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tio care sc izbese locuitorii' 
comunei ' Dobra, de ani 
şi ani de zile, unora nu le 
pot dai de capăt cu puterile 
lor. Dacă în sezonul căl- 

• duros,. de bine, de rău, 
treburile se mai împing 
de pe o zi pe alta, iarna 
nu se mai poate fără apă, 
fără căldură, fără drumuri 
de acces. - - ... .y.’

Le-am zis pe nume celor 
trei mari necazuri ale do- 
breniior. Dar asta rnu-i în
călzeşte. Pe dumnealor îi 
preocupă să ştie cum vor 
rezolva cei răspunzători si
tuaţia actuală cu:

APA: CALDA NU, PO
TABILA NICI ATĂT

Gu ani în urmă

Locuitorii din Dobra au trei necazuri
trul civic al comunei s-au 
ridicat blocuri arătoase. 
Din proiect, normal, au 
fost prevăzute cu instalaţii 
pentru apă caldă, apă rece, 
încălzire centrală. S-a con
struit şi o centrală termică 
la care au fost racordate. 
Astăzi au mai rămas doar pe
reţii din ea. Apartamentele 
au trecut pe încălzirea cu 
lemne, cu sobe. Coloanele

de aerisire au devenit hor
nuri pentru fum. Unde nu 
s-a putut, locatarii au scos 
burlanele pe fereastră. Ce 
să facă?! Apă caldă nici 
vorbă. R.A.G.C.L. Deva, 
căreia i s-a încredinţat lu
crarea de alimentare cu 
apă a comunei, a făcut 
primii paşi promiţători. 
S-a realizat captarea de la 
izvorul Roşcani, s-a lucrat

la staţia de clorinare, la 
bazinul de apă. Apoi...

— De ani de zile locata
rii nu au apă în aparta
mente — ne spunea dl. I- 
lie Surdu, viceprimarul co
munei. S-a săpat O fântână 
din care se pompează apă 
roşiatică, nepotabilă. Noi 
am pus la fiecare scară 
afişe de avertizare să nu 
se consume apă de Ia ro

binete, Este periculoasă 
pentru sănătate. Dar cine 
poate supraveghea, mai cu 
seamă copiii, să nu bea 
asemenea apă infectată. La 
sesizările noastre au venit 
de la ^poliţia sanitară, ofi
ciul judeţean pentru pro
tecţia consumatorului şi au 
oprit fabricarea pâlnii cu. 
asemenea.apă, adevărat pe
ricol "pentru sănătatea oa
menilor." Dar la unităţile 
de alimentaţie publică — 
restaurante, cofetării, ba
ruri etc. — se foloseşte a- 
semenca apă. Şi se ştie 
bine că din cauza apei au

Gh. I. NEGREA
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,, •  SUA — COREEA. Co-
■ reea de Sud a anunţat ri
dicarea treptată a embar
goului său comercial îm
potriva Coreii de Nord, în 
momentul în care Phenia
nul îşi confirmă intenţia 

‘de a aplica acordul înche
iat cu SUA, la Geneva, re
feritor la restructurarea 

.programului său nuclear.

•  TEL AVIV. Colabora
rea româno-israeliană în 
diferite domenii economice 
a fost abordată şi discutată 
marţi, la Tel-Aviv, la în 
tâlnirea oamenilor de a- 
faceri români şi israelieni.

Organizată cu prilejul lu
crărilor Comisiei Mixte 
Guvernamentale Româno- 
Israeliene, întâlnirea a a- 
bordat subiecte concrete şi 
importante ale cooperării 
dintre cele două ţări în 
domenii de interes reciproc 
cum sunt agricultura, iri
gaţiile, producţia şi co-

■ mercializarea de utilaje 
industriale, construcţia de 
poduri şi drumuri. Folosi
rea muncitorilor români la 
diferite activităţi agricole 
şi în construcţiile din Isra
el, îndeosebi în cele " de 
locuinţe, a fost abordată, 
de asemenea, de părţi.

•  PHILADELPHIA. Cer
cetătorii americani au a- 
nunţat că au descoperit o 
genă care controlează în
mulţirea virusului HIV 
ceea ce ar putea deschide 
noi orizonturi în ceea ce 
priveşte punerea la punct 
a unor medicamente care 
să combată SIDA, infor
mează agenţia Reuter.

'într-un studiu apărut în 
publicaţia Academiei Na
ţionale de Ştiinţe a Uni
versităţii din Pennsylvania, 
oamenii de ştiinţă ameri
cani au anunţat că gena 
produce o proteină care 
împiedică înmulţirea viru
sului HIV, acesta putând 
rămâne inactiv în organism 
timp de mai mulţi ani.
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4  CONCERT EX
TRAORDINAR ROCK

Pentru cei mici... cu dragoste j
Cu câtva timp în urmă, membrii Asociaţiei de , 

prietenie roniâno-franceză „Elie Faure" din Călan au 
fost oaspeţii grădiniţei şi căminului din localitate. Cu l 
această ocazie, tinerii din asociaţie au oferit concita- , 
dinilor mai mici momente de bucurie. Astfel, cei mici 
şi-au îmbogăţit „familia de jucării", ceea ce'înseamnă1 
pentru ei un fapt deosebit, având in vedere dotarea 
în general precară a instituţiilor de învăţământ pre
şcolar. %

Această donaţie a fost făcută în colaborare cu I 
partenerii francezi direcţi ai Asociaţiei „Elie Faure".— 
Asociaţiile de prietenie L.A.S.E.R., şi P.H»A.R.E. (Lor- 
mont, Gironde). In speranţa că acest început de co- I 
laborare cu grădiniţa din Călan nu se va opri aici, | 
urăm tuturor celor mai mici dintre noi mult succes 
la şcoală şi-n viaţă ! (COSMIN BAN — vicepreşedintele ' 

} Asociaţiei „Elie Faure" Călan). - ' 1

Românii, ca atâtea alte 
naţii, au un adevărat cult 
pentru pâine, fiind unul 
dintre alimentele de bază 
ale omului, în special 
ale celui sărac. Mamele 
noastre nu începeau ni
ciodată o pâine fără să 
facă, cu cuţitul, semnul 
crucii pe pita cea de 
toate zilele. Să te fi fe
rit Dumnezeu să arunci 
la gunoi o coajă de pâine, 
să-ţi baţi joc de truda 
ţăranului, să risipeşti pâi
nea fce te hrăneşte! Şi cu 
toată scumpetea ce a pus 
stăpânire pe pâine, eâ 
continuă să fie la fel de 
căutată şi apreciată de 
consumatori. Spre lauda 
brutarilor, ne bucurăm 
în multe localităţi hune- 
dorene de meseriaşi de 
excepţie, cărora mereu 
li se duce vestea de 
brutari greu de întrecut. 
Cine n-a auzit de dl. 
Braicu, de la Călan, de 
Ilarie Bulzan din ' Do

bra? Iată că azi vă vor- J 
bim în câteva cuvinte j 
de brutarii din Sarmize-1 
getusa, în fruntea cărora ! 
se află dl. Dumitru Zgră- | 
deanu. Dânsul, împreună < 
cu colegii săi Dumitru | 
Suciu, Simedru Ibais şi , 
Ion Bernat fac să se vor-.| 
bească despre rodul pasiu- J 
nii şi priceperii lor care i 
se materializează Zilnic ' 
în tone de pâine despre j 
care se vorbeşte nu nu-J 
mai într-o bună parte a ■ 
Ţării Haţegului, dar şi | 
în câteva localităţi din • 
Banat. Locuitorii comunei I 
Sarmizegetusa, dar şi din ] 
comuna vecină Densuş, i 
din Bucova (jud, Timiş) | 
şi nu puţini oameni ce j 
călătoresc pe D.N. Haţeg I 
— Caransebeş — Reşiţa j 
fac un popas lâ magazi- | 
nul brutăriei, pentru a >

' ' | 
SABIN CERBL !

(Continuare în pag. a 2-a) j

După cum am mai in
format, timp de 5 zile, 
la Deva s-au desfăşurat 
lucrările consfătuirii pe 
ţară a inginerilor şi ofi
ţerilor tehnic-normativ din 
cadrul trupelor de pom
pieri.

La încheierea consfă
tuirii, domnul colonel 
inginer Adrian Dragoş 
Felician —  locţiitor al 
comandantului trupelor 
de pompieri — şeful 
inspecţiei pe , ţară pentru 
prevenirea incendiilor, a 
avut amabilitatea să re
liefeze pentru cititorii zia
rului nostru câteva dintre 
obiectivele consfătuirii, 
ca şi o seamă de pro
bleme majore cu care se 
confruntă în etapa actuală 
forţele de apărare a in
tegrităţii bunurilor pu
blice şi particulare îm- 
potriva pericolului de in
cendii. .

S-a subliniat astfel îtr 
cadrul consfătuirii1 nece
sitatea alinierii normati
velor după care se direc- 
ţionează la noi activita
tea de prevenire a peri
colului de incendii la

normativele după care ea 
sc ghidează la nivel euro
pean. Un început de rea
lizare a cunoaşterii a- 
cestora s-a produs chiar 
în timpul respectivei 
consfătuiri.

S-a subliniat apoi ne
cesitatea ca proiectarea, 
avizarea, autorizarea şi 
recepţia construcţiilor să

se facă în lumina preve
derilor unor asemenea 
normative. ' . ~

Schimbarea raporturilor 
de proprietate • -faţă de o 
serie de; construcţii *ş ‘ în 
special din .domeniul!-co
merţului şi ăl turismului 
impun modificări şi in 
legislaţia privitoare la 
competenţa organelor de 
pompieri de a controla, 
îndruma sau, după caz, 
de-a aplica unele sancţiuni, 
în sfera noilor raporturi 
de proprietate privată a- 
supra acestor active. Un 
hotel, fie el proprietate 
a statului sau particulară, 
reuneşte sub acelaşi aco
periş o mulţime de oa
meni, Luarea tuturor 
măsurilor de prevenire

ION CIOCLEI
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o MOMENT DE BILANŢ. A- 
dunarea generală a Filialei de 
Cruce Roşie a judeţului Hune
doara, ce se va desfăşura azi, 
ora 11, Ia sediul acesteia din De
va, cartier Goj du, Aleea Viitoru
lui, nr. 4, poate fi considerată 
un moment de bilanţ. Va fi pre
zentată activitatea desfăşurată 
în perioada noiembrie 1990 — 
noiembrie 1994, cât ,şi programul 
de activităţi pe anul 1999, după 
care se vor alege noile organe 
de conducere ale filialei.’ (V. R.)

O  RODIPET S.A. DEVA' a- 
nunţă începerea contractării de 
abonamente pentru anul 1995 cu 
Începere de la 9, nov. ’94 la 
toate oficiile poştale şi la sediul 
filialei Rodipet din- Deva, P-ţa 
Sării, nr. 2. Relaţii suplimentare 
la telefon 613007. Vă aşteptăm.

O  ABONAMENTE. Dl Dorel 
Moş. dirigintele Oficiului poştal 
din comuna Sălaşu de Sus, ne-a 
spus că numărul abonamentelor 
la cotidianul independent „Cu
vântul liber" a  ajuns, pe luna 
noiembrie a.c., la aproape 300. 
Cele mai multe abonamente le-au 
înregistrat factorii Ana Burlesc, 
fanoş Popescu şi Sânziana Hul- 
paci. (Tr.B.).

0  RECEPŢIE Domnul ing. 
Avram Gancea, conducătorul for
maţiei de lucru de la S.C, „Con
dor" S.A., filiala 1 Deva, ne-a 
informat că la 'sfârşitul săptă
mânii trecute imobilul situat în 
str. A. .Iancu, nr. 43, unde va 
funcţiona Judecătoria, Parchetul 
şi Notariatul din oraşul Brad, a 
fost recepţionat. Comisia s-a de
clarat mulţumită de lucrările de 
modernizare şi renovare executa
te, iar micile intervenţii vor fi 
rezolvate până la data inaugu
rării, care se preconizează că 
va fi î n-a  doua decadă a lunii 
decembrie anul curent. (Al. J.)

©  „NU ŞTIM, NET INFORMĂM. 
NE INFORMĂM, ŞTIM". S-a re

luat, în organizarea Bibliotecii 
Judeţene, o manifestare devenită 
deja tradiţională ce s-a bucurat 
întotdeauna de maximă recepti
vitate din partea celor aflaţi pe 
băncile şcolii. Până acum au a- 
vut loc la sediul Bibliotecii Ju 
deţene două întâlniri cu elevi 
de clasa a VI-a de la Şcoala 
Generală Nr 2 (prof. Elena Igna) 
şi Şcoala Generală Nr. 1 (prof. 
Carmen Zaharia). Câştigul în in
formaţie al elevilor a fost evi
denta (M. B.)



Concertul formaţiilor nx?k 
„Celelalte Cuvinte* (Ora- . 
dea) şi „Bethleem" (Deva) 
a fost precedat in aceeaşi 
zi, sâmbătă, 5 noiembrie 
a.c., ora 12, de lansarea 
casetei şi a CD-ului „Air* 
magbedon". In holul Ca
sei de Cultură din Deva' 
erau prezenţi tineri, iubi
tori ai genului, membrii 
celor două formaţii, pre
cum şi reprezentanţi din 
partea Casei de Cultură şi 
a Inspectoratului pentru 
Cultură al Judeţului Hu
nedoara, în frunte cu dl 
Ioan Sicoe, inspector şef, 
care a rostit un cuvânt 
scurt de deschidere a ma
nifestării şi nu in ultimul 
rând organizatorii din Su
cursala Vivo din Deva, 
S-au acordat autografe 
pentru cei- doritori din 
partea membrilor ' forma
ţiilor rock, iar tnwltt t i 
neri şi-au cumpărat case
tele preferate, eare se gă
seau de vânzare în acelaşi 
hol. -  . •

înainte de a scrie de
spre concertul ca atare, 
trebuie să amintim la ioc 
de mare cinste pe sponso-' 
rii lu i : Devasat, Radio De
va, Octan Petrocom, 4 AS 
Prodimpex, Muller Invest, 
Aplisoft, P.D. Filiala ju
deţului Hunedoara, Mel- 
kart Prodimpex, Sindica
tul RENEL Deva, Publicius 
Super-Market, Eurovenus, 
Fabrica de bere Osterbrău

Brilliant şi Avieola Deva 
ale câtor nume figurau pe

r icarte afişate in bol şi 
sala mare.

Ora 18,39 — ora concep- 
ialui, Mar© aniniatite încă 
cu mult timp înaintea în
ceperii lui. Sala mare era 
arhiplină de tineri «ntu- 
ziaşti, plini de vervă şi e-

certului ca formaţia .^Ce
lelalte Cuvinte*, priită cu 
(are spiritele - Jte încing, 
atmosfera^ devine febrilă, 
spectacolul creşte In in 
tensitate, scena şi sala se 
contopesc intr-un tot. Ti
nerii se ridică fi în ritm 
alert dansează, scandează, 
ovaţionează. Din când in

pa

lan tineresc, nerăbdători să 
ovaţioneze, să' cânte şi să 
danseze alături de artişti. 
Debutul concertului s-a 
produs. Formaţia „Bethle- 
em" apare în scenă cu in
terpretări de piese fru
moase, stridente, specifice 
genului rock, cu mişcări 
foarte vioaie, bine marca
te, melodii atât de îndră
gite de cei prezenţi, prin
tre care câteva titluri sem
nificative se impun a fi 
menţionate, cum ar fi: 
„Destin", „Laura", „Clipa 
amintirii", „Ultima seară", 
„Cine-i ?“ şa. Partea 1 a 
concertului a luat sfârşit 
la ora 19,30. După o pauză 
de vreo 15 minute, înce
pe partea a doua a con-

- V ' - ' = .
scenică a  magnetizat 
termic spiritele, Intr-un iu
reş năvalnic de euforie, 
sporindu-i astfel 
adevărat extraordinară. Se 
impun câteva hume de re
ferinţă, alături de câteva 
versuri semnificative: Că
lin Pop (chitară), Radu 
Manafu (chitară). Marcel 
Brcazu (bas, voce), Ţinu 

' Iovan (tobe), Tibi Pop, O- 
vidiu Roşu (inginer de su
net) — „Celelalte Cuvin
te" ; Radu Trifon (voce, 
claviaturi), Mihai Trifon 
(voce, tobe), Adrian Şa- 
manta (Şimi) (chitaTă), Ru- 

- tfy Plaser (bas), Marius 
Vasitache (chitară) —- 
„Bethleem".

, „Azi ca şi ieri : numai 
dtimrU feri-**

■ r —

când scena lansează fo- - fl az i: urii, minciună, 
curi de artiftctt în «nu- if caz/ Jur-fpMpr^uc riduri 
mite momente ale deţulă- fi'g ratii de fier", 
rii concertului, iar ochii Concertul-s-a încheiat la
zecilor dft refijbeioare a- ora -21,2® în apia*®*!* ge-

S i  j Primim la redacţie
Domniile REDACTOR ŞEF,
Fiind din nou preferaţii dv. in privinţa criticilor,' 

In legătură cu note „De-ale drumarilor", din nr. 
1246, marţi, 1 noiembrie a.c., vă informăm următoa
rele: :

Drumul judeţean 741: Crişcior 
Curechju se prezintă într-o stare de viaMUtate co- 

f respunzătoare: au fost reparate la timp, prin plombe 
j asfaltice, degradările ce au existat; s-a completat şi 4 
[ revizuit semnalizarea etc, Mai mult, cu prilejul re-1  
/centelor manifestări de la  Cureeluu, em  efectuat o ) 
1 revizie a Întregului traseu» asigurându-se condiţii nor-1 
yma]£ d® circulaţie. Reparaţia drumului s-a efectuat i 
l în condiţii tehnice corespunzătoare, nu când „asfaltul ? 
’ era moale*. Ceea ce s-a făcut fn perioada semnalată 1 
1 în nota citată, sunt soluţii tehnice — „badijonări" ţ 

— care se efectuează în această perioadă şi au rolul t 
de" a  holmatş e\-cntualele „rosturi* ff  apă- )

pentru a evita pătrunderea apel în }
t a s t e ' '

runcă în scenă şi în sală 
lumini multicolore (roşii, 
albastre, verzi, violete) ce

f ar şi dispar rând pe 
nd, în fracţiuni de se

cundă, încrucişându-se şi 
marcând concertul-în splen
doarea sa, mărindu-i efi
cacitatea, intensitatea şi 
trăirea din partea specta
torilor. în tonusul general, 
lumea se simte în al nouă
lea cer, fără griji, trăind 
clipe emoţionante de des
tindere totală. Spectaco
lul a fast inedit şi prin 
marea sa forţă de atracţie

neroasc ale spectatorilor 
participanţi «i, tifltori ai 
momentului prezentat.

In final se impune o 
recomandare pentru 0155a- 
n«sterii «nor asliel de 
concerte şi «num* ca *» 
ceste* sâ fie organizate fn 
aer liber şan în săli fără 
scaune tapăţate. . Motivul ţ 
mulţi tineri *-au urcat cu 
picioarele pe şezutul scau
nele»-,

Domnilor, acestea costă
bante Şi igienă... mde4 7 I

VALENTIN BRETOTEAN

I

DE PE DRUMURI... ADUNATE
t r a m b u l in e

Strada' Depozitelor din 
Deva te întâmpină cu un 
aer „primitor": eu mult 
praf dacă este vară şi eu 
apă din abundenţă în pe
rioada de toamnă — pri
măvară. Dar pentru ca ta
câmul să fie complet, de 
câteva luni bune, nu de
parte de Staţia de Salvare 
— Remat Deva, două de
nivelări apreciabile îţi ies 
în faţă, adresându-ţi un 
„bun venit", pentru că 
altfel ai uita prea repede 
că ai fost oaspetele acestei 
străzi. Păcat însă că strada 
este pe şeş, astfel, o dată

cu venirea iernii, cu un 
mic efort, se poate ame
naja o 'pârtie de schi cu... 
trambuline.

Iar dacă îndrăznim să 
discutăm de impozitele pe 
care fiecare firmă ori per
soană juridică le plăteşte 
pentru maşini, am rămâne 
cu un gust şi mai amar.

PODUL ŞI PLACA

Pentru automobilist» care 
traversează podul peste 
Râul Mureş, spre Deva. 
surpriza unui hodoronc- 
tronc este inevitabilă. La 
prima articulaţie a podu

lui de peste râu, cuiva 
i-a venit ideea să „sperie" 
o placă metalică de la a- 
xul drumului, aşa că fără 
să-ţi dai seama, chiar dacă 
eşti atent, evitarea gropii 
se face cu greu. Să nu fi 
trecut cei răspunzători prin 
acest loc? Sau... dacă au 
trecut, deocamdată, se pare 
că puţin ie pasă.

MARCAJE NOI

Şi pentru ca tacâmul să 
fie complet — două reci şi

una caldă' - —, să amintim 
totuşi că atunci când dru- ■ 
inarii noştri ia»  să facă 
un lucru bun, îl fac. De, 
aceea ar fi nedrept să, 
nu-i dăm Cezarului cei se 
cuvine. între localităţile 
Căinel — Fornădie, recent 
s-au marcat benzile şoselei, 
dând nu numai un real spri
jin celor aflaţi în trafic, dar 
şi o imagine civilizata, de 
bună gospodărire.

îmbrăcămintea asfalticâ. Cu minim interes, toate a- l 
cşrtea puteau fi aflate de la sutei şi astfel s %  fi / 
evitat şi finii termeni „aprofesionaîi". 1

Pentru beneficiarii lucrjărilor-'-rifeastre, între care, l 
desigur, mulţi citi tort ai ziarului, a r fi fost mai re- ] 
levantă relatarea, chiar în acelaşi număr, privitoarei 
la darea în folosinţă, luni, 31 octombrie a.c., a ulti- 1 
gfifitil tronson al centurii de ocolire din Petroşani, » 
filtrare ce demonstrează c* mai avem şi unele reali- ţ 
filrii — im doar lipsuri. 1

Vă mulţumim 4
_  - O   ̂ /

N.R, Scrisoarea, pe car» am redat-o integral, fără ) 
corecturi, este semnată de dnii ing. Titus Ionescu — i 
director şi fng. Petra Cnretean  — şeful serviciului ' 
producţie de la Direcţia Judeţeană a Drumurilor —

: Regie Autonomă — Deva. "
In legătură cu această scrisoare, şi cu alte primită 

ca puţin timp to  urmă sie ta aceeaşi unitate, pretâ-ţ 
zăm, cu -toată sinceritatea, că ‘D.J.D. — R.A. Deva î 
nu este „ţinta constantă a unor critică" în ziarul ’ 
nostru, nici direct, nici „prin ricoşeu", că nu am fă- V 
cut „atacuri globale şi faiairecte", că iMi urmărite în 4 
nici un fel „discreditarea" unor persoane din condu' 4 
cerea D.J.D. — R.A. Deva . 1

POate documentarea autorilor unora dintre arti- \ 
cole nu a fost completă, poate s-au strecurat erori l 
privind termenii de specialitate în domeniu, insă pă- / 
rerea că ziarnl nostru are ceva cu respectiva Intre- î 
prindere ori cu persoane din cadrul său este falsă, ţ 
Deontologia profesiei nu ne permite aşa cev?» «ol In- 1 
şine, ba ziarişti independenţi, neatârnaţi vreunor in- ţ  
terese, politici sau persoane, nu putem cădea în ase- \  
menea greşeli, ţ

Asigurăm conducerea D.J.D. — R.A. Deva că vom l 
veni în întâmpinarea gândurilor sale bune, că vom * 
reflecta întotdeauna, cu responsabilitate. şi nepărti-  ̂
nire, atât rezultatele pozitive, cât şi neajunsurile sau 1

1'  neregulile din activitatea unităţii, aşa cum o facem  ̂
din toate dteneniîle. ' ! ţ

Cu stimă ţCORNEL POENAR •— —■•— —   — —----------------------

Pâinea de Sarmis -  
cunoscută şi in Banat

(Urmare din pag, t) ţevi, au construit un re
cuperator de căldură ce 
este dirijată in hala de 

ţumpâra o pâine proaspâ- producţie şi anexe, asi- 
ţă, bună. Aid se tace gurând o temperatură 
pâine de i kg Şl 1,5 kg, constantă, corespunzătoare, 
dar la  comandă se pot care elimină orice posibi- 
face şi franzeluţe, colaci litate de condens. ,
etc. _  Dle Zgrădeanu, sun-:

De 34 de ani, Dumitru teţi mulţumit cum merge 
Zgrădeanu face pâine treaba, aveţi acum posi- 
pentru oameni. După ter- bilitatea să faceţi o pâine 
minarea şcolii de panifi- bună, pe gustul cumpără- 
caţie la Hunedoara, a torilor, albă, pufoasă? 
câştigat experienţă la — Cea mai mare bucu- 
Gheîar, apoi de aproape rie a mea şi a colegilor 
20 de ani la Sarmizege» este eând cetăţeanul care 
tusa. Adevărat meseriaş, cumpără pâinea ne spune 
bun gospodar, di. Zgră- şi o vorbă bună. Mulţi 
deanu se Îngrijeşte de spun: sunt în trecere eu
aprovizionarea CU făină, maşina, dar am oprit j
drojdie si celp necesare, să cumpăr pâine de la 
punând în prim-plan ca- dumneavoastră... Este o 
litatea. Nu poţi face o apreciere care ne stimu- 
pâine bună dintr-o făină iează In munca noastră, 
slabă. Ji plase ca in t«- Ih ce priveşte aprovişio-
cinta brutăriei să fie cu- narea, n-avem de ee ne
răţgnie, ordine. în urmă plânge; în stoe avşţţ i$* 
pu câtva timp s-a ţot ină albă, bună, şi chiar 9* 
gândit şi, ajutat de colegii cum şoferul Ion Pârva din 
săi, a ppş în practică o Deva ne descarcă din 
idee ce ?i stărui* în minte: cisternă combusţib'lui ne* 
să facă singuri un recti- cesar în rezervorul nostru. ’

feratqr de căldură In Sănătate să fie, că n o i) 
rutărie- De ia focarul vom continua să ne facem |  

cuptorului de pâine, prin- meseria. I
tr-un _ sistem ingenios de Aşa să dea Domnull J

(Urmare din pag. ()

a incendiilor trebuie să 
se facă indiferent de 
proprietate. ri

între scopurile consfă
tuirii s-a numărat şi *- 
ceia de pregătim a spe
cialiştilor mai nou an
gajaţi pentru înfăptuirea 
sarcinilor de prevenire. 
Specialistul în preveni-

P A Z A  B U N A ...
rea incendiilor trebuie să 
fie în măsură să orien
teze activitatea specia
liştilor în proiectare încă 
din faza de elaborare a 
proiectelor, în lumina ce
rinţelor prevăzute în nor
mativele de prevenire *

incendiilor. Se vor evita 
astfel in faza de avizare 
eventualele compromisuri.

Tot Intre scopurile 
consfătuirii Se-la Deva 
s-a numărat şt acela de 
a se ajunge la o interpre
tare unitară a  prevederi

lor din legislaţia referi
toare la domeniu, ca şi 
a normativelor aliniate la 
standardele europene. 

Există la români un 
proverb: „Paza bună trece 
primejdia rea". Tocmai 
temeliile unei paze bune 
în domeniul prevenirii in
cendiilor a încercat şl a 
reuşit să le pună consfă
tuirea pe ţară de lâ Deva.

fi-**.-— «»-■

APA, DRUMURILE,
(Urmare din pag. 1)

fost multe focare de infec
ţii în ţară, Noi cerem, în 
numele sătenilor, ca 
R.A.G.C.L. Deva să facă 
rânduială cu apa în So
bra, să nu ajungem la ne
cazuri • Atunci răspunderile 
vpr fi grele. Acum oame
nii mşi cară apă de băut 
de la fântâni bune, dar la 
iarnă?

DRUMURILE: PRUN
CUL CU MULTE MOA
ŞE..*

Pe raza comunei «unt 
toate categoriile de dru
muri» naţionale, judeţene, 
comunale. Deci şi răspun
derile sunt pe felii. Odată 
ale celor care le repară 
şi ie întreţin, apoi ale ce

lor care le folosesc şi care, 
zicem noi, ie distrug, fără 
a se gândi că mai trebuie 
şi reparate din când în 
când.

— I-ai» chemat la primă
rie pe toţi cei care au In 
răspundere drumurile de 
pe ram  comunei, Atât ia 
reparat şi întreţinut, cât şi 
la exploatare — sublinia 
dl. vievprimar file Surdu. 
Au participat dnii direc
tori. Le-am PUS |n  veder» 
că acum, în prag de iarnă, 
au mari datorii faţă d r  
drumuri, pentru a Ie pu
te» folosi în condiţii de 
siguranţă fi la iarnă.

- r  Cu ee ş-a ales chema
rea dv.?'

— Au trecut mai bine 
de două luni, dar nu s-a 
făcut nimic. Ba au stricat 
drumurile mai tare. Ne-

-  *  -•  ' *

caz avem cu cei care trans
portă cu maşini de mare 
tonaj —forestieri, construc
tori etc. Suntem puşi în 
situaţia sâ-i oprim. Când 
nu-şi vm  realiza progra
mele de producţie poate 
vor înţelege eă drumurile 
■mai cer şi reparaţii, între
ţineri... ■

LEMNELE: VOR ÎN
CĂLZI SOBELE ' DIN 
CASELE SĂTENILOR?

■«* In satele noastre sunt 
mulţi oameni nevoiaşi — 
bătrâni, pensionari, familii 
cu mulţi copii. Iarna este 
gma pentru ei, Ne-am gân
dit din vrem  I» treaba 
aseaster Printr-o bună tn«

9 jere şi colaborare eu 
ui silvic asigurăm lem

ne pentru toţi, cu prioritate

*  • * .  > -  •  •..»  „ »  ", ,* •  • ;  - *  . . *

pentru această categorie 
dp cetăţeni —  arAta dl. 
Damian Terteci, primarul 
comunei. Prin lucrările de 
igienizare din pădurile de 
stat, curăţirile făcute pe 
păşunile împădurite, ca şi 
din pădurile redate pro
prietarilor, vor fi asigurate 
lemnele de trebuinţă- Bin? 
aprovizionat este şi depo
zitul din localitate. Este 
adevărat, preţurile sunt 
mari, dar fără lemne nu-i 
putem lăsa, nu putem in
tra în iarnă.

O
Apă, drumuri, lemne. O- 

datâ rezolvate, pe celelalte 
necazuri, dobrenli le-ar În
vinge mai uşor. Suntem 
alături de ei, cu speranţa 
că am fost auziţi tinde şi 
de cine trebuie. Oricum, 
vom reveni.



Pledoarie

Există

NOSTRU

un loc unde 
mujitorule de rând, îţi 
permis să pătrunzi eliberat 
de povara grijilor ce-ţi 
apasă umerii, unde dure
rile de cap se pot vindeca 
fără pastile, ceaiuri sau a. 
lifii, unde ştrcs-ul şi obo
seala sp pot converti în re
laxase, unde poţi cânta, 
striga ori respira în vpie 
aenul binefăcător, fără a 
da socotea1 ă cuiva, unde 
poţi suferi fără a fi bol
nav, în timp ee bucuria 
poate da un infarct*.

Acolo îţi vei da seama 
că şi în viaţă poţi domina 
o luptă fără a învinge, că

nu poţi încălca unele
fără a fi pedepsit, 

după cum există şi nedrep
tăţi în faţa cărora nu se 
mai poate face nimic, dar, 
m at ales, vei învăţa sau 
îţi vei reaminti că cel mai 
important lucru este sâ 
upţi până ia capăt, pen- 

n ici un preţ " 
a fi plătit ca 

nunţi.
Du-te, omule, »w.v 

de pentru câteva zeci de 
minute nu există nici tre
cut, nici viitor, ci doar 
prezent, du-tv 
dion de 
parte de

GEORGETA BIRLA,
• asistentă medicală şi 

studentă la
Facultatea de Filozofie 

Jurnalistică

plecat să caut feri
cirea.

Am căutat fericirea prin- 
mmunatele flori ale 

câmpului ce creşteau se
meţe sub lumina soarelui 
de vară. Am crezut că am 
găsit fericirea, dar o ra
fală de vânt a culcat ia 
pământ toate florile şi cu 

plecat mai depart 
Am căutat fericirea prin

tre stolurile de păsări ee 
atingeau In zborul lor lin 
limpezimea cerului, conto- 
pindu-se parcă cu el, Âm 
urntărit apoi minunatul lor 

cu soarele şi am cre
zut că am găsit fericirea

dar un vânător a tras in 
aceste nevinovate fiinţe 
şi eu am plecat mai de
parte

Am căutat fericirea în 
împărăţia poveştilor auzite 
în copilărie, printre zâne, 
Ilene Cosânzene şi Feţi 
Frumoşi, dar fericirea pe- 
care ara găsit-o era o  fe
ricire trecătoare din ca
uza zmeilor şi a vrăjitoa
relor.

M-am întors de unde ara 
plecat şi am căutat ferici
rea pe chipul celei mai 
"superioare specii vii de pe 
Terra, pe chipul Omului.

Zâmbetul, lui era rece
Ochii lui altădată senini 

aveau aeiţm abia zărite 
lacrimi de durere.

Vorba lui trermi râtoare 
era o dovadă a temerii 
sa’e in faţa vieţii.

Am căutat fericirea, dar 
nu ara găsit-o..

FLORIN JURCA, 
(Crişcior)

student — ziaristică

JO I, 10. 11. 1994

9,00 Emisiunea din sea 
ra, precedentă (reluare); 
1 1 JW V ideotext publici
tar; 18,00 Deschiderea e- 
m ist unii; 19,05 Desene a- 
nimate: Peter Pan; 18,30 
Avanpremiera filmelor. 

Publicitate; 18,33 Portrete 
muzicale; Compozitorul a- 
merican Charles Stroose 
(ultima parte); 1 8 ^  Ma
gazin geojMJttic; 19,15 
Tete 7 abc. Film se r ia l: 
Casa din prerie; 20,05 
Ţara nimănui; 20,10 Clip 
vira: 2045 Raff Show. 
Emisiune de Anca Fusa
riu şi Radu Nicoiau; 21,15 
Chestiunea zilei. Emisiune 
de Mîhai Tatulici; 22,05 
Film serial; Croazieră de- 
lux; 22,53 Clip vivat 23,09 
In miezul lucrurilor, E- 
mi si ui ie de Carmen Ben-

dovsklj 23,30 Devasat. 
Film artistic; Cupla c«  
pumnii ţr); 1,00 Vkieotext 
publicitar.

RADIO DEVA

JO I, 10. 11. 1994

0,00 V.O.A. Europe; 6,00 
BBC; 6,30 Maraton ma
tinal; 9,00 Ştiri; 9,10 Mu
zică; 9,30 English One «0 
oue (reluare lecţia 22); 
9,45 Maroing music; UJW 
Mica publicitate radio ;
11.30 V.O.A.: 13,00 şart;
1340 Mica publicitate ra
dio; 14,00 B.B.C.; 14,30
Post meridian; 16J10 
Sport; 17,00 Ştiri; 17,10 
Mica publicitate radio;
17.30 English One to one 
(lecţia 23); 17,45 Musted; 
18,00 B.B.C.; 19,00 la n 
dul de seară Bard rock 
cale; 21,00 BBC; 21,30 
Muzică; 22,00 Ştiri; 2240  
Top nostalgic.

W W W AW ftW W W

9
Copiii —- aceste făp 

turi divine,.sunt soarele,3 
universul — un univers 
de flori. Vă întrebaţi 
poate, voi, „OAMENI", 
care e motivaţia acestei 
afirmaţii?

; — Da, răspunsul so' 
materializează prin fap
tul că Ei au acces lai 
bunătate, sinceritate, pu-| 
ritate, măreţie, chiar]
şi atunci când greşesc i 
4- dar să nu uităm că' 
aceste mici sau mari
greşeli sunt adevărate 
posibilităţi de cunoaştere 
a realităţii.

Soarele răsare pen-J
ţru EI — ca să le lu
mineze lumina din ei, 
apune — pentru că ştiu 

J  să vorbească cu stelele, 
ştiu să viseze —  să-şi
trăiască visele, ştiu să 
De dăruiască zi de zi ?  
visele lor, ştiu să zboa-> 
re... şi-ar trebui să-i î n - j

Jveţe  şi pe alţii, ... „PE 5
■ [OAMENI"... — ceea ce5 
!• ştiut. S? ştiu! 
;! Inv, HOCA LETlŢIA -i 

CARMEN <
W W W . V  Z.VZ.VAWZ

CONCURSUL DIN 
13 NOIEMBRIE 1994

1. ASCOL.I (17) — ACIREAT.E (18) 1, X
Vecine în subsolul clasamentului seriei B, cele; 

două formaţii au acelaşi număr de puncte şi sunt de ; 
valoare apropiată. Poate decide avantajul gazdelor. '

2. CHIEVO (12) — PESCARA (14) 1 ;
Rămasă datoare suporterilor săi (Chievo n-a ob-.I

ţinut nici o victorie încă acasă) trebuie să învingă; 
duminică.

». F. ANDRIA <11) —- VEBONA (6) — la pauză xl 
Gazdele sunt renumite pe teren propriu, în păstra-;; 

rea scorului „alb" până la pauză.
4. ANDRIA (19) — VERQNA (96) — final 1, x 
Credem că până la urmă F. Andria va apăsa la;

maximum pe acceleraţie, şi va obţine toate punctele* 
puse în  joc. î

5. EUCCHF.SE (3) — COMO (19) 1 ,
Lombarzii, pe un loc mult visat şi dorit, nu vor

scăpa ocazia administrării unei înfrângeri unei echipei 
ce nu poate opune o prea mare rezistenţă.

6. PAT.ERMO (15) — VENEZIA (8) — la pauză x 
Până la pauză e greu 'de crezut că se poate de

taşa o echipă sau alta. ,
7. PAI.ERMO (15) — VENEZIA (8) — final x 
Gazdele n-au obţinut până acum decât o victorie

Foto; S1MO GEZA, 
Simeria

acasă. Apoi, Întâlnirile dintre aceste două formaţii 
s-au terminat în ultimul timp la egalitate. Cu o sin
gură excepţie. .

8. PERUGIA (13) — LECCE <20) x — la pauză 
î  Şi gazdele şi oaspeţii au în evoluţia lor o situa

ţie similară: până,la pauză au 'încheiat repriza nede- 
ci*. -V . -

*■A' PERUGIA (13) —  LECCE (20) 1, x — la final
Nu e exclus ea şi rezultatul final să fie tot 4e 

egalitate. Dar dacă In faţa ultimei clasate, gazdele nu 
obţin cele trei puncte, atunci..: .

10. PIACENZA (1) — CESENa  (2) 1, x
■ Derby-ui etapei la cape de obicei se merge cu o 

triplă, Dar cum gazdele n-au pierdut încă pe teren 
propriu şi oaspeţii au remizat de 5 ori în deplasare .

11. SAT-EPNITANA (10) — COSENZA (9) x 
Toate calculele ne conduc spre un egal; gazdele

au 2 victorii acasă, un egal şi 2 înfrângeri, iar oaspe
ţi; au realizat 2 victorii şi un egal în deplasare şi 
doar 2 insuccese. -

12. UDINESE (4) — ATALANTA (16) 1 ■;
Ţin prea mult la locul ce îl ocupă în prezenţ gaz

dele pentru a nu se impune în faţa unei echipe „ r e 
novate" profund după retrogradare.

13. VICENZA (5) — ANCONA (7) 1, x
Unul dintre meciurile cele mai tari ale etapei ce 

se poate termina imprevizibil, ambele combatante do
rind să fie cât mai sus în clasament.

AGENŢIA SC „TRANS EUROPA** SRL

S.C. ARDEALUL SA. DEVA
Cu sediul în Deva, Piaţa Victoriei,J 

nr. 8.
ANUNŢĂ

Vânzarea prin licitaţie publică,a unor 
mijloace fixe disponibile (utilaje comer
ciale) în fiecare zi de luni a săptămânii.

Lista mijloacelor fixe poate fi consul
tată la sediul societăţii de tuni până vineri, 
între orele 8—12.

!
I )
! ;i \

i i
i  \

OFICIUL DE CADASTRU Şl 
' ORGANIZAREA TERITORIULUI 

HUNEDOARA — DEVA 
Str. 1 Decembrie, nr. 19. 
Organizează în data de 19. 11. 1994, 

ora 10.
CONCURS

pentru ocuparea a 4 posturi specialişti în 
măsurători topografice şi 1 post de opera
tor cadastru.

Relaţii suplimentare la tel. 619218.-

ASOCIAŢIA CREŞTINĂ MARTORII LUI 
IEHOVA DIN ROMÂNIA 

Vă invită cu plăcere să luaţi parte la 
EXPUNEREA BIBLICĂ din oraşul Bradt 
duminică, 13 noiembrie 1994, orele 11, la 
Sala Cinematografului „Zarand“. Intrarea 
gratuită. (92651)

BANCA „DACIA FELIX“ S.A. 
SUCURSALA DEVA 
Anunţă vânzarea prin 

LICITAŢIE PUBLICA 
A următoarelor imobile:

•  casă situată în Căinelu de Sus, nr.

I i

I I

i \ 
“ \

S
î  !

\ 208.

Efectuează săptămânal transport de per- $ î
soane în Germania pe ruta: Nfirnberg — Heii- ţ  \

Sibiu, str. N. Bălcescu. 41, telefon 0 6 9 / bronn — Stuttgart — Hurzt.urg -  Fratikfurt ţ  \
- • — Mannheim. Plecarea din DEVA, Plata în ţ|

21.12.96; 21.03.64. iei. Asigurăm întoarcerea. î; (

•  casă, curte şi grădină situată în I-y
lia, str. Unirii, nr. 11. y

•  casă, curte şi grădină situate în Cer- \ 
feju de Sus, nr. 229.

Licitaţiile vor avea loc în ziua de 14 
noiembrie 1994, ora 9, la sediul Judecăto
riei Deva. Biroul executorilor judecăto
reşti. '

•  magazie cereale, urător, fănaţ. si
tuate în Crişcior, nr. 136.

Licitaţia va avea loc tn ziua de 17 no
iembrie 1994. ora 9, la se  Nul Judecătoriei 
Deva, Biroul executorilor judecătoreşti.

Informării suplimentare la sediul Băn
cii din Deva. băni N. Bălcescu W, 34. fel* 
620796.- :
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CUMPĂRĂRI

•  Vând en gros haine 
i import Olanda, sortate,

nesortate, tel. 650961.
•  Vând casă Subcetate, 

| zona gării, informaţii la
tel. 770523, până la ora 15.

(92772)
•  Vindem maşini de

tricotat cu cartelă, noi, 
marca Brother şi maşini 
triploc cu patru fire. Tel. 
&£S69. (92770)

•  Vând apartament trei 
camere, zona Progresul,

■preţ 10 000 DM sau echi
valent lei. Informaţii tel. 
611775. • V- (92767)

•  Vând apartament două
camere Deva, Gojdu, bl. 
E 2, ap. 56. '(92764)

•  Vând teren în Deva,
lângă staţia PECO, Naghi, 
4500 mp, posibilităţi priva
tizare. Informaţii Băita, 
tel. 134. (92763)

•  Vând cruci marmură,
Simeria, str. Libertăţii, nr. 
25, tel. 661642. (92762)

•  . Vând garsonieră Da
cia, bl. 8, tel. 612822, 250» 
DM. (9276»)

•  Vând 4 jenţi cu ca
uciucuri pentru BMW, tel. 
629913. - (92759)

•  “ Vând casă si grădină,
Tărăţel, nr. 101.' (92757)

•  Vând urgent o re
morcă de fân, tel. 622714.

(92752)
•  -Vând grajd CAP Pe-

treni, Alexoi Emil, cio
ban, (92774)

•  Vând Renault Trafic 
j  supraetajat, fabricaţie 1987,

stare perfectă, tel. 731245.
(92549)

•  Vând apartament 4 
camere, zona Dorobanţi, 
|5  000 DM sau lei, nego- 
ciabil. Informaţii tel. 
613622, după ora 18. (92767)

•  Vând armă mixtă 
de vânătoare cu lu
netă marca 7. H, nquă 
şi efectuez transport 
izotermă 1—5 tone. 
Tel. 650961.

•  Vând apartament 2 
camere, Gojdu, E 8. 
12 OOtfOOO. Tel. 624564.

(0090336)
•  S.C. Agromec — S.A. 

Cârneşti scoate la vân
zare prin licitaţie publică 
tractoare şi maşini agri
cole casate. Licitaţia este 
programată pe data de 18. 
XI. 1994, ora 11 dim. la 
sediul societăţii şi va con
tinua în fiecare zi de luni 
şi vineri a lunii noiembrie 
şi decembrie a.c., până la 
epuizarea lotului. Infor
maţii se pot lua direct sau 
prin telefon 107. zilnic, 
între orele 10—13.

V;;;> • (92773)
•  Vând casă cu spaţiu 

comercial • în funcţiune, 
garsonieră confort I, Brad, 
informaţii sţr. A. Iancu, 
(lângă fabrica de pâine).

(92258)
•  Vând casă, curte a-

ferentă şi grădină, Brad, 
tel. 651506, 651882, după 
ora 17. (92259)

•  S.G. Nic — Lav 
oferă en gros şi en 
detaille o gamă variată 
de peşte şi produse 
din peşte, la pescăria 
Piaţa Obor şi Vegeta, 
la 250 gr. Toate Ia 
preţuri foarte avan
tajoase. Tel. 717159.

; v : ' (1685)

•  Vând apartament 2
camere, Hunedoara, sau 
schimb cu Dacia 1310. 
Peştişu Mare, 12. (1684!

•  Vând urgent aparta
ment- 3 camere, confort I, 
Hunedoara, tel. 721617.

(1683)
•  Vând apartamente, zona 

teatru, OM. Informaţii tel. 
717446, orele 15—21. (1690)

•  Vând piese Citroen, 
BX 19 Diesel, model ’84, 
Hunedoara, tel. 054/713344.

(1691)
•  Vând apartament 2 ca

mere, 4 000 000, negociabil. 
Deva, telefon 623620.

(92512)
•  Vând urgent Oltcit

Club 11 RL, an fabricaţie 
1993, 3310 DM, telefon
617623. (92758)

«*

I*
I*

*«

CONSILIUL LOCAL CRISCIOR

Anunţă reluarea licitaţiilor pentru mijloa 
cele fixe ale fostului C.A.P. Crişcior, în data | 
de 10 XI 1994, ora 10, şi în fiecare zi de marţi j 
până Ia adjudecare.

ŢIGARETE DE TIMIŞOARA 
OFERĂ

S.C. SAMANTA HUNEDOARA 

Telefon 716591

•  Carpaţi şi Bucegi
•  Snagov 

1 Top
•  Pescăruş
•  Amiral

Preţul include TVA

360 lei

I
— 210  Zeij

*

— 240 le i!

— 140 lei,! 
—- 295 lei iv> ■

livrare zilnică. I

Ziar editat do S.C. „CUVÂNTUL LIBER” S.A. DEVA 
J/2CM618/1991 Cont 307050601 B.C. Deva Cod fiscal 2116827 
Deva Str. 1 Decembrie. 35 jud. Hunedoara.T elefoona: 611275: 
612157;$11269;625904(ax618061 .Conslllulde administraţiei 
Dumitru Gbeonea - preşednte, Minei Bodee, Virgil Crişan, 
Tlbertu Istrate, Nlcolae Tîrcob - administratori. Întreaga 
răspundere pentru conţinutul articol eiorpu bl leala o poartă autorii 
acestora. Tiparul executai la S.C. „ROLIDAVA’ S A. DEVA.

•  Vând casă, Hune
doara, str. Roma, nr. 
12. Informaţii, tel. 
711325. (1692)

•  Vând garsonieră con- 
fort I, Hunedoara, Carpaţi, 
bl. G, ap. 22. Posibilităţi 
privatizare. Tel. 620796, 
711692, până la ora 16 5» 
715416, după ora 16.

■ -■ : (92756)

•  SG Baser Tim 
Comp, cu sediul tn 
Timişoara, str. Gh. La- 
zăr, nr. 26. vinde al
cool vrac de 96.2 gra
de, din cereale, la preţ 
avantajos. în funcţie 
de ■ cantitatea cumpă
rată. informaţii supli
mentare la tel. 05.6 - 
14459i, 056 - 122828.

(92177)

DIVERSE

•  S.C. Gama Serv. SRL 
Hunedoara anunţă inten
ţia majorării preturilor.

’ (1691)
•  S.G,: Botaş Corn SNC-

Deva intenţionează majo
rarea tarifelor la înregis
trări audio şi a adaosului 
comercial începând cu 10 
decembrie 1994. (92663).

OFERTE

DE SERVICII

•  Ofer de închiriat spa
ţiu comercial ultracentral 
în oraşul Călan, tel. 731245.

(92549)

•  ÎMPRUMUTURI in
LEI — primiţi la CASA 
DE AMANET SIMERIA — 
zilnic 8—12, 15—17, tel.
661721. (92020)

•  Şofer categoriile B, 
G, E îmi ofer serviciile U- 
nei firme, tel. 620074.

(92548)
•  Excursie în Turcia 

în fiecare miercuri seara. 
Informaţii la tel, 611415.

(92798)

SCHIMBURI.
DE LOCUINŢE

•  Schimb garsonieră str. 
Dorobanţi cu apartament 
2—3 camere, exclus Micro
15. Tel. 628788, după ora
16. (0090339)

ÎNCHIRIERI

•  Societate închi
riază maşini tonaj 
redus, limuzine, trans
port marfă uşoară, 
tel. 613964, orele 8— 
16. (92550,

COMEMORĂRI

•  Azi, 10 noiembrie, 
se împlineşte un an 
de la incredibila şi
nedreapta dispariţie a 
celui care a fost un 
minunat şi iubitor fiu, 
tată, socru şi bunic 

MARKOTSAN 
VASILE LACI 

Amintirea ta ne va . 
însoţi mereu şi nu te 
vom uita niciodată. La
crimi şi flori pe mor
mântul tău.

Mama Irina, soţia 
Felicia, fiica Ancy, fi
ul Cristian, ginerele 
Sabin şi mult iubitul 
nepoţel Andrei. Dum
nezeu să te odihnească!

(92779)

•  Cu sufletele în
durerate, soţia, copiii 
şi nepoţii anunţă că 
azi, 10 noiembrie 1994,. 
se împlineşte uri an de 
la trecerea în nefiinţă 
a bunului nostru soţ, 
tată si bunic

TRA1AN
NICHIFOR

din Simeria. Nu te 
vom uita niciodată.

(92753)

D E C £ SE

•  Cu adâncă durere 
în. suflete, soţia Roza- 
lia, fiii Viorel şi Nelu, 
noră Nicoleta, nepoţii 
Ionuţ şi Monica a- 
nunţă plecarea în veş
nicie a dragului lor 

CORNEL FAUR 
în vârstă de 75 ani;

înmormântarea azi, 
10 noiembrie, ora 13, 
de la Casa Mortuară, 
din str. Eminescu, De
va. Dumnezeu să-l o- 
dihnească în pace.

(92666)

i ____

VREŢI SĂ REZOL
VAŢI PROBLEMA 
APROVIZIONĂRII 

MAGAZINULUI 
DV.

Nimic mai simplu!

S.C. COBRA COMALIMENT S.R.L. 
din Deva vă oferă peste 50 de sortimente 

de produse alimentare, ţigări, detergenţi, 

cosmetice.

începând de joi, 10 nov. ne puteţi 

găsi zilnic între orele 9—17 la tel. 622425.
(92658)

PENTRU AFACERI EXISTĂ 

COBRAl

INSPECTORATUL ŞCOLAR ĂL JUDEŢULUI; 
* “ ' * î ,; HUNEDOARA

: O E G A  N I Z E  A Z A  
' LICITAŢIE PUBLICA DESCHISA

pentru închirierea unor spaţii temporar disponibile la; 
următoarele unităţi şcolare:

ZONA DEVA : Liceul Pedagogic, Şcoala Generală \ 
Viile Noi, .Liceul Teoretic Ilia; ■ - ■ '

ZONA HAŢEG: Şcoala Generală Pui, Şcoala Ge-î 
nerală Unirea;

ZONA HUNEDOARA: Şc. Gen. Nr. 2, Şc. Gen. 
Nr. 10;

ZONA BRAD: Sc. Gen. Buceş, Grup Şcolar Barza;! 
ZONA PETROŞANI: Grădiniţa Nr. 5 Vulcan; 
ZONA ORÂŞTIE: Grup Şcolar Chimic Orăştie. 
Licitaţia va avea loc Ia sediul Inspectoratului ŞCo-i 

Iar din Deva, str. Gh. Bariţiu, nr. 2, în data de 22. J 
XI. 1994, ora MiL .:/':4A'.'Lţ

Informaţii la telefoanele: 613315, 615755.

S.C. AGROTRANSPORT S.A. 
HUNEDOARA — DEVA

Organizează selecţia pentru ocuparea pos
tului de

•  MANAGER
în conformitate cu LEGEA nr. 66/1993 şi 

a N.M. nr. 1/1994 elaborat de FPS.
Ofertele se vor depune în termen de 30 

de zile de la data ultimului anunţ în ziar, în 
plic sigilat, la sediul din DEVA, str. Portului, 
nr. 2 . •  ■ - ■ ,

Informaţii suplimentare Ia telefon .614341.

S.C. MUREŞUL ŞOIMUŞ S.A.

Achiziţionează animale :
— bovine
— porcine
Preţurile conform normelor în vigoare. A- 

sigurăm transportul animalelor.
Informaţii la telefoanele 625886, 668191.

(d.p.);

S.C. AGROMEC S.A. ORÂŞTIE 

anunţă licitaţie ;

— de utilaje agricole la sediul S.C. CON-!
VIOR S.A. ORÂŞTIE /  - /

— pentru închiriat ‘spaţiul de producţie;
de la Complex Beriu - ; .

Licitaţia va avea loc în fiecare vineri în-j 
cepând cu ziua de 11 XI 1994, -ora 10. (92662);

S.C. HORTICOLA S.A. DEVA

Ferma viticolă Şoimuş vinde zilnic,; 
[exceptând duminica, între orele 8—16 :
■ •  tulburel —  700 lei/litrul.
[ în preţ se include TVA.

i S.C. „ELCO IMPORT EXPORT“ SRL 
D E V  A

\ Oferă, .în condiţii excepţionale, tele- 
■ vizoare color DAEWOO, cu teletext. 
i •  Garanţie 3 ani la tubul cinescop;i 

2 ani la piese.
! •  Cel mai bun raport preţ — perfor- ;
I manţă.

Informaţii la tel. 616759 (8—16) sau\ 
>la sediul firmei din bdul Decebal, bloc S, ! 
; parter.

GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL GEOAGIU

Organizează concurs pentru ocuparea unui; 
'post de paznic, în data de 15 decembrie 1994,! 
|ora 10, la sediul unităţii.

Dosarele se vor depune la secretariat până! 
; Ia data de 10 decembrie a.c.

* Condiţiile de participare şi relaţii sitpli- 
jmentare Ia te l-118. ^
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