
•  BUDAPESTA. Unga
ria doreşte o reglemen
tare istorică a relaţiilor 
cv vecinii săi» a declarat 
premierul' Ungariei, Gyula 
Horn, după o întâlnire 

vCU liderii celor trei for
maţiuni politice i etnice 
maghiare din Slovacia. 
Horn a declarat că trata*

tul de bară ce urinează 
să fie negociat la Bra
tislava, trebuie să pre
vadă ' inviolabilitatea fron-. 
tierelor şi renunţarea la 
orice pretenţie teritoria
lă, precum şi garantarea 
drepturilor minorităţilor. 
Premierul ungar a subli
niat că aceasta nu în- 
şearrmă „abandonarea" mi
norităţilor, cărora trebuie 
să lj se acorde un statut 
corespunzător standarde
lor europene.

• TOKIO. Coreea de 
Nord şi Statele Unite ar 
putea ’ accepta deschide
rea unor birouri de legă
tură-în fiecare ţară, înce
pând cu vineri, când se 
vor relua, ' Ia Geneva, 
discuţiile privind progra
mul nuclear — transmite 
Agenţia France presse, ci
tând un cotidian japo
nez. Inserând această 
ştire, , jurnalul jeconomie 
Nihon Keiza invocă sur
se diplomatice coreene la 
Washington.
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• SAKAIEVO. Oman-' 
dan tul FORPRONU din 
Bosnia, generalul Miehael 

-Rose, a ameninţat Cu re- 
’ curgerea la forţă împotri
va sârbilor bosniaci, care 
şi-au anunţat intenţia de 
a-şi retrage o parte din 
armamentul greu, aflat 
în depozite plasate sub 
controlul O.N.U., transmi
te . agenţia S c u t  e r, • 
FORPRONU a primit o no
tificare din partea forţelor 
sârbe bosniace în care

acestea anunţă că inten
ţionează să scoată arma* 
ment greu din depozitele 
de la Iliţa, Vogoseea şi 
Hagiei , pentru a putea 
contracara ofensivele mu
sulmane asupra zonelor 
civile sârbe bosniace de 
la Visoko si Vares.

PROGRAMUL

DIVIZIEI
NAŢIONALE

LA FOTBAL

Ii anunţăm pe 
iubitorii fotbalului 
că în ziarul „Cuvân
tul Iiber“ de sâm
bătă — duminică, 
6-7 august a.c., vom 
publica PROGRA
MUL TURULUI DI
VIZIEI''. NAŢIONA
LE LA FOTBAL; 
ediţia 1994—1995.
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DIN CAUZA 
NU MAI

COPACILOR

• — Sunt foarte fe
ricită. De când m-am 
măritat cu Costel, nu 
m-am certat <ai el 
niciodată 1 De-ar tre
ce aşa şi a doua săp
tămână ! -

S-au făcut eforturi mari 
şi. lăudabile de la nive
lul organelor judeţene — 
Consiliul judeţean, Pre- 
fectură —* şi, după pute
rile fiecăruia, chiar din 
partea celor locale, ca 
pe listele guvernului pri
vind introducerea gazelor 
naturale în localităţi' să 

• încapă cât mai multe şi 
din judeţul nostru. Efor
turi deosebite s-au făcut 
pentru cuprinderea în a- 
ceste liste a tuturor ora
şelor minereşti din Valea 
Jiului. Mare bucurie le-a 
produs o asemenea veste 
locuitorilor din această 
parte a judeţului. Acum, 
aceste oraşe de mineri 
..■Şei. află la distanţe ' mai 

, mari s.au mai mici de îm
plinirea ' visOlui pe care 
zadarnic ;l-au tot visat .pe 
timpul regimului:totalitar.

Un astfel de vis nu
tresc şi locuitorii oraşului 

- Peţrila. Numai că aici. 
ambiţiile mărunte ale u- 
nora sunt pe cale de ari 
zădărnici. v

Prima speranţă dată 
potriienilor a fost Hotă
rârea 1190 a . Guvernului, 
rezynat din alegerile din 
mai '90. Apoi s-a în- 
tiinpiat în ţară ce .s-a în
tâmplat şi până în ultimul 
trimestru al anului, tre
cut nimeni: nu şi-a mai 
adus aminte de gazeifica- 

. carca oraşelor din Valea 
Jiului. ■

„în ultimul trimestru ai , 
a nulii j 1993 spune dl. 
Ionel Mogoi. primarul Pe
tri lei — ni s-a cerut să 

. facem cu, maximă urgen
ţă studiul dc prefczabilita- 
te necesar demarării lu
crării. Cerinţa a fost 
expresă pentru toate o* 
raşcle din Valea Jiului. 
Beneficiarul lucrării, cum. 
era firesc, este gospodă
ria comunală-şî locativă. 
In această calitate, RAGCL 
I ’etrila a comandat So

cietăţii comercialn „INSTAI, •" 
SERVICE" SRL 'studiul de'-' 
prefezabilitate.- A-,fost e- 
iaborat şi plătit, coman- 
dundu-se in continuare 
studiul de fezabilitate.-- A 
fost elaborat şi acesta, iar 
cuconcursul organelor 
judeţene şi bazat pe cele 
două studii, s-au. obţinut 
avizele interministeriale- şi 
de la acest punct, stagnăm".

Ce s-a întâmplat de a 
stagnat orice demers pen
tru 'gazeificarea.. Petrilei?

Intre timp, adică după 
ce s-a comandat şi ela
borat studiul de fezabili
tate, care a stat la baza 
avizelor interministeriale, 
Guvernul a emis o hotă
râre prin oare elabora
rea . unor astfel de studii 
se încredinţează prin lici
taţie publică.. Hotărârea 
a devenit operaţională 
după ce studiul amintit 
pentru oraşul Petrila fu
sese comandat şi executat; 
si. după cum am mai a- 
r':'at, se află la baza e- 
miterii unor avize fără 
care lucrarea nu poate fi 
începută. Prevederile ho
tărârii ah oferit rapid 
prilejui unui „casus belii" 
pe de o parte între pro
iectant şi. beneficiar, pe 
de alţii parte între primar 
şi. consilierii locali. Di
rectorul RAGCL Petrila, 
sub conducerea căruia s-a 
comandat studiul, ' fiind 
înlocuit, noua conducere 
cere, nici mai mult, nici 
mai . puţin, post-factum 
•să . se respecte - legea, 
adică să se elaboreze pe 
bază de licitaţie un nou 
studiu: O parte dintre 
consilierii locali s-au ra
liat ăchste; poziţii şi ast
fel s-a născut litigiul în
tre amintita societate* pro
iectantă, căreia i sa refu
ză plata lucrării făcute 
şi . deja folosite şi RAGCL 
Petrila care ar fi trebuit 
să o plătească.

Studiul a fost elaborat 
contra sumei convenite la 
timpul respectiv, de 1-1 
milioane Ici. Consilierii în 
cauză şi conducerea 
RAGCL Petrila însă s-au 
postat • ferm pe poziţia 
„să piafă lumea, dar sâ 
se împlinească legea". 
Normal. decizia trebuie 
Vo ia justiţia şi până a- 
tunel lucrarea stagnează, 
spre disperarea petrileni- 
lor. ., Proiectele tehnice 
dc execuţie nu . se : pot
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CONFLICTUL DE MUNCA LA R.A.C. DEVA
i • 22 dc persoane In greva foamei • Numărul 

internărilor în spitale creşte • Aufoblocarea în,
subteran — © nouă formă de, protest • Dialog gu
vernamental la Deva.

Divergenţele ivite la 
negocierea contractului co
lectiv -de muncă — in 
principal la capitolul sa
larizare —, între admi
nistraţia Regiei Autono

me a Cuprului Deva şi 
Liga Solidaritatea ’92 au 
degenerat luni, 1 august, 
intr-un conflict de muncă, 
care a luat proporţii de 
la o zi la alta.

După mitingul dc pro
test de la regie al repre
zentanţilor sindicatelor 
miniere, nemulţumirea lu
crătorilor din subteran a 
cuprins minele Deva, Te- 
iiue, Ghelari, Baia de

CORNEL POENAR
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(Continuare în pag. a 3-a)

O floare între flori. Foto GABRIEL DRAGAN — Deva.

VINERI,
5 AUGUST

• Au trecut 216 zile 
din an; au mai ră
mas ■ 149.

• Înainte prăznuirca 
Schimbării la Faţă ; 
Sf. Cuvios Iacob Ho- 
zevitul.

• 1844. S-a născut pic
torul rus Ilia Efimo- 
vici Repin (m. 1930).

• 1893. A murit scriito
rul francez Guy dc 
Maupussant (n. 1850).

• 1894. S-a născut isto
ricul Andrei Oţetea 
(m. 1977). 100 de ani 
dc la naştere.

• 1922. S-a născut scrii
torul Marin Predă 
(m. 1980).

• 1929. A început gre
va muncitorilor de la 
l.upeni. •

• 1930. S-n născut astro
nautul Neil Alden 
Armstrong, primul 
om care a păşit pe 
suprafaţa Lunii (20 
iulie 1969).

• 1937. S-a născut 
scriitorul Yiorel C'a- 
eoveanu.

• REMĂSURĂRI. Noul primat 
al comunei Gurasada, dl Cornel 
Moisin, împreună cu specialiştii 
Ocolului agricol şi cu Mircca Le- 
uccanu, de Ia O.C.O.T., a trecut 
la rcmăsurarca terenurilor din 
Gothatea şi Gîmpurl-Surduc; unde 
s-au înregistrat numeroase nemul
ţumiri. Se vede deci că dl. C.M. 
îşi ţine promisiunea — publicată 
şi în „Cuvântul liber” ,— de a 
participa electiv Ia aplicarea co
rectă a Legii fondului funciar.

' » (Tr. B.J
, * PÂINE DU CALITATE. Zilnic, 
In piaţa de alimente din Brad se

găseşte pâine proaspătă, de bună 
calitate, mult căutată de locuitori. 
Cei doi întreprinzători care şi-au 
făcut o bună, clicnte}ă se numesc 
Pisări Matei şi Corhkl Drăiqan din 
cadrul Ş.C. Com Turist „ANCUŢA" 
din Vafa de Jos. Pâinea bună se 
iabrică din făină măcinată cu pro
pria moară, care funcţionează în 
salul Tîrnava. (Al. Jurca)

• DIVERSITATE, PRETURI AC
CESIBILE. Personalul S.C. „Var- 
com" SRL din oraşul Haţeg (Plato 
Unirii) vine în întâmpinarea po
pulaţiei cu o diversificată gamă 
de articole, aprovizionate în func
ţie de cerinţele exprimate. Dato
rită promptitudinii şi corectitu
dinii vânzătoarelor în dialog cu 
cumpărătorii, dar şi etalării ordo

nate a mărfurilor in vitrine, ma
gazinul atrage mulţi clienţi, (E.S.)

• S1UDIU. RAGCL Lupe ni are 
în proiectare o soluţie de a îm
bunătăţi prin elort propriii ali
mentarea cu apă potabilă a ora
şului, care se lacc in prezent cu 
restricţii. Sursa pe care o arc 
în vedere urmează să se alimen
teze din pândele Merleasca, Tuşit 
ş! Braia şl să aducă un debit su
plimentar de 80 1 pe secundă. (I.C.)

• STARE DEPLORABILĂ. Deşi 
am mai semnalat despre starea 
de părăsire în care se găseşte Să- 
minul cultural din Sînlulalni. de 
luni de zile aici nu s-a mişcat 
nimic din loc. De această dală 
ne referim şt ta staţia pentru au

tobuze, unde mizeria din. jur şi 
înfăţişarea clădirii arată de la 
distantă că nit există gospodari 
care să se mai ocupe şi de situ
aţia obiectivelor de interes public. 
I’oale după acest semnal’,.. BY.f.j

• ACţH'xl. In prima jumătate 
a acestui an, Serviciui, poliţiei 

:criminale din cadrul Inspeclora- 
iului.'judeţean de Politie a efec
tuai 719 acţiuni şi controale. Cu 
uceş.le prilejuri, au iost descoperi 
Nle nu mai puţin de 864 dc fn- 

, tracţiuni.(V.N.)

§
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SEC ER IŞ IN  A U G U ST
pentre 

aflăm şi
a şti unde ne 
încotro ne în

dreptăm, este foarte im- 
portant să cunoaştem unde 
se găsesc şi alţij într-un 
domeniu sau altul de 
activitate. Acum ne re
ferim, spre exemplu, la 
seceriş, lucrare care se 
mai află în actualitate pe 
circa 25—30 la sută din 
suprafaţa cultivată cu 
grâu în judeţul nostru. 
Dacă la americani sau la 
alţi fermieri recoltatul se 
face în 1—2 decade, având 
şi scule cu randament a- 
proape înzecit faţă de ale 
noastre, asta se datoreşte 
şi faptului că, aşa cum 
ne spun şi materialele do
cumentare despre ei, plă
tesc munca combinerului 
cu 16—20 de dolari pe 
oră, determinându-1 ast
fel să încheie foarte rapid 
lucrarea. în plus, orice 
defecţiune accidentală ivi
tă la utilajele de recoltat 
este remediată de către 
service-ul organizat în cel 
mult o zi, indiferent în 
ce loc, la ce fermă adi
că s-ar produce defecţiu
nea, şî ce grad de dificul
tate ar avea aceasta.

Noi ne chinuim însă cu 
combine tot mai obosite 
să strângem producţia care 
în acest an a fost mai 
darnică. Ne amintim însă 
că atunci când şi timpul 
a fost potrivnic, cu multe 
ploi, secerişul s-a împins 
şi^în luna septembrie, 
grâul încolţind în- spic. 
Poate în acest an nu este 
cazul. Cu siguranţă se 
ajungea la o asemenea 
situaţie dacă am fi avut o 
producţie — potenţialul 
permiţând aceasta — mai 
mare. Diminuarea canti
tativă şi mai ales calita
tivă a recoltei de grâu 
are la origine o cauză 
binecunoscută de acum. 
Este vorba despre utiliza
rea de către producătorii 
agricoli a unor seminţe 
necorespunzătoare,. nese- 
lecţignate şi netratate îm
potriva bolilor şi dău
nătorilor. Cei ce s-au zgâr
cit şă facă nişte cheltu
ieli în plus, s-au 'izbit cu 
capul de pragul de sus la 
valorificarea producţiei, 
fiind nevoiţi să facă ope
raţiuni mult mai costisi
toare de spălare şi uscare 
pentru a aduce producţia 
destinată vânzării la pa
rametrii ceruţi.

Ca şi în întreaga pe
rioadă de desfăşurare a 
secerişului, în permanen
ţă, fie chiar sâmbăta şi 
duminica, salariaţii de 
la bazele de recepţie ale 
Romcerealului se găseso 
mereu In activitate. Sâm
băta trecută i-am găsit
la sediul firmei unde se 
află şi baza de recepţie din 
Deva pe dnii ing. Lucian 
Albu, director şi ing. Gri- 
gore Marian, şef de birou, 
care ne-au furnizat unele 
detalii în legătură cu ac
tivitatea regiei. Am no
tat că, până acum, s-au
preluat peste 10500 tone
grâu (mai mult decât s-a 
programat — n.n.), exis
tând posibilităţi să se a- 
chiziţioneze încă circa 
5000 tone. Important de 
reţinut este că, datorită 
unei bune colaborări cu 
Banca Agricolă, plata 
producătorilor s-a făcut 
în numerar cel mai târ
ziu la două zile.

Cantităţi mai mari de 
grâu s-au preluat la baza 
de recepţie din Deva — 
aproape 5000 tone. Aici, 
ca şi la celelalte baze, 
se lucrează zi-lumină, iar 
la instalaţiile de uscare şi 
condiţionare lucrul este 
organizat pe câte trei 
schimburi. Sâmbăta. şi 
duminica trecute desfăşu
rarea lucrărilor, începând 
de la recepţie şi până la 
depozitare în vederea 
păstrării, a fost asigurată 
de către numeroşi sala
riaţi, între care i-am no
tat’ pe laboranta Adriana 
Adam, la recepţie, ifro- 
nistul Petru Heuş, Tudor 
Tomuţa la staţia de usca
re şi condiţionare, loan 
Suciu, Aurica Pusa, Lazăr 
Vasile, Dumitru Petra, 
Nicolae Pâr va şi alţii. 
Operaţiunile ce se reali
zează pentru aducerea re
coltei la parametrii de 
păstrare în vederea trece
rii ei la panificaţie — 75 
la sută greutate heetoli- 
trică, 3 la sută corpuri 
străine* si 15 la sută umi
ditate — au mare însem
nătate şi li se acordă în
treaga- atenţie.

De menţionat că o se
rie de producători agri
coli au adus recolta in 
custodie, dar simţând pul
sul devalorizării leului, 
s-au hotărât şi au venit în 
scurt- timp să vândă grâul
şi să-şi ia bani, călău- 
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DIN CAUZA COPACILOR 
NU MAI VEDEM PĂDUREA
{Urmare din pag . 1)

comanda, atâta timp cât 
S.G. „INSTAL SERVICE** 
S.R.L. îşi revendică, justi
ficat, paternitatea stu
diului de fezabilitate care 
nu i s-a plătit. Este an 
caz notoriu in care, vor
ba românului, „pădurea 
nu se mai vede din cau
za copacilor", dar aşa se 
întâmplă când işi vâră 
dracul coada în treburile 
voitorilor de bine pentru 
semenii lor. Şi timpul 
trece şi şansele ca lucră
rile de gazeificare a Pe- 
trijei se tot îndepărtează.

Primarul Petrliei are 
convingerea că lucrurile se 
vor mişca din punctul 
mort şi se pâre că ceva 
dreptate are. Discutând 
problema cu dl ing. Vîo- 
rel Rotaru, directorial 
Direcţiei de urbanism şi 
amenajarea teritoriului a 
Consiliului judeţean, am

aflat că hotărârea guver
nului cu privire la intro
ducerea la finanţare a lu
crărilor de gazeificare a 
unor localităţi a fost e» 
misă şi în lista anexă 
a ei este inclus şi oraşul 
Petrila.

N-am vrea să se înţe
leagă din această inter
venţie că milităm pentru 
încălcarea legii. Să nu 
cădem însă in ridicol de 
dragul unei reglementări 
legale care, pentru o a* 
numită situaţie, a venit 
prea târziu. 6  sugestie 
pentru dnii consilieri lega- 
lişti al Petrilei şl pentru 
beneficiar: ee-ar f, dom
nilor, să vă interesaţi mai 
temeinic ia mai mulţi 
proiectanţi cam cât ar 
costa acum bugetul local 
elaborarea unui alt stu
diu? Poate o asemenea 
informaţie v-ar convinge 
să nu vă mai ( tugrjjttţi 
tărâţe. V'fY'U' ' i

zindu-se după principiul
eă ,,ce-i în mână,' riu-i 
minciună".

Din discuţia cu interlo
cutorii, aceştia consideră 
anormal faptul că statul 
vrea să bage la pierderi 
propriile regii, obligân-
du-le să plătească do
bânzi exagerate la pro
ducţia ce se află pe stoc, 
deşi grâul este considerat
ca un produs strategic.
De ia începutul acestui 
an, de pildă, numai 
Romcereal din judeţul 
nostru a fost nevoit ■ să 
plătească peste 500 mi
lioane lei drept dobânzi 
la creditele luate pentru 
stocul de produse. In plus, 
pentru a face protecţia 
consumatorilor, comisionul 
perceput de Romcereal de 
la beneficiarii producţiei 
(fabricile de panificaţie — 
n.n.) este stabilit de Gu
vern şî nu acoperă decât 
jumătate din volumul do
bânzilor percepute la cre
dite. De aici rezultă men
ţinerea cu pierdere a 
Romcerealului.

încercarea de-a aborda 
situaţia cu preluarea po
rumbului în toamnă n-am 
putut-o finaliza, deoare
ce întreaga conjunctură 
de atunci va depinde de 
preţuri. Oricum, bazele 
de recepţie sunt pregătite 
să preia toate ofertele 
producătorilor agricoli.

NICOLAE T1RCO&
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In lumea secolului XX, 
sistemul de apreciere a 
valorii umane este foarte 
subiectiv şi schimbător. 
Nu oricine este privit 
ca o valoare. Nu oriei* 
ne este acceptat. Care 
sunt valorile apreciate 
astăzi ?

In primul rând, fru
museţea fizică. Cultura 
ultimelor decenii este 
foarte legată de sexua
litate şi, de aceea, pune 
mare preţ pe înfăţişarea 
exterioară. Există un a- 
devărat mit al frumuse
ţii fizice, iar fascinaţia

picteze formele rotun
jite. Tot valorj trecă
toare !

In al doilea rând, as
tăzi, este foarte preţuită 
inteligenţa. Este intere
sant că, în ciuda mişcă
rii feministe, sau poate 
tocmai de aceea, femei
le înclină şă se îndo
iască de capacităţile lor 
intelectuale mai mult 
decât bărbaţii. Psiho
logii spun însă că nu 
există diferenţă funda
mentală între bărbaţi şi 
femei în- privinţa inte
ligenţei, ci doar dome-

IMAGINEA DE SINE (II)
sexualităţii este exploa
tată din plin de mass- 
media, în special de cea 
audio-vizuală.

Să fim realişti! Fru
museţea e trecătoare şi, 
cu cât există mai multă, 
cu atât este mai dure
ros procesul îmbătrâni
rii. Până nu de - mult, 
femeile cereau chirurgi
lor plasticienj să le re
ducă sânii, iar astăzi fe
meile cheltuiesc sume 
exorbitante pentru mă
rirea lor! Valori trecă
toare ! Sau ce să spu
nem despre jena femei
lor moderne de a avea 
kilograme în plus, fe
mei cărora un Renoir 
ar. fi fost fericit să le

nii de performanţă mai 
mare pentru fiecare sex: 
bărbaţii sunt mai bine 
cotaţi în ştiinţele exac
te, în timp ce femeile 
excelează în disciplinele 
umaniste.

Imaginea pe care o a- 
vem despre noi înşine 
este şi o rezultantă a 
experienţelor trecute: e- 
şecuri în relaţii anteri
oare, frustrări nerezolva
te, dezamăgiri profunde. 
De Ia FREUD încoace, 
psihologia acordă un rol 
important trecutului pen
tru că acesta poate avea 
o influenţă negativă a- 
supra imaginii de sine 
Uneori nu ne putem ierta 
singuri. De aceea '' se

pare că avem nevoie de 
cineva care să' ne ierte 
de lucruri de oare nu ne 
putem ierta noi înşine.

Ce să fac dacă am o 
imagine de sine nesatis
făcătoare ? Ea poate fi 
îmbunătăţită. Şă fac un 

'inventar a ceea ce este 
pozitiv sau negativ re
feritor la aspectul fizic, 
personalitate, talente, 
îndemânări, realizări etc. 
Aspectele negative ce 
nu pot fi îmbunătăţite 
(de exemplu handicapuri 
fizice) trebuie autoaccep- 
tate. Să accept ceea ce 
nu pot schimba. Dacă 
ele pot fj ameliorate, să 
le includ într-un pro
gram de schimbare. Apoi, 
să nu ne comparăm cu 
alţii în aspectele nega
tive, pentru că vom găsi 
scuze pentru ele; or, 
viaţa nu este o cursă de 
sărit cu prăjina. Să ne 
străduim să facem cât 
mai bine ceea ce suntem 
în stare să facem. Iar 
în relaţiile cu persoanele 
importswte să ne com
portăm responsabil, cău
tând să dezvoltăm cali
tatea relaţiei!

Iar în final şă nu ui
tăm să acceptăm va
loarea noastră transcen
dentă şi, în mod sigur, 
ne vom împăca mai bine 
cu noi înşine.

Dr. DAN MIHĂICUJA
Dispensarul

Luncoiu de Jos

L I C H E A U A

Peisaj din Parcul dendrologic —

Foto ALIN BURLACU

Ana S., dintr-un mare 
oraş al judeţului, nu este 
cine ştie ce frumuseţe, dar 
are ceva ce îi atrage pe 
bărbaţi. Poate ochi alu
necoşi, poate mersul şer- 
puit din şolduri, poate 
zâmbetul panoramic şi li
picios. Sau pe tra te  a- 
cestea laolaltă. Făptu i a- 
cesta, în fond, nu are 
importanţă, contează doar 
ceea ce o să relatăm în 
continuare.

Nu cu multă vreme în 
urmă, l-a prins în mreje 
pe un anume domn, os
pătar la un restaurant cu 
nume şi cu renume. Omul 
a invitat-o Ia locul său 
de muncă .> ospăteze cu 
ce-i pofteşte mima. Iar fe
meia s-a prezentat la în
tâlnii e.

— Dă-mi geaca să ţi-o 
pun la loc sigur, i-a zis 
bărbatul.

A.S. s-a executat, după 
care, servită galant, s-a 
ospătat cu tot ce ţ s-a pus 
hi faţă, fără să plătească, 
bineînţeles. Apoi i-a zis 
ospătarului:

— Vreau să plec. Adu- 
mi geaca.

Omul a zâmbit subţire 
şi a spus:

-*» Nu mă aştepţi să ies 
din tură?

—• Nu, eă mă grăbeso. 
Adu-mî-o repede.

Bărbatul a refuzat să 
i-o aducă. Nervoasă, fe

meia a ieşit şi s-a dus aţă 
Ia poliţie, unde a depus 
o reclamaţie în care a scris 
că a fost tâlhărită. A 
doua zi dimineaţa a mai 
depus, tot Ia poliţie, un 
uct asemănător, în care 
îl'-reclama, tot pentru tâl
hărie, pe un alt individ. 
Pe baza celor două re- 
da maţii s-a întocmit un 
dosar penal,' care, mai 
apoi, a ajuns la o instan
ţă de judecată. Instanţa
— nu ştim pe ce dovezi
— i-a condamnat pe cei 
doi bărbaţi la privare de 
libertate.

O vreme ma,' apoi, do
sarul a ajuns la Tribuna
lul judeţean. Aici, com
pletul de- judecată — ana
lizând în profunzime ca
zul — a anulat sentinţa 
judecătoriei, absolvindu-i 
pe cei doi de pedeapsă. 
Am putea comenta as
pectul acesta, dar n-o 
facem întrucât vrem să 
ne referim la altceva. 
Ana S. n_a păţit nimic 
şi ar fi păcat ea lucrurile 
să rămână aşa. Căci li
chelele trebuie depistata 
şl puse in banca tor. Mai 
ales fiindcă lichelismul — 
alături <je alte fenome
ne de genul lui — a inun
dat societatea româneas
că, vieŞi^e.

/ -  TRAIAN SONDOR

— Şantierul nr. 34, Linii- 
Reparaţii căi ferate din 
Deva are o mare rază de 
activitate — ne spunea A 
ing. Traian Tudttee, şeful 
şantierului.

— Unde aveţi puncte 
de lucru, dle inginer?

— Să le luăm metodic. 
Lucrări de reparaţii «spi
tale pe calea ferată de 
la Radna. la Remeteş*

— Coordonarea procesu
lui de muncă este asigu
rat de dl ing. Rodel-Fănel 
Cândroi, ing. Mihai Şom- 
lea, Gligor Beg care au

„Garantăm promptitudine, 
calitate"

lucrat şi la construirea 
liniei ferate Brad — Deva 
—, sublinia dl tehnician 
principal Alexandru Ţun- 
drea, unui dintre cei mal 
destoinici, oamenj ai fir
mei.

Alte obiective la care 
lucraţi?

— Reparaţii capitale la 
calea ferată de la S.G. „Si

derurgica" S.A. Hunedoa
ra — lucrări conduse de 
dl Dumitru June, la li
niile din incinta Depou
lui din Petroşani, la cele 
de Ia SJO. „Casial" S.A. 
Chişcădaga — preciza dl 
Victor Predata, inginerul 
şef al firmei.

— Dle vdirector Traian 
Tuduce, în perioada ur

mătoare ce lucrări aveţi 
în plan ? ,

— Reparaţia capitală la 
calea ferată pe porţiunile 
Merişer — Crivadia, Bîr- 
cea Mică — Hunedoara, 
Linia a 3-a din staţia Ilia. 
Sunt lucrări contractate. 
Şantierul Construcţii Căi 
Ferate Timişoara, Şantie
rul 34 -r- LR Deva primeş
te şl alto oferte. Garan
tăm promptitudine, cali
tate.

2 ,  GH, I. NEGREA
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r TURNEUL CORALEI ORTODOXE 

„DOINA44 DIN HUNEDOARA
Pentru a cinsti cea de 

a 32-a aniversare a Cora
lei ortodoxe „Doina" din 
Hunedoara, îmi înmoi 
condeiul în cerneală pen
tru a înşira câteva slo
ve- dragi despre o proas
păta şi deosebit de reu- 

. şitâ acţiune. Este vorba 
de un turneu de trei zile, 
ce a cuprins Calafatul, 
Maglavitul şi Mănăstirea 

! Lainici, unde prestigioa
sa noastră formaţie de 
cântări bisericeşti, con
dusă de compozitorul şi 
dirijorul Marin Dârvă, a 
prezentat apreciate şi 
mult aplaudate concerte 
religioase. O tânără co
ristă Emanuela Petrean, 
moaţă din Brad, ni se 
destăinuia recent: „Iu
besc ansamblul religios 
şi particip cu dragoste 
la liturgii, căci Corala 
noastră■_ şi dirijorul ei 

, promovează valorile spi
rituale ale ortodoxiei — 
matricea spirituală din- 
totdeauna a poporului 
român".

Corala a făcut popa- 
surj la Mănăstirea „Pia
tra scrisă", din Băile 
Herculane, la Orşova, iar 
primul concert l-a pre
zentat la biserica „Izvo
rul Tămăduirii" din Ca
lafat —• b superbă con
strucţie, amplasată în
tr-un mirific decor de 
conifere. Manifestarea a 
fost mult apreciată şi 
aplaudată, răspunsurile

liturgice fiind alcătuite 
din lucrările compozito
rilor Nic Lungu, Gavril 
Mezincescu, Kiriac şi 
Marin Dârvă. Au fost vi
zitate apoi monumente, 
locuri istorice. Biserica

MARIN DÂRVA, com
pozitor şi dirijorul co
ralei.

„Izvorul Tămăduirii", re
novată de inimosul preot 
Valerian Tudor, se în
scrie în istoria româ
nilor nu numai prin a- / 
ceea că a ţinut mereu 
trează credinţa ortodo
xă, ci şi prin faptul că 
în turnul ei s-a aflat 
Comandamentul observa
torilor armatei în timpul 
Războiului de indepen
denţă.

Am poposit apoi în 
localitatea Maglavit, unde 
trăieşte, având o vârstă 
memorabilă, renumitul

Petrache Lupu. La mă
năstirea Lainici, unde 
Corala a susţinut, în 
noua biserică de aici, în 
faţa a numeroşi turişti 
veniţi din toate colţu
rile ţării, un concert ce 
a - cuprins cântări de 
laudă şi proslăvire a 
Tatălui, Fiului şi Sfân
tului Duh.

Aceste popasuri şi con
certe au constituit pri
lejuri de consolidare â 
formaţiei şi, totodată, de 
ridicare permanentă a 
nivelului ej interpreta
tiv, Fia-mi permis, în 
continuare, să-i menţio
nez pe cei ce participă 
cu regularitate şi con
ştiinciozitate la activita
tea formaţiei noastre: 
soţii Mihaela şî Daniel 
Ghivra, Criştina şi Ga- 
briel Dârva, dnele Ma
na Danciu şl Zamfira 
Mâtache, tinerele Geta 
Tăut, Laura Pop şl 
Nicoleta Caraza, pictorul 
scenograf petre Mihuţ, 
învăţătoarea Ileana Cir
ca, surorile Irina şl Lo- 
redana Alexa, fraţii Do
rin şi Dani Drăghici, fa
milia Creţu, precum şi 
Lenuţa Bejan, lea Hat
man, Oana Pitic, Claudia 
Popovici, Tudor Hocman, 
Monica Spătaru, Laura 
Gricoroşcuţă. Marian Cer- 
năianu ş.a.

ANTON LUDOVIC 
ZEFIR, 

corespondent

„Festivalul 
pădureţii lor“

Sâmbătă şi duminică, 
8—7 august, la Ghelari 
are loc „Festivalul pădu- 
renilor", manifestare de 
tradiţie, organizată de 

. către Inspectoratul pentru 
Cultură al judeţului Hu
nedoara, Centrul Judeţean 
de Creaţie Populară, Con- 

< siliul local Ghelari, E.M. 
Hunedoara şl Căminul cul
tural din localitate.

Festivalul pădurenilor îşi 
va deschide cortina sâm
bătă, la ora 18, la Clutoal 
Ghelari, unde se desfă
şoară concursul interju- 
deţean al soliştilor vo
cali de muzică populară, 
sub genericul „La izvor 
de cânt şi dor". Dumini
că, la ora 10, are loc 
parada portului popular, 
cu plecare de la Cate
drala din localitate, ur
mată de Gala laureaţilor 
şi spectacolul cultural» 
artistic prezentat de for
maţiile din Ghelari, To- 
pliţa, Feregi, Bunila, Le- 
lese, Bătrâna, Lunca - Cer
nii şi Teliuc.

La actuala ediţie a 
Festivalului pădurenilor, pe 
lângă tinerele talente par
ticipante la concurs, vor 
evolua nume cunoscute în 
folclorul local şi naţio
nal, între care Drăgan 
Muntean, Mariana Anghel, 
Mariana Deac, Lenuţa 
Evsei, Maria Dan, Iosif 
Cioclodea, Gheorghe Ro- 
şoga, Gavril Vaida, ală
turi de orchestra „Arde
leana" a Clubului „Side- 
rurgistul" Hunedoara. 

CORNEL POENAR

C on flictu l de m u n că  
la  R.A.C. D eva con tin u ă

(Urmare din pag . 1)

Arieş, Veţel, Troiţa, Bol- 
cana, Moldova Nouă —, 
mine în care mai bine de 
4900 de mineri s-au auto- 
blocat în subteran — fără 
ă înceta lucrul — în semn 
de solidaritate cu cei 22 
de lideri de sindicat aflaţi 
în greva foamei, dintre 
care datorită stării de să
nătate cinci au fost inter
naţi în spital.

Dacă , starea sănătăţii ce
lor aflaţi în greva foamei 
se înrăutăţeşte pe zi ce 
trece, fenomene similare 
au apărut şi în subte
ran, datorită aglomerării 
umane, a lipsei condiţiilor 
igienico-sanitare şi a no
xelor rezultate din proce
sul de probucţie — consem- 
nându-se şi aici mai multe

In rândurile ce urmează 
vom vorbi despre două 
cazuri soluţionate de lu
crători ai Serviciului de 
combatere a crime, or
ganizate, din cadrul In
spectoratului Judeţean de 
Poliţie.

Acţiunea „Kovacs44
Când auzi de ce şi câte 

sunt In stare unii infrac
tori, şlai şi te minunezi.

§um este şi cazul de faţă.
um să nu te miri când 

afli că uq cetăţean ţjhgdr 
a comercializat în Româ
nia nu mat puţin de 
81 (1?) de autoturisme fu
rate din Vest ? G el care 
se ocupa ă§ un astfel d« 
trafic m neşte K o v a c s  
Bela şl era ajutat de Un 
român din Deva.

cazuri de internare în 
spital.

încercările de a se a- 
junge la un ptinct de 
vedere comun al părţilor 
aflate în conflict, admi
nistraţie — sindicate, au 
eşuat până în prezent da
torită capitolului salari
zare. Liga sindicatelor so
licită corelarea salariilor 
minerilor din cadrul RAG 
Deva cu alte bazine mi
niere, ceea ce înseamnă 
practic o dublare a ac
tualelor salarii, în timp 
ce administraţia a oferit 
doar o creştere de 8 la 
sută, în care şă fie in
clusă şi indexarea pe tri
mestrul III. „Nu este o 
rea intenţie din partea 
administraţiei — ne-a pre
cizat dl Miroea Dobre, 
directorul general al re

giei, dar resursele mate
riale şi financiare nu ne 
permit să acordăm o ereş • 
tere a salariilor mai mare 
decât cea stabilită. Creş
terea cu sută la sută a 
salariilor ar implica nu
mai un impozit supli
mentar de aproximativ 
108 miliarde de lei, pe 
cinci luni ale anului, ceea 
ce ar pune sub semnul în
trebării însăşi existenţa 
RAG 'Deva, ţinând cont 
de blocajul economico* 
financiar (regia are. dă 
încasat 30 de miliarde de 
îşi, de plată 33 de Oil- 
liarde, iar-credite 16 mi
liarde de lei), escalada
rea preţurilor, tarifelor de 
transport şi, mai ales da
toriile pe care ie avem 
faţă de RENEL — 17
miliarde de leL

Infractori d in ... alte zări
Cele 8l de autoturisme 

erau fabricate Intre anii 
1992—1993, , Cu sprijinul 

'Brigăzii de combatere a 
crimei organizate din In
spectoratul General de 
Poliţie s-au făcut de
mersuri la Poliţia din Un
garia, care a declanşat ac
ţiunea, trecând la aresta
rea şi cercetarea celor im
plicaţi în furt şi trafic 
de autoturisme. Proba
bil vom mai auzi de a- 
ceşt caz,

Ungurii şt turcii
Este vremea vacanţe

lor, iar in România Intră 
turişti de multe naţii. De

sigur sunt multe de vă
zut pe la noi. Se pâre 
insă că o parte dintre 
cei sosiţi din alte zări nu
mai ia turism nu se gân
desc. Aşa că, se apucă 
de alte treburi Cum este 
şi cazul a doi turci care 
se dădeau admiratori ai 
frumuseţilor noastre. Cel 
puţin aşa au declarat ia 
graniţă. Şi uite aşa, Ke* 
mau Saninkus şi Boztfu- 
rau Iusuf ajung şi la Si- 
meria Veefce. Era in ul
tima zi de joi, * lunii 
iunie, în jurul orei 15.

Ţoţ in acest timp, aici 
soseso şi Erdos tmre şi 
Erdos Imrene, turişti un-

Manifestarea de pro
test a luat ieri, lâ prânz, 
o nouă dimensiune, prin 
participarea a circa 1200 
de mineri în faţa regiei 
de la Deva, mineri de la 
E.M. Barza, Telîuo şi 
jGhelarL La ora 1?,30 a 
sosit, la, sediul RA# Deva,? 
dl. Dumitru Popescu, mi
nistrul > industriilor, care 
a precizat înainte de a 
intra- la negocieri: „Âm 
venit cu cele mai bune 
gânduri. Am mandat din 
partea Guvernului şl a 
primuţui ministru să cău
tăm soluţii pentru a a*

‘ junge la Înţelegere eu 
reprezentanţii dv,“.

Vom reveni cu amă
nunte privind dlalogdl de 
la RAC Deva în ziarul 
nostru de mâine.

guri. Nu s-au gândit ei 
nieiodată.că tocmai la Si- 
meria Veche li se poate 
întâmpla aşa ceva dar...

Turcii scot pistolul şi le 
cere să-şi golească buzu
narele. După ce-i depo
sedează pe cei doi de Iii® 
de mărci germane şi 1400 
forinţi, dispar In direcţia 
Deva. Turcii emu cu un 
autoturism BMW. Se ba
zau probabil pe puterea 
motorului. •

A urmat o acţiune In 
care au colaborat poliţişti 
din serviciu! amintit şi 
cel a! poliţie} rutiere. Re
zultat : identificarea şl 
reţinerea nf rectorilor ia
Gurasada.

Totul a durat două ore.

VALENTIN NEAGU

N O T E I
BAIE LA FANTANA ARTEZIANĂ ? Ş

Caniculă mare şi în unii copi} au găsit rezolr I 
Valea Jiului! La Petro- varea. în faţa hotelului î- 
şani, singurul ştrand în „Petroşani" există o fân-| 
cartierul Aeroport se tână arteziană şi cuJ 
află în suferinţă de apă, toate că nu funcţiona, în I 
dar şi de spirit gospodă- bazin era apă, cu o a- v

dâncime de cam o jumă- |  
tate de metru. Aici pion- J 
jează copii de 8—12 ani, |  
se bălăcesc. Apa e prea J, 
mică pentru plonjare, dar p  
copiii nu sesizează pe- M 
ricolul unor accidentări jg 
grave. Chiar nu vede ţg 
nimeni ? *1

resc. Aşa că fiecare se 
deseurpă cum poate. Şi 
cum aici problema ali
mentării cu apă a loca
lităţilor nu e nici pe de
parte rezolvată, nici a- 
casă, mai ales la etajele 
superioare, nu poţi - face 
oricând un duş. Asa eă

economia de piaţă funcţionează,,.
Cu economia de pia- până la Deva decât din j 

Dolj, Teleorman 
Petroşani. La piaţa 
Deva s-a instaurat 
un „sistem" foarte 
gubos pentru cumpără
tori ; la prima oră a S;i 

unul dintre ii

economia
ţă am scăpat de preţu
rile uniforme cunoscute 
şi • aplicate peste tot la 
fel.' Se aplică, aşa aam 
e normal, legea ce
rerii şi a ofertei. Aşa se 
explică faptul că în â- dimineţii,

la.» Js: 
din p  

însă Jţ- 
pă- î i1

ceeaşi zi constaţi însem- vânzători ce se conside- ■ 
nate diferenţe de preţuri ră mai „isteţ", să zicem I? 
Ia legume şl fructe, prac- arc vânzare roşii 
ticate în marile pieţe (în cantităţi mari), trece Vv 
din Hunedoara, Petro- pe la ceilalţi producători 
şani şl Deva. La Pe- şi le spune care suni p

categvK|!troşani zilele trecute erau 
mal mici preţurile cu 
2-3-5 sute de lej la 
kg decât la Deva la ro
şii, ardei gras, fasole 
verde, ceapă, pepeni gal
beni. Signr, vor spune 
unii, dacă se are in ve
dere că de la Petroşani 
până la Deva oltenii 
(care vin cu marfa) mai 
an de parcurs 180 de 
km, e explicabil ca să vân
dă cu un preţ mai mare. 
Aşa e. Numai că la 
Deva vin şi mulţi ară
deni. Ori de la Arad e 
mult mai scurt drumul

preţurile zilei la 
I, II şi in. Şi nimeni | 
nu iese din preţ! Oare < 
aşa se procedează şi pe la i 
alte pieţe din ţară? Nu#I 
Flecare vânzător este li-1 
ber să decidă singur a- Jg 
supra preţuluj şi să F
vândă la Un preţ de con
curenţă ! Până la urmă I 
şl la noi va fi aşa, ca| 
Intr-o adevărată eco-j
nomie de piaţă.' Până] 
atunci răbdare, vom mâfî 
fi Ia mâna unor specu- j 
lanţi, Sau manipulanţi. |

SABIN CERBU I

F R E S C 0
~W  ’ M  - W T

prin reprezentanţa Hunedoara
•  dozatoare sucuri (superconcentrate)
•  maşini îngheţată; vitrine frigorifice
•  refrigeratoare bere 

i 9  maşini paste făinoase
Hunedoara, str. N. Bălcescu, nr. 1. Poli

clinica cu plată, et» 3, tel. 054/712833.

S.G. „CONDOR4*, s. A. DEVA 
cu sediul în Deva, str. Avram lancu, bloc H 3

ANGAJEAZĂ T
•  'zidari' ■ |
■  dulgheri |
■  fierar-betonişti.
De asemenea, angajează cu prioritate ab

solvenţi ai şcolii profesionale, promoţia 1994f 
în meseriile dei

•  finisori
■  constructori structuri
■  instalatori.

ORGANIZEAZĂ t
Concurs In vederea angajării absolvenţii©» 

învăţământului superiori promoţia 1994, în 
următoarele specialităţi:

•  ingineri CCIA
■  ingineri instalaţii construcţii
■  ingineri mecanici cu profil pentru

construcţii . ■■ !
9  economişti iinanţe-contabilitate.
Concursul va avea toc în data de 17 au

gust 1994,  ora 9,  la sediul societăţii. înscrie
rile se fac până la data de 15 august 1994.

Condiţiile de participare la concurs şi re
laţii suplimentare la sediul societăţii sau la 
tel. 612060, 611960, interior 139. (Serv. perso
nal). (90026) i

I

m



VANZAKI-  
C U M P Ă R A U I

. •  Vând urgent aparta 
nient 4 camere, str. A. Ian 
cu, bl. HI, se. E, ap. 45.

•  Vând scaune Şi mese 
plastic, import Italia, Ui 
cele mai scăzute preţuri. 
Tel. 611602 : 018238.

(9100)
•  Vând convenabil a- 

partament două camere, 
zonă ultracentrală, con
fort sporit, camere deco
mandate. etaj I. ocupatul 
.-mediat. Tel. 026173.

(9199)
• - Vând urgent aparta

ment două camere. zona 
centrală, preţ negociabil. 
Informaţii la tel. G11223.

(9205)
•  .Vând tractor U650. 

telefon 617690.
(9219)

•  Vând ARO 244 D, 
motor Braşov, 1994, 11000 
DM. Telefon CI2012.

(9205)
•  Vând casă. str. Horia. 

m\ 4, Simeria.
(9267)

0 Vând parbriz ARC), 
motor. VW 1100, demontat, 
maşină de tricotat Vcri- 
tâs 180. Telefon 622823.
■ , (9298)
•  Vând chioşc alumi

niu - tip . Slatina, nou. 
Telefon 721779.

(9296)
•  S.C. Vi va SRL Deva 

vinde instalaţii satelit 
complete, la . preţul de 
40(1000 le; şi execută fil
mări video pentru diferi
te ocazii. Deva, telefoane 
611764 ; 626265.

(9195)
•  Vând garsonieră. Do

robanţi, telefon 626532, 
după ora 18. (9281)
'•  Vând autobenă 8,5 to

ne, stare foarte bună. Tei. 
647487, Orăştle, după ora 
15. (9280)

•  Vând -casă fără grădi
nă, gaz. Deva, str. A. 
Vlaicu, nr. 116. Preţ ne
gociabil. (9279)

•  Cumpăr talon BMW 
321. Telefon 616322.

(9278)

•  S.C. Autocom Deva 
SRL Deva vinde 3 
autotractoare cu şa, 
Roman Diesel. Deva, 

’ telefon (ii6608.
(9277)

• Vând garsonieră, con
fort T, str. Zamfircscu, bloc 
Q4/17. Tel. 621313, după 
orele 21. (9272)

•  Vând apartament 4 
camere, pivniţă, str. Doro
banţi, bl.1 27, etaj II. <m 
8, Deva. Tel. 626155.

(9271)

•  Vând Mercedes 240
Diesel, înmatriculat. Tel. 
612554. (9247)

•  De vânzare casă cu 
grădină şi anexe, teren 
arabil 56 ari, Cristur. nr. 
122 C, -telefon 671578.

(9197)

• Vund clemenţi calo
rifer din fontă şi ten vi 
neagră. Telefon 612945.

(9245)

•  S.C. Electio Ser
vice SRL Deva, str. 
Plevnei, nr. 14, vinde 
spaţii comerciale de
pozite bar, restaurant. 
Informaţii suplimenta
re la sediul societă
ţii, telefon 612900.

. (9248)

• Vând casă mare cu 
grădină, .posibilităţi gaz. 
Informaţii Săulesti. 100.

(9250)

• Vând casă Haţeg, str. 
V, Alecsandri, nr. 10, In
formaţii telefon 770316.

(9255)

• Vând combină Claas. 
recoltat păioase, preţ ”6000 
DM. Telefon C4598.

(9257)

• Vând apartament str.
M. Eminescu, Deva, etaj 
II, confort sporit sau 
schimb cu Brad plus di
ferenţa (şi în două rate). 
Telefon 625663, orele 8— 
22. (9258)

•  Vând Renault o Die
sel, an 1986, înmatriculat, 
5200 DM, negociabil. De
va, telefon 627927.

(9260)

,• Vând. maşină de cusut 
industrială. Tei’, 623277, 
după ora 18.

' . ■ ., (9307)

• Vând apartament trei 
camere, 65 mp, telefon, 
gaz, parchet, teren 250 
mp,, zona Brâncuşi, tel. 
712226, orele 18—20.

(8932)
IW.VZ.V.V.V.’.V.'.V.V.'.V.V.V.-Z.V.V.-.V.V.V.V.V.V.

premiera turnculu; . pro
fesionist dc la Deva ; 
Muşic-box; Formula 1; 
Sporturi „năstruşnice” : 
de In cai-putere la că- 
milc-putere; Publicitate; 
Dedicaţii muzicale ; Spor
turi „năstruşnice”; Când 
nu există apă, c bun şi- 
nisipul; O melodie pen
tru... nopţile dvs. de 
dragoste!); 23,15 Film ar
tistic: „Căutat, viu sau 
moi t".

SÂMBĂTA.
6 AUGUST

10,00 Ştiri ; 10,13 Pu
blicitate; 10,20 Video — 
magazin muzieal-sportiv 
(reluare); . 12,15 Film 
artistic. „Căutat, viu sau 
mort” (reluare); 13,45 
Anunţuri • Publicitate 
(videotext).

W W ^ W V W ^ .N V .V V .V .V W A 'V W ^ W V V V '.V .V .W A V .V

VINERI.
5 Al Gl ST

, 18,00 Deschiderea pro
gramului; 18,05 Ştiinţa, in 
slujba oamenilor (do
cumentar IVOKLDN'ET); 
18,20 Avanpremiera fil
melor la DEVASAT; 18,23 
Un concert pe săptămâ
nă (partea I); t9,20 A- 
nunţuri • publicitate 
(videotext); 21,00 Ştiri; 
21,15 Publicitate; 21,20 
Video — magazin mu
zical—sportiv (Desene a- 
nimate ; Avanpremiera 
filmelor la DEVASAT ; O 
melodie pentru... coşma
rurile dvs. ; Sporturi 
„năstruşnice": aviaţie
acrobatică; Box: avan-

•  Vând computer; . Co
rn inodore, C64, cu . monitor 
color,- şi multe/ jocuri, 
convenabil;-' T& 722246.

(8923)
•  Vând 2 Opel -Kadett 

(unul înmalrieuiat, fabri
caţie 1978, preţ 1300 .mărci).- 
Telefon 720685.

(9829)
• Vând casă, grădină.

Hunedoara, informaţii tel, 
717612. (8928)

•  Vând Mercedes 229 
Diesel, motor cutie, Opel 
Kadett. Telefon 541788.

(8926)
• Vând Nissan Cherv

1.5 (îl, în stare foarte bună 
Telefon 620829, orele 14— 
17. (1530797)

• Vând dozator Siemens 
cu 3 capete suc si unu si
fon, preţ 1500 DM. Tel 
DC*va 613662.

( 9317 )

OFKKTE DE 
SERVICII

• Caut' femeie îngrijit
copil 2 ani jumate. Tel. 
711373. (8927)

•  Mişu Luppn anunţă
excursie în Turcia. luni. 
8 august, 50000 lei. Tel. 
612166. (9226)

• împrumuturi în Ici
primiţi imediat la Casa 
de amanet Simeria, zilnic 
8—12; 15—17, telefon
601721. (8730)

PI ERDERI
•  Pierdut foi de parcurs

seria A 0063929 — 0063933, 
pe numele Sole Oliviu, e- 
tiberată de „Siderurgica" 
S.A. Hunedoara. Le de
clar nule. (8931)

DECESE

•  Soţia Ida, Came?" 
lia fiică, Ladislau gi
nere şi nepoţelul Clau- 
diu mulţumesc cole
gilor de la Centrul 
Militar şi tuturor ce
lor care au fost alături 
la dureroasa despăr
ţire de scumpul nostru 
soţ, tată şi bunic 

col. dr.
MIRCEA MOŢII'
Lacrimi şi flori pe 

mormântul tău.
(9282)

• Aducem un ultim 
omagiu celui care a 
fost un bun coleg şi 
prieten

IOA\ BĂRBI.
Condoleanţe fami

liei îndoliate. Colegii 
de in S.C. Romcamion 
S.A. Deva.

(9301)

•  "Cu durere in su
flet,, colegii de la S.C, 
Coratrans. S.A. Deva , 
deplâng moartea ne
aşteptată a fostului 
coleg ;

IOAN BARBL 
înmormântarea are 

loc azi, 5 august 1994. 
ora' 14, în cimitirul 
din localitatea Tîmpâ.

(9290)

DIRECŢIA DE MUNCA ŞI PROTECŢIE
I

SOCIALĂ HUNEDOARA—DEVA !

Organizează în data de 26 august 1991,! 

ora 9,00 "

!

I%
I 

I% '
I%

!
i%
I
' cânte

pentru ocuparea următoarelor posturi va-1

I
•  INSPECTOR de specialitate DK-J 

BUTANT, la Biroul Forţe de Muncă şi Şomaj 
B r a d \ 

INSPECTOR DE SPECIALITATE Ia J 
Centrul de Forţă de Muncă şi Şomaj Petroşani. J 

Condiţii : studii superioare. j

S.C. C. In. C. NOVA COM S.R.L. DEVA

Vinde en-gros şi cn-detailie, la depozitul 
magazinului Tineretului, din bdul 22 Decem
brie.

•  detergenţi pentru spălat şi curăţat ţe
sături, gresie, obiecte sanitare şi sticlă. ’

Import Slovacia, adaos comercial zero (0).
Vinde en-gros
9 bere pasteurizată, import Slovacia, Ia 

preţul de 755 lei/sticla, garanţie 3 luni.
Tel: 054 — 623123. ' (921150)

REMERO S.A. — FILIALA DEVA 

cu sediul în Mintia, str. Şantierului nr. 5, 
organizează

\
\ în data de 25 august 1994, ora 10, pentru 
| vânzarea unei sere tip tunel şi a altor mijloace 
\ fixe casate, precum şi pentru închirierea unui 
ţ spaţiu comercial de incintă.

\ Lista mijloacelor fixe scoase la vânzare 
) şi preţul de pornire a licitaţiei sunt afişate 
\ Ia sediul societăţii.’l- - - - - - :- - :- - - - - - - - - -
i REMERO S.A. — FILIALA DEVA
î . -
\ cu sediul in Mintia, str. Şantierului nr. 5, 
ţ jud. Hunedoara

. ANGAJEAZĂ |

\ •  Inginer specialitatea tehnologia sudurii ţ

. .  ) •  Sudori autorizaţi electric ş/autogen

t Informaţii suplimentare la telefon 
j 618750, interior 108.

nr.

S.C. „ALIMENTARA” S.A. DEVA 

Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 30
/% A rj \

\ \
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\

INSPECTOR DE SPECI ALITATE la J }

in ziua de miercuri, 10 august 1994, ora 
10, la sediu, pentru vânzarea următoarelor mij
loace fixe:

•  motoseuter 2 bucăţi, preţ de pornire 
90.000 lei/buc.

9 maşină prăjit cafea 1 bucată, preţ de 
pornire 2.700.000 iei

Informaţii la telefon 616406. (CEC)

Oficiul pensii de stat Deva.
Condiţii : studii superioare economice sau j 

juridice, vechime 5 ani. J
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor | 

prezenta cerere, curriculum vitae, rceoman- j 
dare de la ultimul loc de muncă, copie după I 
actul de ştudii, carnetul dc muncă. j

Actele se depun la compartimentul conta- j 
bilitatc-administrativ din cadrul D.M.P.S. Deva.*'. . . . -_ __ — - - -  I

I 1 
\ \

\
i

s 
\  
\  
\  
\---------------------------------- -— -------------- — j

I

1LA.G.C.L, DEVA
Reaminteşte consumatorilor particulari, |

beneficiari ai prestaţiilor de apă rece, canal şi j 
gunoi din cartierele cu locuinţe proprietate |
particulară, altele decât cele constituite în aso- j 
ciaţîi de locatari, că încasarea contravalorii J 
jprestaţiilor se face prin piaţă directă de către i 
aceştia Ia casieria unităţii din Deya, strada Li- J 
bertăţii, nr. 6, zilnic între orele 7-—14. I

\\ FILIALA DE EXPLOATARE A FILMELOR

Organizează in data de 26 august, ora 10, 
la sediul său din Deva, str. 1 Decembrie, nr. 
20,

LICITAŢIE PUBLICA 
de închirierea spaţiilor pentru activităţi 

comerciale şi divertisment la cinematografele: 
„Parâng” Petroşani ;„Modern‘‘ şi „Flacăra” 

j \ Hunedoara; Orăştic; Brad; Haţeg; Deva.
De asernenea închiriază, prin schimbarea 

destinaţiei, sala cinematografului din Lonea şi 
sala B a’cinematografului „Modern” din Hu 
nedoara.

Inforrpaţii la telefon 612823. 
în caz de ncadjudecare, licitaţia se va relua 

în fiecare zi de vineri a săptămânii urmă
toare. > (90030)

V
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