
.0 VIENA. Corespondeh- 
tal diplomatic al agenţiei 
„Rompres" transmite: Se
cretarul general al OKU, 
Boutros-Boutros Ghali, a 
conferit marţi după-aaiiază, 
la Viena, cu preşedinţie 
României, Ion lliescu. In 
discuţie s-au aflat âspecte 
legate de ordinea de zi a 
actualei reuniuni din ca
pitala Austriei. Au fost 
abordate probleme privind 
rolul ONU în soluţionarea 
stărilor de conflict din 
diferite zone ale 
acordându-se un loc 
dai situaţiei din Iugo
slavia, dtipre care interlo- 
catorii au fost de acord 
di ,»  impune o abordare 
globali a tuturor aspectelor 
acestei crize. S-au făcut 
wfiriri fa participarea ro- 

~ ia acţiunile de. 
Sematia.. Sec re

al ONU este 
la Bucureşti, la 

iavRafb preşedfedelul Ro
mânim, u n t  i u  fi exa
minate şl alte chestiuni 
privitoare la activitatea 
|r ii
rea Hotărârilor forumului 
mondial, -

•  VIENA. Preşedintele 
Albaniei. Sal» 
adresat marţi.

a
Viena,

naţionale pentru ca 
să se mobilizeze 
declararea ca „zonă 
ntrâ sub protecţia OKU*" 
a provinciei sârbe Kosovo, 
cu populaţie majoritară 
albanezi — informează a- 
genţia France Presse.. lu 
ând cuvântat in faţa par
ticipanţilor la Conferinţa 
mondială asupra drepturi 
lor omului, Bartsha a 4- 
preciat că „ONU, CER şl 
NATO ar trebui sâ acţio
neze înainte de a fi pica 
târzia", pentru a face toate 
demersurile necesare ta 
vederea limitării expansio 
nisipului sârbilor In Bal- 
câni".

In termeni foarte, duri, 
preşedintele albanez a pus 
în gardă in legătură cu 
purificările etnice şl ma 
sacrele din Bosnia — He». 
ţegovina, care riscă —- pw- 
trivit aprecierii lui — sâ 
se extindă spre Mac® 
donia şi Albania şi pe 
care le-a . calificat drept 
„rezultat direct al politicii 
preşedintelui sârb, Sto 
bodan Mitoşevici".. fn con
text, el l-a acuzat pe a- 
ccsta că „vrea să consti
tuie e Serbie mare fa 
Balcani".

•  TOKIO. Premierul ni
pon, Kiicfai Miyazawa, a 
ameniaţat că va dizolva 
Camera Reprezentanţilor şl 
va convoca alegeri antici
pate. în cazul în care gru
purile de opoziţie vor 
depuse * moţiune de cea- 
aura ifflimnva gUYwfliuBi 

agenţia Kyodo,

Ziarul „Cuvântul liber*, 
consecvent în rezolvarea 
problemelor stringente ala 
populaţiei, în cazul de 
faţă ale locuitorilor din 
comunele Dobra şi Uia 
— îmbunătăţirea condi
ţiilor de alimentare cu 
apă potabilă, aflată în 
suferinţă de mulţi ani — 
a declanşat, încă la sfâr
şitul lunii februarie 1990, 
o ancheta privind modul 
cum era folosită o sursă 
de apă potabilă de cea 
mai bună calitate pen
tru amenaj -iea a 2 bazi
ne pentru tocă o păstră- 
vărie {mai există una in 
zonă) destinată unor oas
peţi de vază ai puterii 
de atonei, sad pentru a- 
sigurarea sursei de apă 
potabilă <şi a lucrărilor 
aferente) pentru locuito
rii eeîor două c cunune? 
Şi to ziar s-au relatat e- 
forturile ca le-au făcut— 
Şi le fac — Consiliul ju
deţean, IîA.G.CJi. şi SM. 
Condor, Filiala 4 Insta

laţii din Deva, în vede
rea procurării fondurilor 
necesare şi buna desfă
şurare a lucrărilor în
cepând de la Izvorul Ba
rdului şi până la Uia. 
Dar din lipsa fondurilor 
de finanţare lucrările de

între izvorul Baniului şi 
Dobra, mai există o sin
gură porţiune de cca 700 
metri, în luncă Mihă- 
icştilor, „ undo trebuie în
cheiate lucrările de „po
zare" a conductei» in 
rest. pe..întreaga -distan
ţă — izvor Dobra, con-

construi chiar lângă 'iz
vorul Baniului şi urmea
ză şi construirea undi 
rezervor de- apă la fio-- 
bra, care să asigure sur
plusul în orele de vârf 
ale consumului de apă 
potabilă, » -

între Dobra şi Uia con-

Continuăm anchetă

aanem sau
amenajare a aducţiunih 
nu au fost încă înche
iate.

Să revenim Insă la faţa 
locului şi să vă relatăm 
în ce fază se află această 
lucrare de Investiţii, fn 
acest an, eu destale greu- 
m .. s-au iha! alocat ceva 
bani pentru continuarea 
lucrărilor ce au mai ră
mas de executat pe acest 
traseu al apei jpofabile 
de la izvor la», robinet.

ducta este montată. De 
câtva timp, lucrul s-a re
luat aici, oamenii de la 
lotul condus de dl. sing. 
Ion Balbuzan, maistrul 
Petre Sabău şi şeful de 
echipă Aron Florea, co
ordonează operaţiunile de 
montaj a conductei de 
apă, folosind din plin 
utilajele din dotare. Tot 
acum se vor ataca şi lu
crările la Staţia de tra
tare a apei ce se va

ducta de apă potabilă 
este încheiată. După cum 
ne-a spus dl tog. şef Ale- 
xandrescu Grigore — Fi
liala 4 instalaţii Deva, 
la Ilia va fi reamenajat 
şi pregătit castelul de apă 
din gara C.F.R. ea re
zervor de apă şi urmea
ză ca lucrările de racor
dare ce mai trebuie In- 
clieiale pe străzile din 
localitate să fie urgen
tate. în legătură cu a-

ceastă problemă, dl f\l^  ; 
xandru Alba, secretarul 1 
primăriei, ■ mm relata d»~ 
pe străzile libertăţii, 
Ştefan cel Mare, Tudor ", 
Vladîmirescu şî parţial 
Ocolul silvic, aceste ope
raţiuni sunt practic în
cheiate, mai e de lucru 
pe str. Bradului, Prun
dului, Horia şi Cloşca şi 
parţial Unirii.' Sigur, 
foarte mult depinde de 
lucrările ce mai trebuie 
efectuate la ultima por
ţiune de conductă în 
Mihaieştî, staţia de tra
tare şi rezervoarele de 
apă din Dobra şi Ilia. Şi 
totul depinde de puterea 
de finanţare. Fiindcă 
constructorii, instalatorii 
se află la datorie. Spe
răm că nu mai trece prea. '
mult timp până când vom 
anunţa încheierea aces
tei importante investiţii 
sociale pentru această 
parte a judeţului nostru.
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H
întâlnirea ce am avut-® 

cu dl diplomat ing. Ham 
Peter Koch, care ne-a vi
zitat zilele trecute la se
diul redacţiei, a fost deo
sebit de interesantă, dez- 
văluîndu-ne cu acest pri
lej şi unele aşa-zise se
crete în afaceri. în Ger
mania, la Schweinfurt, in
terlocutorul conduce o 
firmă de computere, „In- 
foeomp", aceasta având be
neficiari în special în Ger
mania, Italia, Olanda şi 
România. Printre princi
palii parteneri de afaceri 
ai firmei respective se a- 
flă renumitele IBM, Ep
son şi Euleltt Pakard, cu 
care cooperează to reali
zarea unor componente ale 
computerelor. Cu IBM co
laborează din 1991, iar 
firma „Infocomp" şi-a în
ceput activitatea din 1989. 
Afacerile cu tehnică de 
calcul în România au de
butat de doi ani.

Ca om de afaceri, dl 
Koch consideră că este 
„foarte important să ştii 
ce se cere*. De aceea s-a, 
şi deplasat în România să 
vadă concret, deci să 
prospecteze de ce anume 
produse are nevoie piaţa 
noastră, evident cu priori
tate ta domeniul de care 
se ocupă şi ce putem pro
duce noi, deci mărfuri 
.care să răspundă nevoilor 
pieţei din Germania. în 
acest scop a şl vizitat unii

l l

agenţi economici din ju
deţul nostru, mai cu sea
mă din jurul Devei. Din 
ceea ce a avut ocazia să 
vadă, ne-a spus că „aveţi 
In România oameni bine 
pregătiţi profesional, chiar 
şi o tehnică bună, dar nu 
toate produsele fabricate 
corespund gustului şi spe
cificului din anumite zone 
unde s-ar putea valorifica 
avantajos, ceea ce ivce- 
sită unele schimbări de 
flux tehnologic, de de- 
sign".

Discuţie cu dl dipl. ing.
HANS-PETJER KOCH, 

ou de afaceri din .
Schweinfurt (Germania)

Gu obiectivitate, dl. Koch 
aprecia că nici nu se face 
prea mult să fim cunoscuţi 
to străinătate, să se ştie 
ce mărfuri sau servicii o- 
ferim ,• în acelaşi timp, 
este de părere că putem 
pătrunde mai mult pe piaţa 
germană, îndeosebi eu 
produse în fabricarea sau 
realizarea cărora avem 
tradiţie şi îndemânare. în 
acest context a situat arta 
pe un loc d« prim ordin, 
vorbindu-ne cu superlative 
despre creaţia dlor Mathias 
(pictură) şi Şeu (sculptară), 
dorind să mijlocească 
deschiderea unei expoziţii 
personale în Germania, ac- . 
centuând că nici pentru

ce se cere
cunoaşterea şi recunoaşte
rea artiştilor nu se face 
prea mult la noi.

Cu referire la ceea ce a 
mai văzut (dl. Koch a făcut 
şi o scurtă vizită în Munţii 
Retezat — n.n.), interlo
cutorul a apreciat marile 
posibilităţi ce le : avem 
pentru dezvoltarea turis
mului, dispunând de un 
potenţial care nici pe de
parte nu este pus în va
loare. De asemenea, pe 
■bună dreptate, consideră 
că mai avem multe de 
făcut în domeniul infra
structurii, reţelele noastre 
de comunicaţii nepermi- 
ţând asigurarea unor le
gături suficient de rapide.. 
în altă ordine de idei, la 
întrebarea referitoare la 
ce consideră că frânează 
derularea afacerilor comer
ciale, dl Koch şi-a ex
primat părerea că „cel 
mai mare inconvenient e 
realizarea convertibilităţii 
leu-marcă, ieşirea din a- 
ceastă situaţie fiind posi
bil de efectuat doar prin 
practicarea barterului“..

Discuţia a reliefat ele
mente ce pun to adevărata 
lor lumină problemele ce 
vizează afacerile comer
ciale şi posibilităţile de 
reuşită a- acestora, modali
tăţile pentru ieşirea din 
impas şi stabilirea unor 
relaţii profitabile între 
parteneri.

NICOLAE TÂRCOB

SCRISOARE DE MULŢUMIRE

® CONFERINŢE. Sâmbătă, 
19 fante «.e„ oro 9,30, ia sala 
mare a Palatului Administrativ 
din Deva, va avea Ioc Conferinţa 
Organizaţiei judeţene a F.D.SN., 
1a care participă delegaţii aleşi 
şi numeroşi invitaţi. (N.T.)

© LECŢIE DE ISTORIE. ZD 
Ude trecute, elevii Şcolii geog
rafe wr, 6 ăin Deva au participat 
Ia a excursie organizată la Ssr- 
wizegetusa Regia, in inima da- 
atef * ţării. Sus, la monumente, 
au ascultat explicaţiile documen

tate şi pasionant expuse de că
tre dl praf. hm Manaiescu, di
rectorul Casei Copiilor şt Elevi
lor din Deva, iniţiatorul şî orga
nizatorul acestei frumoase lecţii 
de Istorie, fFJ.f

O TABĂRĂ DE VARĂ. Din 
Vulcan, 23 de copii preşcolari 
vor participa in această vacanţă 
la o tabără de vară organizată 
pe litoral, ta Eforie Nord. Ac
ţiunea este posibilă datorită spon
sorizării asigurate de sindicalei» 
Ubere de kt minele Vulcan şî 
Paroşcni, cărora •fi to cuvin 
mulţumiri din partea copiilor, 
dar şi « părinţilor ! (S,C.)

0  EXCELENT ! Acesta este 
calificativul pentru personalul ce

lucrează la  A u to se rv ire a  tiv.  42 socjgţio V â n ă to rilo r ş i Pescarilo r 
d tu  PetrUa.. G om a .p ro d u s e lo ra -  - ~ -p e tftm n îp  J t t t i r & r V e s t  v a  f t
Rmentare poate satisface cerin
ţele cete mal, pretenţioase la a- 
proape toate produsele din carne 
şi mezeluri, chiar şi unele trufan
dale de legume, conserve. Şi 
vânzarea şi calitatea produselor 
sunt ta înălţime! fS.C.)

© NAŞTERI. La Maternitatea 
din Deva s-a înregistrat la 15 
iunie cea de-a 557-a naştere ăin 
acest an. Nou născutul este un 
băieţel de 3000 grame, primul co
pil, aşteptat şi dorit, al tinerei 
famUii Lîvia şi Nelu Nicoară din 
Deva. Si fie intr-un ceas bun ! 
is js j

0  PESCĂREASCA,' dar ade
vărată! După cum a anunţat A-

De curând, la redacţia ziarului nostru s-a primit] 
o scrisoare din Brad, sub semnătura dnei Or tunsa Stângă, ■ 
scrisoare izvorâtă din realităţi dramatice, petrecute fn * 
luna aprilie a.c. la E.M. Ţebea. Din rândurile pe care 
ne roagă să Ie facem publice, am reţinut câteva :

„Aş vrea ca prin intermediul ziarului „Cuvântul 
librr“ să aduc mulţumirile mele şi ale copiilor mei con-? 
ducerii E.M. Ţebea şi a sindicatului, oamenilor de aici,' 
care au fost alături de noi in cele mai grele momente 
pricinuite de decesul soţului meu, în urma accidentului 
din 6 aprilie. i

Pe mineri nu i-am cunoscut decât aşa cum au fost : 
ei prezentaţi în presă, la radio sau la televiziune. S-au 
spus şi bune şi rele la adresa lor, au fost prezentaţi 
intr-o lumină favorabilă sau mai puţin favorabilă, dar 
de cunoscut i-am cunoscut cu adevărat abia acum. Suni 
oameni cu chipul negru de cărbune, dar cu suflete no
bile şi înţelegătoare. Mă întreb mereu ce-i face pe a- 
ceşti oameni să fie atât de uniţi şi să sară la nevoie 
în ajutorul celuilalt.

Aş vrea ca pe fiecare dintre aceşti oameni pe care 
nu-i cunosc, să-i opresc, să-i privesc în ochi şi din a- 
dâncul inimii să le mulţumesc pentru tot sprijinul mo
ral, material şi financiar pe care mi l-au dat în acele 
momente triste“._____  CORNEL POENAR

VOR FI s i  E l . . .  ACASĂ
încărcătură sentimentală 
pentru noi toţi, pentru 
aceşti micuţi „acasă" era. 
doar o noţiune abstractă, ! 
ca şi cele de -„părinţi",] 
„dragoste da mamă" sau: 
„familie*. Treptat au în
ceput să înţeleagă. La ! 
sfârşit de săptămână per- j 
sonalul căminului sau alte 
persoane I-au dus în fa-: 
miliiie lor. La un mo
ment dat, unui dintre 
copii i-a spus dnei care! 
dorea să-l ia: „Vă rogi 
frumos, luaţi-1 pe colegul 
meu. Pe el nu vrea ni
meni să-l ducă acasă,! 
că-i mai brunet. Eu am] 
mai fost" Frumuseţea ..grj, 
eestbr suflete lipsite de 
mângâierile mamei, so
lidaritatea eare-i leagă în 
nefericirea lor te lasă fără 
cuvinte. ţ

Doi dintre micuţii a- 
duşj aici de ia Casa de 
copii Orăştie îşi vor pe
trece vacanţa tte vară în 
casa dnei Meria Ianoşi, 
profesoară pensionară din 
Deva. Dumneaei s-a in
teresat şî până acum de 
soarta acestor copii. Ce
lor doi le va oferi pen
tru o perioadă mai lungă ! 
de timp şi căldura Unui ! 
cămin. Pentru copii acest; 
răstimp va constitui un j 
minunat prilej de a în- ] 
ţelege pe deplin sensul 
lut „acasă". V. ROMAN

De mai mult timp la 
Grădiniţa cu program 
prelungit nr. 7 Deva au 
fost aduşi pentru socia
lizare preşcolari aban
donaţi de părinţi în insti
tuţii de ocrotire. La în
ceput aveau multe în
trebări la care căutau un 
răspuns. Printre ele şi 
„ce înseamnă rcasă", cu
vânt auzit de la colegii 
pe care la sfârşim! pro
gramului părinţii îi luau 
„acasă".

Plin de sensuri şi de

populat cu circa î00900 puieţi
âe păstrăvi autohtoni şt curcubcU. 
Deci, bucurie pentru pescari 
(S.C.J

0  LA CASA DE CULTURĂ, 
(sala mică) din Deva, va avea 
loc sâmbătă, 19 iunie a.c., ora 10, 
Conferinţa P.U.N.R., Filiala ju
deţeană Hunedoara — Deva. In
trarea se va face pe bază de le
gitimaţie de membru PXI.N.R. 
sau tabele întocmite de şefii sub
filialelor locale din judeţ (Gh. I.N.)



• Profesionalism la , 
volan ;

•  Parcul auto — în ma
re suferinţă;

• Concurenţa > neloială, 
proliferează.

în biroul dlui inginer 
Petrişor Vălean, directo
rul .S.C. „Haţegtrans" S.A, 
Haţeg, colbul s-a aşternut 
peste câteva diplome care 
atestă locurile II şi III 
cucerite în competiţia din
tre unităţile similare din 
judeţ în anii 1981, 1982,
1986 şi 1987. Le priveşte 
cu nostalgie şi interlocu
torul nostru, născut şi cres
cut în Ţara Haţegului, om 
de înaltă competenţă pro
fesională, preocupat zi de 
zi de soarta firmei şi a 
colectivului.

— Dă, a fost odată, re
plică lâ privirea noastră 
dl Vălean. Nu chiar de
mult şi nu chiar rău.

— Dar acum ?
— Acum, şi la noi ca şi 

la alţii. Volumul activi
tăţii s-a diminuat consi
derabil, colectivul s-a re
strâns, munca este mai 
grea, banii-s mai puţini. 
Noroc că avem meseriaşi 
de valoare — şi la vola
nul autovehiculelor, şi în 
atelierele de reparaţii, şi 
în activităţile de coman
dă —, care înţeleg să lu
creze cu devotament pen
tru a exista.

— Gare-i soarta parcu
lui auto, dle inginer 7

— Grea. Avem maşini 
casate, maşini în revizii şi 
reparaţii, maşini în func
ţiune. Ga număr, dispu
nem de 62 de autovehicu
le de transport marfă şi 
de 24 de autobuze pentru 
călători. Din prima cate
gorie avem active 50 de 
maşini. Nouă sunt în re

prestăm servicii la S.G. 
„Haber" S.A. Haţeg, iar 
acum pregătim opt auto
vehicule pe care ni le-au 
solicitat unele unităţi agri
cole dm judeţul Timiş, eu 
care avem bune relaţii de 
multă vreme. Sigur, este 
puţin, .faţă de acum 6-8-10 
ani, când trimiteam la 
strângerea recoltei, în ju
deţul Timiş câte 35—40 de

Greu mai stau „pe roate“ 
unele unităţi de transport

paraţii curente, iar trei în 
revizii. La transportul de 
călători circulăm cu 20 
de autobuze. Trei se află 
în reparaţii, iar unul în 
revizie. în general, însă, 
parcul nostru auto are un 
grad de uzură de 50—70 
la sută. Nu-i prea uşor să 
faci servicii, şi încă bu
ne, aşa cum se cere, cu o 
asemenea dotare precară.

— Şi totuşi munciţi, de
serviţi beneficiarii, câş
tigaţi, existaţi.

— N-avem încotro. în 
transportul de marfă, cu 
50 la sută din capacitate

maşini în campaniile agri
cole de vară şi de .toamnă.

— Iar în transportul de 
călători ?

i— Nici aici nu-i uşor. 
Drumurile sunt, în gene
ral, proaste, biletele de 
călătorie scumpe, călători 
puţini, fără să mai vorbim 
de starea precară a auto
buzelor, de lipsa pieselor 
de schimb auto, a anvelo
pelor şi acumulatorilor, 
de preţul ridicat al carbu
ranţilor. Ne ajutăm, însă, 
atât cât putem, de. atelie
rele proprii de reparaţii, 
unde mai şi recondiţio

năm anumite piese de 
schimb. •

Ea acest capitol, dl Pe
trişor Vălean face o pau
ză mai lungă. îşi şterge 
fruntea. Oftează. Apoi 
reia: „Dle, înţeleg că par
curgem drumul anevoios 
al tranziţiei la economia 
de piaţă. Sunt conştient 
că trebuie să trăim cu 
toţii. Dar prin muncă cin
stită, nu prin. fraudă, nu 
prin concurenţă neloială. 
Iatăj pe unele trasee ale 
transportului nostru de 
călători, pe care le deser
vim de ani de zile, ne 
concurează neloial — ne- 
având licenţe de execuţie 
transport — Sucursala Râu 
Mare-Retezat şi Filiala E- 
îectrocentrale Haţeg (pe 
drumul Haţeg — Brazi şi 
retur) şi Exploatarea Mi
nieră Boiţa-Haţeg (pe ru
tele Haţeg — Răchitova şi 
Haţeg — Densuş) (de ase
menea dus-întors)“.

însă haţeganii, în ge
neral, sunt oameni ini
moşi, perseverenţi. Iar cei 
de la S.C. „Haţegtrans" 
S-A. nu fac excepţie. Ei 
ştiu că această perioadă 
de reaşezare a vieţii eco
nomice şi sociale în matca 
sa . firească nu-i uşoară, 
că pentru a-şi menţine lo
curile de muncă şi a-şi a- 
sigura venituri cât de cât 
corespunzătoare, trebuie să 
pună serios mini ea şi u- 
mărul la treabă. Vorba 
dlui Petrişor Vălean: „tre
buie să trăim cu toţii".

DUMITRU GHEONEA

■r

V ' 1-

A 23 -a  p rom oţie  
a liceu lu i!

Da, stimaţi cititori! Pă
răseşte băncile Liceului 
Teoretic „Traian" din De
va a 23-a promoţie. în
cheie cursurile 115 absol
venţi de la profilul real, 
umanist şi industrial, in
clusiv de la secţia ma
ghiară. Alături de aceştia 
termină, după cum ne 
spunea dl prof. Robert 
Singer, directorul liceului, 
şi prima promoţie a şcolii 
profesionale de trei ani pe 
care au urmât-o elevi de 
clasa a VlII-a, reunind 6 
clase, în profilul meserii
lor din construcţii. O 
pleiadă admirabilă de ti
neri care păşesc în viaţă 
cu gânduri diferite, dor
nici de a deveni, în pri
mul rând, oameni. I-am 
văzut cu feţe luminoase, 
îmbujorate de emoţie, cu 
prilejul careului festiv 
organizat marţi, în prezen
ţa tuturor elevilor şcolii, 
a profesorilor, inginerilor 
şi maiştrilor instructori, a 
părinţilor. Ce s-a întâm
plat cu acest prilej? Multe 
lucruri frumoase, cum nu
mai oamenii cu dragoste 
pentru tineri şi meserie 
pot concepe. S-a vorbit 
cu căldură, s-a acordat 
Premiul de Onoare al li
ceului elevei Alina Furdui, 
din clasa a Xll-a A, pentru 
rezultate deosebite la în
văţătură în foţi cei patru 
ani de studiu. Conform 
unei tradiţii, adânc stator
nicite, absolvenţii au adus

Concursul fasonatorilor mecanici
9  Virgil Andrei — din nou nr. i la nivelul 

S.E.T.T.P.P.I.. Deva;
9 Faza pe regie — în această săptămână, la Orăştie.

A,fost organizat şi în acest an, la mijloc de iu
nie, concursul fasonatorilor mecanici din cadrul 
S. E.T.Ţ.P.P.L. Deva. Scopul întrecerii este verificarea 
cunoştinţelor teoretice şi practice ale fasonatorilor 
mecanici şi,. deopotrivă, popularizarea acestei fru
moase, meserii din catalogul tăietorilor de pădure. 
Proba de doborâre a lemnului s-a desfăşurat în par
chetul; Coroeşti — pe frumoasa Vale Vaidei —, din 
cadrul Sectorului Forestier de Exploatare Haţeg, iar 
„poligonul" — în parcarea de la Castelul Sântămăria 
Orlea.

La concurs au participat fasonatorii mecanici 
clasaţi pe locurile 1—3 în competiţiile organizate la 
niveliil sectoarelor sucursalei şi doi elevi de la Li
ceul nr. 3 Deva — cu profil de exploatare fores
tieră. în urma probelor susţinute, pe primele trei 
locuri s-au clasat, în ordine : Virgil Andrei S.F. E. 
Baru (care a ocupat locul I şi în anul 1992, câşti
gând dreptul de participare la faza pe regie unde a 
ocupat locul V, şi apoi la etapa pe ţară), Nicolae 
Stoicuţa — S.F.E. Haţeg şi Vasile Ivanic — de la 
S.F.E. Baru.

La concursul din acest an al fasonatorilor me
canici organizat la nivelul S.E.T.T.P.P.L. Deva a fost 
prezent şi reprezentantul firmei germane „Stihl" în Ro
mânia, care asigură sectorului de exploatare a lemnului 
din ţara noastră performantele ferăstraie mecanice 
„Stihi“, şi care a făcut premierea câştigătorilor.

Ocupantul primului loc, Virgil Andrei, va repre
zenta sucursala din Deva la faza pe Regia Auto
nomă „Vestrel* Braşov, ce se va organiza în zilele 
de joi, vineri şi sâmbătă (17, 18; 19 iunie a.c.) în pe
rimetrul 5.E.T.T.P.P.L. Orăştie.£)ţjMITRU GHEONEA

Suntem fideli cititori ai 
ziarului d-voastră, ziar pe 
care l-am apreciat de la 
apariţia sa pentru străda
nia de a reda cât mai o- 
biectiv diferitele aspecte 
din viaţa judeţului Hune
doara.

In virtutea chemării a- 
dresate de autorul artico
lului „Bătrânul cere pă
mânt", apărut în ziarul 
„Cuvântul liber" nr. 881, 
către cei chemaţi să apli
ce Legea nr. 18/1991, pri
vind fondul funci; r, do. 
rim să ne spunem şi noi 
păi erea.

Având în vedere preve
derile legii, Comisia locală 
a procedat corect neatri- 
buindu-i pământ în pro
prietate, pe motiv ca a 
depus cererea ta-tiv, după 
termenul de decădere sta
bilit prin lege.

Suntem cu sufletul ală
turi de cetăţeanul Arian 
Aron, din comuna Dobra, 
ne tianspunem în situaţia 
lui şi îl înţelegem exact. 
Este regielabil dacă cine
va pierde dreptul de pro
prietate dintr-un aseme
nea motiv dar dacă este 
lege, nu trebuie să fie toc
meală, vorba proverbului 
românesc. Dacă e să scu
zăm pe cineva de această

situaţie, în care se află 
cetăţeanul Arian Aron, a- 
tunci să acuzăm Legea nr. 
18/1991 privind fondul fun
ciar, care ştim că a avut 
multe lacune, deşi dâcă 
am fi obiectivi, nu se poa-

Şi

te ca cineva care a dorit 
sa-şi revendice dreptul de 
proprietate nu a putut de
pune o cerere in 45 d »
zile,

Suntem de acord că
s-au făcut multe abuzuri în 
aplicarea acestei legi, dar 
prea ne-am obişnuit să
dăm vina pe cei care o a- 
plică, din dorinţa de a 
susţine cetăţenii în reven
dicările lor. .

Rolul nostru este de a 
rezolva problemele cetăţe
nilor, dar nu încălcând le

gile în vigoare, cu toate 
lacunele pe care le au ele. 
Este adevărat că au fost 
tot felul de situaţii când, 
din diverse motive unii 
cetăţeni nu au depus ce
rere, iar după aceL termen 
de decădere nu , li 'se mai 
pcate lua în considerare 
cererea, dar în aceste ca
zuri să se solicite orga
nului legislativ emiterea 
unui amendament la lege, 
care să permită şi cetăţe
nilor respectivi obţinerea 
dreptului de proprietate.

Semnează, primar Vio- 
rel Jorza, secretar Nico- 
dim Coteţiu, de la Consi
liul Local Bu'ceş.

Le mulţumim. Gazul bă
trânului Artan Aron, de 
la Dobra, merită atenţie 
şi omenie. Sâte abuzuri 
s-au făcut şi se mai fac 
în aplicarea Legii fondului 
funciar se ştie. Noi rămâ
nem la omenie: a palmă 
de pământ merită şi bie
tul bătrân de 80 de ani. 
Mai ales că atâta stă ne
lucrat. Zeci, sute de hec
tare...

GU. I. NEGREA

un respectuos omagiu pro
fesorilor şcolii, întregului 
personal care a avut gri
jă de ei. Mână în mină 
au cântat nemuritorul 
„Gaudeamus igitur* în să
lile în care au învăţat, 
apoi în careul festiv. Gân
duri de melancolie se ci
teau pe feţele lor, aţintite, 
totuşi, cu putere spre 
viitor, viitor pe care pro
fesorii i-au îndemnat să-l 
privească cu încredere, să-l 
cucerească. în careul fes
tiv s-au acordat premii 
celor merituoşi, s-au rostit 
vorbe admirabile cu oca
zia înmânării cheii succe
sului de către absolvenţi 
celor din clasa a iXI-a.

Aşadar, încă o promo
ţie de excepţie părăseşte 
Liceul Teoretic „Traian" 
din Deva. O promoţie 
care, în ciuda greutăţilor, 
a beneficiat de roadele 
modernizării bazei şcola
re, aici apărând cabine
te ■ noi de informatică, 
stenodactilografie, s-au mo
dernizat laboratoarele de 
chimie, fizică, la toate# 
aducându-şi contribuţia şi 
părinţii. In ceea ce pri
veşte colectivul didactic, 
acesta priveşte cu încre
dere noul an şcolar, atât 
în privinţa planului de 
şcolarizare, care conţine 
multe noutăţi — clase cu 
profil sportiv — handbal 
fete, precum şi un liceu 
economic seral, cât şi în 
privinţa unui proces in- 
structiv-educativ de cali
tate, Să fie într-un ceas 
bun !

MINEL BODEA 
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VACANTA 
LA BĂIŢA

Cu ocazia încheierii 
anului şcolar, la că
minul cultural din 
comuna Bălţa s-a 
desfăşurat Un frumos 
program artistic, ofe
rit numerosului public 
de către copiii grădi
niţei şi ai claselor 
I—IV de la şcoala ge
nerală din comună. 
Pentru diversitatea şi 
calitatea numerelor 
prezentate in program
— poezie, piesă de 
teatru, cor şi dansuri
— trebuie remarcată 
munca şi dăruirea ca
drelor didactice, prof. 
Penelopa Haneş, înv. 
Margareta Popescu şi 
Simona Şerban, edu
catoarea Voichiţa-Bâr
nă. In finalul mani
festării, copiilor li s-au 
oferit premii, iar pă
rintele paroh Artemiu 
Moga, de la Biserica 
ortodoxă din locali
tate, a înmânat celor 
mici câte o cărticică 
de rugăciuni. (C.O.).
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Punerea în posesie a pă
durii a fost şi rămâne una 
dintre cele mai actuale 
probleme, atât pentru pri
mării cât şi pentru ocoa
lele silvice. Iată de ce a- 
tunci când i-am întâlnit 
pe dnii Adam Corui, pri
marul comunei Sarmize- 
getusâ şi Guido Tomuti, 
şeful Ocolului silvic „Re
tezatul" , ' discutând aceas
tă chestiune, nu am stat 
prea mult pe gânduri. Aşa 
că am consemnat în esenţă 
următoarele.

ADAM CORUI: Chiar 
acum venim de la Brea- 
zova. Avem acolo neca
zuri câre o să ne dea oa
recum în spate cu punerea 
în posesie. Pe scurt, exis
tă acolo un trup de 28 de 
ha pădure, cu care pro
blema oamenilor era re
zolvată. Dar, când am în-

DESPRE PĂDURE CU DRAGOSTE Şl DURERE
ceput treaba, vreo cinci 
familii din Peşteana au 
venit şi susţinut că ei au 
avut pădure acolo. Acest 
lucru îl susţin cu toporul 
în mână, dar acte nu au. 
Culmea este că vor câte 
patru hectare fiecare. Or, 
cine cunoaşte cât de cât 
legea, ştie că aşa ceva nu 
se poate ! Au ameninţat 
că dacă cineva intră în 
acea pădure, îi dă în cap. 
Pentru ca lucrurile să nu 
întârzie prea mult, îm
preună cu Ocolul silvic 
am stabilit, deocamdată, 
ca oamenii din Breazova 
să primească în altă parte. 
Au fost de acord.

Red.: Câte cereri de 
punere în posesie aveţi, 
dle primar ?. _

A.C.: 226. Problema ma
re este că doar 120 de fa
milii pot dovedi cu ’ acte 
acest lucru. De'aici multe 
încurcături, necazuri de 
tot felul.

GUIDO TOMUTI : Aici 
vreau să .-pun şi eu câte
va cuvinte. Treaba trebuie 
să fie clară pentru toată 
lumea. Ocolul - silvie nu 
dă nici un metru de pă
dure nimănui, Să fie clar, 
nimănui, fără act dovedi
tor că a avut pădure! 
Spun acest lucru pentru 
că sunt încă multe con
fuzii. Iată un exemplu 
relevant în a încurca tre
burile. Primăriile din Râu 
de Mori şl Densuş care a- 
parţin de noi au eliberat 
adeverinţe de proprietate

fără ca cei ce au cerut pă
dure să aibă actele nece
sare. La rândul lor, oa-~ 
menii vin la noi să le dăm 
pădure, pe baza adeverin- 

■ ţelor eliberate nelegal de 
primării. Fără actul dove
ditor însă, adeverinţa nu 
este valabilă. Treburile 
sunt întârziate şi din a- 
ceastă cauză.

Red.: La Sarmizegetusa 
sunt asemenea cazuri, dle 
primar ?

A.C.: Nu, dar şi la noi 
s-a făcut o greşeală. Co
misia comunală de pune
re în posesie a validat 226 
de cereri. Or, după cum 
am mai spus, după actele 
depuse la primărie, drept 
la pădure au doar 120. Nu 
este vorba că nu ar fi pă

dure, ci de faptul câ cei
lalţi nu pot dovedi cu acte 
că au fost proprietari sau 
au drept la moştenire.

G.T.: Desigur că la su
prafaţa de pădure pe care 
o deţine ocolul nostru, câ
teva sute de hectare în 
plus sau în minus nu con
tează. O dăm oricând. Le
gea însă, domnilor, trebuie 
respectată. Bună, rea, cum 
este! Altfel nU se poate.

Red.: Cum colaborează 
primăria cu Ocolul silvic ? 
Vă pun această întrebare 
pentru că am văzut că 
sunt probleme serioase.

A.C.; Eu zic că bine. 
Necazuri sunt, evident. Iar 
dacă nu colaborăm, mai 
ales în respectarea legii, 
nu ajungem nicăieri, Gred

totuşi că din partea dân- 
şilor trebuie înţeles mai 
bine că omul este proprie
tar. Mă refer la cazul în 
care cetăţeanul face cere
re pentru lemne de pe 
propria păşune. Dar asta 
e o altă problemă.

Red.: Aşa este, dle To
muti ?

G.T.: Adevărul este că 
avem probleme complexe. 
Oamenii trebuie să înţe
leagă că nu putem să le 
dăm pădure câtă vor, cum 
vor şi unde vor. A merge 
la pădure cu toporul în 
mână, nu pentru a tăia 
un copac-doi, ci pentru 
a da în cap altul consă
tean — este un lucru greu 
de priceput.

Red.: Aşa este. Toţi iu
bim pădurea şl ne doare 
când auzim asemenea tre
buri. VALENTIN NEAGU



In sfârşit s-a hotărât gu
vernul! iha ce s-a hotărât? 
Bă spargă piaţa afacerilor 
en gros cu ulei şi zahăr 
de import Cam târziu a 
făcut-o, dar, cine ştie vor 
fi fost acolo niscaiva cal
cule despre oarece profit, 
dacă nu pentru buzunarele 
vreunor boşi ai importuri
lor, care au pus monopol 
pe viaţa noastră (hrana 
de fiecare zi), cel puţin 
pentru bugetul aproape le- 
şinat al statului. Nu pu
tem erede altceva nici in 
ruptul capului de vreme 
ce marfă a existat, stând 
$ă sufoce depozitele fa
bricilor, dar s-a aşteptat 
cu formarea preţului până 
ce a sosit şocul de la 1 
mai, determinat de sista
rea totală a subvenţiilor.

In sfârşit, ce să mai co-

ZAHĂR Şl ULEI, I1DI6ENE
mentăm ?, avem preţuri 
pentru uleiul şi zahărul 
de producţie indigenă, chiar 
dacă el are ordin de mă
rime! suta şi că prefix ci
fra 3. Vorba este, avem 
zahăr şi ulei pentru popu
laţie în judeţ ? Pentru un 
răspuns la această între
bare am purtat cu dl eco
nomist Alexandru Nicu-
lescu — directorul , S.6. 
„Retezatul" S.A., principa
lul furnizor en gros al co
merţului cu amănuntul din 
judef, următoarea scurtă
discuţie:

— Domnule director este 
momentul să fie contraca
rat puţin monopolul apro
vizionării cu zahăr şi ulei

a populaţiei, numai de 
către importatori, firesc, 
la preţuri de monopol.

— In ceea ce ne pri
veşte, nu am operat nici-- 
odată decât cu zahăr şi 
ulei din producţie indi
genă.

— Şl acum le aveţi In 
cantităţi îndestulătoare pen
tru a ofer! agenţilor eco
nomici la noile preţuri 7

— Ulei din producţie 
indigenă avem suficient.

— Vrac sau îmbuteliat?
— Vrac. Pe reţea se gă. 

seşte şi din cel îmbuteliat 
dar este adus prin relaţii
le directe cu producători, 
ale agenţilor economici.

Zahăr, In schimb, hu â- 
vem în momentul de faţă. 
Vom începe cât de repede 
se vă putea negocierile cu 
furnizorii. 1 

—> începeţi-le cât mai 
repede, dar mal şi termi- 
naţi-le şi aduceţi-ne zahăr 
căci e vremea căpşunilor, 
a cireşelor, vine şi cea a 
caiselor şi gospodinele aş
teaptă zahăr pentru pre
pararea duleeţurilor, a 
compoturilor.

Nu facem nimănui pro
cese gratuite de. intenţii, 
însă un semn de întreba
re tot stăruie: cum de e- 
xistă în stoc ulei de pro
ducţie indigenă, aflat în 
aceeaşi „barcă*1 cu zahă
rul, din punct de vedere 
al stabilirii preţului, iar 
zahăr nu se găseşte 7 Ei ?

ION GIOCLEI
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Cum „ajutâ“ primăria 
şco a la  0 0

„6a răspuns la articolul 
„6um ajută primăria şcoa- 
la“, apărut în ziarul dum
neavoastră „Cuvântul li- 
ber“, nr. 884, din" 3 iunie 
1993, dorim să facem cu
noscute următoarele:

Terenul, în suprafaţă de 
900 mp, este în adminis
traţia primăriei, destinat 
în schiţa de sistematizare 
pentru construirea unui 
eămîn cultural în satul 
Brotuna, nu a fost predat 
Inspectoratului Şcolar prin 
protocol semnat conform 
H.G 940/1990, potrivit pre
vederilor Legii nr. 18/ 
1991, nu se atribuie pă
mânt şcolilor, respectiv 
nu face parte din curtea 
şcolii ca cel de la şcoala 
din Vata de Jos, la care 
face referire articolul.

Cu toate că prin H.G. 
nr. 940/1990, şcolile au de
venit autonome, primăria 
va ajuta în continuare şco
lile în limita posibilităţi
lor. Ex.: la Şcoala Pri
mară Căzăneşti repararea 
gardului şi a faţadei, la 
şcoala Ociu terminarea îm
prejmuirii.

Dorim să-l întrebăm pe 
dl învăţător Başa Dan, 
cine a folosit acest teren 
în anii 1990, 1991, 1992 ? 
Cum a fost valorificat? 
Ce sume s-au Încasat şi 
de către cine 7 Pe ce do
cumente s-au făcut înca
sările ? La care instituţie 
de pe raza comunei au 
fost depuşi banii ? Infor
măm comitetul de părinţi

de la Şcoala Primară Bro
tuna că nici la şcoală, nici 
la primărie nu au fost 
depuşi banii pentru cei 
trei ani de folosinţă a te
renului de către dl învă
ţător Başa Dan.

Sperăm că redacţia va 
publica acest răspuns nu 
ea un drept la replică, ci 
spre o corectă şi obiectivă 
informare a opiniei publi
ce". (Semnează primarul 
comunei, Florian Tomuş şi 
Mircea Frenţiu, secretar).

Nota redacţiei: Am pu
blicat în întregime răs
punsul Primăriei Vaţa de 
Jos şi nu dorim să-i co
mentăm conţinutul. Dorim 
doar să arătăm că memo
riul adresat, redacţiei de 
către comitetul de părinţi 
din Brotuna este însoţit 
de xerocopia adresei nr. 
1085/27 mai 1993, prin care 
Inspectoratul Şcolar Ju
deţean anunţă primăria 
Vaţa că prin protocolul 
semnat de primarul co
munei, conform anexei 10. 
o suprafaţă de 700 mp te
ren a fost predată şcolii 
din Brotuna ca lot agri
col şi că, în consecinţă, 
primăria nu a procedat 
corect valorificând Iarba 
de pe terenul şcolii. In
spectoratul şcolar cere în 
încheierea adresei să se, 
revină asupra acestei mă
suri şi să fie ajutată şcoa
la pentru a se putea gos
podări.

prono CONCURSUL DIN 

20 IUNIE
1. DINAMO (2) 32 22 7 3 76—20 51

— SPORTUL (6) 32 12 8 12 37—39 32 
Oaspeţii speră la un posibil al treilea loc (dacă

Univ. Craiova va câştiga cupa) ce asigură participarea 
în Cupa UEFA.

Pronostic: 1, X, 2
2. G.S.M. REŞIŢA (18) 32 8 3 21 32—67 19

— DACIA UNIREA (12) 32 10 8 14 33—45 28
Brăilenii vor încerca să confirme şi prezenţa lor

în finala cupei.
.Pronostic: X ■ f

3. ELECTROPUTERE (5) 32 12 9 11 32—31 33
— POLI. TIMIŞ. (14) ,32 V 13 12 29—43 27
Sorin Gârţu — ca antrenor — va forţa intrarea

din nou în cupele europene. De data aceasta cu E- 
lectroputere!

Pronostic : 1
4. STEAUA (1) 32 24 6 2 80—20 54

— U. CRAIOVA (3) 32 15 10 7 47—32 40
„A fi, sau a nu fi“ campioană ! Aceasta e între

barea.
Pronostic : 1, X

5. PETROLUL (16)
— F.C. BRAŞOV (11)
Altădată un joc derby, azi 
Pronostic: 1, X

6. OŢELUL (10)
— RAPID (4)
Va pierde din nou Rapidul ?

UEFA a fost cucerit. Pe merit!
Pronostic: 1

32 11 3 18 44—48 25 
32 11 6 15 32—42 28 

o iluzie pentru gazde.

32 12 6 14 37—44 30 
32 15 8 9 38—30 38 

Locul în Supa

în şedinţa sa săptămâna
lă obişnuită, Comisia de 
Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului a luat în 
dezbatere:

— Propunerea de deli
mitare a „zonei Munţilor 
Apuseni" prezentată de 
I.P.H. Deva.

->• Plan urbanistic — 
detaliu pentru spaţii co
merciale pe strada Aleea 
Şcolii, şi str. Munţii Rete
zat din Haţeg, prezentate 
de S.N.C. AfiP Haţeg şi 
Proex — Deva.

— Plan urbanistic — de
taliu pentru grup de

chioşcuri la intersecţia 
D.N. 66 cu strada Revolu
ţiei şi în zona pieţei ali
mentare din Uricani, pre
zentat de S.G. Propart 
Impex Corn SRL Petro
şani.

— Plan urbanistic pen
tru staţie PECO cu 8 pom
pe, Ia Mintia, prezentat 
de S.N.C. Arcod Deva.

— Plan urbanistic — de
taliu pentru atelier auto- 
service al S.C. Arcadia 
service — Chitid — Boşo- 
rod, prezentat de S. O. 
Aurostil S.R.L.

(vor fi practicate de toţi agenţii economici — indife- > 
rent de forma de proprietate — după înregistrarea I 

» acestora la serviciul de preţuri şi protecţia concurenţei * 
|  din Deva. j . . . . . . . . . . .  |

S.C. FORMA S.A. BOTOŞANI

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

■ ş i drept

A UNIVERSITĂŢII DIN TIMIŞOARA

Str. Manolesti Deal, nr. 1 J
Tel. 098/512020/511940 »
Fax 098/516591* Telex 24234 *
Execută şi livrează |
•  Utilaje agricole cu tracţiune animală şi* 

* pentru tractoare de 45—65 CP: pluguri, grape, 
| cu colţi şi cu discuri, semănători, prăsitori, cui-J 
j tivatoare, pluguri pentru scos cartofi, maşinii 
I pentru scos cartofi pe 2 şi 4 rânduri şi disloca-; 
j toare de sfeclă. S
I •  Livrăm, de asemenea, piese schimb trac-* 
| tor, brăzdare plug, şi discuri pentru grape. (456) |

I *
I

J Bdul V. Pârvan, nr. 4, Telefax 096/190698. |
|  Invită agenţii economici, instituţiile de stat|
» şi private din judeţele Timiş, Arad, Caraş-Se- *
| verin, Bihor, Satu Mare, Maramureş şi Hune- |.
J doara, care doresc să-şi angajeze tineri econa-j 
I mişti (localnici), absolvenţi din an»LcaiwswPii' l 
j 1992/1993, ai secţiilor de Economia j
|  construcţiilor şi transporturilor, Fiuaî H1 Cenfn- J 
| bilitate' şi respeetiv Contabilitate şi economic |
! agrară, sS se prezinte Ia sediul Facultăţii In * 
j data de 30 iunie 1993, ora 12, în Amfiteatrul j 
* mare, unde va avea loc o întâlnire cu toţi ab-»
|  solvenţii care doresc să se angajeze. Se pri- |
J mese si oferte In scris la adresa de mai sus. !! _ _ _ _ _ _ ;_ _ _ _ ! I_ _ _ _ _ î %I%I II*IV

I

I
7. „U“ 6LUJ (9) 32 14 2 16 39—42 30

— GLORIA BISTRIŢA (7) 32 13 5 14 38—39 31 
Un derby transilvănean, dominat de oaspeţi? 
Pronostic : 2 ;

fi. F.G. SELENA (17)
— FARUL (13) 
Victoria sau nimic, 

salva de Ia retrogradare. 
Pronostic: 1

32 8 9 15 23—40 25 
32 12 4 16 52—65 28 

Gazdele încă se mai pot

9. PROGRESUL (15) 32 8 10 14 32—49 26
— INTER SIBIU (8) 32 10 11 11 37—42 31
Meci aspru cu implicaţii pentru ambele echipe. 
Pronostic: 1, 2

10. FORESTA FALT. (16) 33 13 3 17 33—40 29
— GLORIA BUZĂU (6) 33 15 5 13 60—51 35
Echipa gazdă nu are decât şansa victoriei! 
Pronostic : 1

11. FAUR BUC. (11) 33 14 4 15 47—40 32
— C.F.R. GALAŢI (15) 33 12 6 15 39—45 30
Un joc egal — bun pentru gazde, nu suficient

pentru oaspeţi.
Pronostic : 1, X, 2

12. METROM (5) 33 14 7 12 34—31 35
— TRACTORUL (6) , 33 15 4 14 52—48 34
iţa Braşov un joc liniştit, fără miză. "
Pronostic: 1, X

13. OLIMPIA S. MARE* (18) 33 13 4 16 52—56 26
— JIUL PETROŞANI (3) 33 18 3 12 67—37 39
Fără penalizarea de 4 puncte, Olimpia ar fi scă

pat de retrogradare. Despărţirea de „A" o poate rea
liza printr-o splendidă victoriei

Pronostic: 1

NOTĂ : Miercuri, s-au disputat jocurile etapei a 
33-a în DN.

* Echipă penalizată cu 4 puncte.

* " v .

S.C. „AGROMEC“ SA DEVA

Str. Depozitelor, nr. 10, tel. §21902. 
VINDE.:: :: r ;
•  grape dise GDP—1,8 şi GDP—2,2 •  ca- j 

bine tractor U—650 (cu accesorii) din stocul' 
existent la sediul unităţii. (464) |

R.A.T.P. DEVA I

Anunţă publicul călător despre intenţia de j 
majorare a tarifelor de transport. (4713)j

SOCIETATEA „ATENEUL ROMÂN“ 
UNIVERSITATEA ECOLOGICA A 

TIMIŞOAREI

Aprobată de Guvernul României cu adresa j 
nr. 10769/16 oct. 1991 -

Primeşte opţiuni de înscriere pentru exa
menul de admitere din 8 iulie a.c. la :

•  Facultatea de ştiinţe juridice şi politice
cu secţiile : -

— drept, jurnalistică, ştiinţe politice,
•  Facultatea de ştiinţe ecologice

•  Facultatea de ştiinţe economice

Informaţii şi înscrieri la secretariatul uni-' 
versită/ii, zilnic între orele 10-—18. Telefoane & 
162032, 163892, int. 48. ' (470)

cotaje şi croitorie, impri
meuri eu desfacere. (7325)

• Cu autorizaţia 1570 din 
30 iulie 1990, eliberată de 
Primăria judeţului Hune
doara, a luat fiinţă activi
tatea independentă „Croi
torie Anda", cu sediul în 
Hunedoara, reprezentată 
prin Costea Ana, cu 0- 
biectul activităţii croitei 
rie şi desfacere. (7224)

• Cu autorizaţia 7324
din 04. 02. ’93, eliberată de 
Prefectura judeţului Hune
doara, a luat fiinţă asocia
ţia familială, cu sediul în 
Grăştie, reprezentată prin 
Bogdan Maria, obiectul ac
tivităţii — înregistrări 
benzi magnetice şi casete 
audio desfacere produse 
alimentare, preambalate Şi 
neperisabile, produse in
dustriale. , (7313)

DIVERSE
• Cu autorizaţia nr. 1572 

din 30 iulie 1990, eliberată 
de Primăria judeţului Hu
nedoara, a luat fiinţă ac
tivitatea independentă, cu 
sediul în Hunedoara, repre
zentată prin Costea Stan, 
cu obiectul activităţii tri
cotaje, croitorie, cu mate
rial propriu şi desfacere

(7326)
• Cu autorizaţia 2383 din 

22. 10. 1990, eliberată de 
Prefectura judeţului Hune
doara, a luat fiinţă activi
tatea independentă, cu se-. 
diul în Hunedoara, repre
zentată prin Pleşa Adriana, 
cu obiectul activităţii tri-



'ând videoplayere Fu- 
ai ! Akai, sigilate. TeL 
196- (7425)
•  -impar obiecte vechi: 
Ofci ier ştii, tablouri par

ii, sticlărie, argintărie, 
;uri, păpuşi cu cap de

iQpelan. Adresaţi-vă la 
1 Sarmis, camera 612, 

iicic r "Dă' ora 20 sau 
ttre ore e 8—10 (7317)

} •  Vând Oltcit Club. fa-
jjtortcaţie '989, stare per- 
■Eedtă, ce '’cnabil. Deva, 
SeL 61502C 626505, 616352.

(7423)
Vânt aparat floricele, 

op Corr american, închi- 
iez spatui comercial, tel 
i95/61754f. - (7451)

! •  Vânf1 dormitor şi bi
bliotecă TM, tel. 024685.

(7452)
;• •  Vând varnitură tobe, 

cu r! muri, bicicletă 
uPevas. Dev;.. str. Bejan. bl. 
ItSjfel. (7453)

•  Vând autobenă sau 
■dkimb tractor, motor Sa- 
Sriem şi Mos’ivici 408, stare 
ţfeună. Relaţii Sârbi, 61
! (7456)

m Vane urgent fotolii, 
:|ă, tabureţi, servantă 
foar e bună, preţ ne- 
bil. Deva, Micro 15, 

20, se. MI, ap. 56, (74661 
, m Vând apartament 2 
[fcapiere, ecnfort I, • garaj, 
to»»®, str. Minerului, bL 
1*1 Mş, ap. 2. sc. A. (7468)

•  Vând butelie aragaz,
tei. 61244 . (7478)

•  Vând bibliotecă Bour-
t&Gin cu comodă pentru te
levizor şi televizor color 
*j8ţrato“. Informaţii tel. 
182*585, Dc a. (7495)

Vând armă de vână
toare, cai 12 (şui), Cugir. 
« S .  0967 52269. 47492)

■  S.C Euromarket SNG 
/©fSştîe. str. Gh. Bariţiu, 
str, î. vă oferă en gros, 
eh detaille, TV • color Spec
tre, Samsung, aragaze, fri
gidere, congelatoare, maşini 
de spălat, tel. 647361. (7484)

•  Vând apartament 3
Camere, .Simeria, tel 660184, 
«rele 17—21. (7442)

•  Vând Volvo Diesel
foarte convenabil, Shne- 
ria, tel. 660947, după ora 
m , (7465)

m Vând microbuz Ford 
Tranzit, 1980, înmatriculat, 
Dacia 1300 cu caroserie 
IfiM) şi elemente 1310, 1981, 
eăraclor import. Tel. 611856, 
«27262. (7472)

•  Vând casă în; Birtin
Bi garsoniera în Brad. In- 

ormaţii Brad, strada Ţi- 
earei, nr. 9, familia Pleşa. ' 

; (7.433/7434)
| m Vând Lada 1500, per- 
jJEaistă stare funcţionare, preţ 
[convenabil, inf. tel. 625159, 
Mthpă ora 18. (7490)
i e .Vând urgent apârta- 
f vaent 2 camere, decoman- 
[date, etaj I. din cărămidă, 
îfeâ. 621000. (7482)
| e  Vând motocicletă Ja- 
] va, fabricaţie ’90, tel. 
i *17253, după ora 18. (7142) 

•  Vând Fiat Florina. to- 
j ma&riculat, fabricaţie 1984, 
td. 721878. (7131)

•  Vând urgent casă cu 
. grftdlnâ, gaz, preţ conve
nabil. Hunedoara, Panait 
Eterna, nr. 13 (Ceangăi).

(7138)
•  Vând apartament 4 

teatoere. Micro 4, etaj J,
| teL 712173 . (7134)
î •  Vând apartament 2 

re, excelent, Hune- 
Er oilor, 24/11- 

((7135)
•  Vând apartament trei 

I temere (sau schimb cu 
Tilcea), tel. 716209. (7129)

• Vând porumb. In
formaţii la tel. 711326, în
tre ârâMrt&m.'-'-' (7140)

« Vând videoplayer Fu- 
naî, stare perfectă, -preţ 
negociabil, tel. 716847.
' (7141)
• Vând ladă frigorifică,

220 / litri, preţ negociabil. 
Tel. 735110 sau 735118, după 
ora 19. (7144)

•  S.C. Lorein SRL Hu
nedoara livrează la domi
ciliu pizza şi hamburger, 
zilnic, între orele 10—22, 
vineri, sâmbătă între o- 
rele 10—24.- (Aşteptăm co
menzile dv. la tel. 721583).

- (7120)
•  Vând 2 buc. Dacia

1310 TX, fabricaţie 1989, 
break şi 1987 berlină De
va, tel. 625717 sau str. 
Vulcan, nr. 1. (7611).

p Vând Dacia 1310 TX, 
an fabricaţie 1986, preţ 
heEOcîaba, Deva, str. Li
liacului, bl. 22, ap. 1. (7611)

•  Vând urgent Dacia
1300, 1984, 60 000 km, preţ 
negociabil, tel. 611435. după 
ora 16. (7*12)

6 Vând 2 buc. Oltett 
11 R, „Club“, 1988, import 
Cehia, teL 62084'2, 624543.

(7610)
• Vând apartament 2

camere, central. Petroşani 
(vedere spre bulevard). Do- 
va, tel. 615212. (7609)

a Vând butelie aragaz, 
cumpăr dulap cu 3—4 
uşi, tel. 623540. (7634)

•  Vând fire PNA, orice
cantitate, tel. 0990/15240 
. (7500)

• Vând Trabant 601,
stare bună. Deva, tel. 
622784. (7502)

m Vând apartament .3 
camere, parter, în oraşul 
Brad, zonă centrală. Re
laţii la tel. 095/656474. (7503)

• Vând pătuţ copii. De
va, Gojdu, bl. K 6, ap. 1, 
după ora 16. (7506)

• Vând Oltcit 11 R,
30 000 km. tel. 814578, De
va. (7633)

• Vând apartament 2
camere, stare excepţională, 
str Alena drişuîui, nr. 5, 
bl. 48, sa IV, et. îl, ap. 
69, Deva. Inf. tel 621626, 
orele 7—20. (7627)
•  Vând- tractor U 650 nou, 

camionetă ARO 320 nouă, 
betoniere 100 1 şi piese 
schimb pentru betoniere. 
Inf. tel. 713121, orele 8—Î6, 
717808, după ora 20. (7632)

•  Vând apartament 2
camere, Deva, str. Mine
rului, nr. 51, bl. 39, sc. A, 
et. 4, tel. 622902. (7629)

• Vând apartament 2 
camere Deva, etaj I, bl. 
77, sc. II, ap. 28, tel. 
625464, între orele 8—22.

(7628)
•  Vând casă, Gurasada, 

nr. 151. Deva, tel. 619462.
(7625)

• Vând stupi în pastoral
şi miere albine. Crişeîor, 
tel. 656479. (7624)

• Vând telecolor Nord-
mende, stare excepţională. 
(90 000 lei) şi boiler elec
tric, capacitate 5 litri. De
va, tel. 618965. (7623)

- •  Vând apartament 2
camere, Deva, str. Emi- 
nescu, bl. 31 A, sc. A, 
ap. 14. (7622)

•  Vând motor . Diesel 
în 3 pistoane, cutie viteze 
ARO (100 000 fol) Deva,

. str, MUreşuteŢnr. 27 : A 
(lângă D.C.A.), peste linia 
ferată. (7620)

• Vând medicamente
Duphastan, foarte eficiente 
pentru endametrite hemo- 
ragice şl sindrom hiper- 
strogenic. Deva, tel. 614814, 
după ora 17. (7618)

•  Vând £teda 1325, 
6000 km. Jhf. Haţeg, teL 
770337, după ora 20. (7615)

•  Vând urgent Dada
1300, Deva, teL 638355, 
după ora 17. (7614)

•  Vând convenabil TV

color Funai, sigilat. TeL 
612298. • (6404)

•  Vând mască chiuvetă,
nouă, tel. 625708, după ora 
17. (8462)

ÎNCHIRIERI
• Caut garsonieră, mo

bilată, de închiriat. Tel. 
722556. (7132)

•  Căutăm pentru închi
riat apartament 2 camere. 
Tel. 627939, orele 18—20.

(7462)
•  Ofer spre închiriere

garsonieră, Deva, zona 
pieţei, 700 DM anual, De
va, 626660. (7481)

• Caut pentru închiriat
(eventual cumpăr) garso
nieră' ne (m Tăiată), ' pre- ■ 
fenabil Central, Tel. 615ît8? 
zilnic. (7497)

• Caut de închiriat a*
partament 2—3 camere, 
decomandate, cu telefon, 
zonă centrală. Inf. tel. 
617231. (7631)

•  Familie intelectuală
căutăm pentru închiriat 
garsonieră, cu telefon., zonă 
centrală, Deva, relaţii M 
teL 623968. (7817)

DE LOCUINŢE
•  Schimb apartament 3

camere, gaz, Orăştie, cu 
apartament 2 camere. De
va (exclus Micro 15 ş) Da
cia). Orăştie, tel 6(1668 
s au 641037. (7508)

•  Schimb garsonieră,
confort I, Kogălniceanu, 
bL 56, ap. 12, etâj II, cu 
apartament 2—3 camere, 
zonă centrală. Ofer recom
pensă. Tel. 615714, după 
ora 17. _ (7493)

• Schimb apartament 3
camere cu apartament 2 
camere (parter,' et. I, cen
tral) sau casă particulară 
cu grădină şî gaz. Tel. 
614183. (7473)

DIVERSE
•  Cu autorizaţia nr, 8007 

din 14. 04. 1993, eliberată 
de Consiliul judeţean Hu
nedoara, a luat fiinţă A- 
sociaţîa familială „Oaudia" 
cu sediul în Deva, repre
zentată prin Joldoş Claudia- 
luliana, cu bbîect de acti
vitate irtodgcere şi eomer- 
cializş̂ g ./îrţgjhetată, produse 
alimşntare-,, nealimentare.. m in n n j  . (7494)
-• euasthtwizâţia nr. 8104 

eliberată de Consiliul ju
deţean Hunedoara, a luat 
fiinţă activitatea indepen
dentă cu sediul în Simeria, 
reprezentată prin Ignat 
Emil. având ca obiect da 
activitate, transport pro
duse alimentare, indus
triale. materiale de con
strucţii. (5100)

OFERTE 
DE SERVICII

» Firmă autorizată exe
cută proiecte cu următorul 
profil: tehnologia construc
ţiilor de maşini şi utila] 
tehnologic. Intermediază 
excursii în Turcia. Servicii 
deosebite. TeL 712030. (1718)

• Argăsim, vopsim piei, 
confecţionăm. Comuna Do
bra, sat Abucea (fost CAP).

(7479)
• Contract de muncă în

străinătate, salariu 500—3000 
dolari. Inf. sat Hăţăgel 
nr. 93, cod 2653, Lăţug 
Adinei. (7491)

■... •  Parcul de distracţii 
pentru copii este instalat 
lângă hotel Deva. Poftiţi 
să-l vizitaţi. (7467)

•  Firma „Marel 
SCS" Deva angajează 
urgent vânzători presă 
şi carte în oraşele De
va, Simeria, Orăştie 
şi Gălan. Inf. Deva, 
tel. 625838, după ora 
19. .
•  S.G. Anairda IMF Exp, 

S.RJg Deva, angajează bar
mani, ospătari cu calificare, 
st* 25. ani, ■ fete şl băieţi. 
Informaţii tel. 617231. (7631)

COMEMORĂRI

•  Azi se împlineşte 
on an de când o mână 
sAnhiaţă a retezat fi
rul vieţii cele! «ama a 
fost fiica şî sora noas
tră
ADRIANA MlHAlLA

Cu . l acr imi . anume 
- mama, tete . ţi suro
rile. -mm

DECESE

•  Cu adâncă durere 
Stenuta soţie, Nelu şl 
teonard fii şl familia 
Todoran, anunţă înce
tarea viaţă a ce
tei «ea a fost

W4N FOPOVTCI 
Io vărstă de 71 ani
Inn ormântarea soi, 

17 iunie, ora 14, dlh 
str. Carpaţl, Deva fia 
cimitirul Bgjan). Nu 
te vcm vAta niciodată. 
Familia. (3613)

•  Cu profundă du
rere anunţăm încetarea 
din viaţă a celui care 
a fost

P<M*OVICI IOAN 
to vârstă de 71 de ani 

Fiii Nelu şi Leonard, 
nora Rodica, nepoţii 
Laura, Ovîdiu şî Ale
xandra. înmormânta
rea azi, 17 iunie 1993, 
ora 14, la cimitirul 

(762D

m Familia anunţă cu 
adâncă durere înceta
rea din viaţă a 
Preotuhd POPOVICI 

GHEORGHE 
din SântandreL Slujba 
reUrioasâ va avea îoo 
în I arica din Sân- 
tandrei, în 18 Iunie, 
tea 14.

Dumnezeu să-l odih
nească î

Familia
W$&

SOCIETATEA COMERCIALA 
TRANSPORTION S RL. SIMERIA 

Efectuează transporturi interuriiane de 
nsărfuri cu autodubă frigorifică sau izotermă 
de 8 tone.

Tarif negociabiL
Comenzile se primesc Ia telefonul 661606, 

, intre orele 7—8 şi 21—23 sau Ia magazinul 
) alimentar MA-RA, str. Gheorghe Doja (Vână- 
i loriforj, ar. 4, Simeria. <4784)

UNITATEA INDUSTRIALA 
DE PRESTĂRI SERVICII ŞI ALIMENTAŢIE 

PUBLICĂ DEVA 
Angajează prin concurs:

O 4 mecanici auto (unu dieselist)
•  2 tinichigii auto
•  1 vopsitor auto
Mvel de calificare minim categoria 4.
Relaţii suplimentare Ia compartimentul 

OPIS al unităţii sau la sectoriul mecanic (fosta 
UGIRAJ, precum si la * telefoanele 814298 
şi 613727.

Concursul şi proba practică vor avea loc 
fn 25 iunie 1993. (462)

R.A.G.C.L. DEVA
Solicită asociaţiilor de locatari să-şi trans

fere conturile de la CEC Deva la băncile 
comerciale, pentru a putea îmbunătăţi siste
mul de decontare, in conformitate cu preve
derile contractuale. (463)

COMSIM S A. SIMERIA 
cu sediul în Simeria, Piaţa Unirii, bl- 18 parter

Anunţă scoaterea la licitaţie publică, pen
tru închiriere, în baza prevederilor H.G. 1228/ 
1990 ţi 140/1991, a spaţiului comercial situat in:

•  Simeria, str. 1 Decembrie, bl. Al —
parter — 48 mp, cu destinaţie de mă- 

! celărie.
De asemenea, organizează tn flecare zi de 

miercuri, ora 10, licitaţie pentru vânzare de 
mijloace fixe (mobilier comercial şi chioşcurij,

licitaţia pentru închirierea spaţiului va 
avea loc in data de 25 iunie, ora 10, la sediul 
societăţii. (4711)

COOPERATIVA „VnTORUL"
* DE VA

str. Grigorescu, 8, telefon 617157
Vinde Ia licitaţie, în ziua de 20 iunie 

1993:
, 9 macara St, 16 x 2 x 2
} 9 multicar 3,2 to

•  baracă metalică 200 mp
•  cazane Ayax

— debit minimal 8000 kcal/h
— dimensiuni 1630 X 1050 x  1851

9 maşină găurit radială
•  maşină copiat tip Tg. Mureş
R maşină de scris electrieă Robotron

(4708J

S.C. SARMISMOB S.A. DEVA 
Angajează

•  Electricieni sau electromecanici pentru 
maşini cu comandă numerică.

Condiţii: vârsta maximă 30 ani şl stagiu 
militar satisfăcut.

Relaţii la biroul personal, tel. 96̂ 627960,1
(459)ţ

COOPERATIVA „VHTORUL“ DEVA 
Str. Grigorescu, nr. 8, teL 617157, anga

jează :
•  Un inginer, subinginer sau maistru pro

fil construcţii civile şi industriale cu o vechime 
In specialitate de cel puţin 5 ani.

•  7 zidari. (4714)

S C. 4 AS — PRODIMPEX SRL DEVA 
Vinde en gros şi en detaille 
9 Margarina import Olanda.
•  Zahăr „Presso" pentru cafea.
•  Zahăr tos.
•  Esenţă de oţet si dulciuri.
Informaţii Ia tel. 612145 şi 613668. (4692)

C

COMISIA DE LICHIDARE 
A C.A.P BRETEA MUREŞâNA 

Organizează licitaţie publică în ziua de 
27 iunie 1993, ora 10, Ia sediul CLAJP-, pen
tru vânzarea patrimoniului C.A.P.

Lista cu obiectele pentru licitaţie se. află 
la comisia de lichidare şi afişată la sediul 
C.A.P. (467)

Ziar editat de S.C. „CUVÂNTUL 
Telefoane : 611275, 612157, 611269,
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