
Sursa. La Lupeni se 
află în fază avansată de 
construcţie blocul E i cu 

, "ţii de apartamente. isa 
.terminarea lucrărilor a* 
cestea vor fi repartizate, 
jumătate pe baza Ordo
nanţei nr. 19 a Guvernu
lui României, iar jumă
tate se vor vinde prin 
licitaţie, Sursa de finan
ţare a lucrărilor- '«■» ,vt» 
-zarea către populaţie a 
apartamentelor din fon. 
dul de stat. (1.0.)

C O M E N T A R I I

+  Al 200-lea copil. Re
cent, la Oficiul stării ci
vile din Brad s-a înre
gistrat cel de*al 200-lea 
nou-născut din acest an. 
Micuţul înregistrat la acest 
număr se numeşte Pa* 
tnick Rus, fiul lui Nelu 
— Gabrlel şi Elena-Alina 
din satul Valea — Brad, 
Sănătate şi fericire tutu
ror copiilor. (A1.J.)

+  Brăzdate. Căutând 
.surse suplimentare de ve
nituri şi răspunzând u- 
nor necesităţi reale ale 
producţiei agricole, prin 
grija B.B. „Agromec" din 
Hunedoara, care coope

rează cu S.C. „Siderur
gica11, în acest an au fost 
onorate integral cerinţele 
cu aceste piese de schimb 
pentru beneficiarii din 
judeţul nostru. (N.T.)

+  Spirit gospodăresc.
Direcţia pentru Muncă 
şi Protecţie Socială ale 
cărei servicii sunt atât 
de căutate s-a mutat de 
câtva timp în Piaţa fi
nirii. Clădirile, spaţiul 
din jurul lor arătau la
mentabil. într-un timp 
SCttrt aici s-au efectuat 
lucrări de modernizare, 
reparaţii, s-a asfaltat in-

Sârbii bosniaci au a- 
jjuns, după respingerea în 
masă a Planului de pace 
oferit de Grupul de con

tact (S.U.A., Rusia, Franţa, 
Mărea Britanie şl Ger
mania), într-o . situaţie 
disperată. Ce.vor face în 
continuare? Nu e greu 
de ghicit. Războiul se va 
extinde, măcelul interet- 
nic atingând cote incre
dibile. Repudiaţi de Oc
cident, părăsiţi de ruşi, 
interzişi de sârbii din 
Iugoslavia, care nu le mai 
acordă nici un ajutor, în
chizând graniţa sârbo- 
bosniacâ, sârbilor bosni
aci nu le mai rămâne de
cât calea armelor, până 
la sinuciderea totală.

zăcămintele de plumb 
şi zinc, 62 la sută din 
cele de bauxită, 68 la 
sută din minereurile de 
fier, 100 la sută din ză

cămintele de mercur, man- 
gan, barită, sare, ţiţei, 
cărbune brut, 88 la sută 
din rezervele de lignit, 
73 la sută magnezită, 70 
la sută dolomită etc. De 
asemenea, căile de co. 
municaţii între Sarajevo 
— Serbia şi Muntenegru 
sunt întrerupte, iar multe 
magistrale şi drumuri re
gionale ar urma să a- 
pârţină Federaţiei Mu
sulmane — Croate. Tot 
acestei • federaţii l-ar re. 
veni, potrivit Planului de 
pace, porturile fluviale

— Ştiţi, zice priete
nul meu, sculptorul. A 
murit nu de mult unui 
dintre cei mai buni chi
rurgi OrtOpeaîai judeţului 
şi ai ţării. Nu mi-a repa
rat niciodată vreun as, 
dar eu cred că odată 
cu- chirurgul. — ortoped 
a murit un Om, cu o 
mare.

Eu fac naveta de la. 
Orăştic la Deva şi u- 
neori îmi place să ascult

ce vorbesc oamenii în
tre două staţii de tren 
sau de autobuz. Despre 
Omul acela, după moar
te, n-am auzit decât 
lucruri bune. Picioare 
sau mâini groaznic, schi
lodite în accidente au 
fost salvate de la am
putare de mâinile lui 
de aur. Şi de ta nimeni 
n-a pretins. nimic, ni
ciodată. Da, da, aşa po
vestesc oamenii care au 
trecut prin secţia de 
ortopedie a spitalului 
de la Hunedoara,

Şi mai ştii ceva? Doc
torul s-a adunat defini
tiv, sub acelaşi acoperiş 
cu soţia sa, abia la pen
sionarea dumisale, a 
consoartei. Fiecare şi-a 
urmat drumul chemării 
sale, al jurământului lui 
Hipocrat în oraşe dife
rite, Şi când a fost la 
îngropăciune, nu s-au 
găsit în casa lui nici 
atâţia bani cât să a- 
jungă pcptru o înmor
mântare aşa cum o me
rita doctorul — Om. A 
ars toată viaţa ca o fia. 
căra pentru oameni şi 
a plecat dintre noi ctt 
desăvârşită discreţie. 
Poţi să le scrii ioatc 
astea? Pot. (I.C.)

manasurea i-risiop.
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• Au trecut 257 zile 
din an, au mai rămas 
108.

o Sfântul Ierarh Io- 
sif; Sf. Mare Mucenic 
Nichita Romanul.

•  Sărbătoarea Naţio
nală a Republicii Costa 
Sica.

•  1789. S-a născut Ja- 
mes Fenimore Coopcr 
(m. i853), creatorul ro
manului istoric de aven
turi.m » mmm * mm * mm w mmm § mm 9

Foto: PA VEL LAZ A

O 1817. S-a născut I
scriitorul german The- [
odor Storm (m. 1888). |

•  1875. S-â născut *
criticul literar Henric I
Saniclevicl. (m. 1951). *

• 1950. A murit la
Faris Ion Aurei Candrca ‘
(n. 1872), personalitate j

de prim rang a lingvişti* |
cii româneşti. >

De unde atâta înverşu
nare? De unde această 
sfidare a tuturor? E 
vorba aici de orgoliile lui 
Rad o van Karadjici, care 
tinde mult mal sus, până 
la Belgrad? E vorba de 
o Îndârjire în disperare 
de cauză, văzându-se sin
guri, părăsiţi şi de fraţii 
lor din Iugoslavia? în
trebări sunt multe, răs
punsuri puţine. Nu sun
tem în măsură să lămu
rim cât de cât această 
situaţie în care au ajuns 
sârbii bosniaci, care, 
deşi deţin peste 70 la sută 
din teritoriul Bosniei, 
vor trebui până la urmă 
să se mulţumească . cu 
cei 49 la sută oferiţi de 
Planul de pace, renun
ţând la circa 20 la sută 
în favoarea Federaţiei 
Musulmano-Croate. De ce 
le este oare atât de greu 
sârbilor bosniaci să re
nunţe ia aceste teritorii 
pe care le-au câştigat pe 
câmpul de luptă?

Intr-un document nu
mit. „De ce nu putem 
accepta harta oferită de 
Grupul de contact11, pu
blicat după referendumul 
care a respins Planul de 
pace, sârbii prezintă si
tuaţia economică a ceea 
ce se află în spatele pro
centelor de 51 şi 49 la 
sută din teritoriul Bosniei
Documentul, un adevă. 

rat memorandum, după 
ce afirmă ca inacceptabil 
Planul de pace, se referă 
concret la modul cum a 
fost făcută repartiţia e- 
conomiei Bosniei în cele 
două părţi preconizate. Ei 
arată că, astfel, Federa-' 
ţiei Musulmano — Croate 
îi revin: 100 la sută din

-Samac, Breko, Brod, Mos- 
tar, sârbii neavând acces 
la căile navigabile. La fel 
şi aeroporturile, sârbilor 
bosniaci revenindu-le doar 
cel de la Banja Luca. 
Din cele patru centrale 
de tranzit, trei ar fi pe 
teritoriul federaţiei, iar 
una ţie cel al sârbilor 
bosniaci. Documentul mai 
arată că din cele 13 cen
trale electrice importanţe 
din Bosnia, 10 ar reveni 
federaţiei, ca şi 8 din cele 
zece staţii de radio relee, 
ca şi cefe mai importante 
obiective medicale, cele 
mai fertile văi ale râuri, 
lor Una, Drina şi Neretva. 
La fel de inechitabil ar 
fi împărţite, favorizând 
Federaţia Musulmano — 
Croată, potrivit documen
tului, potenţialul hidro
energetic, marile oraşe, 
producţia unor bunuri de 
consum...

Citind aceste cifre, ori
cine încearcă să deslu
şească de unde vine în. 
dârjirea sinucigaşă a 
sârbilor bosniaci. Ce este 
mâi atractiv: Planul de 
pace oferit de Grupul 
de Contact sau opţiunea 
înverşunată de-a se bate 
pentru ce consideră că 
este dreptul lor. Este, 
indiscutabil, foarte greu 
să fii împărţitor de drep
tate îri Bosnia — Herţe- 
govina. Federaţia Mu
sulmane — Croată cu 
adevărul ei, sârbii bosnr. 
aci cu adevărul lor şi 
Grupul de Contact eu 
voinţa sa de a pune, ca
păt unui război interetnic 
care aduce atâta suferinţă 
populaţiei., Care dintre 
aceste adevăruri este cel 
adevărat? Gh. PA VEL

CONSTATARE
•  Agilitate sc cere numai când urci. Când 

cazi...
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MANIFESTARE DE J 
PRESTIGIU I

* în intervalul 23-
| septembrie a.c, va avea 
J loc la Hunedoara Con- i
t ferinţa anuală a medi- I 

cilor creştini din Ro- '

■25 j

[ mânia. Prestigioasa ma. J 
I nifestare, cu participare >
* internaţională, se va I 
I desfăşura în amfiteatrul [ 
' spitalului municipal, în- | 
|  cepând cu ora 9. Ini- »
* ţiativa organizării a- I 
| parţine dr. Lidia Do- ,
* hrpf Rpf Pn febrei, medic şef al Po_ |
I licliriicii Călan, în cola- * 

borare cu conducerea )
liclinicii Călan, în cola-

- . k
J .Spitalului Hunedoara. |
( Vom reveni cu a mă- J
» mm te. (E.S.) 3
r ;

cin ta, s-a vopsit tâmplă- 
ria. Acum totul strălu
ceşte de curăţenie, (C.S.)

+  Astăzi are loc tra
gerea Loto Excepţional şi 
obişnuită Expres şi tot 
de azi se pun în vân
zare biletele pentru par
ticiparea la atractivul sis
tem Loto 6/49 şi NOROC, 
precum şi la Pronosport. 
(S.C.)
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î n c e p e  u n  n o u  a n  ş c o l a r
V oievozi ai culturii

Bate pendula In cadranul vârstelor! Părul cernit 
de negura timpului, frunzele ruginite de suflul 
despotic al vântului. Doar sufletul acelora ce Dum
nezeu le-a dăruit nepreţuita putere de a fi dascăli 
ori profesori creşte bdcurândii-se, răpind parcă vi
goarea şi tinereţea naturii. Inima lor este „Un imens 
de stele", generaţfile de viitori Oameni ce ie înnobi
lează amintirile. Ei încearcă de fiecare cincisprezece 
septembrie să mai adauge un vlăstar cu dragoste în 
simţămintele elevilor, care va deveni un uriaş copac 
sub privirile luminoase şi drepte ale celor ce l-au 
sădit. Ei dăruie neţărmurita sensibilitate cu care au 
fost înzestraţi fiecărui şcolar. De multe Ori, acesta 
dobândeşte trăsăturile de caracter ale îndrumătorilor 
săi.

Infinita recunoştinţă purtată de elev pe tot par
cursul vieţii acelui ce i-a şlefuit sufletul este marea

răsplată pe care o obţin «eî ce tradese cu dăruire la 
formarea unor persoane care poate mai târziu vor fi 
exemple de virtuţi ale Întregii societăţi.

Indiferent de vremurile mai mUR sau mai puţin 
apăsătoare în care vor trăi, ei îşi vor continua aleasa 
misiune şi dorinţă de a ceea Oameni.

învăţători şi profesorii
Clădiţi piramida culturii prin veacuri,
Culegeţi cuvinte din ochii de lacuri,
CU iubiri fiţi avuţi pe pământ,
Lc puneţi stavilă-n răsemae de vânt. 
Cuprindeţi cu suflet întreg necuprinsul 
Slăviţi-! In lauri pe-nvingătorul — învinsul. 
Coroane din cer vă dăinuie-n frunte măreţ, 
Gloria voastră nu mai are preţ!

ROXANA SICOE-TIREA, 
elevă

cotidian independent

A  Z I



DE MA NE

TV
EMISIUNILE

După o întrerupere de 
aproape patru luni, TV De
va îşi- reia emisiunile în 
condiţii eu totul noi. De
spre ceea ce se vrea a fi 
postul de televiziune în 
continuare am solicitat câ
teva amănunte domnilor 
l.iviu Sas, directorul stu
dioului şi Alin Bena, re-" 
'.actor şef:
— Studioul TV Deva, 

ne-a precizat dl. Liviu Sas, 
foarte cunoscut populaţiei 
din judeţul Hunedoara şî 
in special din zona muni
cipiului Deva, prin emisi
unile pe care le-a difuzat 
timp îndelungat pe emiţă
toarele TVR 1, sâmbătă 
noaptea, îşi va relua emi
siunile începând cu data 
de 16 septembrie, ora 19, 
pe propriul emiţător insta
lat la Nucet. Acest luenj. 
a devenit posibil în urma 
obţinerii unei licenţe de 
emisie pentru canalul 21 
şi a avizărilor necesare din 
partea CNA, 1GR şi MC. 
Astfel, Deva intră în gru
pul celor câteva oraşe din 
ţară care, pe lângă pro
gramele naţionale, au po
sibilitatea să recepţioneze 
un al treilea program, ce] 
ocal.
— Care sunt condiţiile 

!c recepţie?
— Studioul TV Deva —3 

l’V dispune de aparatură 
video ce permite emiterea 
unui semnal de calitate, la 
nivelul standardului reco. 
mandat de CNA. Pentru o 
recepţie corectă trebuie 
îndeplinite câteva condiţii:

•  Selectorul televizorului 
trebuie să fie prevăzut cu 
gama de ultra. înaltă frec
venţă (UIF) în care se în- • 
•adroaxă canalul 21; •  Mo
lului de sunet să fie ,.bi- 
.tandârd", întrucât purtă- 
r.oarea de sunet se află la 
tn ecart de 5,5 MHz de 
mrtătoarea de imagine; • 
\ntena să aibă vizibilitate 
spre releul de la Nucdt. 
în Deva, unde câmpul este 
suficient de puternic, re
cepţia este posibilă cu 
antena de cameră sau cu 
un simplu dipol (un cerc 
eu diametrul de 15—20 de 
cm). în urma măsurători
lor de câmp efectuate, s-a 
constatat că şi în localităţile 
Hunedoara, Orăştie, Sime- 
ria, Călan, Certej, nivelul 
semnalului permite o re

cepţie corectă, însă cu o 
antenă adaptată canalului 
2l UIF, antenă pe care o 
vom pune în vânzare în
cepând cu data de 20 sep
tembrie a.c.

Echipamentul de emisie 
funcţionează non-stop în 
această perioadă pentru a 
(ia posibilitatea celor in
teresaţi să îşi regleze te. 
levizoarele înainte de pri
ma emisiune, programată 
în 16 septembrie, ora 19.

— Dle redactor şef, s-a 
amintit la începutul dia
logului nostru despre o" 
nouă structură (grilă) de 
programe. Ce ne puteţi 
spune în acest sens? -1

— Experienţa de peste 
patru ani a Studioului TV 
Deva ne-a permis să al
cătuim o nouă grilă de 
programe, adaptată într-o 
măsură mult mai mare lâ . 
cerinţele telespectatorilor 
noştri. Dorim câ în cel: 
mai scurt timp să emitem. 
în primă vizionare aproxi
mativ 15 ore săptămânal. 
Programele noastre se vor 
axa în principal pc ştiri 
locale, filme artistice, jo
curi şi concursuri. Nu vor 
lipsi însă reportajele şi 
dezbaterile în direct pe 
teme de interes social. Pen
tru acest ultim punct am 
conceput o formulă do rea
lizare inedită, astfel încât 
fiecare persoană să se 
poată adresă factorilor de 
decizie prin intermediul 
nostru şi să’ primească uri 
răspuns concret, direct de 
Ia sursă.

Fiind o televiziune co
mercială, vom insera în 
program clipuri publici
tare, anunţuri şi filme 
proirloţionale. Nu va lipsi 
desigur muzica şi divertis
mentul. în fina!,: doresc să 
spun că rămânem în per
manenţă deschişi oricărei 
sugestii menite a îmbună
tăţi structura şi calitatea 
emisiunilor noastre. Cei 
care doresc să ni se adre
seze o pot face la tel. 
604240 sau la C.P. 121. O- 
ficiul poştal nr. 1 Deva.

— Iar noi, acum. Ia re
început de drum, vă dorim 
mult succes, şi o audienţă 
tot mai largă;

Dialog consemnat între 
colegi dd

CORNEL POENAR

Cea mai mare supărare 
a dlui ing. Radu Grădi- 
naru, directorul S.G. „A- 
gromec" Hunedoara, o 
constituie faptul că după 
multe eforturi şi amăgiri, 
împreună cu salariaţii fir
mei, ca şi cei din alte 
câteva unităţi cu profil 
similar din judeţul nos. 
tru, şi-a văzut zădărnicite 
demersurile, , amânându- 
se sine-die. privatizarea. 
După atâtea drumuri, plo
coane, dosare cu evaluări 
şi reevaluări, după ce s-au 
epuizat „argumentele11 ter
giversării, la ultima în
tâlnire, motivul principal 
adus de către F.P-S. pen
tru amânare a fost acela 
că privatizarea Agromec- 
uri'.or se va face după o 
„procedură specială11. Gând ; 
şi cum se va petrece a- 
ceastă minune rămâne, 
deocamdată, e enigmă. Cum 
am mai relevat şi cu alte 
prilejuri, poate cineva vrea 
cu tot dinadinsul să fie 
tergiversată privatizarea, 
majoritatea Agromecurilor 
aflându-se în pragul fali
mentului, deoarece în ul
timii 4—5 ani nu au mai 
făcut nici un fel de in
vestiţie pentru dotarea lor 
cu utilaje noi, au lipsit cu 
desăvârşire fondurile desti
nate acestui scop, iar cre- 
dite'e bancare insuporta

bile au grevat serios în
treaga activitate a acestor 
unităţi.

Acum, după calvarul prin 
care a trecut, vrând-ne- 
vrând, mai trebuie înfrun
tat încă un obstacol, cel 
al reevaluării capitalului 
social şi reluării lungului 
şi nesfârşitului chin al 
privatizării, cu alţi bani 
şi altă distracţie. Poate

mântui s-a lucrat în forme 
asociative, cum este cazul 
la Peştişu Mare, Buituri, 
Boş şi Mînerău, rezulta
tele înregistrate la cultu
rile de cereale păioase 
au fost net superioare, de
păşind 3 tone la hectar. 
S-a demonstrat clar şi de 
această dată, deşi nu mai 
era nevoie, că erbicidarea 
şi fertilizarea sunt ele

Dincolo de necazuri
în cele din urmă se va 
ivi şi raza de speranţă mult 
căutată, convingerea fiind 
câ numai aşa se va ajunge 
la ceva trainic şi durabil 
în domeniul mecanizării.

Dincolo de aceste ne
cazuri, provocate cu bună 
ştiinţă de către unii şus- 
puşi, mai vin însă şi unele 
satisfacţii izvorâte : din 

'muncă, din dorinţa de a 
face ceva pentru binele a- 
griculturii şi al oamenilor 
aflaţi în postura lor de 
consumatori. v

Deşi potenţialul produc
tiv al pământului din 
zonă este dintre cele mai 
scăzute, poluarea având 
şi ea un efect ce nu poate 
fi neglijat, acolo unde pă-

mente decisive în balanţa 
recoltei.

Din cele întâmplate s-au 
desprins învăţămintele de 
rigoare şi se depun stră
danii să fie evitate' greşe
lile în această toamnă. Se 
estimează să fie însămân
ţate cu grâu circa 600 ha, 
acum depunându-se efor
turi pentru a elibera toate 
suprafeţele ocupate cu po. 
rumb, după care urmează 
să fie cultivat grâul. Pro
blemele nu sunt însă elu
cidate în totalitate. Pro
prietarii de pământ tre
buie să-şi asigure sămânţa, 
îngrăşămintelê  plata lu
crărilor mecanizate şi tot 
ce ţine de pregătirea re
coltei anului viitor.

Deva. Centrul vechi.
Foto: PA VEI. LAZA

După unele calcule su
mare, luând in seamă toate 
elementele la preţurile ac
tuale, fără erbicidări şi 
recoltat, ar fi necesare cam 
530 mii dc lei la ha (soco
tind că se cumpără să
mânţa şi îngrăşămintele — 
n.n.) la înfiinţarea cul
turii, ceea cc înseamnă e- 
chivalentul valoric al li
nei recolte de circa 2500 
kg boabe la ha. Aceasta 
este cheltuiala. Unde este 
atunci oare câştigul? A- 
vand în vedere că pămân
tul din zonă are un grad 
redus de fertilitate, se în
ţelege de la sine că nu se 
poate concepe obţinerea 
unei producţii cât de cât 
mulţumitoare fără â aplica 
şi îngrăşămintele chimice. 
Cum nu sunt de neglijat 
nici' cheltuielile cu erbici- 
datul şi recoltatul, se în
ţelege de la sine că lucrul 
pc parcele mici şi disper
sate încarcă foarte mult 
costul producţiei, care, în 
cele din urmă, dacă nu se 
aplică o tehnologie adec
vată, devine din capul lo
cului nerentabilă.

Trecând peste toate gre
utăţile momentului, pă
mântul cere muncă şi bani, 
iar oamenii fac dovada câ 
nu vor să-l lase nelucrat.

NICOLAE TlRCOB

»***♦*#*•***»* + **♦•****♦«-*«

. P a rtid e  

cu sediul în. 

p arc

L-am întrebat într-o 
zi pe liderul unei or
ganizaţii judeţene a îi- 
nui partid unde-şi are 
acum organizaţia se
diul. „în parc — ne-a 
răspuns. După ce am 
fost evacuaţi cu forţa 
de Ia sediul fostului 
O.J.T., cerem mereu 

-Primăriei municipiului 
Deva spaţiu pentru 
sediu, dar nu ni se o- 
feră condiţii corespun
zătoare. în situaţia a- 
ceasta se află organiza
ţiile judeţene ale Par
tidului Naţional Libe
ral, Partidului România 
Mare şi Partidului So
cialist al Muticii". (Tr.B.)

In însemnările de la 
Bulzeştii de Sus, publi
cate săptămânile trecute, 
amorsam o discuţie despre 
proprietate. Era vorba 
despre proprietatea asu
pra pământului. •

S-ar părea că o discu
ţie pe această temă în
tr-o comună care n-a fost 
niciodată cooperativizată 
nu ar ma: avea rost. Cu 
toate acestea, necesitatea 
ei la Bulzeştii de Sus 
este mai acută decât în 
oricare comună fostă 
cooperativizată. Pentru 
că, în judeţul Hunedoara, 
problema proprietăţii a- 
supra pământului, aşa 
cum se prezintă ea la 
Bulzeştii de Sus. este re
petabilă în multe comu
ne şi sate izolate de 
munte, care nu au cu
noscut proprietatea co
lectivă asupra pământu
lui. Să revenim însă la 
situaţia de la Bulzeştii 
de Sus. ■

Avem în faţă scrisoa
rea unui număr de nouă

consilieri ai consiliului 
local, adresată prefectu
lui judeţului. In termeni 
simpli, dar decenţi şi cu 
trimiteri la legi trecute 
sau actuale, ei încearcă 
să explice situaţia din 
comuna - lor ; şi să deter
mine astfel luarea unor

meni urbanistici în intra
vilan) le-au vândut al
tora, care au văzut în 
coborârea pe vatra satu
lui o soluţie la izolarea 
aproape totală în care 
trăiau. Coborând de pe 
ţancuri în vatra satului, 
ei n-au putut cumpăra

tre timp proprietatea a- 
supra unor imobile mai 
în vatra satului au primit 
în folosinţă alte pămân
turi, pe care nu le-a mai 
revendicat nimeni de 20— 
30 de ani, vechile lor pă. 
mânturi devenind de re
gulă păduri, şi intrând

care s-a' considerat în
dreptăţit, să ceară să fie 
repus sau pus în proprie
tate asupra pământului.

De aici şi astfel s-au 
născut conflicte la Bul
zeştii de Sus. Căci de 
unde Legea 18/1991 tre
buia să fie instrumentul

măsuri de punere în pro
prietate în deplin temei 

-.legal. ■ s
•  Pe timpul regimului 

totalitar, comuna s-a de
populat masiv, astfel în
cât au rămas părăsite 
pământuri, case, unele şi 
de peste 30 de ani. Unii 
dintre cei plecaţi au cum
părat case în Banat, be
neficiind acum de preve
derile Legi; 18/1991, iar 

pe cele proprii sau rămase 
moştenire la Bulzeşti pe 
vatra satelor (sau în ter

pământul de la vechii pro
prietari decât în măsura 
în care a fost permisă 
cumpărarea de pământ, 
căci, se ştie, proprietar 
asupra pământului era 
declarat în exclusivitate 
statul.

•  în condiţiile când 
sute de ha au fost aban
donate, statul totalitar a 
luat măsura comasării 
proprietăţilor şi astfel 
cei ce aveau pământ în 
locuri total - izolate ca şi 
cei care au cumpărat în

pentru totdeauna In pro
prietatea statului.

Pe noile proprietăţi sau 
folosinţe, cei ce au rămas 
bulzeşteni de baştină sau 
au devenit prin adopţi

une au construit, au desţe
lenit şi au făcut pămân
turile productive pentru 
un minimum dc agricul
tură, câtă se poate face 
într-un sat de munte, au 
plantat livezi de pomi.

Legea 18/1991 a fondu
lui funciar a ddt posibi
litate fiecărui cetăţean,

juridic de bază ai refor
mei în economia şi viaţa 
socială rurală, ea a fost 
tratată de foarte mulţi 
petiţionari, ba chiar şi de 
autorităţile statale, ca o 
lege a restaurării proprie
tăţii funciare. Decizii 
şi sentinţe judecătoreşti 
emise sub imperiul a- 
cestui ultim raţionament 
au venit să-l consolideze, 
Comisiile judeţene pen
tru rezolvarea contestaţii
lor cu privire la aplica
rea legii 18 fiind astfel

pur şi simplu sufocate 
de contestatari.

în faţa unei asemenea 
situaţii se află la Bul
zeştii. de Sus şi Comisia 
judeţului Hunedoara. Ea 
trebuie să fundamenteze 
legic ordinele prefectului 
de creare a dreptului de 
proprietate, ordine care 
au putere de lege şi care 
nu mai pot fi atacate de
cât în justiţie. Cu cât va 
fi mai temeinică şi ba
zată pe lege şi pe reali
tăţi, argumentarea unui 
asemenea ordin, cu atât 
va fi el mai de neclintit 
în faţă justiţiei,. De aceea 
susţinem că nu există la 
Bulzeşti sau aiurea ca
zuri comune sau generale, 
ci cazuri particulare, care 
trebuie tratate ca atare, 

cu răbdare, cu cunoaşterea 
exactă a stării 'de fapt, 
cu audierea tuturor celor 
implicaţi. Pentru a nu 
strica ceea ce a mai ră
mas bun şi statornic în 
viaţa satelor.

ION CIOCLEI

m  -j».
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Filiala judeţeană Hunedoara 
a Convenţiei Democratice 

din România
COMUNICAT i

..îngrijoraţi de majorarea preţului gigacaloriei de | 
la 9000 la 12000 lei, aprobată de actualul guvern, ca ) 
şi de scumpirile la toate facilităţile acordate populaţiei, ( 
în special urbane, pentru perioada iernii, solicităm 1 

ţ consiliilor comunale, ajutorilor de primari şi prima- 1 
j rilor, indiferent de culoarea lor politică, să treacă i- ţ 
> mediat la analiza situaţiei montării aparatelor de mă- 1 
ţ sură pentru apa rece, apa caldă, şi agentul termic de / 
( către distribuitori către beneficiari, pe blocuri şi scări 1 
) chiar, conform dispoziţiei date prin Hotărârea Gu- i 
1 vernamentală nr. 348 din 20 iulie 1993, semnată de i 
i dl prim-ministru Nicolae Văcăroiu şi contrasemnată t 
i de trei ministere şi un departament, prin reprezcn- l 
1 tanţii lor. t
ţ Reamintim că, în baza art. 0, primul aliniat, al ? 
 ̂ susmenţionatei hotărâri, se dispune: J

i „Achiziţionarea şi montarea contorilor pentru ţ 
/ populaţie cade în sarcina distribuitorilor şi se va i 
1 realiza în etape pe baza unor programe întocmite de } 
ţ aceştia şi supuse aprobării consiliilor locale1*. I

în acest sens solicităm celor cărora ne adresăm ţ

S.C. „Absolut" S.R.L. Deva -  
o firma de construcţii 

in dezvoltare
într-o zi de sâmbătă am dau în şomaj singuri: ab- 

fost la mai multe puncte senţe nemotivate, întârzieri, 
de lucru, la obiectivele a- plecări etc. etc. Noi, când 
flate în construcţie în mai - angajăm, facem o selecţie.

/ să ceară distribuitorilor, ca în termen de o săptămână 1 
1 să prezinte situaţia reală de pe teren în această gravă i
l problemă, perspectivele în montarea acestor aparate 1 
i până la începutul sezonului rece, precum şi progra- * 
i mu! de montare a acestora până la sfârşitul acestui ' 
ţ an. \
ţ Costurile vieţii în prezent sunt aşa de apăsătoare

1 buie să fie unul din principalele obiective ale activi-  ̂
ţ tăţii tuturor reprezentanţilor aleşi de populaţia ţării. . 
{ Neimplicarea în această problemă în acest al ? 
i doisprezecelea ceas cu toată tăria şi seriozitatea ne- 1 
) ccsară o considerăm ca o trădare a aleşilor faţă de ţ
\ cei cc i-au votat în februarie 1992. 
ţ Consilierii, ajutorii de primari şi primarii \aleşi ,

să se considere din acest Ii care aparţin C.D.R. trebu
J moment mobilizaţi şi să devină promotorii acestei l 
ţ acţiuni in absolut toate localităţile judeţului"

\
t

Comunicatul cu privire la acest punct de  ̂
vedere este semnat de ,
dl. C. MOCÂNIŢA, 1

preşedintele Filialei judeţene a C.D.R. ^

s’.W ,V ,V ,V .W .W .W .V .W Z ,V .% V .V V iW .W A V r.V tV

lai — ultimii împăraţi** 
(partea a Il-a); 19,05 Telc 
7 abc: Film serial: „Casa 
din Preerie" — cp. 21;
19.50 Clip Viva; 20,00 
Chestiunea zilei; 20,45 
Clip Viva; 21,00 Film 
artistic: „Descurcăreaţă";
22.50 Clip Viva; 23,00
Film serial: „Croazieră
de lux" — ep. 8; 23,55 
Mafalda; 24,25 Staruri 
pentru totdeauna; 24,40 
Mitică.

.104, 15. 09. 1994
10,00 Emisiunea din 

scara precedentă (relu
are); 15,35- Anunţuri, pu
blicitate (videotext); 18,00 
Deschiderea emisiunii; 
18,05 Desene animate: 
„Prinţ şi cerşetor" — ep. 
III; 18,20 Avanpremiera 
filmelor la Devasat; 18,24 
Portrete muzicale: „Tish 
Ninojosa şi Ritmurile me- 
xicano-americane" (cp. 
I); 18,40 Documentar în

IR A D IO  D E V A
6,00 BBC; 6,30 Mara

ton matinal; 9,00 Ştiri;serial: „Orientul îndepăr- 
V A V .s v .s v v s v .w v y v w r r r r v .s w A - r t W v w v r .w w v v .v  a w a v u w w V w w w v

multe localităţi ale jude
ţului, pe care beneficiarii 
acestora le-au dat în rea
lizare firmei dc construcţii 
S.C. „Absolut" S.R.L. De
va. Patronul respectivei 
firme. dl. Dan Cazan, ne 
spunea:

— Un obiectiv de mare 
însemnătate şi anvergură 
este sediul Băncii Agricole 
din Deva. Se lucrează bine 
aici. conlucrăm permanent 
cu beneficiarul. Graficul 
lucrărilor se încadrează în 
contractul încheiat.

— Un lucru vă rugăm 
să reţineţi — a continuat 
dl. Ioan Iancu, responsabil 
cu probleme de personal. 
Firma noastră n-a scos nici 
un om în şomaj. Dimpo
trivă, zilele acestea am 
angajat 18 absolvenţi de 
liceu cu meserii de care 
este nevoie în construcţii
— zidari, mozaicari. zu
gravi. dulgheri, fierar-beto- 
nişti ş.a. Facem o selecţie 
riguroasă. Cine vino la 
firma noastră trebuie să 
ştie meserie, să-şi facă da
toria, iar noi, consiliul de 
administraţie, patronul, asi
gurăm câştiguri pe măsura 
lucrului făcut.

— Este o dovadă de în
ţelepciune pentru a îm
prospăta forţa de muncă
— sublinia dl. Ioan Ispas,
coordonatorul lucrărilor la 
viitoarea Bancă Agricolă 
din Deva. Cei 18 absolvenţi 
care au venit sunt ca o... 
mană cerească pentru. lu
crul pe şantier. - ■ ■ f-

— Înţeleg că dv. nu tri
miteţi pe nimeni în şomaj.

— Bineînţeles. Unii se

w w w w r t W A
, 8

9.10 Morning music; 11,00 £ 
Mica publicitate radio; Ş
11.30 ViO.A. Europe; 13,00 
Ştiri; 13,10 Mica publici. 5 
tate radio; 14,00 BBC;J»
14.30 Post meridian eşti- ? 
val — I; 16.00 Sport şi 
muzică; 16,30 Post meri
dian estival — II; 17JB0 
Ştiri; 17,10 Mica publi
citate radio; 18,00 BBC; 
19.00 Rondul de seară — 
„Ilard rock cafe"; 21,00 J[ 
BBC; 21,30 Rondul dej; ‘ 
seară — II; 22,00 Ştiri; îj
22.10 Top nostalgic; O.OOÎ'
V.O.A. Europe. |!

vederile Decretului 118/» 
I 1990 să-şi procure ac- I 
' tele doveditoare, pen- J 
{ tru a putea fi luate în i 
* considerare de către co- * 
I misia care va. funcţiona j 
! pe lângă Direcţia de |
) Muncă şi Protecţie So- » 

cială Hunedoara. |
■ Cele dc mai sus se * 
* referă Ia deţinuţii po- I 
I litici, deportaţii, stră- * 
' mutaţii cu domiciliul o- |
I bligatoriu, prizonierii de I 

război, internaţii în cii- J
I niei psihiatrice, precum | 

şi la văduvele acestora, « 
* care nu au obţinut a- I 
I ceste drepturi până în ' 
i prezent. |
I Informaţii la tele- ' 
; toanele: 618081, 613675. J

CONCURSUL DIN 

18 SEPTEMBRIE 1994

1. BARI — REGGIANA 1
Se întâlnesc două echipe cu posibilităţi financiare 

reduse, cu loturi mai slabe de jucători. Normal ar fi 
ca gazdele să se impună.

2. BRESCIA — INTER x, 2
Rezultat greu previzibil. Oaspeţii şi-au declarat 

de la început obiectivul, pe când- „rândunelele" lui 
Mircea Lucescu doresc, în primul rând, supravieţui
rea.

' 3. FLORENTINA — CREMONESE,l
Pare imposibil ca oaspeţii să spere şi un amărât 

de egal în fata impetuoşilor de la Florentina.
4. MILAN — LAZIO 1, x
Formaţia oaspete este renumită pentru apărarea 

sa greu de trecut, care va da precis de lucru milane. 
zilor. însă gazdele vor arunca totul pentru un scor 
minim, dar în favoarea lor.

5. NAPOLI — JUVENTUS 1, 2
Napolitanii n-au început strălucit, dar trebuie să 

se străduiască pentru victorie pe care ar vrea să o 
obţină şi juventiştii. Şi s-ar putea.

6. PARMA — CAGLIARI 1
în ciuda surprizelor ce le pot produce oaspeţii 

acolo unde te aştepţi cel mai puţin, Parma pare a fi

decisă să atace primul loc în clasament.
7. ROMA — GENOA 1, x
Toate calculele o indică pe Roma ca învingă

toare, dar nu este exclus nici un egal.
8. SAMPDORIA — FOGGIA 1

Diferenţa de valoare e prea mare în favoarea gaz
delor şi nu vor lăsa să se împlinească nici cea mai 
vagă speranţă a oaspeţilor.

9. TORINO — PADOVA 1
Se' întâlnesc două formaţii ce au debutat dezas

truos. Şi gazdele trebuie să se trezească în faţa noi
lor promovaţi de la Paddva, dezorientaţi după primele 
două înfrângeri.

10. CESENA — LUCCHESE 1, x
Gazdele vor aborda partida cu gândul la cele 

trei puncte. Oaspeţii chiar dacă visează mai mult. sunt 
prea ambiţioşi să nu „scoată** măcar un egal.

11. COMO — ATALANTA 1, 2
Va fi derby-ul seriei B şi după toate posibilită

ţile, nou promovata echipă a gazdelor tare ar vrea 
să-şi mulţumească suporterii. Dar, ca în orice derby 
şi oaspeţii au şansa unei victorii.

12. PESCARA — VERONA x, 2
Oaspeţii vin după două victorii şi vor să-şi con

solideze poziţia în prima parte a clasamentului. Gaz
dele, cu un început mai slab, ar putea fi văduvite de 
măcar 2 puncte.

13. COSENZA — UDINESE x
Din confruntarea celor două formaţii ar putea 

ieşi un meci terminat nedecis.

COOPERATIVA „UNIVERS** SIMERIA 

Scoate Ia

LICITAŢIE PUWICA

Apoi munca îşi face selec
ţia cea bună, dreaptă...

— Cum să dăm afară? — 
continuă dl, ing. Dan Ca
zan. Cine nu-şi face treaba 
se dă afară singur. Firma 
mea cere forţă de muncă 
de calitate.

— Vă extindeţi cumva?
— Da. în Valea Jiului, 

dl. Iosif Chişbora coordo. 
ncază lucrările la punctul 
nostru de lucru de curând 
înfiinţat. Avem solicitări, 
comenzi, contracte.

...în ziua când am tre
cut noi pe la obiectivele a- 
flate în răspunderea S.C. 
„Absolut" S.R.L. Deva, 
printre cei mai destoinici 
muncitori erau Aristide 
Borişteanu, Nicolae Târş, 
Dumitru Şes, Dumitru A- 
tomei. Szabo Sigismund. 
mulţi alţii.

Noi le-am spus vorbe de 
mulţumire. Pentru că fac 
lucrări în folosul semeni
lor lor...

TRAIAN BONDOR,
Gh. I. NEGREA

j ANUNŢ i
j A.F.D.P.R. Hunedoara >
• face cunoscut că, Ia I 
I data de 6 septembrie, j 
; Camera Deputaţilor a j 
1 aprobat prelungirea > 
I funcţionării comisiei I 
J prevăzute dc • Dc- , 
| creţul 118/1990 cu un |
• an dc zile de îa publi- *
I -evrcăi îrS-MofliforUl O - J
; ffcial. |
I fi rugăm pe toţi cei v
• care beneficiază de.prc- j

Joi.

în data de 3 octombrie 1994 

•  Autobasculantă SR D. 5 tone 

Preţul dc începere a licitaţiei — 1.500.000

Informaţii Ia sediul cooperativei din str, 
1 Decembrie, bl. 104 sau telefon 660520.

S.C. SUPER MARKET S.A. 

Angajează 

•  CONTABIL 

Condiţii:

— studii superioare economice;

— vechime minimă în specialitate 3 ani;

— vârsta maximă 35 ani.

Relaţii suplimentare Ia telefon: 613445; 
614246, sau Ia sediul firmei din Deva, bdul 
Decebal, bl. 5, parter. (90148)

S.C. ARDELEAN SRL DEVA

•  hârtie igienică — 156+TVA j
•  detergenţi — 975+TVA
Deva, str. Horia 172. tel. 618879, (189)

S.C. „MARMOSIM" S.A. SIMERIA 

Str. Cuza Vodă, nr. 24, jud. Hunedoara, 
telefon 054/660851, fax: 054/611270.

Vinde prin

LICITAŢIE

t

II
I I

în fiecare marţi din săptămână următoarele: I

#  Utilaje casate ansamblele şi subansam- 
blelc, piese schimb folosite în industria de ex
ploatare şi prelucrare a marmurei. De aseme
nea, mai vinde: panouri prefabricate, conver- 
soare şi plăci azbociment recuperate din de
montarea unor baracamente casate, precum şi 
alte materiale ce rezultă din descompunerea 
lor.

Mijloacele fixe au fost publicate pentru 
vânzare în nr. 5/29 martie 1994 al Revistei E- 
conomice.

Licitaţia arc loc la sediul societăţii, iar în
scrierile se fac la acelaşi sediu.

Taxa de participare la licitaţie este de 5000 
lei, iar taXa dc garanţie este de 10 la sută din 
valoarea mijlocului fix opţionat, care se vor 
plăti la casieria unităţii sau în contul nostru nr. 
301950301, deschis la Banca Comercială Sime- 
ria, jud. Hunedoara.

I

R.A.G.C.L. BRAD

) Licitează închirierea spaţiului cu profil a- 
/ gro-alimentar şi lactate, de la parterul blocului 
■ 13, str. Dacilor Brad, în suprafaţă de 36 mp.

\ Licitaţia se va ţine In data'de 30. 09. 1994,
\ ora 15, Ia sediul R.A.G.C.L. Brad. Relaţii la tel.
\ 651843 si 651634.
 ̂ ________



V WASHINGTON. Co
respondenţă de Ia Mircea 
Padină: Ipan Mircea Pasca. 
Secretar de stat Ia Ministe
rul Apărării Naţionale, a 
întreprins o vizită de două 
zile Ia Washington, unde 
a avut întâlniri cu oficia
lităţi ale Pentagonului im
plicate în mod special in 
elaborarea şi aplicarea po
liticii militare americane 
Iii Europa şi în relaţiile cu 
BATO. Discuţiile purtate, a 
menţionat Ioan Mircea 
Paşca. „s-au centrat pe

- Irlrtrtri

evaluarea situaţiei interna
ţionale din zona noastră, a 
stadiului relaţiilor bilate
rale şi a perspectivelor 

Parteneriatultti pentru pace. 
Pentru România, acesta se 
află într-un moment im
portant, deoarece programul 
de Parteneriat aintrat auto
mat în vigoare, la data de 15 
august şi va fi oficializat 
în cadrul unei ceremonii 
Ia Bruxelles. De asemenea, 
programul vizitei a inclus 
o gxpunere Ia Consiliul 
Atlantic al Statelor Unite, 
o instituţie care a contri
buit la insăşl materializa
rea ideii Parteneriatului 
pentru pace, expunere care 
a vizat situaţia de securl-

m Vând convenabil dor
mitor, vând (schimb) apar
tament două camere, de
comandate, cu garsonieră, 
Dorobanţi sau Zamfirescu. 
Tel. 624429, după ora 16.

(90568)

•  Vând utilaje multifunc
ţionale de tâmplărie. Tel. 
628185 sau 624831. (90574)

•  Cumpăr Opel Kadett
înmatriculat, avariat. Tel. 
614340, 618528. (90625),

•  Vând apartament două
camere, confort I, foarte 
urgent, tel. 627447, Gojdu, 
bl. O 2, ap. 115, str. Zam
firescu. (90619)

•  Vând apartament două
camere, bl. F 1, Gojdu, De
va, tel. 617667. (90623)

•  Vând convenabil 
televizoare alb-negru 
şi color, garanţie, tel. 
717094. (9158)

VANZARI —

CUMPĂRĂRI

•  Vând pământ intrâvl» 
tap, zojia Ceangăi, supra* 
faţa 966 mp. Informaţi! tel.

•  Vând bicicletă Mon- 
tain Rixe, 21 viteze. Tel.
7W99*. (90399)

•  Cumpăr garsonieră, a-
partament două camere, 
preferabil central, preţ a- 
yantajos, eventual închi
riez. fW. 614340. (90594)

t  •  Vând casă, livadă şi 
rabil în sat Costeşti. Ri
maţii. Orăştie, tel. 647261.

(90598)

'• Vând 40 ari fânaţ cu 
pruni în Orăstie. Tel.
620062. (90597)

: •  Cumpăr talon Fiat 
Pânda, vând Barkas pen- 
ţra piese schimb, televizor 
color, congelator, tel.
627824. (90596)

•  Vând casă, grădină in 
Valea Dungă. nr. 35, com.
ÎB». Tel. 967/32858, 967/
$1373. (90586)

•  Vând apartament două
cântere, centrat. Informaţii 
lâ tel. 617857. . (90582)

e Vând apartament două 
«M»re, Al. Patriei, ar. 4, 
etaj 2. ap. 34, bl. D 2 .
I (00580)

•  Vând multicar IFA 25,_
Oarâştic. tel. 642298, (00579)

•  Vând urgent aparta
ment, două camere, par
ter, cu telefon. Al. Arma
tei, bl. 8. Tel. 623597. (90573)

•  S.C. asigură toată ga
ma piese Oitclt, autoturisme 
ttrftae, cu precomandă. Tel.
064/148670. (90464)

["r e g io n a l a  d e  c a i f e r a t e  t im iş o a r a

î  SECŢIA L 5 DEVA
|  ANUNŢA . .. .
• închiderea pasajului la nivel al DJ. 706 cu 
;  C.E.R. la intrarea în staţia C.F.R. Ilia, în zilele 
1 de 15 şi 16. 09. 1994, Intre orele 8,00—16,00, 
3 peptru lucrări urgente la linia C.F.
• | . V  Circulaţia sc poate face jpeste pasajul la

•  Vând maşină tricotat
Veritas, 360, cu maşină de
panat. Tel. 721611. (02020)

• Vând casă în Mîne-
rău,; preţ avantajos, tel. 
713734. (0204)

• Vând apartament 4 
camere confort I, etaj I, 
central. Tel. 715725, (0203)

0  Vând apartament 2 
camere, decomandate, mo
bilat, cu îmbunătăţiri sută 
la sută. Tel, 717331. (0206)

• Vând urgent aparta
mente camere sau schimb 
cu garsonieră. Hunedoara, 
bdul Traian, bloc U 3, ap. 
13. (0207)

•  Cumpăr convenabil 
vîdeorecorder, Grundig, US

taie a Români pi în spaţiul 
în care se află“. , '

•  IERUSALIM, Primul 
ministru Israolian, Yitzhak 
Rabin, a părăsit, marţi, o 
şedinţă a parlamentului, 
după ce a fost tratat drept 
„şarlatan" de către un de
putat al opoziţiei de 
dreapta, care l-a-aciizat că 
vrea să restituie Siriei tot 
Platoul Golan, transmite 
AFP.

Chiar de la sosirea lui 
Rabin la şedinţă, deputa
tul Uzi Landau, din partea 
Blocului Likud, s-a adre
sat premierului spunându-i: 
„N-a existat niciodată un 
şarlatan mai mare ca dum
neavoastră". Atunci, Ra-

340, TV defect (pentru 
piese). Tel. 712339. (9157)

••; ■ J i

0  Vând casă, gaz, liva
dă, sat Spini 92 şi aparta
ment Deva, trei camere de
comandate. etaj I. zona gă
rii, Informaţii Spini, 92.

(90490)

•  Vând apartament 2
camere. Deva, Micro 15, 
negociabil, 3 000 0:1 lei. Tel. 
611747. (90593)

PIERDERI

0  Pierdut legitimaţie ser
viciu, pe numele Agavrl- 
loaie Neculai, eliberată de 
„Siderurgica" S.A. Hune
doara. O declar nulă.

(0208)

•  Pierdut carnet stu
dent, pe numele Nojocan 
Claudia, eliberat de Insti
tutul de Inginerie Hune
doara. îl declar nul. (0201)

•  Pierdut carnet de stu
dent, eliberat dif Uijitr̂ rsl- 
tatea Pro-Humanitaf Bucu
reşti, pe numele Braica 
Liviu. Se declară nul.

(90572)

ÎNCHIRIERI

• închiriez spaţiu 60
mp, minim 3 ani, casă, e- 
ventual apartament parter. 
Tel. 721611. (0203)

OFERTE DE 
SERVICII

• Angajăm zidari, fa-
ianţari, vindem Mercedes 
808 (grup defect), tel. 
711955.. (9152)

• Mişu Luppa anunţă ex
cursie Turcia, duminică, 18 
septembrie, 50 000 lei. Po
lonia, 25 septembrie, 40 000 
lei. Telefoane 812166 şî 
714352. (90660)

• Şcoala sanitară postli- 
ceală Carol Davila Bucu
reşti —• Filiala Câlan — a-

bin i-a cerut liderului Ll- 
kud, Benjamin Nctanyahu,
sâ condamne aceste cu
vinte. Netanyahu a refuzat, 
explicându-i că iei va cri
tica declaraţiile Iui Lan
dau numai dacă „Rabin se 
angajează să nu abando
neze Golanul", Furios, şe
ful guvernului a părăsit 
şedinţa.

Knesset-ul s-a reunit 
marţi, în şedinţă extraor
dinară, la cererea opoziţiei, 

care doreşte să dezbată pro
punerile avansate de Ra
bin, în timpnl vacanţei 
parlamentare, asupra înăl
ţimilor Golan (cucerite în 
1967 şi anexate în 1981).

nunţă înscrieri pentru a- 
nul I Şcoala postliceală sa
nitară cu durata de 3 ani 
— asistent generâllst, se 
fac începând cu data de 
15 septembrie a.c., orele 9 
—17, la sediul Casei de cul
tură a Sindicatelor Călan. 
Informaţii la tel. 730601.

(90566)

• Efectuez transport auto 
1,3 tone, tel. 616483. (90560)

DIVERSE

0  împrumuturi în lei la 
Casa de amanet Simeria. 
Zilnic 8—12, 15—17. Tel. 
661721. (90530)

D E C E S E

•  Familia îndurerată 
anunţă cu durere că a 
încetat din viaţă după 
o grea suferinţă cel 
care a fost 
ARMEAN CORNEL 
,Corpul neînsufleţit se 

află depus la Casa 
Mortuară din Deva.

înmormântarea va ti
vea loc vineri, 16 sep
tembrie, ora 14, Ia Ci
mitirul Bejan.

Nu te vom uita: 
Radu, Felicia şi Diana.

• Profund îndureraţi, 
colegii şi prietenii de 
la ziarul „Cuvântul li
ber" Deva aduc un 
ultim omagiu publi
cistului de talent care 
a fost
CORNEL ARMEAN
Întreaga compasiune 

familiei îndoliate. Fie;i 
ţărâna uşoară!

•  La despărţirea de 
CORNEL ARMEAN 

Adio drag prieteni Ni- 
colae Stanciu şi fami
lia. (90611)

I nivel de la Termocentrala Mintia.

I ABONAMENTUL 
{LA „CUVÂNTUL LIBER“
I Puteţi sâ intraţi In posesia ziarului nostru 
I mai ieftin decât la chioşcuri prin efectuarea de 
■  abonamente. Cestul abonamentului la ziarul 
I „Cuvântul liber** Deva este de 800 de lei, plus 
|  taxele poştale. ,
1 Factorii poşţali şi difuzorii de presă efec

tuează contractarea abonamentelor pe luna 
Viitoare. Grâbiţi-vă I Cel mal sigur mijloc de 
a intra în posesia ziar ilui preferat este abo
namentul.entrala Mintia.- v |  |  namentul. - I

aeosfe capiiolc, referitoare 
la familie şi sexualitate.

•  CAIRO. Conferinţa 
ONU asupra populaţiei şl 
dezvoltării a adoptat defi
nitiv, marţi, un prograib 
de acţiune (113 pagini), 
menit sâ tempereze evolu
ţia demografică mondială 
în următorii 20 de ani, 
transmit ÂFP şi Reuter. 
Nunieroase ţări, mai ales 
musulmane, au emis _ re
zerve asupra acestui text, 
fără sa-I respingă. Vati
canul, la rândul său, l-a 
acceptat parţiaL

• CAIRO. Cele 132 dc 
ţări participante la Con
ferinţa ONU asupra popu
laţiei şi dezvoltării au a- 
probat marţi, unul câte 
unul, cele 16 capitole, în 
redactare definitivă, ale 
documentului final, dar 
mai urmează sâ-1 adopte 
global, transmite AFP- li
nele delegaţii, printre caro 
şl Vaticanul, nu s-au ex
primat încă. Capitolele a- 
probate conţin corecţiile 
aduse în cursul celor nouă 
zile dc discuţii, în special 
la problema avortului. To_ 
tuşi, numeroase ţări mu
sulmane şi catolice (Iranul, 

Yemenul, Salvadorul, Malta) 
şi-au exprimat rezervele 
asupra unor pasaje din

5 | j ,  |

! K i f r Y ^ i ^ i
j ' ::r  ■ - 3
I Str. Episcopiei, nr. 58/A , tel. 057 — 217851 |  

|  VINDE EN GROS 131 CU AMĂNUNTUL f

I * Aracet (butoi si flacoane 1 1 sau |
51) 2350 lei/kg v

J v Prenandez (butoi şi cutii de 0,3 kg), palux,i 
I vinarom |
* •  Detergent Silux şi Sonego 
| •  Vopsele auto de Bucâreşti 
j •  Vopsele pe bază de ulei şi alchidice de

Bucureşti
{ •  Diluanţi, chituri, antifon, terpinol 
|  •  * Whitespirt dac incolor, ulei de in 
j •  Oxizi, soda caustică, soda calcinată, tix 

Preţurile nu includ TVA.

\
11 “ SA Deva ţ

i 

I

î Str. Avram Iancu, bloc H 3.
 ̂ Organizează

* '
I>
1 pentru ocuparea postului de 

•  MANAGER
! în baza Legii 66^1993 şi a normelor metodolo- 
I gice de aplicare a acesteia.
! Candidaţii vor depune ofertele în plicuri
{ închise la sediul societăţii în termen de 30 zile 
» de la ultima publicare.
'• Relaţii la tel.: 612060, 611960, int. 139.
|  (090667)

I

'oriţi s ă  v ă  e c o n o m is iţ i b a n ii?

Doriţi să vă economisiţi timpul?
Doriţi o amintire îri mai puţin de o oră?

D O A R  N O I ,  •
in coiuborore. cu 

cele moi prestigioase 
firme internaţionale 

din domeniul foto, vă
putem îndeplini
■aceste dorinţei

nopori mm com roate tipurue, 
* Fotografii color *  dimensiuni diferite

Pentru profesionişti:
m o M D tp m i

E m 'editai de SG, „CUVÂNTUL LIBER- S A. DEVA- ff'20/618'1991 fo n t BOTO5O601 B « o d fiscal"Bl 1682Î Deva, Btr. 1 Decembrie. 85 jad Hanedoara
fWefc «ne-011279 812157 611289, 625904. fa x 518061 Sonsillal de eâmfnlstreţ!& t D om ltraG heonea— preşedinte. Minei Badea. Vlrgll Crfşan,
Tibcriu istrate. Nicolae Tlrcob administratori. întreaga răspandert perrtra conţfnetal artlcoţelo? pabllcate e Doartă aatorîl acestora

Vlcaral execatat la S.O. „POflUOAVA*» S.A. DEVA.


