
P  sofia. Guvernul bul
gar a adoptat hotărârea 
privind marea privatizare 
care să dea posibilitatea 
fiecărui cetăţean al ţării 
«să dobândească o parte 
din averea'.naţională pe ba
ze iştie şi echitabile.", a- 
nunţă agenţia BTA. In 
baza acesteia, statul va des
chide Un credit fiecărui 
cetăţean bulgar care a îm
plinit 20 de ani pentru a 
lua parte ia marea priva
tizare a unor companii de 
stat şi bănci.

P  BONN, Ministrul ger
man al afacerilor externe, 
Kiaus Kinkel, a cerut ca 
Germania să-şi deschidă 
graniţele pentru muncito
rii imigranţi. Intr-o; decla
raţie făcută presei, Kinkel 
â stfbliniat că nu există o 
bază legală pentru a deter
mina numărul străinilor 
care vin in Germania pen
tru a munci «ri a se cali
fica. Kinkel este liderul 
Partidului Liber-Democrat, 
care tace parte din coali
ţia guvernamentală con
dusă de către Helmut 
Kohl.

■  BRUXELLES. La ce
rerea reginei l'abiola, gu
vernul belgian a hotărât 
să Scurteze perioada de 

"doliu naţional care fusese 
decretat, duminică, până 
la 7 septembrie, ziua in 
care defunctul rege Bau- 
douin ar fi împlinit, 63 de 
ani, informează agenţia 
Franco Presse.

In consecinţă, doliul na
ţional va lua sfârşit du
minică, 8 august, în ajunul 
depunerii jurământului de 
către noul rege. Albert al 
II-lea, fratele regelui Bau- 
douin .
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PRESA PIPĂITĂ 
DE MINERI

Miercuri dimineaţa, în 
jurul orei 7,30, când presa 
revenea ta „locul de su
pliciu" —- biroul rezervat 
presei din cadrul RA.H. 
Petroşani, ziariştii s-au tre
zit pipăiţi şi la propriu şi 
la figurat de mineri. Mo
tivul ? Să nu c apară vreo 
sculă diversionistă (CIP- 
CIP), iar echipei de la 
„Evenimentul zilei" le-a 
fost pus embargou tempo
rar. La ora 14,04 ziariştii 
de la „Evenimentul zilei" 
au fost chemaţi Ia ordin în 
biroul domnului Mţron 
Cozma. La câteva minute 
în biroul rezervat ziarişti
lor domnul Miron Cozma 
le-a atras atenţia asupra 
a ceea ce au de gând să 
scrie ! (C. p.).

t
NICA LEON 

LA PETROŞANI I
î Ieri In jurul orei 13,30, J 
I la sediul Regiei Autono-1 
» rhe a Huilei Petroşani * 
I şi-a făcut apariţia dl |
* Nic% Leon.
I Din declaraţiile dom-1
* niei sale am reţinut in- *
Itenţia de a sprijini re-1 

 ̂vendicările minerilor din J 
l Valea Jiului în actuala t 
I stare conflietuală. De I 
J asemenea, In cursul vi- J 
I zitei la Petroşani, dom- ( 
* nul Ntea Leon şi-a ex- * 
|  primat intenţia de a j 
'  purta mal multe dia- * 
| logurî cu minerii. (C.P.). j

„ PMrarani (Prin telefon 
de la trimisul nostru). De 
luni, 2 august a.e., în Va
lea Jiului, odată cu de
clanşarea grevei generale, 
mocneşte o linişte aparen
ţă, minerii manifestând 
calm . în aşteptarea taior 
soluţii favorabile pentru 
rezolvarea doleanţelor sa* 
lariale.
: Dialogurile telefonice în
tre liderul minerilor Miron 
Cozma şi primul-ministru 
Nicolae Văcăroiu, precum 
şi mesajele adresate în 
scris membrilor guvernu- • 
lui, au rămas' sterile, ne
schimbând datele anteri
oare. / _ ■ . -

De la precedenta noastră 
relatare a evenimentelor 
din Valea Jiului, două e- 
venimente mai importante 
au reţinut atenţia mass- 
mediei: conferinţa de presă 
organizată de dl Miron 
CqzţAQ şi ;sos|reeţ |a  Petro
şani ă dlui Gheorghe J'u- 
nar, preşedintele P.U.N.R.
’ în Jbonferinţa' de presă 

organizată de dl Miron 
Cozma s-a insistat în pri

mul rând pe condiţiile deo
sebit de dificile existente 
in Valea Jiului, condiţii 
care derivă din lipsa re
surselor finaneiare (şi nu 
numai) ale familiilor de 
mineri.

Costul pielei în Valeâ ’ 
Jiului este cel mai ridicat

lariale care se cuvin mi
nerilor.

Atât în .-conferinţa de 
presă, precum şi cu oca-- 
zia discuţiilor în -faţa mi
nerilor, dl Miron Cozma a 
atras atenţia că situaţia 
creată în Valea Jiului este 
rezultatul rigidităţii guver-

vern, primele încercări de 
rezolvare ‘ a situaţiei eşu-
ând însă.- ... .......
: In discursul ţinut în faţa 
minerilor adunaţi ia fiAH. 
Petroşani, marţi seara, pre
şedintei® P.U.NJR. a spus: 
„Am purtat mal multe dis
cuţii cu reprezentanţii dutfi-

R ăzboiul D sih o loo ic  c o n tin u ă  in V a lea  jiu lu i
din ţară, iar nivelul de
trai al minerilor este de
mizerie. Numai pentru un 
nivel de minimă subzisten
ţă cheltuieliie pentru masă 
se ridică la cel puţin 5000 
de lei ; pe familie zilnic, 
fără a mai lua în discuţie 
alte cheltuieli pentru hai
ne, gospodărie: etc.

Mişcarea revendicativă, 
a subliniat- vorbitorul, nu 
vizează nici schimbarea 
guvernului, nici alte moti
ve cu substrat politic, ci 
acordarea drepturilor sâ

nului, lipsei unui dialog 
real cu minerii, la care se 
mai adaugă nerespectarea 
cuvântului scris de către 
membrii guvernului nu de
mult la Bucureşti şi în 
Valea Jiului. ,

La apelul adresat lideri
lor politici de către Liga 
sindicatelor miniere din 
Valea Jiului, dl Gheorghe 
Funar a fost primul pre
şedinte de partid care â 
încercat o mediere în con
flictul dintre mineri şi gu-

neavoastră, inclusiv cu dl 
prim-ministru. Am aşteptat 
cu încredere o ultimă în
trevedere în această seară, 
dintre dl secretar general 
al guvernului, dl Viorel 
Hrebenelue şl dl. prim-mi- 
. nistru, dl. Viorel Hrehen- 
ciuc asigu rându-mă câ în 
10 minute vom avea răs
punsul, dacă vin sau nu 
vin miercuri dimineaţa ia 
Petroşani. Au trecut însă 
cele 10 minute promise, eu 
greu am reuşit să obţin 
din nou legătura şl am a-
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Agroturismul - uri 
începui?

Lansarea de către Con
siliul Judeţean Cluj către 
toate consiliile judeţene al 
căror teritoriu este străbă
tut de lanţul Apusenilor a 
invitaţiei de a amenaja 
într-o concepţie tinitară ma
sivul acesta muntos pen
tru turism a impus aten
ţiei un termen oarecum 
nou: agroturismul. Zicem 
oarecum nou şi se va ve
dea şi de ce.

„Amorsând" pentru citi
torul nostru această pro
blemă sesizam la timpul 
respectiv că potenţialul tu. 
ristic montan al judeţului 
nostru nu se rezumă doar 
la Munţii Apuseni, el fiind 
mult mai bogat. La folo
sirea acestui potenţial pen
tru agroturisni aveam să 
constatăm cu bucurie câ

nu numai noi ne gândeam 
ci o făceau inginereşte şi 
cu temeinicie şi alţi .fac
tori cu răspundere şi con
tribuţie în materializarea 
generoasei idei.

Unul dintre aceşti fac
tori este şi Direcţia Gene. 
râlă pentru Agricultură şi 
Alimentaţie. Care sunt a- 
tribuţiile «ale, ce a între
prins ea până acum? Cu 
aceste întrebări am înce
put discuţia cu dl inginer 
Bratus Bocaniciu —* şeful 
serviciului zone montane 
din componenţa suscitatei 
direcţii. •

— Mai întâi Zice dom
nul Bocaniciu ar trebui să

ION CIOCLEI

i Bursa forţei de muncă în 
! judeţul Hunedoara

l

i
Sub acest generic, cu sprijinul Direcţiei muncii J 

şi protecţiei sociale din judeţul uostru, vom publi- | 
ca săptămânal, în fiecare joi, pe zone geografice,* 
numărul de locuri vacante şi forţa de muncă dispo-1 
ni bilă pe meserii. * !

Pentru început, iată cum se prezintă, pe total | 
judeţ, situaţia locurilor disponibile Ia sfârşitul lunii , 
iulie a.c. - j

•  Total locuri vacante — 271, din care munci. ,
tori necalificaţi — 111. |

•  Pe meserii, situaţia este următoarea: vân-, 
zâtori 8, sudori 9, tâmplari 20, sondori 2, dulgheri 10, i 
zidari 21, zugravi 5, betonişti 4» ingineri prelucrarea * 
lemnului 2, mecanici locomotivă LDM 1, şefi mane-1 
vră 2, tnanevranţi 1, mozaicari-faianţari 7, mcca-l 
nici auto 3, croitori 27, tricoteri 2, contabil şef 1,1 
jurisconsult I, mineri subteran 2, strungari 2, insta- * 
Ihtori 5, parchetari 2, subingineri 1, frezori 4, 13-1 
câtuşi 9, cofetar 1, automaearagiu 1, ospătari 4, * 
vopsitor 1, strungari în lemn 2.

(Continuare Io pag. • 2-a) * « < « « # »

IN
CUVÂNT AL 
DE FOND LA

Sunt de acord cu cele spuse în apărarea mea şi, 
de aceea, mă voi opri numai asupra unora din pro
blemele pe care le consider mai importante. Mai în
tâi, rog instanţa de judecată să reţină faptul că atât 
la ancheta efectuată de domnul procuror militar, cât 
şi din cercetarea judecătorească făcută de dumnea
voastră, am declarat numai adevărul. Am făcut lu
crul acesta fiind conştient că instanţa de judecată 
va putea să ia o hotărâre corectă şi dreaptă numai 
cunoscând realitatea faptelor, adică adevărul. Re
gret profund şi este foarte dureros pentru mine ca 
la vârsta mea, de 70 de ani, am fost pe front, sunt 
veteran de război, să trăiesc o asemenea situaţie deo
sebit de grea. *

Toată viaţa am muncit cinstit şi mi-am făcut 
corect datoria, iar în funcţiile pe care le-am avut, 
inclusiv în cea de la Ministerul de Interne, am res
pectat legile şi le-am cerut şi subordonaţilor mei să 
le respecte şi să le aplice întocmai. Acest lucru îl 
pot atesta şi organele de procuratură şi justiţie cu care 
am colaborat foarte strâns. De aceea, nici o clipă 
nu mi-ar fj trecut prin minte că în cazul celor trei, 
care s-au făcut vinovaţi de actul grav de terorism 
din ziua de 23 august ,1981, să se procedeze în alt 
mod decât aplicând legea. Aşa se explică şi faptul 
că în dimineaţa de 24 august 1981, atunci când a 
sunat de la Snagov Nicolae Ceauşescu şi a întrebat 
care e situaţia Ia Timişoara, eu l-am răspuns cu toa„ 
tă claritatea că. suntem ca cercetările în curs şl câ 
după încheierea lor de către procuratura militară,

cei trei terorişti' vor fi deferiţi justiţiei şi traşi la 
răspundere conform legilor în vigoare.

Reacţia lui Nicolae Ceauşescu faţă de mine, 
după ce i-am raportat că cei trei urmează să fie ju
decaţi şi condamnaţi conform legii, a fost atât de 
dură şi brutală încât nici n-am ştiut ce să cred. 
In acel moment s-a auzit vocea Senei Ceauşescu 
care a spus: „Lasă-1 mă pe ăsta că habar nu are 
şi să ţi-I dea pe Postelnieu sâ-i spui ce âre de fă
cut". Intr-adevăr, aşa cum am arătat Şi în declara
ţiile mele şi cum a reieşit şi din dftplaraţiile date 
de cei care au fost prezenţi în biroul inspectorului 
şef când eu am avut convorbirea telefonică cu Ni
colae Ceauşescu, aflat la Snagov, personal nu am 
mai spus nici un cuvânt şi am trecut telefonul 
lui Postelnieu. Punând mâna pe receptor, a făcut 
semn celor din birou să iasă imediat afară, ceea ce 
au şi făcut. Auzind ulterior ordinul primit de ţa Ni. 
colae Ceauşescu şi transmis ofiţerilor chemaţi, de 
către Postelnieu, pentru mine şocul a fost aşa de 
mare încât nu am mai avut putere să scot nici mă
car un cuvânt.

Se pune întrebarea : de ce nu am reacţionat după 
ce a fost transmis ordinul dat de Nicolae Ceauşescu 
de executarea teroriştilor ?

Două împrejurări au fost de natură să nu reac
ţionez:

1, — Acţiunea teroristă fără precedent in Rornâ-

(Continuare în pag. a 2-a)

flat că <R secreter̂ gerteraV ' 
al guvernului a plecat» - 4$ 
ţa guvern fmuftimea a e-  ̂
rupt: hoţii, hoţii, hoţii). 
Din păcate, o asemenea 
modalitate de abordare a 
lucrurilor atât de serioase, 
a ceea ce se întâmplă aici, 
m-a surprins in mod ne
plăcut, din partea actualei 
echipe guvernamentale".

Prezent la faţa loculuî, 
dl Georgel Răican, pre
fectul judeţului, a precizat: 
„Am informat guvernul de 
corectitudinea şi disciplina 
care există aici, de com
portamentul dumneavoas
tră civilizat. L-am asigu
ra* pe primul-ministru că 
indiferent cine vine în 
Vale, i se asigură secu
ritatea personală. Se pare 
că cineva a avut interesul 
să nu informeze corect si
tuaţia de aici. Sigur, este 
dureros ca după trei zile 
de aşteptare să primim un 
răspuns negativ. Personal, 
nu mă aşteptam la acest 
răspuns. Dar, cred că în
ţelepciunea va învinge".

CORNEL POENAR

ANUL V
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5 AUGUST 
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O TRIUNGHIULAR 
FOTBALISTIC, Azi (joi,
5 august), pe stadionul 
de la poalele Cetăţii 
din Deva, începând de. 
la ora 17,30, are îpe un 
triunghiular fotbalistic 
la care participă Jiul 
Petroşani, Unirea Alba 
lulia şi Mureşul Deva. 
Interesant şl atractiv 
pentru suporterii din 
Deva ! (S.C.).

o SINUCIDERE. Deşi 
pensionar. Dumitru Pân_ 
zaru a fost reangajat ia 
E. M. Gheîari ca artifi
cier. Aflat întţ-o zi 
în subteran, a făcut un 
gest greu de înţeles. 
Şi-a legat în jurul gâ
tului calupuri de trotil, 
apoi le-a detonat Actul 
a fost săvârşit, se pare, 
pe fondul unor neînţe- 
legeri în familie. (V.N.).

CE ESTE CU 
„MIMMT* S.RX. ?

Mai mulţi, cetăţeni din 
judeţ, contrariaţi de faptul 
că nu se mai poate lua 
contact cu reprezentanţii
sau patronii societăţii parti
culare de întrajutorare 
„Mimmi" S.R.L. Ia care ei 
au depus diferite sume de 
bani, s-au adresat ziarului 
nostru pentru lămuriri. 
Le-am cerut şi noi Poliţiei 
din Deva. Am aflat astfel 
că patronii respectivei so
cietăţi au de dat anumite 
explicaţii organelor de stat 
în legătură cu activitatea 
lor la Galaţi şi Ia Deva; 
că în cercetarea acestei ac
tivităţi ymt implicate şi 
organele de control ale 
finanţelor, statului şi Garda 
financiară.

Până la lămurirea lucm_ 
rilor, activitatea societăţii 
s-a oprit. Dacă în sarcina 
patronilor se vor descoperi 
responsabilităţi penale sau 
Civile, atunci organele da 
justiţie vor hotărî mo
dalitatea de despăgubire a 
deponenţilor. Pe aceştia îi 
putem informa că sumele 
încasate în judeţ sunt con
semnate la BANKCOOP, iar ' 
contul este momentan in 
gheţat. (t.C.).

m m m m m m m m m m m m m â
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Ultimul cuvânt al Jui George Homoştean în 
instanţa de fond la procesul „Autobuzul"

(Urmare din pag. 1)

nia ce s-a petrecut în acea zi de 23 august 1981 ;
— spargerea postului de miliţie, luarea armamen

tului şi a peste 1000 cartuşe ;
— sechestrarea unui autobuz cu călători şi ţine. 

rea lor sub teroare de la Haţeg până la Timişoara 
(peste 200 km);

— uciderea bestială a unei fetiţe-de 9 ani, a şo
ferului de pe autobuz şi apoi tragerea cu pistoalele ' 
în pasagerii din autobuz, omorând încă 4 persoane 
şi rănind circa 20. Toţi acei oameni care s-au aflat 
în autobuz au trăit un coşmar, un infern, astfel în_ 
cât după imobilizarea teroriştilor, cei care au scăpat 
cu viaţă şi alţi cetăţeni aflaţi la faţa locului au ce
rut să-i execute ei pe loc, fără nici o judecată, pe 
criminali.

Actul terorist deosebit de grav, de altfel pri
mul şi ultimul din ţara noastră, căruia i-au căzut 
victime atâţia oameni nevinovaţi — 6 morţi şi circa 
20 de-răniţi (ulterior au murit mama fetiţei şi încă' 
trei-patru persoane dintre cei răniţi), a şocat profund 
o mare parte a populaţiei din zonă, mai ales din 
localităţile' de unde erau' cei decedaţi şi cei răniţi, 
ceea ce a făcut ca încă din ziua de 23 august 1981, 
în adunări cetăţeneşti, să ceară moarte teroriştilor. 
Toate acestea auzite şi văzute la faţa locului au fost 
de natură să mă impresioneze profund. Mai mult, 
după anchetarea teroriştilor s-a stabilit că doi din- 
trei ei aveau aproape 40 de ani de condamnări pe
nale pentru diferite infracţiuni grave, cele mai 
multe săvârşite cu violenţă; acest fapt a fost de 
natură să-mi demonstreze că aveam de a face cu 
elemente extrem de periculoase care dacă nu erau 
prinse ar fi putut să facă sute de victime, aşa cum 
au declarat cu cinism, în cazul în care ajungeau la 
serbarea câmpenească de la „Pădurea Verde", situată 
la marginea Timişoarei.

2. Prezenţa procuraturii militare pe întreg par
cursul acţiunii a fost de natură să mă determine să 
cred că ordinul dat de Ceauşescu a fost însuşit şi 
de către instanţele în drept ale procuraturii De alt. 
fel întregul dosar întocmit după aducerea la îndepli
nire a ordinului dat de Ceauşescu a fost făcut de 
procuratura militară.

Ca o dovadă în plus pentru argumentarea celor 
de mai sus o constituie şi faptul că timp do 12 ani 
organele procuraturii nu s-au sesizat în nici un fel 
că ceea ce s-a făcut atunci la Timişoara din ordinul 
şefului statului a fost ilegal.

A gr o turismul - un
început?

(Urmare din pag. 1)

definim ce se înţelege prin 
termenul de agroturism.

— Şi ce trebuie înţeles, 
domnule inginer ?

— Ca activitate econo
mică el este complementar 
funcţionalităţii de bakă a 
gospodăriei ţărăneşti. Ţă. 
ranul de la munte sau de 
ia deal care primeşte tu
rişti în casa lui nu aban
donează pentru aceasta ca
racterul productiv al gos
podăriei sale ţărăneşti.

Ca opţiune, agroturismul 
este o posibilitate oferită 
jelor ce doresc să petrea
că o parte a concediului 
sau numai sfârşitul de săp
tămână în mijlocul natu
rii, neagresaţi de capcane
le civilizaţiei. în ju
deţul Hunedoara, cel pu- 
vin, agroturism se face de 
mult. De zeci de ani, obiş. 
uuiţii băilor de la Geoa- 
giu sau Vaţa de Jos ori ai 
Retezatului au căutat gos
podăria ţărănească pentru 
găzduire sau chiar pentru 
uitogospodărire în timpul 
oncediului.
— Aceste precizări oda. 

.ă făcute, să trecem la 
partea concretă a acţiunii. 
Care sunt atribuţiile di
recţiilor pentru agricultu
ră şi ce s-a făcut concret 
în domeniu ?

— Atribuţiile noastre sunt 
de identificare a posibili, 
tăţilor reale de practicare 
a agroturismului şi de co
ordonare a acţiunii prin 
serviciul zone montane. Ac
tivitatea în sine o vor des
făşura particularii. Ei vor

fi testaţi in acest scop de 
Direcţia pentru agricultură 
şi alimentaţie. Serviciul de 
agenţie îl vor organiza tot 
societăţi particulare.

— în ce stadiu al pregă
tirilor' ne aflăm noi în 
prezent ?

— Am identificat toa
te sursele de informaţie 
turistică existente despre 
zonele montane pentru a le 
putea folosi înlr-o con
cepţie umanitară. Am făcut 
hărţi de delimitare a zo
nelor de interes. Am deli
mitat asemenea zone în 
Valea Jiului, Râu de Mori, 
6ălaş, Boşorod—Pui, Orăş- 
tioara, Geoagiu-Băi, Vata 
de Jos. Ne aflăm în plină 
activitate de colectare a 
opţiunilor gospodăriilor ţă
răneşti care doresc să or. 
ganizeze agroturism. Am 
făcut identificări de op
ţiuni la Vaţa de Jos, Geoa
giu-Băi, Orăştioara şi Să
laş. ®

— Ce înţelegeţi prin in
formaţie în materie de a- 
groturism.?

— Tot ce l-ar putea in
teresa pe un turist: ce 
frumuseţi naturale, ce vesti
gii arheologice'sau istorice 
ar putea vedea în zona 
ce-1 interesează; cu ce 
ajunge la localitatea pe 
care şi-o alege ca reşedin
ţă sau bază pe timpul se
jurului, care sunt gospodă
riile ţărăneşti ce oferă ca
zare, ce altceva mai ofe-

. ră ele, funcţionalităţile lor, 
ce tarif percep şi în ce 
grad de clasificare se in
clud şi multe altele. Ele
mentele acestui sistem in. 
formaţional am început să 
le colectăm,

Domnule preşedinte,
Onorată instanţă,
Pentru îndreptarea unor inexactităţi cuprinse în 

rechizitoriu, vă rog să-mi permiteţi să menţionez ur
mătoarele :

La pagina 8 din rechizitoriu se spune că şi eu 
am înţeles din discuţia pe care a avut-o Postelnicu 
la telefon cu Nicolae Ceauşescu, că teroriştii trebuie 
executaţi, precizez că nu este corectă această afir
maţie, întrucât despre ordinul dat de Ceauşescu eu 
am aflat numai atunci când a fost transmis de 
Postelnicu ofiţerilor menţionaţi in declaraţiile date şi 
care se află la dosar. Nici nu aveam cum să aud 
deoarece Postelnicu a spus tot timpul „Am înţeles, 
am înţeles, să trăiţi".

La pagina 15 din rechizitoriu se spune: „La în
demnul lui Ceauşescu Nicolae cei doi miniştri, îm. 
preună cu colaboratorii, au luat hotărârea infrac
ţională de suprimare a vieţii 'victimelor". E injust 
ceea ce se spune în acest aliniat. Hotărârea respec
tivă nu a fost luată nici de Homoştean, Qici de Pos_ 
telnicu şi cu atât mai puţin de ceilalţi ofiţeri. Ho
tărârea a fost luată de Nicolae Ceauşescu personal, 
fiind apoi transmisă aşa cum am arătat în declara
ţiile date atât la procuratură cât şi în instanţă.

Domnule preşedinte.
Onorată instanţă,
Aşa după cum am mai declarat, aceasta este 

realitatea faptelor. Din modul în care s-a desfă
şurat până în prezent judecata, am certitudinea, că 
instanţa va analiza şi cântări cu*cea mai mare aten
ţie totul în acest proces cu o problematică complexă 
şi va adopta o hotărâre de referinţă-

In ceea ce mă priveşte, sunt convins că va avea 
în vedere că eu personal nu am primit nici un or
din privind executarea teroriştilor şi nici nu am 
transmis un astfel de ordin nimănui. Regret pro
fund că atunci în condiţiile descrise şi având în ve
dere apogeul dictaturii lui Ceauşescu, nu am putut 
face mai mult decât să raportez că tragerea la răs
pundere a teroriştilor trebuie făcută conform legilor 
in vigoare..

Domnule preşedinte,
Domnilor judecători,
în încheiere, vă rog să-mi permiteţi să-mi ex

prim încrederea deplină că instanţa de judecată, în 
hotărârea ce o va da, va avea în vedere atât ceea 
ce am declarat pe întreg parcursul procesului şi în 
acest ultim cuvânt, cât şi gravitatea actului terorist 
săvârşit de cei trei, fără precedent la noi în ţară.

Primim de ia Primăria 
Municipiului D eva  

următoarea adresă:
„Vă rugăm a insera în 

paginile ziarului d-voastră 
următoarea informaţie pe 
care noi o considerăm utilă 
pentru o cât mai corectă 
informare a cetăţenilor mu. 
nicipiului.

In legătură cu articolul 
„Hotărâri se adoptă, dar 
nu se aplică" — vă facem 
cunoscut faptul că Hotărâ
rea nr. 32/1993 a Consiliu

lui local Deva, privind 
reglementarea circulaţiei în 
municipiu, nu s-a aplicat 
datorită faptului că aceasta, 
conform tuturor prerogati
velor legale, a fost suspen
dată de către Prefectul ju. 
deţului Hunedoara şi ata
cată în instanţă de .con
tencios administrativ.

In consecinţă ca nu a 
mai putut fi nici populari
zată, şi nici aplicată".

Trăsnet din senin în 
transporturi

Mişcarea ascendentă a 
preţurilor a devenit un fe_ 
nomen obişnuit, iar lipsa 
aproape totală a unui con
trol în sfera economiei na
ţionale nu mai surprinde 
pe nimeni.

Liberalizarea „sărăciei", 
dublată de susţinerea unei 
pseudoteprii 'economice — 
cu efecte fără limită în 
viaţa cotidiană —■, simţite 
şi trăite din plin de către 
cea mai mare parte a ce
tăţenilor, a culminat cu o 
nouă explozie a preţurilor 
la motorină, benzină etc.

Hăţişul legislativ existent, 
la care se adaugă cercul 
vicios al unor dispoziţii sau 
precizări, se rostogolesc ca 
un taifun, ştrangulând fi
rele de speranţe ale agen
ţilor economici din trans
porturi. După cum se ştie, 
de sâmbătă, "24 iulie, ora 
zero, s-a produs o nouă 
modificare la preţul com
bustibilului. Aşa se face că 
motorina, de la 150 lei/li- 
tru a ajuns la 190 lei, ben
zina premium de la 215 
lei la 250 lei, benzina re

Tlustrată din concediu. Cheile Bicazului Ia început de august.
Foto PA VEL LAZA

gular de la 200 lei la 230 
lei, iar cea normală de la 
190 lei la 220 lei.

Prin Hotărârea de Gu. 
vem nr. 206/28 iunie 1993 
s-a anunţat liberalizarea 
preţurilor şi a tarifelor, 
cuantum care se stabileşte 
prin negociere cu benefi
ciarii. Dar, în realitate, co
recţiile care derivă dîn 
creşterea preţurilor — mo
torină, benzină, uleiuri etc. 
—, se pot face numai după 
30 de zile de la declararea 
acestora la organele de 
specialitate ale Ministeru
lui de Finanţe.

Cercul vicios. în care 
gravitează relaţiile econo. 
mice, mai cu scamă cele 
financiare, sub incidenţa 
acestui hăţiş legislativ 
contradictoriu, are impli
caţii nefaste. Ce se ascunde 
în spatele acestor necore- 
lări rămâne un mare semn 
de întrebare. în acest sens 
' doar un exemplu : datorită 
imposibilităţii corelării ta. 
rifelor în transporturile de 
călători şi de marfă, în 
raport cu preţurile la ma
teriile prime şi la materiale, 
numai după 30 de" zile S.C. 
„Corvintrans" Hunedoara 
a înregistrat în luna mai 
a.c. pierderi de 5 milioane 
de lei, iar pentru luna 
itflie, acestea sunt estimate 
la aproximativ încă 4 mi
lioane de lei, deci un io. 
tal de 9 milioane de lei.

Npcorelările din acest 
segment economic rămân, 
după opinia multor oa
meni care lucrează în sfera 
transporturilor şi nu nu
mai, un pas-decisiv spte 
ruinare şi punere pe bu
tuci, în câţiva ani. a fir
melor de faţă.

Cine are asemenea in
tenţii distructive rămâne 
pe moment o enigmă/ Cert 
este faptul că drama trans
porturilor1 se adânceşte, iar 
minţile răspunzătoare de a- 
cest fenomen sunt în „va
canţă". Cel puţin deocam. 
dată.

CORNEL POENAR

întrucât am avut prilejul 
să constat că numeroşi lo_ 
cuitori ai municipiului De
va şi ai Cartierului Goj- 
du nu ştiu cine a fost 
Emanuil Gojdu — lucru 
firesc şi posibil datorită 
lipsei de informaţii a unei 
bune părţi din populaţia 
oraşului nostru — încer
căm să facem cunoscută, 
măcar în linii mari, per
sonalitatea ce a purtat ca 
deosebită demnitate acest 
nume de mare rezonanţă 
în timpul existenţei sale, 
care s-a prelungit şi am
plificat şi după moartea 
sa.

Emanuil Gojdu este fiu 
al meleagurilor bihorene şi 
a trăit între anii 1802 — 
1870, ani de grele şi mari 
frământări sociale şi poli
tice îndeosebi pentru româ. 
nii din Ardealul aflat sub 
dominaţia austro-ungară.

De ce Cartierul Gojdu?
Dotat cu însuşiri excep
ţionale de muncă intelec
tuală, a obţinut» succese 
deosebite *în timpul şcola
rităţii, absolvind Faculta
tea de Drept din Buda
pesta cu calificative ma
xime. Ajutat de un exce
lent talent oratoric, spriji. 
nit pe o temeinică şi vastă 
cultură, a profesat cu stră
lucire deosebită avocatu
ra cu ajutorul căreia s-a 
făcut cunoscut în societa
tea vremii şi şi-a asigurat 
o frumoasă prosperitate 
economică. Paralel cu pro* 
fesarea avocaturii s-a im
plicat substanţial în lupta 
politică pentru drepturile 
românilor din regatul ma
ghiar, alături de Vincen-

ţiu Babeş, Iosif . Vulcan, 
Alexandru Roman ş.a. A 
fost ales deputat in Parla
mentul de la Budapesta' şi 
membru al Casei Magnaţi, 
lor, demnităţi ce i-au dat 
posibilitatea să ceară cu 
hotărâre drepturile sociale 
şi politice care se cuveneau 
românilor, populaţie majo
ritară în principatul Ardea, 
lului. în calitatea ce a de
ţinut-o, câtva timp, de 
prim-'comite al Caraşului, 
„a introdus ca limbă ofi
cială, limba română"...

O activitate deosebit de 
importantă desfăşurată de 
Em. Gojdu a fost aceea de 
autentlo mecenat, de sus
ţinător moral şi material 
al tineretului studios din

întregul Ardeal. Acest as
pect al activităţii sale l-a 
impus opiniei româneşti 
transilvănene şi după 
moartea sa prin. „Fundaţia 
Gojdu", datorită căreia 
sute şi mii de ţineri ro
mâni şi chiar maghiari 
sau sârbi au putut studia 
în ţară şi în străinătate, 
afirmându-se în diferitê  
domenii ale culturii şi ar." 
tei. Marele filantrop stipu
lase încă din 1869 în tex
tul testamentului său că 
doreşte ca întreaga sa a- 
vere „să devină proprieta
te a naţiunii române din 
Ungaria şi Transilvania". 
Era un gest de o mare no
bleţe, generozitate şi pa- 

. triotism, ce aminteşte de 
testamentul lui Avram Ian- 
cu, pentru care filantropul 
bihorean avea un cult 
deosebit.

Prof. DUMITRU SUSAN



r i Haţeg, problem ele verii, în  aştep ta rea  ie rn ii
în intenţia de a surprinde câteva aspecte din via

ţa praşului Haţeg ne-am început investigaţiile de la 
Primărie. Mai întâi pentru că acesta este locul unde 
se cunosc problemele de ansamblu ale unei aşezări. 
Apoi, fiind încă o oră matinală ne temeam că la alte 
instituţii ori agenţi economici poate nu găseam cu 
cine să stăm de vorbă. „Vicele e sigur la Primărie"
— ne-a asigurat, pe stradă, o cunoştinţă. Şi, într-ade- 
văr, dl viceprimar Ioan Gabroveanu era la post când 
am sosit. Si, cum dl primar era în concediu, dumnea
lui ne-a prezentat cele mai importante lucrări de 
investiţii şi de gospodărire a oraşului, aflate. îii' de
rulare.

„INVESTIŢIA E IN GRAFIC, DAR . . .
•j

...pe moment nu mai sunt bani". Este vorba 
despre construcţia ce va fi noul sediu al Primăriei şi 
al altor instituţii haţegane. Cele 20 milioane de lei 
de care a dispus Primăria ş-au terminat, ceilalţi be
neficiari — C.E.C., C.A.R., Banca de dezvoltare şi 
ASIROM — ar fi trebuit să contribuie cu cote parte 
la plata lucrărilor executate, dar n-au făcut-o. Aflată 
acum în graficul planificat, investiţia s-â preconizat 
să ajungă până la sfârşitul lui 1993 la nivelul de 
structură, în valoare de 140 milioane lei, urmând să 

.se termine anul viitor. Se aşteaptă în acest scop 
ajutorul Consiliului Judeţean.

. Alte investiţii, deşi necesare oraşului, nu pot fi 
avute în vedere din lipsă de bani. Poate la anul sau 
in cei următori, dacă li se mai lasă şi bugetelor lo
cale mai mulţi bani... Speranţe, speranţe.

„SA-ŢI FACI VARA SANIE»

Un proverb de-al nostru spune că omul gospodar 
îşi face iarna car şi vara sanie. Probându-i înţelep
ciunea, gospodarii oraşelor îşi pregătesc acum pentru 
iarnă acele sectoare care să asigure oamenilor un 
grad ridicat de confort. Intre acestea încălzirea are 
prioritate. împreună cu R.A.G.C.L., Primăria şi-a 
propus finalizarea Centralei termice nr. 3, continuarea 
lucrărilor la reţeaua de termoficare pentru a se rea
liză legătura lâ blocurile 30B şi Şl. Tot în această 
perioadă se fac reparaţii la Centrala termică nr. 1
— se înlocuiesc cazane, se modifică instalaţiile inte
rioare pentru a se trece de pe combustibil lichid pe 
gazos. De asemenea, se face acoperişul centralei.

Pentru Centrala termică nr. 2; cea mai veche 
din oraş, cu reţele lungi pe care âpar 'probleme, cu 
foarte multe blocuri racordate, în acest an nu se poate 
face nimic. Abia în anul viitor se vor crea micro- 
centrale care să soluţioneze încălzirea în această zonă. 
Se speră că atunci vor fi şi banii necesari. Deocam
dată, R.A.G.C.L. mai are de încasat de la asociaţiile 
de locatari o restanţă de 12 milioane lei.

Ar mai fi de rezolvat şi alte inconveniente, cum 
sunt de pildă cele legate de canalizarea deficitară a 
oraşului. Dar numai pehtru lucrările la un tronson 
ar fi necesare 50 milioane lei... Probleme sunt şi cu 
staţia de epurare. Dar problema problemelor o con
stituie banii, prea puţini pentru multele nevoi ale 
oraşului. _

S-A ÎMPLINIT UN VECHI VIS
Dorinţa haţeganilpr de a avea gaz metan e veche.

Nouă este doar împlinirea acestui vis. în această pe
rioadă sc lucrează la instalarea gazului metan pe stră
zile „Florilor", „Progresul", şi ,,I. L. Caragiale", fiind 
încheiată traversarea peste „Progresul" pentru racord, 
în prima etapă vor beneficia 126 de familii, iar în a 
doua 88. ‘

La blocuri s-a introdus gazul metan la bucătării. 
Se lucrează la blocul G1, la scara la care n-a fost 
făcută încă instalaţia. Mai rămâne fără gaz metan o 
singură scară din blocul A 3, care din construcţie nu 

' are bucătării. „Dar nu sunt probleme, celor fără 
gaz metan le asigurăm butelii" — s-a precizat la Pri
mărie. T)e altfel, cu butelii de aragaz sunt aprovi
zionaţi nu numai haţeganii, ci şi locuitorii din Nălaţi 
şi cele două Silvaşe.

CE-AR MAI DORI EDILII ?
f
i In primul rând să se termine drumul de centură, 

executat în proporţie de 60 la sută. Din păcate şi aici 
lucrurile s-au împotmolit tot din lipsa banilor. Ori
cât de mare ar fi însă efortul financiar el merită fă- 
cut, întrucât maşinile, grele distrug străzile oraşu
lui, poluează cu gaze de eşapament şi fonic.

APEL DE SUFLET ♦

Dacă salubritatea oraşului este asigurată în bune 
condiţii, zonele verzi sunt întreţinute, înseamnă că 
cei care se ocupă de aceste activităţi îşi fac datoria. 
Şi chiar i-am surprins la datorie. Dar, zonele dintre 
blocuri, pe care conform prevederilor legale trebuie 
să le întreţină locatarii, mai sunt în suferinţă. De a. 
ceea Primăria face un apel de suflet la locatarii blo
curilor să întreţină corespunzător spaţiile dintre a- 
cestea. .Căci nu există bahi pentru a plăti o ase
menea activitate.

DOAR LUCRURI UTILE

De multă vreme in acest oraş nu s-au- mai dat 
.avize pentru deschiderea de birturi. în locul unităţi
lor de alimentaţie publică au fost preferate cele ali
mentare. Iar în măsura posibilităţilor s-au dat avize 
pentru construirea de garaje.

TREI CEASURI RELE?

Nu. Mai curând trei „absenţe" importante, re
simţite de haţegani, miercuri, 28 iulie, în primul rând 
lipsea curentul, fără ca cineva să ştie de ce s-a în
trerupt energia electrică. Apoi mai multe telefoane 
din oraş erau fără ton. Şi cum un necaz nu vine 
niciodată singur, ni s-a spus că în ziua respectivă 
era oprită şi apa.

„FĂRĂ BANI ORICE ÎNCERCARE 
E ZADARNICA»

Afirmaţia aparţine dnei Steluţa Rădoni, directoa
rea Casei de Cultură Haţeg. în ziua doeumentâriî 
ngastre, simţea din plin greutatea acestei constatări 

,  întrucât încerca să găsească sponsori pentru a primi 
130 de invitaţi, din cinei ţări, care în perioada 10— 
15 august participă la ediţia a doua a Festivalului

internaţional de folclor „Sarmizegetusa". In absenţa 
unei iegi clare a sponsorizării şi cei care dispun de 
bani preferă să-i folosească mai... profitabil.

Ce altceva- se mai întâmplă la Casa de Cultură 
Haţeg ? Din nefericire nimic pe linia îmbunătăţirii 
bazei sale materiale, care este precară. Dar şi în a- 
ceste condiţii aşezământul de cultură nu-şi închide 

■ porţile. Pentru vară aici funcţionează cercurile de 
contabilitate, de karate, judo, de taekwondo, acestea 
din urmă înregistrând rezultate notabile. Desfăşoară 
activitate şi ansamblul folcloric „Bucura", care anul 
trecut a fost la Ankara, pregătindu-se ca şi în acest 
an să facă o deplasare în străinătate.

COMERŢUL, PE LINIA DE PLUTIRE

; Un fel de acalmie, o vânzare lentă în magazinele 
din Haţeg. Cu excepţia articolelor de strictă între
buinţare, cele de folosinţă îndelungată continuă să 
stagneze prin vitrine, rafturi sau expoziţii. „A scă
zut puterea de cumpărare a populaţiei" — este 
concluzia la care au ajuns comercianţii,. Şi nu numai 
datorită câştigurilor miei, ci şi preţurilor care au ur
cat pe scară geometrică. Iată ce ne spune dl. Pante- 
limon Gurică, directorul S.C. „Ţara Haţegului" S.A.: 
„Volumul vânzărilor ia nivelul societăţii după şase 
luni din acest an este de aproape 400 milioane de lei. 
Faţă de alte perioade nu ne mai putem lăuda cu un 
beneficiu prea mare. Am luat toate măsurile pentru 
limitarea cheltuielilor. Salariile sunt modeste, trans
portul mărfurilor de la furnizor se face cu mijloace 
proprii, modernizări sau dotări nu s-au făcut deloc".

La Haţeg, pâinea este totuşi mai albă şi mai 
coaptă, iar existenţa în oraş a trei reprezentanţi al 
industriei alimentare facilitează aprovizionarea cu câ
teva dintre cele mai importante produse în alimenta
ţia zilnică : carne şi mezeluri, bere, conserve de le
gume şi fructe. . ;■ . -

„EU VREAU SĂ MUNCESC.
ŞI AM SPERANŢA CĂ VA VENI VREMEA 

CÂND MUNCA VA FI PLĂTITĂ»

Cândva, Haţegul era renumit prin diversitatea de 
meşteşuguri practicate de meseriaşi, de artizani, reu
niţi în cooperative. • Se spune că în prezent fostele 
unităţi sunt „la pământ", că „Tesa" a rămas la a- 
eelaşi număr, supravieţuind din chiriile percepute 
pentru spaţiile cedate unor întreprinzători, în fine că 
pe nimeni nu interesează dacă mai rezistă ori nu mi
cile prestaţii pentru populaţie, cum sunt croitoriile 
sau reparaţiile de încălţăminte.

Secţia blănărie-comandă, spre exemplu, situată 
in zona centrală a oraşului, a supravieţuit. Cum ? 
Ne spune dna Neli Dăngeano : „în sezonul „mort" 
facem şi comerţ. Ne zbatem să supravieţuim. Adu
cem marfă de la diverşi furnizori din ţară. încălţă
minte de la „Clujana", covoare de la Cisnădie, haine 
de piele de la Timişoara. Eu am meseria de blănar, 
nu vreau să rămân în şomaj. Am speranţa că va 
veni vremea când munca va fi totuşi plătită".

GrapaJ realizat !de : ^ 
VIORICA ROMAN,

- ■ - • ESTERA SÂN A

s

„Coratrans" vă invită pe 
Litoralul I

— Stimată domnişoară 
DORINA MATEEŞ sun
teţi şefa Agenţiei de Tu
rism din cadrul S.C. „Co
ratrans” S.A. Deva. Cum 
face „.Coratrans" ca dori
torii să se simtă cât mai 
bine pe l itoralul Mării 
Negre ? -

— La Capul Aurora, ho
tel „Diamant", asigurăm ca
zarea tuturor celor care ni 
se adresează. Confortabil. 
Preţul ? Cel stabilit în luna 
martie a.c. Pensiune com
pletă.

— Aveţi şi alte locuri 
de cazare ? '

— Da, la hotelul „Cozia". 
Preţurile sunt aceleaşi, con
fortul de clasa I.

— Ce alte servicii asi
gură agenţia pe oare o 
conduceţi ?

— Asigurăm vânzarea bi
letelor de călătorie pentru

excursiile pe care le orga
nizăm.

— De pildă?
— Deva — Koln. Cu o- 

priri în mai multe oraşe 
din Germania.

— Preţul ?
— Ceva peste 56 000 lei. 

Biletele se pun în vânzare 
cu 5—6 zile înainte, ple
carea din Deva în fiecare 
zi de joi, la ora 15,30. Trans
portul se face cu autobuze 
„Setra", de o aleasă ele
ganţă, având la bord şi 
grup social.

— Vă mai întreb, In 
încheierea scurtei noastre 
convorbiri: aveţi clienţi ?

— Abia putem face faţă. 
Dar îi aşteptăm în con
tinuare. Le garantăm că îi 
vom servi tot mai bine.

A consemnat 
Gh. X NEGREA

OFERTĂ SPECIALA 
S.C. TUTUS TRANSPORT S.R.L. 

D E V A
str. Kogălniceanu, 10

O Vinde tricouri noi, import Turcia, cu 
mici defecte. >.

Preţ 000—500 lei. Telefon 61 88 14.

IIIIII
i

LICEUL TEORETIC „TRAIAN»
■ D E V A 

Str. Minerului, nr. 30 
Telefon 62 09 75 

- A N U N Ţ Ă  -
Locurile libere pentru sesiunea a Il-a a 

concursului de admitere în clasa a IX-a -*» curs 
de zi si seral.

CURS DE ZI — CL. A IX-A
•  Umanist (cu profil sport) — 13 locuri ■

(handbal fete) I
•  Matematică-Fizică |

(lb. maghiară) — 27 locuri
CURS SERAL — CL. A IX-A
•  Comerciant — Merceolog — 21 locuri j
•  Contabil — Stâtistieian — 10 locuri J
(Pentru cursul seral se pot înscrie şi absol- |

ventil clasei a VlII-a, promoţia 1993 sau scrii - 
anterioare).

GRAFICUL EXAMENELOR J
— 16—27 august — înscrierea (până la 23 !

august pentru profilul sport) |
— 23—27 august — examenul medical şi I

probele de aptitudini (pentru profilul ■  
sport). I

t -  30 august —  lucrare sorîsă Ia Limba ■  
şi literatura română ;

r 31 august — lucrare scrisă la Limba i
şi literatura maghiară

: i  septembrie * lucrare scrisă la Ma-1
tematică. I

Se organizează consultaţii la Limba şi lite- .  
ratura română şi •'Matematică din data de 161 
august 1993.
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GRUPUL ŞCOLAR >
DE CONSTRUCŢII MONTAJ ]

D E V A  ,

Str. Minerului, nr. 30
, I

A N U N Ţ A  ■
Locurile libere pentru sesiunea a Il-a a I 

concursului de admitere la liceul industrial şi j 
şcoala profesională. • ;

CURS DE ZI — CL. A IX-A |
ŞCOALA PROFESIONALA 
•  PROFIL CONSTRUCŢII MECANICA
— Zidari — dulgheri — 21 locuri (băieţi) 
(Se asigură contract si locuri de muncă

prin S.C. CONDOR S.A. Deva).
—  Zidari — dulgheri — 19 locuri (băieţi) 
(Se asigură contract şi locuri ' de muncă

prin Energoconstrucţia Deva).
— Constructor finisor — 3 locuri
— Constructor structurist — 15 locuri
— Instalatori — 13 locuri
— Mecanici — 12 locuri
CURS SERAL — CL. A IX-A
1. LICEUL INDUSTRIAL — £rofil con

strucţii L — 30 locuri
G R A D U L  EXAMENELOR 

16—27 august — înscrierea 
30 august — lucrare scrisă la Limba 
şi literatura română 
1 septembrie — lucrare scrisă la Ma
tematică. •

Informaţii suplimentar? î i telefon : 620975.

I “«*
I ~
I%
I



VANZAftl-
CUMPĂRA3I

•  Vând maşină ele în
gheţată nouă, eu două cuvc. 
Preţ 800000 lei, telefon 
617457. (539930)

•  Vând video „Akay",
Sigilat, preţ negociabil, tel. 
730084. (539959)

•  Vând comodă gan
eolţar, lăţime 1.5 m. înăl
ţime 0,78, maro închis, preţ 
avantajos. Deva. telefon 
623535. (559673)

•  Vând camion 10 tone,
Vohfo-tir izotermă, preţ 
bum stare impecabilă, t.eL 
6263*8. (559698)

•  Vând autoturism Volvo 
844 Diesel, 1985, stare im. 
pecabilă. telefon 626368.

; (559S98)
•  Vând camion Meree- 

îles 608 D, neînmatricula- 
bil, telefon 626368

(559698)
•  Vând canapea extensi

bilă cu arcuri, stare bu
nă.. Deva, teL 623201.

(559945)
•  Vând garsonieră, mo.

bilaţă. Brad (Pestc Luncoi), 
'Aleea Privighetorilor. bl. 
Bl, se .II. ap 38, orele 
15—18. (559944)

•  Vând Fiat Regata Die
sel sau schimb cu garso
nieră sau apartament 2 
camere. Relaţii telefon 
'6211*0, între orele 16—22.

(539943)
•  Vând mobilă sufrage

rie, :Stâre excepţională, tel. 
620213. (559946)

6 Vând convenabil Daeia 
500. Deva, Dorobanţi, bl. 
B2, «p. 33. (559947)

•  Vând cazan ţuică şi
abricht, nefolosite, telefon 
6285*0. (559948)

•  Vând Dacia 1 300, 
break, motor Diesel nou, 
Câmpulung şi IMS Diesel. 
Deva, telefoane 618120, 
613398, după ora 20.

(559949)
•  Vând apartament trei 

Camere, proprietate. Deva, 
itr. Minerului, bl. 36, tel. 
615143 sau 615037.

(559917)
•  Vând autoturisme Mâz

ga 626, GLX 1989, VW Golf 
jGl* 1984, Dacia 1 310, 1981, 
Stare ireproşabilă. ' Deva, 
tel. *12678, după ora 18.

(559916)
•  Vând apartament în 

Drăştle, cu 2 camere, str. 
Prlcaxului, bl. 65. ap. 18, et. 
B, ppeţ negociabil.

(559910)
•  Vând Mercedes 200 D, 

ftn fabricaţie 1974, stare 
bună. Informaţii Şoimuş, 
UT. 154 (Stoica).

t» Vând apartament 2 
Camere, ultracentral. Hu

nedoara, tel. 7209391
(559940)

# S.G. Esteur Ocom 
SRL Deva vinde era
gros prin magazinul 
din str. Împăratul Tra- 
lan. bloc 16. parter, la 
preţuri foarte avan. 
ta joase, următoarele 
produse: ţigări BT 
HM, Assos, Camei, Ro- 
yate, băuturi alcoolice 
indigene, bere doză şi 
sticle (import), alcool 
dublu rafinat, alcool 
sanitar, dulciuri Kan- 
dia, gumă de mestecat, 
zilnic între orele 9—18.

(559930)

•  Vând Dacia 1310 TX,
an fabricaţie 1986, preţ ne
gociabil. Informaţii Deva, 
str. Liliacului, bi. 22, ap. 
1. (559676)

•  Vând Fiat. Crema şi
Citroen, Turbo Diesel, an 
fabricaţie 1989, tel. 620257, 
620644. (559694)

•  Vând autobuz Robur, 
21 locuri, an fabricaţie 1987, 
preţ negociabil. Informa
ţii Simeria, str. Biscaria, 
nr. 102, după ora 1&

(559905)
•  Vând ţiglă şi cărămi

dă din demolări. Informa
ţii telefon 627694.

(559952)
• Vând teren agricol în 

Buituri, Hunedoara (Nojo- 
gan Mioara). Hărău, nr. 90.

- . (559953)
• Vând (schimb cu . auto 

plus diferenţă) apartament 
două camere, posibilităţi 
privatizare, telefon 625533,

(559967)
• Vând Citroen B x 19

— TRD, Diesel, închidere 
automată, suspensie hidrau
lică, fabricaţie 1986, 5 500 
DM, negociabil. Deva, tel. 
620293, - (559962)

•  Vând minibuz Fiat 238,
9 locuri, benzină, capaci
tate 1,4 tone, 3 200 DM. 
Deva, tel. 622163, între 
orele 8—14, In data de 
5. 08 şi orele 14—21 în da
ta de 6. 08. (559962)

•  Vând apartament trei 
camere, ultracentral (Pia
ţa Victoriei), Audi 100 (ne
înmatriculat), tel. 611674.

•  Vând VW Golf, ben
zină, 4 uşi, înmatriculat. 
Informaţii tel. 712339, după 
ora 16. (559800)

• Vând tractor U 650 cu 
remorcă, 35 ore de func
ţionare, preţ .negociabil, 
tel. 714669, 713445.

(559781)

•  Vând fermă împrej
muită, la şosea, grajd, ca
pacitate 90 vaci, siloz, fa
nar, aproximativ 2 ha, în 
satul Plopi, corn. Bretea 
Streiului, preţ negociabil;

tel. 714669 sau 713445.
(559781)

•  Vând convenabil Ford 
Taunus, fabricaţie 1981, 
7500* km, televizor Sirius, 
eolţar, casetofon de maşi
nă, autorevers plus bosse. 
Telefon 716738,

(559790)

• Vând Dacia 1 310, tam
ponată. Hunedoara, tele
fon 711893. (559792)

• Vând sau schimb a-
partament 2 camere, cu 
apartament 3—4 camere. 
Bdul Dacia, Hunedoara, te
lefon 713987. (559794)

• Vând apartament două 
camere. Deva, str. Aleea 
Armatei, bloc 3, sc. TI, 8t 
III, ap. 36. Relaţii la tel. 
713076 sau 098/322802.

- (559795)

• Vând clarinet abanos, 
relaţii la tel. 718592.

(559797)

• Vând, ♦pentru Fard 
Taunus, motor 1,6, cutie 
viteză piese schimb. Tele
fon 717701.

• (559798)

• Cumpăr mărci 540 lei. 
Telefon 717310.

(559796)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

• Schimb (vând) casă 
cu grădină, sat Bacea (lila), 

'cu apartament 2 camere, 
exclus Micro 15. Telefon 
666538, după ora 17.

(559956)

. • Schimb apartament 
îmbunătăţit, 2 camere, etaj 
I, Gojdu, mobilat, cu casă 
şi grădină sau grădină în 
Deva, telefon 623426.

(559931)

PIERDERI

• Pierdut chitanţă ' de 
’ vamă nr. K 712/22.12,1992,
eliberată de vama Simeria, 
pe numele Constantinescu 
Gabriela. O declar nulă.

(559950)

OFERTE 
DE SERVICII

•  S.C. 2001 Comimpex 
SRL Deva închiriază ca
mion 4,5 tone la persoane 
fizice sau societăţi comer
ciale, la preţuri avantajoa
se. Informaţii tel. 616402.

(559933)

•  STOP Auto Fulger De
va stă la dispoziţia dv. non 
stop pentru deplasările do
rite, prin reţeaua de taxi, 
la preţuri avantajoase, tel.

959. Apelaţi cu încredere!
(659641)

•  Caut tinere prezenta
bile pentru activităţi de: 
tor, discotecă, cu expe
rienţă în domeniu. Infor
maţii Brad, tel. 651234.

(559626)

•  Caut urgent in Brad
menajeră tânără, cultă, bu
nă gospodină, salariu a- 
decvat calităţilor. Brad, tel. 
651234. (559626)

• Facilitez înscrieri „Ca- 
ritas" Cluj-Napoca, tel. 
616519, între orele 10—20.

(559667)

• ,;CSIK-TRADE“ 
SRL Şoc. mixtă româ- 
no—maghiară produce 
şi desface prafuri pen
tru îngheţată, 22 sorti
mente, eu esenţe aus
triece şi italiene de o 
calitate excepţională 
şi preţ convenabil. In
formaţii la telefon 
651234 (între orele 9 
—16). s (559951)

•  R.A.T.P. Hunedoa
ra angajează conducă
tor auto pe autobuz, 
pentru transport per
soane. Relaţii la tele
fon 712834.

(559799)

COMEMORĂRI

• Cu lacrimi în ochi 
şi cu durere în suflet 
anunţăm că se împlineş
te un an de la dispa
riţia soţului,' tatălui şi 
bunicului

KARPINEC OTO 
Te vom păstra me

reu în sufletele noas
tre. (559958)

•  Cu aceeaşi nemărginită 
durere şi jale în suflete 
reamintim tuturor celor 
care au cunoscut-o şi pre
ţuit-o că astăzi se împli
nesc 3 ani de când ne-a 
părăsit pentru totdeauna 
scumpa noastră soţie, ma
mă bunică

GALENIA SONOC 
Parastasul, duminică, 8 

august, la Biserica ortodo
xă din Bretea Mureşană. 
Nu te vom uita niciodată! 
Familia. (559957)

DECESE

•  Familia îndurerată 
mulţumeşte pentru spriji
nul şi participarea la fu
neraliile celui care a fost

NICOLAE TRIFAN.
(559913)

J *  CONSILIUL LOCAL RIB1ŢA r
i S.C. „TRANSLOC” S.A.

1 . Organizează licitaţie publică in ziua de 8 i D E V A
I  august 1993, ora 10, la sediul consiliului, pen- | Anunţă agenţii economici intenţia 4e  majo-
5 tru închiriere : 1 rare a tarifelor de transport, în  urma majoră-
1 ■  Spaţiu comercial Crişan (fostele băi 1 rii unor preţuri de producţie. (619)
I populare). l
” Relaţii suplimentare la sediul consiliului. 1

l 1| ------------------------------------------------------------------- [ SOCIETATEA COMERCIALĂ
1 |1 „CASIAL“ S.A. DEVA — CHIŞCÂDAGA
J LICEUL CU PROGRAM 1 ANGAJEAZĂ
fl DE EDUCAŢIE FIZICA SI SPORT 1 •  Şef serviciu contabilitate.
|  D E V A  i Condiţii:
S Organizează concurs pentru ocuparea pos- — studii economice în specialitatea finan-
|  turilor de : j1 te—contabilitate
X •  şofer, catog. B, D, C j — vechime minimă 7 (şapte) ani în spe-
* •  paznic ) cialitate.
1  •  îngrijitoare 1 Salariul negociabil, fără limită superioară.
■  Relaţii si^limcntare la telefoii 61 7015. ■ Informaţii lg telefoanele 613140, 613141,

(«22) 1 int. 194,'195. (621)

s .c .  "KUMKAYA CUPTOR" s.r.l
TEL/FAX : 0 1 -3 1 1 0 2 2 9  TEL. 0 1 -6 1 9 8 0 8 2  

Vinde in lei,Ia cele mai mici preturi din (ară

I M M M I M I W I I M i i l :

H W !f\
« tra n sp o rtu l la destinaţie
*  montajul
«UN AN GARANŢIE
*  serv ice  postfiarantie

l S.C. EURO EAST INVESTMENTS !

j Distribuitor autorizat al firmei „Coca-j 
| Cola“ pentru judeţul Hunedoara. |
' ANGAJEAZĂ j

Vânzători —  delegaţi (bărbaţi, studii medii, I 
22—26 am); ,
încârcători-descărcătorî (bărbaţi, 25—30 dej 
ani); i.
secretară, cunoştinţe; limba engleză, opc-J 
raţii calculator, studii medii sau superioa- j 
re, 25—35 de a n i;

! •* ...

I •AI.%
I«
| •  contabilă, vechime minimă 5 ani, 30— 101 
* de a n i ; *
| •  dispeceră — studii medii, 22—3© de a n i ; | 
J •  gestionar — studii medii, vechime minimă' 
8 5 ani, 25—35 de ani. I
j . Ceh interesaţi se vor prezenta la sediul j 
J firmei în  Deva, str. Depozitelor (CLF), vineri, J 
| 6 august 1993, ora 13. i
' Informaţii la telefon 62 14 25.

1 COOPERATIV A „VIITORUL" I
' D E V A  •
| Angajează şef secţie (inginer, sing. sau)  
: maistru), specialitatea confecţii metalice, cu cel j 
I puţin 5 ani vechime în specialitate.. I
i Informaţii la telefon 617157.  |
I (559872) I

I I
j SOCIETATEA DAMAI COMEXIM S.A. |
J D E V A  j
1 livrează anvelope import Ucraina, licenţa)
2 Pirelli, garanţie 6 luni, tipurile : {
I — 155/70 B13 — 30 000 lei/bucJ

— 165/70 R13 — 31 000 lei/buc.j
Anvelopele sunt Tubelles (pot fi montate*I

|  fără cameră). Persoanele handicapate, pensio-1 
| narii, şomerii, funcţionarii publici, angajaţii j 
! unităţilor bugetare beneficiază de reduceri de-
| preţ
%IVI

■ *I%
l i

Relaţii la telefon 6168*16.
(614)

S.C. „DECEBAL" DEVA 
Piaţa Unirii, 8, telefon 612237  

Licitează executarea de lucrări de 
{ izolaţii la acoperiş, construcţie nouă In Deva,! 
I Ia data de 11 august a.c. I
* Ofertanţii se pot adresa Ia biroul investi-*
|  ţii pentru studierea proiectului. |

i !
î R.A.G.C.L; DEVA
|  A N U N Ţ A  *
|  Licitaţia anunţată pentru 16 august 1993, j
* privind acordarea In locaţie de gestiune a unor*
|  activităţi - se amână până la o dată ce va fi ţ 
j comunicată ulterior. (618) j

j SOCIETATEA COMERCIALĂ !
J „CASIAL" S.A. DEVA — CHIŞCADAGA
I ANGAJEAZA
|  O mecanic pompe injecţie
J cu vechime minună 5 (cinci) ani, j
l  Informaţii la telefoanele .613140, 613141,*
ţ — înt. 194, 195. (620) j

I

Ziar editai de S.C. „CUVÂNTUL LIBER» S.A. J/20'618/1991. Cont 30 70 50 601 B.O. Deva. Deva, 3700, str. f  Decembrie, 35, jnd- PuBedoarg. 
| Telefoane >. 611275, 612157, 611269, 625904. fax 618061. întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor publicate o poartă autorii gcg*tşrg.
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