonome vor proceda la 
introducerea în bugetul de 
venituri şi- cheltuieli şi re
flectarea în contabilitate a 
stabilirii şi repartizării pro
fitului net astfel:

1. La determinarea pro.
fitului impozabil se vor 
avea în vedere prevederile • 
art. 8 al. 1. din Ordonanţă 
potrivit' cărora din veni
turi se vor deduce chel
tuielile evidenţiate în cos
turi, precuirt şi. cheltuielile 
şi plăţile prevăzute a fi 
suportate direct din veni
turi potrivit Legii nr. 12/ 
1991, cU' modificările ulte
rioare. Ca urmare din ve
nituri nu şe vor mai pre
vedea sume pentru consti
tuirea fondului de dezvol
tare. ,

2. Repartizarea profitului
net — aşa cum este defi
nit acesta la art. 8 al. 2 ’ 
din Ordonanţă —  se va 
efectua şi reflecta in con
tabilitate în mod corespun
zător. ■ 'S A

SUCURSALA iUDEJEANA HUNEDOARA
DEVA |

PENTRU PĂSTRAREA SI PROTEJAREA

ECONOMHLORPOPULATIElîBANCPOST
S.A. oferă următoarele instrumente de eco
nomisire: ■

CARNETE DE ECONOMII Şl ÎMPRU

MUTURI LA TERMEN.

Este un instrument de economisire core 
tratează de o m anieră nouă depunerile ta  
termen ale clienţilor şi care oferă o protec 
ţie suplimentară a  depunerilor împotriva 
flaţiei.

Caracteristici:

•  depuneri pe termene variabile de 3, 
6 şi Ifrkm t

•  dobânzi acordate  d e t A N C  POST:
65 la sută pe an  — pentru 3 luni, 75 la sutd1 
pe an  — pentru 6  luni ş f  85 sută pe an  W
pentru 12 luni şi peste  1 «Bl

•  credite în cuantum de 80 la sută din- 
valoarea depozitului, pe  maxim 1 an

•  creditul se acordă la momentul so
licitării pe perioada creditării

•  dobânda la depozit e  neschimbata

•  depuneri/restituiri la unităţile BANC 
POST şi oficiile P.T.T.R.

CARNET DE CONT PERSONAL. |

Instrument modern cu dublă funcţiona
litate, de economisire şi plăţi.

; Caracteristici : /

•  depuneri/restituiri de numerar la u- 
nităţile BANC POST

•  plăţi curente către alte persoane fi—
zice/juridice j

* •  funcţie de soldul existent se pot ob
ţine credite

•  dobânda este de 55 ia sută pe an .

CARNET NOMINAL DE ECONOMII LA

CONCURSUL D IN  

28 N O IE M B R IE  

1993
1. CAGLIARI — ROMA X

In această partidă se poate miza pe un rezultat de 
egalitate.
2. INTER — JUVENTUS * 1 X 2
• Un adevărat derby, în care orice rezultat este

posibil.
3. LAZIO --G EN O A  1

După ce au cedat surprinzător „acasă" în faţa lui
Torino, romanii, în meciul cu Genoa, sunt hotărâţi 
să-şi impună punctul de vedere.
4. NAPOLI — REGGIANA 1

Este posibil ca napolitanii să-şi valorifice avan
tajul terenului propriu.
5. PARMA — MILAN X 2

Milanezii doresc să-şi ia revanşa (vă aduceţi a-
minte de victoria Parmei la Milano din ediţiâ trecută 
a campionatului ,care a întrerupt 'seria invincibilităţii 
super echipei lui Berlusconi?)
6. PIACENZA — FOGGIA •- 1 X

Suporterii gazdelor aşteaptă o victorie, însă Foggia

este un adversar extrem de incomod (specializat pe 
irteciuri egale). ■
7. SAMPDORIA — CREMONESE- ' ’1 '

îndrăznim să credem că în acest meci se va pune
doar problema diferenţei de scor, genovezii având un 
atac extrem de productiv.
8. TORINO — LECCE 1

Lecce va fi victimă sigură. Stabilită pe ultimul
loc, această echipă se anunţă o candidată serioasă la 
retrogradare.
9. UDINESE — ATALANTA X 2

Două combatante în mare criză de puncte. Ata-
lanta nu (prea) are ce pierde şi va da totul pentru 
realizarea unui rezultat bun.
10. ACIREALE — FIORENTINA X 2

Florentina este hotărâtă să revină pe marile sta
dioane. în acest meci porneşte cu prima şansă.
11. BRESCIA — VERONA 1 

Brescia se va arunca să obţină victoria, necesară
pentru a se ţine aproape de „vârf" (echipa lui M. 
Lucescu a cedat de două ori consecutiv).
12. LUCCHESE — ASCOLI 1 X 

Meci echilibrat, cu un uşpr avantaj de partea
gazdelor. ’ '
13. PESCARA — PISA - -7 ,' mX > -

O partidă în care egalul pluteşte in aer.

m
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I
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Caracteristici:

•  suma minimă, fa depunere — 500  1
' : ■; *"" Vţ ‘ •'; i v. t\

!
i i
I \
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i - 4  
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•  dobândă anuală — 55 la sută

•  depuneri/restituiri la unităţile BANG 

POST şi oficiile P.T.T.R.

CEC-uri BANC POST S.A. cu sumă fixa 

şi dobândă — '20 la sută.

O  ALTĂ PRESTAŢIE: decontarea ope
raţiunilor de plăţi cu CEC-uri în regim de  
urgenţă prin onorarea pe loc la unităţile 
BANC POST -  S.A. a  CEC-urilor emise de 
clienţii băncii în favoarea altor agenţi eco 
nomici, contra unui comision.



•  „La mulţi ani 1“ şi 
multă fericire dragului nos
tru Adam Marius Nicu la 
împlinirea frumoasei vârste 
de 18 ani.

Mama şi sora. ta Ani.
(1060443)

•  La mulţi ani, multă 
sănătate ţii fericire dlul 
Traian. Creţi la  aniversa
rea zilei de naştere. Co
legii de la S.C. Agrotur 
S.R.L. Deva — Şoimuş.

•  Multă sănătate şi fe
ricire pentru mama *Ana 
Lorencz, la aniversarea 
vârstei de 60 ani, îi doreşte 
Nuţi şi Lucian. (1060905)

•  Vând Mercedes 200 D
(Cobra), uşor avariat, preţ 
2000 DM, cu talon. Tel. 
614828. (1060439)

valută. Informaţii la tel. 
nr. 651886 sau 651931.

(1061291).
'  •  Vând maşină sifon, 
maşină spălat sticle, capsa
tor, tuburi bioxid de car
bon. Tel. 0968/24652, după 
ora 16 Y (1061290)

•  S.C. Marcu Turexim 
S.R.L. vinde en gros pro
duse Kandia şi-ţigări ro
mâneşti. preţuri avanta
joase. str. Merilor, 20, tel. 
612523. (1061287)

•  Numai S.C. Dorr 
S. International Impex 
S.R.L. vă poate aduce 
din străinătate Pe bază 

de comandă autoturisme 
microbuze şi dubiţe.la 
cele mai modeste pre
ţuri. Toate cheltuielile 
de transport, inclusiv 

vama, sunt suportate de 
societate. Pentru co
menzi şi informaţii su
plimentare sunaţi la 
sediul societăţii din 
Simeria 2625, str. Bis- 
caria 90. tel. 095/661316, 
zilnic 8—18. (1061283)

»—•—*—•

■" •  Vând ihărci, ofertă 
- serioasă. TeL 627479.

(1061560)
•  .Vând apartament două

camere. Informaţii tel. 
629812. (1061298)

•  Vând cazan ţuică, ca
pacitate 120 1. Informaţii 
641539. (1061296)

•  Vând 25 chitanţe Ca- 
rltas valoare 500 000, con
tra 800 DM. Tel. 641133.

(1061128/292)
•  Vând apartament trei 

camere, confort I, etaj 3, 
Brad, str. Vânătorilor, In

•  Vând casă Deva si
Ford Fiesta. Informaţii tel. 
624431. 617050. (1061286V

•  Vând Dacia 1100 cu 
piese rezervă. Timişoara, 
tel 096/140912, orele 16—20.

(1061271)
•  Vând maşină înghe

ţată, 800 000 lei. Tel. 629975.
(1061265)

•  Vindem piese camion 
Skoda, motor tkarus, apa
rat dentar Roentgen, Ford 
Tranzit Diesel, Fiat Ritmo, 
rotocompactor Skoda. Tel. 
616863, 616987. 9—16.

(1061262)
•  Vând butelie şi aragaz

două . ochiuri Simeria, str. 
Traian, nr. 19.. (1061252)

•  Vând camion Robur, 
Barkas 1000, stare perfectă 
de funcţionare. Tel. 095/ 
624196. N (1061249)

•  Vând Dacia 1300 şi 
remorcă. Tel. 624877.

(1061565)
•  Vând avantajos furaje

animale, îngrăşăminte, culeg: 
mecanizat struguri, predau 
cursuri management. In
formaţii Brad, tel. 655108, 
după ora 21. (1061163)

•  Vâhd Fiat Lancia, fa
bricaţie 1983, neînmatricu
lată. TeL 661443. (1061247)

•  Vând Fiat Ducaţo Die
sel 1,5 tone şi Plat Regata 
Diesel. Tel. 612772. (1061300)

•  Vând porc 100 kg. Tel.
615487. (1061248)

•  Vând apartament două
camere, Micrb 15. Tel. 
629711, 629022. (1061561)

•  Vând Fiat Ducato,
maşini de îngheţată. Deva, 
tel. '616862. (1061553)

•  Vând apartament 2 
camere, zona auto-raofo, şi 
garaj. Cumpăr boiler cu

flacără de veghe . Tel. 
720681. (1060929)

•  Vând Trabant 601, in
formaţii tel, 716665.

(1060939)
•  Vând urgent şi conve

nabil Auto Lada 2104, 
break, 1985, înmatriculată. 
Informaţii tel. 712339.
; . • (1060941)

•  "Vând maşină de tri
cotat Vetitas, 360 şi maşină 
de cusut electrică. Tel. 
625289.

•  Vând Audi 80, stare 
foarte bună. Telefon 
625170.

•  Vând TV 12 izotermă. 
Telefon 618678.

•  Vând urgent, convena
bil. Renault 11, Warttburg 
cu motor Volkswagen. TeL 
629117.

(1061239)
»— —*—«

•  Vindem 500 chi
tanţe CaritaST luna sep
tembrie, 1:2. Tel. 
625493; 611395.

(1060441)

•  Vând ladă frigorifică 
360 1. frigider mic, televi
zor color Philips, video- 
recorder Yoko, instalaţie 
ultraviolete. TeL 612463.

(1061195)
•  Vând Dacia break 

1310. fabricaţie 1986. Vând 
teren intravilan şi extravî 
lan în localitatea Buituri. 
Telefon 667228.

(1061279)
•  S.R.L. caută de în

chiriat spaţiu pentru pro
ducţie. Tel. 618279. 9—12.

(1061562)
•  Ofer spaţiu de închi

riat depozit en-gros sau 
altă activitate comercială, 
vad comercial Deva, str. 
Văcărescu, nr. 36, tel. 
629207. (1061293)

•  Ofer de închiriat a- 
partament două camere ne
mobilat. Dacia, teL 614542.

(1061259)
•  Căutăm pentru închi

riat apartament cu trei ca. 
mere. Tel. 616987, 616853,
orele 9—17. (1061258)

•  închiriez două camere
bloc (sediu firmă, depozit). 
Tel 617006. luni — vineri, 
18—21. (1061257)

•  Dispărut în 20. XI. • 
1993, căţeluşă neagră dal- 
maţiană. Ofer recompensă 
substanţială. TeL 627120.

(1061289)
•  Pierdut carnet şomer, 

pe numele Banciu Rozalia. 
îl declar nuL (1060940)

•  Intelectuală predau ore
de matematică şi fizică 
clasele V—XII. Ieftin. Tel. 
613212. (1061280)
' •  Execut lucrări de mon

tat faianţă, gresie, mar
mură. TeL 625928, după ora 
19. (1061282)

COMEMORĂRI
•  Neşterse amintiri şi 

îndurerate gânduri însoţesc 
scurgerea a 2 ani de la 
incredibila şi dureroasa 
despărţite de scumpul nos
tru fiu

LUCIAN URSU
Lacrima recunoştinţei şi 

dragostei noastre să-i fie 
mângâiere în lumea de 
dincolo.

Comemorarea — sâmbătă, 
27 noiembrie, la Biserica 
Buna Vestire.

Părinţii
, (1060442)

DECESE

•  Familia .• îndoliată 
anunţă cu nemărginită 
durere încetarea din 
viaţă a celui care a 
fost un soţ, tată, socru 
şi bunic de excepţie 

BERKE LADISil.AU 
(BERKI BACI) 

Carpul neînsufleţit se 
află la capela bisericii 
reformate din Hune
doara. înmormântarea, 
azi, 25. 11., ora 14,30. 
Nu te vom uita, tatii 

(1060942)

S.C. MAGIKA -  IMPEX S.R.L. BRAŞOV

PROGRAMUL PLĂŢILOR IN CADRUL 
SISTEMULUI DE ÎNTRAJUTORARE

1
IMPORTANT PENTRU CITITORI

Reamintim că abonamentele la ziarul nos-
tru pentru luna decembrie pot fi făcute până Ia

I 4073■

29 noiembrie a.c. Preţul abonamentului: 450 Iei

)
+  taxele poştale.

joi,, 25 noiembrie — chitanţele 
-4104.

Î 9  vineri, 26 noiembrie — chitanţele 
4105—4127.
Plăţile se efectuează la Hanul «Bucurau4 

î  din Haţeg. *

1

SALONUL MOBILEI •  SALONUL MOBILEI •  SALONUL MOBILEI

jj S.C.. METRO-MOBILA SRL, cu sediul In Deva-Sântuhalm, nr. jjj 
•J 31 A {complex EUROVENUS - intersecţie Hunedoara) vă oferă un bogat.j 
S  sortiment de mobilier (holuri, canapele, colţare, fotolii, bucătării,gj 
O sufragerii, dormitoare, birouri, comode, vitrine, mese, scaune, mobilierO

- I

D
2
O
-J
«

te ra se )  p recu m  şi peste  100 m odele de m ochete im p o rt, c o rp u ri de  ilu m in a t,*> 
te lev izoare , rad io case to fo an e  şi a lte  a rtico le  p e n tru  deco ru ri In te rio are .

D
lajulZs.c. METRO-MOBILA sm

m obile i la  d o m iciliu l c lien tu lu i.

Program zilnic între orele 9 - 17, dum inica 9  - 13. 

Informaţii suplimentare la tel. 095/626294 ; 095/621386.

O
-J
<
V)

} SALONUL MOBILEI * SALONUL MOBILEI * SALONUL MOBILEI

I

I

S.C. NISTOR S.N.C. SIMERIA 
Vă oferă

Parchet de fag şi de stejar.
Sobe de teracotă.

w Articole de pescuit Silstar şl Milo. j 
Informaţii suplimentare: Simeria, telefon: 1

I

î 095/661296.
I

(1061356)
I

I IS.C. PETROLEMN S.R.L.
Vinde en gros următoarele:

• •  Zahăr tos — preţ 730 Iei/kg (cu pre- |
J comandă). î
I 9 Zahăr tos — preţ 760 lei/kg (cu livrarea I 
I din stoc). T
I 9 Orez im port— 354 lei/kg. j

TVA inclus în preţ.
Relaţii la telefon 720152, între orele 7—-10.!

j (1061350)j
I

\ I

I

*

SOCIETATE COMERCIALA 
Vinde:

•  Izotermă „Saviem“ 6,7 tone.
9 Multicar.
•  Cuptor patiserie.
9 Butoaie metalice.
9  «Bufet zona Orizont.
9 Chioşc 5 /6  m Micro.
9 .Ambalaj răcoritoare.
9 Cântar electronic. |
Relaţii Ia telefoanele: 614145; 613025. J

(1061358)I

i
i

i

I

i

S.C. IMCOMEX S.R.L. ORĂŞTIE 
Str. G. Bariţiu, nr. 1 

a n g a j e a z A URGENT 
9 Gestionari.
9 Vânzători.
9 Merceologi.
Cerinţe: ,
— bărbaţi cu vechime în domeniu; ’
— prezentare de garanţii. (1061361)j

I

I

I

I
I

I

I

S.C. IMCOMEX S.RX. ORĂŞTIE ţ 
Vinde en-gros şi en-detaille, la cele maij 

mici preţuri: I
9 TELEVIZOARE COLOR NEI (90 pro- j 

grame, telecomandă, garanţie 3 ani, diagonala J 
51 cm cu teletext şi fără teletext); . |

9 Frigidere, congelatoare, maşini de spălat,' 
aspiratoare şi alte produse casnice; <

9 Case de marcat electronice „RoyaI“. «
(1061361) |

l
S.C. „TRANSLOC" S.A. I

Cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr. 2. j 
ă licitaţie în data de 30. 11. 1993,’

I

I

Organizează licitaţie . . . -----— —. — ------ , .
pentru construirea acoperiş, cu şarpantă la se- J 
diul unităţii. |

Licitaţia se organizează cu oferte în p lic,. 
care vor fi depuse până în data de 29. 11. 1993. |

(D.P.) •

I

I

I

i
[

I

I

i
i
I

1

i

i

: . S.C. B.A.D.P.S. — S.A. DEVA i
Str. E. Gojdu, nr. 79 ;

Organizează licitaţie publică In ziua de 9. j 
12. 1993 şi în continuare, în fiecare joi ale Iu- , 
nii decembrie, pentru vânzare de mijloace de | 
transport,. pe categorii, după cum urmează: >

9  Autoutilitara Dacia 1304;
. 9 Autocamioane de marfă 10 tq, 6,5 to; j

9 Autobasculante 16 to; —
9 Autobasculante 8,5 to; i
9 Autotren 10 to; !
9 Tractor U650; |
9 Autoîncărcător tip Ifron.
Lista nominală cu situaţia uzurii şi valo- | 

rile de plecare a licitaţiei se află la sediul uni-' 
taţii, compartimentul tehnic, din activitatea! 
auto.'

Revenind la anunţurile publicate in ziarul | 
„Cuvântul Iiber“ din 25. 09. 1993, facem pre-j 
cizarea că se reorganizează licitaţia pentru Io-, 
caţie de gestiune şi închirieri de mijloace de| 
transport auto pentru aceleaşi zile. Listele no
minale şi condiţiile de participare la licitaţie | 
se găsesc la acelaşi sector. (1061359):
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