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Privaţiunea unităţilor rfe turism 

şi comerţ exterior
Fondul Proprietăţii de 

Stat Huhedoâfa-Deva orga
nizează astăzi, 3 noiembrie, 
ora 10, a.c., la restauran
tul „Perla Cetăţii11 din De
va, o întâlnire cu agenţii 
economici carc-şi desfăşoară 
activitatea în turism şi 
comerţ exterior, întâlnire 
în care se vor prezenta şi 
prelucra normele specifice 
aprobate în consiliul de 
administraţie al FPS, pri
vind privatizarea acestui 
sector. ■ . ,r-'

La întâlnire participă di
rectorii societăţilor comer
ciale, precum şi reprezen
tanţii FPS în Adunarea 
Generală a Acţionarilor.

Acţiunea de astăzi de la 
Deva încheie astfel un ci
clu de mai multe întâlniri 
pe care FPS Hunedoara 
le-a organizat în perioada 
31 octombrie — 3 noiem
brie în judeţul nostru, J 

(C.P.).

P ro to c o l d e  c o la b o ra re
La Wincester a fost 

semnat recent un proto
col de colaborare între 
judeţul Hunedoara şi co
mitatul Hampshire din 
Anglia.

Din partea judeţului 
nostru protocolui a fost 
semnat de dl Ioan Uifă- 
leanu, vicepreşedinte al 
Consiliului judeţean, care 
a condus o delegaţie de 
consilieri şi specialişti în-

tr-o. vizită de lucru în 
Anglia şi Scoţia.

Vizita delegaţiei hune- 
dorene este răspunsul la 
o alta anterioară, a unei 
delegaţii britanice mixte 
în judeţul nostru, în ca
drul contactelor stabilite 
prin Adunarea Regiunilor 
Europei (ARE), din care 
face parte şi judeţul Hu
nedoara. (IC.).

CUVÂNTUL
c o t i d i a n  in d e p e n d e n t
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Se va da, probabil, ho
tărârea în procesul in
tentat de Camera de Con
turi dlui Costel Alic, pre
şedinte suspendat şi u- 
nui grup de funcţionari ai 
Consiliului judeţean, pen
tru gospodărirea defec
tuoasă sau frauduloasă a 
banului public în anul 
1992. Nu este exclus, ca 
în aceeaşi şedinţă să se 
pronunţe hotărârea şi 
pentru procesul în legă
tură cu activitatea anu
lui 1993, preşedinta con
siliului jurisdicţional vă
dind un mare interes pen
tru soluţionarea acestor 
dosare înainte de a se 
judeca contestaţia dlui 
Costel Alic, la ordinul 
prefectului de suspen
dare a sa din funcţie.

Apropo de contestaţie. 
Ea se va judeca la Curtea 
de Apel — secţia Conten
cios Administrativ de 
la Braşov, nu la cea de 
la Alba Iulia, unde este 
arondat judeţul nostru. 
Strămutarea procesului la 
Braşov s-a făcut la ce

rerea dlui Alic, şi 'dacă 
am fi răutăcioşi am 
face similitudini cu un 
alt proces judecat la 
Braşov, în prima jumă
tate a acestui secol. Nu 
le facem.

Ce a mai făcut între 
timp (între timp sau îna
inte) iubitul nostru pre
şedinte suspendat ?

A cerut prin instan-

României. A obţinut ur
mătorul răspuns, demn 
de diplomaţia lui Tal- 
leyrand, care nu ştim cât 
îi va folosi Colegiului 
jurisdicţional la stabi
lirea oportunităţii chel
tuielilor din banul pu
blic : „In continuarea co
respondenţei noastre re
feritoare la participarea 
judeţului Hunedoara la

ţă, de la Ministerul de 
Externe, o confirmare că 
toate plimbările prin Eu
ropa, ale dumnealui şi 
ale suitei, pentru contac
tele stabilite în cadrul 
A.R.E. (Adunarea Regiu
nilor Europei), inclusiv 
cheltuielile legate de a- 
cestea, şi care constituie 
unul din faptele pentru 
care a fost trimis în 
judecată, au fost bene
fice numai şi numai in
tereselor judeţului şi ale

'

activităţile Adunării Re
giunilor Europei, în pe
rioada anterioară anilor 
1992—1993, vă" informăm 
că întrucât în prezent
România este membră a 
Consiliului Europei, iar 
participarea la reuniu
nile A.R.E. este accep
tată în condiţiile legii de 
către organele în drept, 
ca o formă de colabora
re externă a organelor 
administraţiei publice lo
cale, considerăm că ac-

ţiunile la- care vă refe
riţi au fost din punct de 
vedere politic oportune 
şi pozitive11. Răspunsul 
este semnat de dl Virgil 
Constantinescu, secretar 
de stat în cadrul M.E. 
al României. Să înţele
gem că dl secretar de 
stat îndeamnă Curtea de 
Conturi şi organismele 
sale din teritoriu la jo
curi politice ? Ar fi grav.

Dl preşedinte (suspen 
dat) ştie să folosească 
foarte bine scăpările sau 
ambiguităţile legilor.

Orice investiţie din bani 
publici se scoate, potri
vit legii, la licitaţie. . 
Câştigă licitaţia cel ce 
oferă investitorului con- 
diţiile cele mai avanta
joase. Asta însă serie in 
lege, dar orice lege ro
mânească are chichiţe, 
portiţe şi omisiuni. Ori
ce licitaţie este condusă 
de o comisie de specia

ION ClOCLEl

ÎN ZIARUL DE AZI

C O M U N I C A T

Paşapoartele turistice pot fi utilizate ca
paşapoarte de serviciu. - -

(în pagina a III-a)
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C tuna p z
O Un judecător se confesează soţiei:
— Azi am condamnat trei oameni la 

moarte, Doi dintre ei o meritau !

I ABONAMENTUL 
j LA „CUVÂNTUL LIBER
■  Puteţi să intraţi în posesia "ziarului nostru- 
I mai ieftin decât la chioşcuri, prin efectuarea dej
I abonamente. Costul abonamentului la ziarul ■ 

„Cuvântul liber” Deva este de 1000 de lei, plus I 
I taxele poştale. J

I Factorii poştali şi difuzorii de presă efec- ■  
tuează contractarea abonamentelor pe luna |  

I decembrie. Grăbiţi-vă ! Cel mai sigur mijloc de l  
■ a intra în posesia ziarului preferat este abo-5 
filamentul. |

La sfârşitul săptămânii 
trecute, la Hunedoara s-a 
consumat un plăcut mo
ment inaugural în dome
niul bancar: a fost dat în 
folosinţă sediul filialei din 
acest oraş a BANKCOOP.

Sâmbătă, la ora 13, la 
parterul blocului nr. 17, 
din centrul civic al muni
cipiului de pe Cerna, fur
tunurile cu apă încă spă
lau cu jet puternic ultime
le reziduuri rezultate în 
procesul pregătirii sediu
lui, pentru tăierea pangli
cii inaugurale, pe care a- 
vea s-o facă,' nu peste 
multe minute, dl Alexandru 
Dinulescu, preşedintele 
BANKCOOP.

Numeroasa asistenţă — 
începând cu prefectul ju
deţului, conducători de 
instituţii şi de societăţi co
merciale, personalul UÂNK- 
COOP Deva, directorii fi
lialelor din celelalte ora
şe ' ale judeţului, colabo
ratori şi principali clienţi 
ai băncii de credit coo
peratist, proiectanţii şi 
constructorii • acestui se
diu bancar de o rară fru
museţe şi reuşită organi
zatorică, mobilat şi echipai 
tehnic la nivelul, standar
delor occidentale de vârf 
(pe bani mulţi, desigur) 
— a parcurs încăperile, a 
admirat gradul de finisaj 
şi nivelul de funcţionati-

III

tate a spaţiilor, şi-a ex
primat părerea că, într- 
adevăr, într-o veritabi
lă economie de piaţă ■*» 
pentru că BANKCOOP 
este o bancă privatizată şi 
pentru privatizare — aşa 
trebuie să arate o institu
ţie bancară (şi nu numai).

Cei prezenţi au avut cu
vinte de preţuire pentru 
constructorii de la I.C.S. 
Hunedoara (director ing. 
Doru Gaiţa) — care au dat 
de curând la recepţie blo
cul nr. 17, la un nivel 
calitativ de excepţie —- şi 
pentru lucrătorii de la fir
ma particulară ASAR Grup 
SRL Deva (administrator 
arh. Dumitru Armăşescu) 
— care au proiectat se
diul, au finisat interioa
rele, au imaginat mobila
rea şi datarea, ceea ce îi 
conferă acestei bănci -pres
tanţă şi condiţii de des
făşurare a activităţii la 
parametrii cei mai înalţi 
în domeniul bancar.

Să sperăm că şi nivelul 
de solicitudine şi de ope
rativitate din partea per
sonalului BANKCOOP Hu
nedoara — al cărei pre
şedinte este un fost di
rector, un fost parlamen
tar şi un fost prefecţ, ing. 
Gheorghe Ivan — se va 
situa ia aceleaşi cote.

DUMITRU GIIEONEA

„VOCI DE COPII -  ’9 4 “ !
Printr-un litou, cu o rile şi sentimentele unor „ 

ilustraţie de o rară gin- oameni de aici, sincer 
artistică, sindica- îndrăgostiţi de adevărate 

le valori ale artei.
Iniţiat cu un an în ur- J 

mă de noul director al i

gâşte
tul MTI — E.M. Ani- 
noasa invită iubitorii de 
frumos la Festivalul mu
zical „Voci de copii ’94“. clubului, dl prof. A. D. I 
Invitaţia a fost onorată Săvulca Coroian — spri-S 
exemplar, timp de trei jinit fără rezerve de sin- |  
zile, cât sala mare* a Clu- dicatul MTI şi conduce- î 
bului din Ariinoasa a de- rea minei Aninoasa, de ( 
venit neîncăpătoare pen- primăria oraşului — Fes- J 
tru spectatorii dornici de ti valul muzical „Voci I
a fi părtaşi la ediţia a -■
Il-a a Festivalului mu- de copii11 a devenit o spe- J 

ranţă în viaţa spirituală Izical dedicat copiilor 
Văii Jiului, Ceea ce s-a 
petrecut în viaţa artisti
că a Aninoasei, în aceas
tă toamnă, a reconfir- —----------------------- --■
mat preocupările, gându- (Continuare în pag. a 2-a)

a Văii, iar acum, ea, spe- 

LUCIA LICIU l

SINDICATUL „S1DERURGISTUL" 
HUNEDOARA

Evaluând rezultatele obţinute in ur
ina Convenţiei încheiate în 16 iunie 1934, 
între reprezentanţii C.N.S. CARTEL ALFA 
şi Guvernul României, Consiliul de Con
ducere a Sindicatului „SIDERURGIS- 
TUL“ împuterniceşte Biroul Executiv s;î 
transmită următorul :

C O M U N I  C A T 
Având în vedere atitudinea obstruc

ţionistă a reprezentanţilor Ministerului 
Industriilor, Ministerului Finanţelor ţi 
Ministerului Muncii şl Protecţiei Sociale 
în ceea ce priveşte elaborarea proiectului 
de Hotărâre Guvernamentală referitor la 
posibilitatea de majorare a fondului de 
salarii nesupus impozitării suplimentare 
în cadrul societăţilor 'comerciale din ra
mura metalurgiei, punct cuprins în ca
drul Convenţiei din 16 iunie 1994, Consi
liul de Conducere a Sindicatului „SIDE-

• RURG1STUL11, prin intermediul Fede
raţiei Naţionale Sindicale METAROM, a 
solicitat o întâlnire cu domnii Mircca 
Dan Popescu — Ministru de Stat şi Flo
rin Georgescu — Ministru de Stat, semna
tarii convenţiei, pentru data de 3 noiem
brie a.c., la Bucureşti.

In condiţiile în care această întâlnire 
nu va avea ca rezultat soluţionarea • pro
blemei menţionate, Consiliul de Condu
cere a Sindicatului „SIDERURGIŞTUL", 
în conformitate cu programul de acţiune 
a F.N.S. METAROM, adoptat în cadrul 
celei de-a Vl-a Conferinţe a F.N.S. ME- 
TAROM, din octombrie a.c., a aprobat 
participarea Ia acţiuni de forţă, începând 
cu data de 04. £l. 1994.

In prima fazi acţiunile aprobate: de 
Consiliul de Conducere a Sindicatului vor 
viza blocarea Prefecturii judeţului Hu
nedoara, urmând ca în regim de urgenţă 
$1 Se stabilească fi alte acţiuni sindicale.

Lider' S.E.I. „SidERUrgiSTUL"
VAIDOŞ PETRU ,

.V.WAV.W.'.V.V.V.V.'.'.'.'AVWJVAV.'.V.V.VZA^
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Q SPECTACOLE LA 
CASA DE CULTURĂ DE- 
VA. Az/, ora 17, la Casa 
de cultură Deva are loc 
spectacolul de muzică 
u ş 6 a r ă . şi dtvertis 
„Noi suntem la modă-a- 
cum“ cn Mlhai Constant i- 
nescii, Anastasia Lazarluc, 

- Aurelian Temişan ş.a. Tot 
azi, la ora 12;30, Teatrul 
„Ariei" prezintă, în conti
nuarea unei susţinute sta
giuni, spectacolul „Gâscă- 
nel" şi „Chiţ-miţ şt vul
pea". Spectacolul este de
dicat în primul rând ele
vilor. (M.B.)

O SCUMPIRE. Printr-o. 
hotărâre a Guvernului 
României, a lost aprobată 
notificarea adresată mai 
de mult beneficiarilor săi 
de Regia Apelor Române 
pentru scumpirea cu 40 la 

sută a tarifului la apă bru
ia, prelevată pentru sco
puri industriale sau cas
nice, din cursuri de apă 
sau pânza de ape Ircaticc. 
Păzea buzunarul, române / 
(I.G.)

© DRESAJ. Clubul „Fi- 
delius“ redeschide, înce
pând de sâmbătă, 5 noiem
brie, cursurile şcolii de 
dresaj pentru câini. înscri
erile în fiecare sâmbătă la 
stadionul „Cetate" Deva. 
Iniormaţii tel. 0766,57 (T.l.)

A Z I

3 NOIEMBRIE

•  Au trecut 306 zile din 
an ; au mai rămas

■ 59; . ■

•  1863 —• 17 mai 1864
— Apare la Bucureşti 
„Aghiuţă11, „Foaie u- 
moristică şi critică”, 
sub redacţia lu i 
B. P. Haşdeu ; t

•  1924, S-a n ă s cut  
PAUL CORNEA, is- 
toric literar român.
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Dreptul de a fi liber 
este unul dintre ceîe mai 
vinovate drepturi pe cap» 
omul le-a pus pe hârtie oi 
prilejul multora dintre 
mişcările sociale, mai ales 
atunci când acestea s-au 
numit „revoluţii". Unii se 
revoltă de dragul revoltei, 
alţii pentru că răbdarea 
ajunge Ia fundul sacului 
şi condiţiile de viaţă sunt 
de neîndurat. Dar şi pen
tru unii şi pentru alţii 
cuvântul „libertate" e ca o 
lata Morgana care, în 
plin deşert, îţi poartă prin 
faţa ochilor adânciţi de 
sete un pahar cu apă rece 
şi proaspătă. Iluzia , li
bertăţii" vine tocmai din 
înţelegerea greşită a a- 
cestei noţiuni.

- Pentru majoritatea .se
menilor noştri, a fi liber 
înseamnă a face ce-ţi pla
ce. Insă ceea ce-i place 
unuia, nu place neapărat 
şi celorlalţi. Jean-Jacques 
Rousseau afirma că „li
bertatea înseamnă mai 
puţin a face ce vrea, cât 
a nu fi supuşi altuia, ea 
înseamnă totodată şi a nu 
supune voinţa altuia vo
inţei noastre". Atâta timp 
cât există un stăpân şi o 
slugă, nu există liberta- 
la. Iar libertatea în afa

ra legilor sau pe deasu
pra legilor este o simplă 
utopie. Un popor nu are 
stăpâni, el poate avea 
conducători, aşa cum un 
funcţionar arc şefi. Ierar
hia într-un stat democra
tic nu ştirbeşte libertatea 
individuală, d  ordonează 
manifestările sociale izvo- 
r'''? din dreptul la liber
tate individuală.

her" înseamnă nu atât a 
cuceri drept după drept şi 
a te bucura de el,-ci a fi, 
înainte de toate, respon
sabil faţă de tine însuţi. 
Astfel, această acumulare 
de drepturi contractuale a 
secolului XIX priveşte 
prea puţin problema liber
tăţii în sine. Libertatea se 
exercită în primul rând 
asupra propriei vieţi, adi-

l DE A FI
Dacă secolul al XlX-Iea 

a pus accentul pe liber
tatea individului şi a acor
dat nenumărate drepturi 
gândirii şi instinctelor in
dividuale, asta nu înseam- 
nă că a rezolvat proble
ma libertăţii. Erai liber să 
crezi sau nu în Dumnezeu 
pentru că se cucerise drep
tul libertăţii religioase. 
Erai liber să gândeşti ori
ce pentru că se cucerise 
dreptul libertăţii de con
ştiinţă etc., dar, „a fi li-

că orice act pe care îl fad 
te angajează şi trebuie şă 
dai socoteală de el. Parti
ciparea la drepturi însă nu 
te angajează cu -nimic, 
este o „libertate" interioa
ră, automată. Poţi fi un 
ratat pierzându-ţi propria 
libertate (generată interi
or, sufleteşte)- şi înlocuin- 
d-o cu drepturile oferite 
de alţii sau poţi să fii un 
om liber atunci când eşti 
responsabil faţă de viaţa 
ta. .. ■ "

Părinţi, despre şcoală !
Grija părinţilor pentru 

aunul mers al instituţiilor 
şcolare este un fapt de 
luat în seamă. Un lucru 
însă este oarecum supă
rător. Chiar dacă au tre
cut cinci ani de la eveni
mentele din '89, oamenii 
încă ntt au curajul să-şi 
spună numele când sesi
zează o stare de fapt care 
se doreşte a fi rezolvată. 
Doar extrem de rar apa
re acest... curaj!

Iată ce spune „un grup 
de părinţi" din satul Bro
tuna (Vaţa de Jos): „Te
renul unde este construi
tă Şcoala primară din 
Brotuna are o suprafaţă de 
0,18 ha, din care 6,11 ha 
este ocupată de clădirea 
şcolii, anexe gospodăreşti 
şl teren de joacă pentru 
copii, - iar restul de 0,07 
ha reprezintă grădina şco
lii- Din anul 1935. când 
cetăţenii satului Brotuna 
au cumpărat acest teren 
pentru a construi şcoala 
şi până în 1993, această 
grădină a fost folosită de 
învăţătorii care au lucrat 
la această şcoală, sau, în 
funcţie de necesitate, a 
fost valorificată In intere
sul şcolii. .Chiar şi în e- 
poca ceauşistă, când satul 
a fost cooperativizat, ni
meni nu a revendicat a- - 
ceastă grădină, ea aparţi
nând tot şcolii. în anul

LA S O R O C

(Urmare din. pag. 1)

litate, pe care ar fi nor
mal s-o numească cel 
care este direct şi ne
mijlocit interesat în rea
lizarea investiţiei licita
te. Acesta nu poate fi 
decât consiliul local. Ei 
bine, aici e şpilul I Mem
brii comisiei de licitaţie 
sunt stipendiaţi cu un 
procent oarecare, deloc 
neglijabil, din valoarea 
ofertei adjudecate. Cum 
să laşi numirea unei ase
menea comisii la latitu
dinea consiliilor locale, 
doar* pentru că există 
principiul autonomiei lo
cale ? In consecinţă, cele 
mai multe dintre comisii

1993, dl Florian Tomuş. 
primarul comunei, reven
dică această grădină în 
numele Primăriei şi, în 
urma unei licitaţii, valori
fică iarba cu suma de 
16 500 lei, deşi în arhiva 
şcolii există documente 
care indică drept proprie
tar — şcoala. In acest an, 
gospodarul dirufruntea co
munei nu a mai organi
zat nici o licitaţie pen
tru a valorifica această 
grădină şi, cu bună ştiin
ţă, a transformat-o în 
maidan, gardul este rupt, 
căzut la pămânţ, buruieni
le şi gunoaiele au um
plut terenul, iar animale 
şi păsări de tot felul stau 
aici în voie...".

De la primarul comu
nei, dl Florian Tomuş, pri
mim următoarea preciza
re : „Gardul, rupt de o 
maşină, a fost reparat. 
Terenul este proprietatea 
comunei, pe acesta ur
mând ca în anul viitor să 
fie construit un cămin cul
tural, .atât de necesar lo
calităţii".

Dl Sabin Barna, locui
tor al satului Cutin (Pesti- 
şu Mic), ne scrie: „Vă 
fac cunoscut că în satul 
Dumbrava, la un kilome
tru de Cutin şi Ciulpăz, a 
fost şi totodată este o 
şcoală de patru clase. Lo
cuitorii din Dumbrava, mai 
precis ciobanul din acest

le-a numit Consiliul ju
deţean, la propunerea 
dlui Costel Alic. Şi cum 
era (ne) firesc, licitaţiile \ 
le-a câştigat cine a tre- ‘ 
buit. de regulă SHL-url. 
Pentru a nu cădea în 
greşeală, nu comentăm 
nici un fel de coinciden
ţă Vom arăta însă că 
a fost şi un caz în care 
licitaţia nu a câştigat-o 
un SRL, ci Ş.C. „Con
dor" SA.., societate cu 
capital de stat, deşi nu 
a prezentat cea mai a- 
vantajoasă ofertă din 
punct de vedere finan
ciar. Nu facem nici o j 
legătură între câştigarea 
acestei licitaţii şi faptul 
că dl C. A. i-a Cast da
tor acestei societăţi 
proape un an de zile 
câteva milioane de lei

sat, a băgat oile în şcoa
lă şi a transformat-o in 
saivan, în preajma deschi
derii noului an şcolar". 
Tristă situaţie, fără în
doială I Iată ce precizea
ză Primăria din Pestişu 
Mic, în legătură cu acest 
fapt: , Sigur, dl Barna
are dreptate în legătură cil 
situaţia sesizată cu câtva 
timp în urmă. Acum, sta
rea de fapt s-a clarifi
cat, ciobanul a fost scos 
din incinta Şcolii din Dum
brava. In legătura cu cele 
trei sate e o situaţie spe
cială : pentru acest an, 
Cutinul nu are copii de 
şcoală, Dumbrava — mai 
puţini. Şcoala primară 
funcţionează îţi acest an 
la Ciulpăz, aici venind 
şi copîiî din Dumbrava, 
satul unde până în acest 
an funcţiona şcoala pri
mară şi unde a „staţionat" 
ciobanul cu oile". încur
cătura e mare! Şi, am 
mai adăuga, concluzionând 
cele spuse de dl primar, 
nu întotdeauna se nime
reşte pentru cine se pre
găteşte sau... intenţionea
ză ceva.

Ca un aspect general, 
mai mulţi părinţi ne se
sizează faptul că ar fi bine 
ca, în şcolile din judeţul 
nostru, să se facă mai 
des controale medicale, mai 
ales că au apărut în ţară 
unele boli venite de aiu
rea. Să nu uităm că sunt 
şcoli generale, licee, care 
au cabinete medicale cu 
personal calificat. Credem 
că 'dreptatea e de partea 
părinţilor care ne sesi
zează această stare de lu
cruri !

MINEL BODEA

Mircea Eliade consideră 
că (spre deosebire de se
colul al XlX-lea, care a 
promovat o libertate exte
rioară, iresponsabilă, con
tractuală în cadrul diver
selor doctrine politice uto- 
pico-sociaîisţe, comuniste şi 
care a dat cel mai mare 
număr de rataţi), evul me
diu, oricât ar părea de 
paradoxal, a cunoscut o 
mai mare libertate. Oa
menii medievali trăiau 
mai responsabili, mai 
demni, fiecare act al vie
ţii lor îi angaja, se pu
teau pierde sau mântui 
(asta în sens, creştin).

Teama de responsabili
tate sileşte omul modern 
să renunţe la libertate pen
tru drepturi, însă avanta
jele acestei stări de lu
cruri sunt iluzorii. Ceea 
ce-ţi oferă alţii, poate să-ţi 
fie luat în orice moment. 
Pe deciziile tale eşti însă 
singurul stăpân; Purtân- 
du-ne crucea pe drumul 
vieţii cu demnitate şi res
ponsabilitate, căutând far
mecul clipelor chiar şi în 
cea mai neagră tristeţe, 
vom simţi gustul adevăra
tei libertăţi.

MONÂ JUŞCA 
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CONTAINERELE

Locuitorii din cartie
rele oraşului Haţeg a* 
veau mari necazuri cu 
containerele pentru gu
noiul menajer. Acestea 
erau mereu arhipline, 
iar în jurul Zor domnea 
o mizerie de nedescris. 
De câtăva vreme această 
prestare de înlocuire a 
containerelor pline cu 
altele goale a fost 
luată în locaţie de ges
tiune de către dl Con
stantin Ştefonf. Dum
nealui organizează bine 
această activitate, ceea 
re a dus la dispariţia 
aspectelor urâte din 
Preajma containerelor. 
(N. S.>.

„VOCI DE COPII -  ’9 4
(Urmare din pag. 1)

ranţa, s-a transformat In 
certitudine. Peste 40 de 
copii din grădiniţele şi 
şcolile Văii Jiului au ar
gumentat, la preselecţia 
ediţiei a Il-a, că pot 
urca scena festivalu
lui. iar 22 dintre a- 
ceştia au avut imensa 
bucurie de a fi onoraţi 
cu premii şi menţiuni.

In încercarea de a-şi 
păstra propria identitate, 
festivalul muzical a pă
truns In universul cân
tecului rezervat celor 
mici — şi chiar al versu
lui, pentru că proba ar
tistică presupune şi in
terpretarea unei poezii 
din literatură română 2— 
devenind în cel de-al 
doilea an al fiinţării săle 
un eveniment artistic. î-a 
dat acest statut tainica 
muncă a unor oameni de 
taleiţt şi formidabilă e- 
nergie : prof., Adrian D. 
S. Coroiary semnatarul 
regiei artistice, selecţiei, 
orchestraţiei şi aranja
mentului muzical (a- 
piauzele acelea neconte
nite, care I-au răsplătit, 
au spus totui), sindica
tul MTI — E.M. Aninoa- 
sa — prin liderul său 
dl C, Gherghinoiu, di
rectorul minei Aninoasa, 
dl ing. loan Lăban, pri
marul oraşului, dl Ilie 
Botgros, directorul Şco
lii Generale Aninoasa, 
dna prof. ■ Jana Stane, 
artistul plastic Daniela 
Pasca, autoarea plachete
lor, diplomelor, litouri- 
lor, invitaţiilor, ca şi a 
scenografiei semnată îm
preună cu Adrian Popa, 
şi nu in cele din urma, 
dimpotrivă, prezentato
rul spectacolului, apre
ciatul actor Florin Plaur.

Ediţia a doua a Festi-

« !

valului „Voci de copii'* a ‘ 
fost de... milioane şi la I 
propriu. Sindicatul MTI *
— E.M. Aninoasa şi-a ar- j  
gumentat onorabil sta- J 
tutui de sponsor. Juriza- t 
rea, realizată de profe-1 
sori de specialitate, s-a J 
desfăşurat în văzul tu- | 
turor — notele erau in- * 
troduse în calculator şi | 
apoi proiectate pe ecran «
— iar premiile .copiilor |
au fost substanţiale, va- J 
lorând sute de mii de lei | 
fiecare. *

„Intr-o vreme în care . 
ai impresia că toată lu- I 
mea vinde şi cumpără, J 
aici la Aninoasa oameni | 
de suflet au dat viaţă u- * 
nui festival pentru copii, I 
care continuă frumoasa ; 
tradiţie a „Jocurilor mu- I 
zicale", ce cu mulţi ani J 
în urmă au făcut ocolul | 
ţării" — mărturisea emo- I 
ţionată dna prof. Teodo- j 
ra Jurca, preşedintele | 
juriului, iar dl ing. îoăn * 
Lăban, directorul mi-1 
nei, se confesa public: . 
„Cât e de înălţător şi I 
emoţionant ca, după o- ' 
rele de muncă din adân-1 
cui pământului, să gă- * 
seşti acasă, in căminul } 
drag, copii ca aceia pe « 
eare i-am admirat aici, I 
timp de trei zile". ş

Ediţia " st doua a Festi- I 
valului „ Voci de copii" a * 
fost un pas. Un pas pen- I 
tru mâine, care Va trâns- « 
forma întrecerea muzi- j 
cală organizată pentru I 
copiii Văii Jiului îrttr- J 
un festival judeţean şi | 
chiar interjudeţean — > 
cum afirma primarul o- I 
rasului. Pe aceasţă treap- « 
tă vom urca chiar cu j
ediţia din toamna vii
toare. . |

„Voci de copii" este J 
Şi va fi o punte. O j 
punte între viaţă şi artă. I
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Desen de CONSTANTIN GA VRILA

In zilele de 28—29 oc
tombrie, la Reşiţa s-a des
făşurat faza interjude
ţeană (pentru zona Banat) 
a Festivalului „Tinere ta
lente". Aflat la prima e- 
diţie, festivalul este re
zervat persoanelor defi
ciente şi handicapate şi 
presupune concursuri ar
tistice şi sportive. Din 
judeţul nostru au parti
cipat, pentru partea ar
tistică, formaţiile de dans 
modern şi dansuri popu
lare ale Şcolii ajutătoare

„TINERE TALENTE"
Pcşteana, care s-a prezen
tat şi cu o scenetă; o 
solistă vocală de muzică, 
uşoară de la Casa de fe
te Orăştie; un solist 
de muzică populară şi 
realizatorii unor lucrări 
de pictură, sculptură şi 
mobilier din lemn de la 
Şcoala ajutătoare Săcel. 
La întrecerile sportive a 
fost prezentă echipa de

sile ( J modern şi dansuri popu- La întrecerile sportive a gători se numără şi re- 2 participanţi la picta
) j lare ale Şcolii ajutătoare fost prezentă echipa de prezentanţii judeţului nos- (toţi de la Săcel). (V.

handbal de la Săcel, iar 
la şah reprezentantul 
Şcolii speciale Păclişa.

Câştigătorii de la Reşi
ţa vor participa la faza 
pe ţară a Festivalului 
„Tinere talente" şi la rea- 
Uzarea spectacolului de
dicat Zilei persoanelor 
handicapate. Intre câşti
gători se numără şi re
prezentanţii judeţului nos-

. tru, apreciat ca având 
cea mai valoroasă pre
zenţă în festival. Prac
tic toţi participanţii s-au 
situat între cei clasaţi 
pe primele trei locuri; 
obţinând 8 premii 1, 4 
premii II şi 3 premii IIÎ. 
Locul I a fost cucerit 
l a : şah (Păclişa), dans 
popular; dans modera 
(Peşteana), muzică uşoa
ră (Orăştie), mobilier din 
lemn, handbal cât şi de 
2 participanţi la pictură 
(toţi de la Săcel). (V.H.).
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C O M U N I C  A  T

P A Ş A P O A R T E L E  T U R IST IC E  P O T  FI U TILIZA TE 

C A  P A Ş A P O A R T E  DE S E R V IC IU
In exercitarea atribuţiilor legale refe

ritoare la emiterea documentelor de că
lătorie pentru cetăţeni români, Direcţia 
Generală de Paşapoarte şi a Poliţiei de 
Frontieră a finalizat operaţiunea de im
plementare a sistemului naţional infor
matizat de emitere, verificare şi gestiu
ne a noului model de paşaport turistic, la 
data de 19 septembrie 1994,

De la această dată şi până în pre
zent, formaţiunile judeţene de paşapoar. 
te au emis circa 100 009 paşapoarte tu
ristice model nou, iar eliberarea sau pre
lungirea valabilităţii celor care nu mai 
corespundeau atât din punct de vedere 
al formei cât şi al conţinutului (model 
vechi) au fost sistate.

Prin Ordonanţa Guvernului României 
nr. 37 din 3 august 1994, privind unele 
măsuri în legătură cu eliberarea şi păs
trarea paşapoartelor, s-a stabilit un nou 
regim al documentelor de călătorie, în 
conformitate cu normele şi uzanţele in
ternaţionale.

In dorinţa dezvoltării raporturilor 
României cu celelalte state, .au fost no
minalizate funcţiile pentru care Ministe
rul Afacerilor Externe emite paşapoartele 
diplomatice şi pe cele de serviciu, iar 
pentru facilitarea obţinerii vizelor de in
trare în statele în care agenţii economici 
români au relaţii de afaceri cu diferiţi 
parteneri, a fost prevăzută posibilitatea 
înscrierii în paşapoartele ' simple (turisti
ce) ale reprezentanţilor acestora a men
ţiunii „titularul călătoreşte pe o anumită 
perioadă în interes de serviciu?4.

Aplicarea acestei menţiuni în paşapoar
tele simple se face la cererea agenţilor 
economici, de către formaţiunile jude
ţene de paşapoarte (municipiul Bucureşti} 
după criteriul domiciliului solicitanţilor.

Operaţiunea de primire u cererilor 
pentru aplicarea menţiunii a debutat Ia 
1 noiembrie 1994 la toate formaţiunile 
judeţene de paşapoarte, termenul de so
luţionare fiind de până la 20 zile.

Cererile vor fi depuse personal de că
tre titularii paşapoartelor simple (turis
tice), însoţite de:

— paşaportul simplu, model nou ;
— buletinul (adeverinţă temporară) de 

identitate ;

— documente din care să rezulte scopul 
călătoriei (contacte economice, invitaţii, 
programe etc.);

— documentele de identificare ale agen_ 
tului economic (certificat de înmatricula
re, contract şi statut de societate, codul 
fis^il, extras de cont);

— o adresă din partea agentului eco
nomic prin care se solicită aplicarea men
ţiunii şi faptul că solicitantul este repre
zentantul său ;

— chitanţa C.E.C. — reprezentând ta
xele consulare aferente, datorate bugetu
lui statului, în valoare de 14 600 Iei.

Termenul de valabilitate al menţiu
nii este cel al desfăşurării acţiunii la care 
se participă, dar maxim 1 an, iar la 
expirarea acestuia se poate aplica o nouă 
menţiune în aceleaşi condiţii.

Referitor la această menţiune facem 
urmTTtaarele precizări :

— paşaportul simplu în care s-a făcut 
menţiunea „titularul călătoreşte în interes 
de serviciu pentru o perioadă de...” nu 
este recunoscut drept paşaport de serviciu 
şi deci nu conferă titularilor drepturile şi 
obligaţiile unui posesor de astfel de pa
şaport ;

— acordarea vizelor de intrare în di
ferite state este atributul exclusiv al 
acestora şi se exercită conform reglemen
tărilor interne şi internaţionale ;

— conform prevederilor Ordonanţei 
Guvernului României, nr. 50 din 30 iunie 
1994 — privind instituirea unei taxe de 
trecere a frontierei — posesorii de paşa
poarte simple în care s-a făcuţ menţiu
nea „titularul călătoreşte în interes de 
serviciu” sunt scutiţi de plata taxei de 
15 000 lei la fiecare trecere.

Ministerul Afacerilor Externe a făcut 
demersuri pe lângă misiunile diplomatice 
acreditate la Bucureşti pentru soluţio
narea CU PRIORITATE a Cererilor de 
viză ale reprezentanţilor agenţilor econo
mici în paşapoartele cărora este înscrisă 
menţiunea privind efectuarea călătoriei 
în interes de serviciu.

La Serviciul de paşapoarte Hunedoa
ra, cererile pentru aplicarea menţiunii 
arătate se primesc în zilele de marţi, 
miercuri, joi, vineri, între orele 43,00 şi 
15,00.

CO N C U R SU L F O T O  CU  PR EH II

JOI, 3. XI. 1994 
9,00 Emisiunea din sea

ra precedentă (reluare);

S.C . IMCQMEX S .R .L .
prin magazinul'„CENTRAL" din Orăştie, 

str. N. Bălcescu, nr. 1, telefon 647496 :

ACORDA ÎMPRUMUTURI 
/  fR LEI PRIN 

CASA UE AMANET

•  TELEVIZOARE COLOR NEI (diagona
lele 37, 51, 54, 72 cm), cu şi fără teletext, te
lecomandă. garanţie 3 ani;

•  TELEVIZOARE ALB-NEGRU, Sirius. 
Diamant, Sport (garanţie un an);

•  FRIGIDERE ŞI CONGELATOARE „Arc
tic" (garanţie un an);

•  ARAGAZE cu 2, 3, 4 şl 5 ochiuri (pro
duse ia Satu Mare);

•  MAŞINI DE SPALAT „ALBA-LUX" şi 
„AUTOMATIC" (garanţie un an);

•  CENTRALE DE ÎNCĂLZIRE PE GAZ;
•  COSMETICE;
i  ALTE PRODUSE electronice şi electro- 

casnice : filtre cafea, râşntţe de cafea, mixere e- 
lectrice, storcătoare de fructe, aspiratoare, boi
lere pe gaz, plite pe gaz, butelii aragaz etc.

GARANTAT CELE MAI MICI PREŢURI !
Produsele se vând sl cu

P L A T A  I N  R A T E
în judeţele Hunedoara şi Alba.

iŞLR I DIN Bit ADJ
\ •  AU SIMŢIT LA BU- )
l ZUNAR. Activitatea gar- ţ 
7 dienilor publici, la *Brad i 
1 se face simţită. Ei au > 
I aplicat diferite amenzi ţ 
I unor Persoane fizice şi t 
V juridice care au ..încăi- 7 
ţ cat legea. Acestea sunt: 1 
ţ Letiţia Costa, Mircea ţ 
7 Iluieţ, Tiberiu Truşcă, 1
I Care au tăiat trandafiri 7
ţ din rondurile de flori, ţ 
i Gheorghe Cean, Micloş 1 
i Varo, Avram Mafinces-7 
\ cu au parcat.autoturis- } 
l mele pe zona verde ; ţ 
I Maria Sîrbu a permis l 
l vânzarea de produse in- 7 
1 dustriale în piaţa de a- > 
( limente; RAGCL Brad i 
7 »n a respectat graficul i 
|  sie ■ ridicare a gunoiului. | 
|  * APROVIZIONARE ţ
( PENTRU IARNA. Dna t 
> Marioara Oprea, gestie- 7 
ţ nară Ia depozitul de ' 
i Imune din Crişcior, a- 1 
7 parţinând S.C. COM- l 
1 D*»/-*, ne spunsn 
l că este foarte bucu- ' 
i rifiwă că în aeeasti | 
1 toamnă a putut onora 
1 «datările clienţilor pi ] 
i api izienarea cu Jegu-( 
l «>» »I cărbune. S-au a- l 
t provizionat pentru Iar-7 
\ nă toate şcolile şl gră- V 
I#diniţele din romanele i 
l învecinate, s-a ‘ dat i 
7 prioritate oamenilor în / 
J vârstă şi celor bandica- j 
|  Păţi. Depozitul dispu- i 
l ne încă de cantităţi su- 7 
7 ficiente de lemne Care J 
1 aşteaptă să fie ridicate \ 
i de către beneficiari. 1 
i (AL. J.). 7

IOAN PRODAN, Haţeg : „Perla” Lăpuşniculul 
Mare — Cabana Rotunda din Retezat.

• j Î N N O I R I  R U S T I C E

14.00 Videetext publicitar;
18.00 Deschiderea emisiu
nii ; 18,05 Desene anima
te : „Peter Pan”; 18,28 
Publicitate •  Avanpremie
ra filmelor î 18,30 Por- 
trete muzicale: Compozito
rul american C. STRONŞE;
18,47 Magazin geopoiitic;
19,M TElE 7 abc  ̂ Fifm 
serial •  „Casa din preerie”;
20.00 Raff — show; 21,00
Ţara nimănui; 21,05 Clip 
VIVA; 21,10 Chestiunea
zHei; 22,00 Film serial:
„Croazieră de lux”; . 22,50 
ta miezul lucrurilor ; 23,20 
Film artistic. „Moartea u- 
nu! om".
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:— Numai în ultima 
- vreme în satele Hărău, 
Bârsău, Chiminrlia, Ban- 
pptoe, gospodarii vrednici 
au adus multe înnoiri, 
atât In gospodăriile pro
prii, cât şi, în general, 
pe faţa satelor — ■ ne 
spunea dl loan Bogdan, 
viceprimarul comunei 
Hărău.

— De pildă.
— Au fost ridicate case 

noi, altele extinse şi 
modernizate, s-au con
struit anexe gospodăreşti. 
La Bârsău s-aii terminat 
lucrările la moară. La 
fostele grajduri ale CAP, 
un patron inventiv a a- 
menajat o fabrică de bere 
unicat. Un alţ patron, 
Munteanu, a deschis un 
magazin universal mo
dern, bine aprovizionat 
cu cele trebuitoare săte
nilor. Laude se cuvin şi 
cetăţenilor credincioşi din 
Chimindia, care fac mari 
eforturi pentru a finali
za lucrările la biserică 
din satul lor.

— Dîe viceprimar, am 
fost pe câteva străzi ne
asfaltate din satul de cen
tru. Din loc în loc sunt 
grămezi de pietriş pe 
marginea drumului. Ar 
trebui doar împrăştiat, 
aşa cum am văzut pe uli

ţa unde se află poşta, In 
faţa ,,Zita Corn” SRL. De
va sau în alte locuri.

— Aşa este. Oamenii 
au fost prinţi Ia muftoe 
pe câmp, Ia recoltat şi 
semănat. Lucrările sunt 
spre încheiere. Ne' vom 
ocupa apoi mai mult de 
întreţinere drumur lor, 
repararea unor garduri. $ 
unor podeţe. Vom avea. 
spr jin de ia di ing 
colae Mogoş, directorul 
E.M. Certej, care ne va 
asigura un • .. autocran .§§ 
postăm două tuburi prfr 
mo pe Valea Certejutui. 
Bineînţeles, mai avem fin 
vedere soluţionarea şi a 
altor probleme care fră
mântă locuitorii satelor 
noastre: montarea unei 
centrale - telefonice, pen
tru care cerem sprijinul 
conducerii Romtelecon» 
Deva; buna şi ritmica 
aprovizionare a unităţi
lor comerciale ale coo
peraţiei, care sunt cu 
rafturile goale, şi ma
rea problemă care se în
trezăreşte — aducerea ga
zului metan. Ne bizuim 
pe vrednicii noştri gos
podari, pe sprijinul or
ganelor judeţene. Laolal
tă, cu eforturi, vom re
zolva toate treburile.

GII. I. NEGREA

f i n

CONCURSUL DIN 
6 NOIEMBRIE 1994

1. Cremonese (15) — Sampdoria (8) x 2
Aflată într-o situaţie- delicată, Cremonese joacă 

pentru 3 puncte. Numai că întâlneşte o formaţie pu
ternică, capabilă de a obţine chiar o victorie.
2. Fiorentina (5) — Bari (7) * 1 x

Cu liderul său în formaţie (Batistuta), Fiorentina 
are prima şansă. Adversarii — de mai mult timp în 
lupta directă cu gazdele — pot realiza un punct.
3. Foggia (6) — Gagliari (10) 1

Gazdele vor mai mult în acest an, ca în campio
natul trecut şi beneficiind şi de avantajul propriu-

■ «ren.
4 Genoa (14) —- Inter (9) x

Dispută între două formaţii care manifestă destu
le slăbiciuni: marinarii au încasat până acum 16 
goluri, iar milanezii abia au înscris 7 . goluri.
5. Milan (11) — Parma (1) 1 1 X 2

Deşi milanezii se află într-o situaţie jenantă (o
spune şi locul în clasament), poate au o tresărire de or
goliu în faţa liderului, care ar putea totuşi să adân
cească rana gazdelor.
6. Padova (16) — Brescia (17) 1 x

„Derby“-ul codaşelor şi elevii Iui M. Lucescu ar 
■fi fericiţi să plece măcar cu un punct.

7. Reggiana (18) — Lazio (2> 2
Gazdele cu Futre şi Oliseh în echipă nu reuşesc 

să înscrie, în timp ce apărarea încasează gol după gol. 
Romanii ocupă un loc prea bun pentru a-1 pierde.
8. Roma (4) — Napoli (13) 1

Elevii lui Carlo Mazzone sunt puşi pe fapte mari 
şi acasă nu merg decât la victorie. Şi au cu cine, 
marcând până acum 13 goluri, primind doar 6.
9. Torino (12) — Juventus (9) 1 x 2

Partida va fi televizată şi deci, meci de triplă, 
derby-ul local întotdeauna fiind foarte disputat.
10. Como (18) — Piacenza (1) 2

Oaspeţii, cu un start excelent în seria B. au 
toate şansele să plece cu o victorie de la Como. afla
tă în mare suferinţă şi neputinţă.
11. Lecce (20) — Udinese (4) x 2

Gazdele, după ce au coborât vertiginos din „A“. 
îşi continuă rostogolirea şi din ,.B“. Va fi un meci 
tare, oaspeţii aflându-se pe un loc ce îi mobilizează.
12. Pescara (17) — F. Andria (8) 1 x

Oaspeţii sunt în stare să obţină o remiza, poate
chiar mai mult. Dar nici gazdele nu se pot împăca 
uşor cu un rezultat nefavorabil;
13. Verona (7) — Lucchese (2) x

Atât poziţia celor 2 formaţii în clasament, cât ţi
forţele lor sensibil egale ne îndreaptă spre o remiză.
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•  împliniri, bucurii şi
fericire, alături de cei dragi, 
îi doreşte Geta prietenului 
ei Zorel, acum când îm
plineşte 24 ani. „La mulţi 
ani !“. (0090326)

•  Vând convenabil casă 
şi livadă în Hondol, tel. 
626816, după ora 18.

(92093)
•  Cumpăr talon Fiat 

Regata Diesel. Tel. 629098.
(0090324)

•  Vând pui Dobermann,
pedigree, tip A. Deva, tel. 
616559. (92173)

•  Vând video Blaupunkt 
stereo, 4 capete, friptoză 
gogoşi, tel: 625577. (92162)

•  Vând casă, grădină, a- 
nexc, gaz, în Spini, nr. 92, 
lăţime 45 m, suprafaţă 62 
arii, preţ informativ 
55 000 000 lei, negociabil.

(92151)
•  Vând apartament două 

camere (balcon, parchet, 
gaz). Informaţii Deva, str. 
Minerului, bl. 35, sc. 2, ap.
40 sau tel. 023620. (92200)

•  SC Basel Tim 
Comp, cu sediul în 
Timişoara, str. Gh. La- 
zăr, nr. 26, vinde al
cool vrac de 96,2 gra
de, din cereale, la preţ 
avantajos, în funcţie 
de cantităţile cumpă
rate. Informaţii su
plimentare la tel. 056/ 
144591, 056/122828.

(92177)

•  Vând apartament 3 ca
mere, garaj, televizor Sony 
stereo, diagonala 72, com
bină Sony, corpuri separa
te, blană vulpe polară, 
video Sony. Tel. 724986.

(1657)
•  Vând piese auto Re

nault 14, telefon 722907, 
după ora 18. (1658)

•  Vând apartament, zo
na teatru, O.M., şi bici
clete semicursiere. Tele
fon 71744<i, după ora 15.

(1659)
•  Vând convenabil Mer

cedes 200 Diesel, telefon 
711866, după ora 10.

(1660)
•  Vând VW Bus trans- 

porler, stare foarte bună. 
Telefon 724325.

(1663)
•  Vând casă, lemn, de

molată, sat Dăbâca, nr. 
65, comuna Topliţa, Hu
nedoara. (1666)

•  Vând Microbuz VW 
Diesel, stare bună, sau la 
schimb. Telefon 717129.
- (1656)

•  Vând casă pentru ma
teriale construcţie, Ribiţa. 
informaţii Baia de Criş, 
telefon 155. (92253)

•  Vând casă cu spaţii 
comerciale în funcţiune, cu 
grădină mare şi garsonie
ră confort I. Brad, strada 
A. Iancu, nr. 62 (lângă fa
brica de pâine).

(92254)
•  Vând casă în Şoimuş,

nr. 217, schimb aparta 
ment central trei camere 
cu două sau vând. Tele
fon 621553. (92194)

•  Vând garsonieră ultra
central Deva, tel. 616405 
sau 627479. (92200)

•  Vând apartament 2
camere ,  îmbunătăţit, 
12 000 900, negociabil. De
va, str. Libertăţii, bl. CI, 
ap-, 20. (92207)

•  Vând casă, grajd, a

nexe şi grădină Batiz, : nr. 
201, telefon 672351.

(92206)
•  Ofer gratuit pisici, tel

618543. (92218)
•  Cumpăr talon auto 

Opel Kadett, tel. 660008.
(92188)

•  Vând maşină scris 
portabilă şi storcător fruc
te, preţ convenabil. De
va, telefon 620717.

v (92189)
t» Vând garaj nou, tip 

Bârcea. telefon 612436, după 
ora 17. (92192)

•  Vând fân. informaţii,
Deva, Micro 15, bl. 82, ap.' 
50. (92183)

•  Vând lemn construc
ţii frasin, teren construc
ţii agrement, vană fontă. 
Informaţii Deva, Al. Păcii, 
bl. A. 5/61, Gojdu.

(92159)
•  Vând casă, 5 ha teren 

arabil, Geoagiu-Şat. In
formaţii Câmpia Turzii, 
tel. 064/367863.

(92100)
•  Vând apartament 2 

camere, zonă centrală, tel. 
611374, între orele 18 
20, preţ negociabil.

(92198)
•  Vând Suviem auto

specială, 6 tone, basculan
tă. Telefon 647407, Orâş- 
tie, preţ negociabil 7 mi
lioane. (92199)

•  Vând maşină tricotat' 
Brother cu cartela, 400 
ace, accesorii, convena
bil, Telefon 642430.

(92201)
•  Vând apartament 2

camere, etaj 2, str. Grivi- 
ta, tel. 615000, (>16851.

(92204)
•  Vând Dacia 1300, an 

fabricaţie 1981, tel. 629801. 
între orele 16—22.

(92453)

•  Pierdut carnet şomer, 
pe numele Costea Adrian. 
Se declară nul.

(92185)
•  Pierdut legitimaţie ser

viciu, eliberată de F.E. De
va, pe numele Marina 
Marcel. Se declară nulă.

•  Ofer pentru închiriat
depozit en gros, Deva, car
tier Oituz, tel. 622137 sau 
629231. (92101)

•  Caut garsonieră sau 
apartament 2 camere pen
tru închiriat. Tel. 711279.

(1664)
•  închiriem sau cum

părăm apartament la par
ter, zona teatru, Hune
doara. Tel. 717091. între 
orele 8—2*.

(1665)
•  închiriez apartament

3 camere, Mărăşti, bloc 
D 5. Informaţii telefon 
613021. (92190)

•  Ofer apartament de 
închiriat, nemobilat, tel. 
621021, orele 17—22.

(92220)
•  Ofer de închiriat apar

tament două camere, mo
bilat, Gojdu, bl. 16/17. In
formaţii telefon 826286 - 
Alba. (92215)

•  Casă de închiriat, De
va, str. A. Vlaicu, nr. 44. 
Informaţii tel. 69/553014.

S (92216)

•  Urgent a îgajum MO
RAR. Tel. 633204, după 
ora 21. (92210)'

•  Contabilă autorizată
execut lucrări de conta
bilitate. Tel. 61.3123.

(92214)
•  Meditez elevi mate

matică, cls. V—'VIII. Tel. 
619403. (9220G)
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•  S.C. Compact SRL 
Deva (proiectare, arhi
tectură. construcţii) an
gajează inginer con
structor. inginer insta
laţii (începând cu 
promoţia 1992). Tele
fon 054/625207.

(92083)

# Societatea Garant
Consulting, tel. 616449, 
facilitează vânzarea — 
cumpărarea aparta
mentelor, caselor, te
renurilor. Cumpărăto
rii sunt serviţi gra
tuit. (92167)

•  Schimb apartament 2 
camere, ultracentral, plus 
diferenţă, cu apartament 
3—4 camere. Tel. 611868.

(92153)

•  Mişu Luppa în cola 
borare cu B.T.T. Deva c- 
fectuează transport persoa
ne in Turcia (5 noiembrie) 
— 55 000 ; Polonia (14 no
iembrie) — 45 000. Relaţii 
tel. 612166, 714352 si la 
sediul B.T.T. Deva. .

(0090325) •
•  SC. Pretomedco SRL

Deva anunţă onorata 
clientelă de intenţia de 
majorare a tarifelor, în
cepând cu 1 decembrie 
1994- ’ (92202)

•  S.C. APEL PREST 
SRL Deva notifică inten- 
ţia de majorare a preţu
rilor la prestări servicii, 
începând cu dala de 30 no
iembrie 1994.

(92180)

COMEMORĂRI
•  Cu durere în suflet, 

mama, soţia, sora şi cum
natul, nepoţii şi familia 
Florea anunţă împlinirea 
a şase luni de la moartea 
celui care a fost

ILARIE FAKCAS
Parastasul va avea loc 

la Biserica Ortodoxă din 
Ohaba. (92092)

•  Azi, 3 noiembrie, se 
împlinesc şase luni de la 
trecerea în nefiinţă a 
scumpei noastre fiice, no
ră. cumnată şi mătuşă,

CORNELIA VASIU 
Dumnezeu s-o ierte I 

(92165)

D E C E S E

• Soţia Mariana şi fiul 
Robi deplâng dispariţia 
fulgerătoare din viaţă a 
iubitului soţ şi tată

OVIDIU l-URDUI 
(V1DI), 

la. numai 34 ani.
înmormântarea — azi, 3 

noiembrie 1994, ora 14, de' 
la Casa Mortuară din str. 
Eminescu, Deva. Dumne
zeu .să-l odihnească în 
pace !

•  Mama Marioara, sora 
Viorica, cumnatul Gelu, 
nepoţii Daniel şi Mihai, 
deplâng încetarea din via
ţă, în urma unui tragic ac
cident a iubitului lor 
VIOREL OVIDIU FURDUI

Nu te vom uita nici 
odată!

•  Mătuşa Orşa Ana, ve
rişorii Tuţa. Maria şi Cor
nel regretă decesul celui 
care a fost

OVIDIU FURDUI 
(VIDI),

în urma unui tragic ac
cident. Nu te vom • uita 
niciodată !

•  Familia Bărnuţiu a- 
duce un ultim omagiu ne
potului şi verişorului drag,

OVIDIU FURDUI 
trecut în eternitate în ur
ma unui tragic accident 
Fie-ţi ţărâna uşoară I

•  Unchiul Voicu, mătu
şa Emilia, verişorul Suraj 
anunţă încetarea din via
ţă a dragului lor

OVIDIU FURDUI, 
de 34 ani.

decedat intr-un tragic ac
cident. Dumnezeu să-l 
odihnească !

(92116)

•  Familia Kiszely, 
cu inimile sfâşiate de 
durere, anunţă înceta
rea din viaţă a scum
pului lor soţ, tată, so
cru, bunic şi slrăbu 
nic

KISZELY
IOSIF,

în vârstă de 88 ani.
înmormântarea va 

avea loc la Brad, as
tăzi, 3 noiembrie 1994, 
ora 15.

^ _________(92224)

•  Colectivul Direcţiei 
producţie din Regia Auto
nomă a Cuprului Deva 
este alături de colegul lor 
ing. Kiszely losif, la greaua 
încercare pricinuită de 
moartea tatălui.

KISZELY IOSIF 
Sincere condoleanţe 1

(92229)

• întregul colectiv al 
Regiei Autonome a Cu 
prului Deva este alături de 
fraţii Andrei şi losif Kis- 
zcly la dispariţia din via
ţă a bunului lor tată

KISZELY IOSIF 
şi transmit familiilor în. 
doliate sincere compa
siuni şi condoleanţe.

(92229)

•  Mulţumim tuturor ce
lor care au fost alături de 
noi la greaua încercare pri
cinuită de pierderea pre
matură a ceîui care a fost 
soţul, tatăl şi bunicul

DUMITRU ALBU 
îl vom păstra veşnic în 

suflet. Familia îndurera
tă. (92247)

•  Familia îndoliată, 
Bogdan . Traian, fiicele, gi 
nerii şi nepoţii mulţumesc 
colectivului de muncă din 
cadrul fabricii de pâine 
Brad, condus de dl Boian 
Traian, Tudoran Gheor- 
ghe, Perian Paulina, Iuga 
Nicolae şi tuturor priete
nilor, vecinilor şi colegilor, 
dnei Faur Floarea pentru 
înţelegerea şi- sprijinul a- 
cordat cu trista ocazie a 
înmormântării celei care 
a fost

S.C. QUASAR ELECTRO S.R.L.
B-DUL DECEBAL BL.R PARTER DEVA 

TEL/F/\X 611261 614983

VA OFERĂ CU PLATA ÎN R A T E
*  Televizoare color
Megavjsion Goldstar Samsung

*  Maşini de splat automate
*  Frigidere si congelatoare ARCTIC
*  Toata gama de produse electrocasnice

ROWENTA
NU UITATI PLATA ÎN R A T E  !!!

Pentru clienţii nostrii care achiziţionează 
produse in valoare de peste 300.000 lei 

firma organizează

TOMBOLA CRĂCIUN *'94
Cu următoarele premii •
1 .Televizor color
2. Maşina de spalat automata
3. Frigider de 240 I
4.20 de mixere electrocasnice 
Tragerea va avea loc la sediul firmei in 
25'Decembrie 1994

CELE MAI IEFTINE ŢIGĂRI 
DE TIMIŞOARA

LE OFERĂ
S.C. SAMANT.A HUNEDOARA 

Telefon 716591
•  Carpaţi şi Bucegi — 210 lei \
•  Snagov — 360 lei \
•  Top — 240 lei \
•  Pescăruş — 140 lei \
Preţul include TVA ; zile de livrare : \
vineri, sâmbătă. (92140) J

S 
\

\ S.C. ROMCAMION S.A. DEVA - *
ţ Organizează concurs de selecţie pentru\ 
\ ocuparea postului de manager, în confor- \ 
\ mitate~cu prevederile Legii 66'1993. \
\ Ofertele se vor depune la sediul socie- \ 
) lăţii din Deva, str. Depozitelor, nr. 17.\ 
\ Concursul va avea loc LUNI, 7. XI. \ 
\ 1994. )

______ -_________________________________ \
BANKCOOP S.A. — DEVA 

VINDE LA LICITAŢIE :
— Apartament cu trei camere, situat 

in DEVA, cart. Micro 15, bl. 50, et. 1, ap. 
46. Licitaţia are loc la sediul Judecătoriei 
Deva, biroul executorilor judecătoreşti, în 
data de 10 noiembrie 1994, ora 9.

— Apartament cu două camere situat 
în DEVA, str. 22 Decembrie, bl. 21, ap. 
63. Licitaţia are loc la sediul Judecătoriei 
Deva, biroul executorilor judecătoreşti, în 
dala de 7 noiembrie 1994, ora 9.

BOGDAN ELEONORA 
(DOINA),

soţie, mamă, bunică şi 
colegă. (92196) .1

AGENŢIA SC „TRANS EUROPA” SRL 
Sibiu, str. N. Bălcescu, 41, telefon 069/ 

21.12.96; 21.03.64,
Efectuează săptămânal transport de per

soane în Germania, pe ruta: Nurnbcrg — Heil- 
bronn — Stuttgart — Wurzburg — Frankfurt 
— Mannheim. Plecarea din DEVA. Plata în 
lei. Asigurăm întoarcerea.


