
i ' i  Alba lu)ia, pe Câmpul lui Ilorla, ÎS I  Decembrie 1918,

nifestarca este prilejuită 
de Ziua Mondială de 
Luptă Anti SIDA. (E.S.).

•  Analiză, avizare. Co
misia judeţeană de ur
banism şi amenajarea 
teritoriului, împreună cu 
comisia similară a ora
şului Aninoasa, au. ana
lizai şi avizat Planul 
urbanistic general al o- 
raşului. Până acum se 
află In posesia unui a- 
semenea instrument de 
lucru cinci ,oraşe, al şa
selea fiind Aninoasa. La 
Deva şi Simeria plânu-

• 1 Decembrie — Ziua 
"mondială de luptă anti 
SIDA. La Şcoala Nor
mală „Sabin Drăgoi" din 
Deva a avut loc ieri, 
29 decembrie, concursul 
cu tema „HIV — SIDA. 
Sănătatea individuală, 

1 sănătatea colectivă", ur
mat de vizionarea fil
melor „Vorbind deschis 
despre SIDA" şi „SIDA 
depinde de tine". Ma

rile urbanistice au fost
aprobate si în consiliile 
locale. (I. G.).

•  In depozit. Cu ne
cazuri şi cu unele tis-' 
curi, la S. G. Agrocom 
din Petroşani s-au adu
nat in depozit peste 709 
tone produse -— car
tofi, mere, ceapă şi ră- 
dăcinOase — necesare a- 
provizionării pe timpul 
iernii a consumatorilor 
din municipiu. Nu se 
acoperă necesarul, dar 
tot e ceva decât nimic. 
(N..t .).

ÎMPLINIT
Originea comună a poporului nostru, comunitatea 

lingvistică şi culturală, lupta comună pentru liber
tate socială şi naţională au creat conştiinţa vie a 
tuturor româhilor că sunt laolaltă un singur neam. 
Aceasta a constituit factorul care i-a legat din gene
raţie in generaţie pe românii de pe ambele versan
te ale Carpaţilor, ţinându-le trează năzuinţa de uni
re intr-un singur stat. Pentru prima dată, ideea Nşi 
tendinţele de unitate se transformă în realitate sub 
marele voievod român Mihai Viteazul, primul unifi
cator al ţărilor române.

In secolele care au urmat, strădaniile de Unire 
continuă’ de o parte şi de alta a Carpaţilor. Destră
marea anacronicului Imperiu austro-ungar în toamna 
anului 1918 a apropiat ceasul desăvârşirii unităţii 
naţionale a sporului român. în asemeneâ împre
jurări, prin declaraţia din 12 octombrie 1918, Comi
tetul executiv al Partidului Naţional Homari aduce 
la cunoştinţă lumii că „în virtutea dreptului fiecâ 
rei naţiuni de a hotărî liber asupra sorţii sale... na
ţiunea română din... Transilvania declară că voieşte

c o tid ia n  independent
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şi dânsa a se folosi de acest drept... pretinzând în
făptuirea dreptului său inalienabil şi indescriptibil ta 
viaţă», deplină naţională". Prin crearea * consiliilor 
naţionale şi . a gărzilor naţionale, prin preluarea 
administraţiei ' părăsite, prin organizarea pazei , şi
ordiţuA, masele populare dovedesc multă maturitate
şi chibzuinţă în toate acţiunile care s-au succedat 
înaintea convocării Adunării. Naţionale. , .

Prin preluarea administraţiei şi asigurarea or
dinii" de către naţiunea majoritară se repară O. ne
dreptate multiseculară, desfasurându-sc plenar pen
ultimul act al unui îndelungat proces isţ&ric. Ga şi 
pe întreg cuprinsul Transilvaniei, în . judeţul Hune
doara' s-a desfăşurat o febrilă raciivitaie. 'In.'toace 
localităţile de aici siK.constituio consilii naţionale şi 
se fac apeluri prin presă, in care se arată princi
piile jxHrivit cărora urmează să se înfăptuiască 
aspiraţiile rdmânilor. Semnificativ în; acest sens 
este apelul Consiliului naţional român din Huhedoa-. 
ra, care oglindeşte caracterul progresist şi democra
ţie, al principiilor sus-amintite. „Naţiunea română... 
nu doreşte să stăpânească- alte neamuri. Pe terîto- 
ritîLsău strămoşesc, naţiupea română este gaţa a asi,- 
guta fiecărui popor deplină libertate naţională".

Statornicite principiile sa calea de urmat, se im
puneau cu necesitate grabnică măsurile eoficrpţe pen
tru realizarea acestora. La '2# noiembrie este con
vocată, pentru 1 -decembrie 1918, Marea Adunare 
Naţională de la Alba Iulia. oraş cu mari rezonanţe 
in istoria'poporului român. -, -

Cele zece zile dintre data convocării-şi data jn- 
trunirii măreţei adunări au fost cele mai 'entuziaste 
şi mai emoţionante din istoria românilor din Transil
vania şi» chiar a 'întregului popor. Nimeni şi ni
mic nu mai putea înăbuşi acest entuziasm, nu mai 
putea înfrânge aceasta voinţă de a învinge toate 
piedicile Aducând la cunoştinţa locuitorilor vestea 
convocării Marii Adunări Naţionale, ziarul „Liber
tatea" din Orăşlie scria : „Această adunare este che
mată să hotărască asupra sorţii neamului nostru, să 
exprime voinţa nestrămutată a naţiunii . romgţhe*' 
care pretinde sus si tare unirea naţională". în nu
mele Consiliului naţional din Orăştio, ziarul chema 
pe toţi românii să participe la, adunare : „Fraţilor,

I pentru ca adunarea aceasta să fie cât se poate de j
1 iTlhft7îint.ă flnirvrî Siintfirn rlr> a rin înrrt'iii nn nnîn

I

—• Multe lucruri s-au 
schimbat în (ara' noastră 
după decembrie 1989; ri
nele in bine, destule în
rău. Cu siguranţă însă că 
funcţiile pădurii fi atribu
ţiile silvicultorilor au ră
mas. \-am ruga, domnule 
director, să le reamintiţi, 
pe scurt, pentru cititorii 
ziarului nostru.

— Sigur, funcţia prin
cipală a pădurii — de re
glare a -echilibrului eco
logie şi hidrologic, respec- _ , 
tiv de protejare a acumu- . 
larilor de apă — nu , i-o 
poate schimba nimeni. 
După cum nici pe cealal
tă —’ şi ea foarte importan
tă — de a asigura .o'mate
rie primă de bază pentru 
unele domenii — lemnul 
— c-â şi ffucte şi vânat.
Iar r̂aporturile silvicul
torilor cu pădurea se vor 
menţine:,\k mereu. Adică, 
misiunea de a o apăra şi 
conserva, de a o întreţine 
şi regenera, ds a o apăra 
de evenimente care i-ar 
altera sănătatea ori exis-

ne spuneţi care mai este pădurilor statului —, iar 
denumirea întreprinderii . la nivel guvernamental e-
judeţene de profil, cum 
este organizată, ce peri
metru acoperă.

— Ca mod de organi
zare, silvicultura a rămas 
In tradiţia ei de zeci, de 
ani. LUâa*d-o de joş în 
sus, celulele de bâză au 
fost şi sunt ocoalele, sil
vice, concentrate pe zone.

xistâ un secretariat de 
stat, respectiv un departa
ment al pădurilor, în ca
drul ^Ministerului Apelor,- 
Pădurilor şi Protecţiei Me
diului.

Dacă este- - să privim .In 
ansamblu silvicultura ţă
rii, - perimetrul său, noi 
— Filiala Silvică Deva —

CONVORBIRI

cu dl ing. ALEXANDRU BRĂTEANU, . 
directorul Filialei Silvice Deva

în judeţul ■ nostru, fiin
ţează 17 ocoale silvice cară 
administrează peste 312 
mii hectare, păduri de stat 
şi, mai nou, coordonează

- tpnţat Iii-plus, din acest ‘ şi activitatea în pădurile
Ar» iVni m  i 4- a « amu o fr t-  oAncîilii! Ea în  V>nv<i . T nrtiiăn am primit o. nouă attt- 
buţiune legată de pădure 
şi anume de a-i Ingriji 
şi drumurile, care altă
dată se aflau în sarcina 
forestierilor, adică a ce
lor care o exploatează. 
Este o misiune grea, asu
pra căreia voi reveni.
- —-Poate ar fi Bine să

constituite în baza I,cgii 
18, adică pădurile re
date foştilor proprietari 
sau urmaşilor acestora. La 
nivelul judeţelor, ocoalele 
silvice surit incluse în fi
liale, coordonate, la rân
dul lor, de Regia Naţiona
lă a Pădurilor — admi-

I I

impozantă, datori suntem de a rie îngriji ca, prin 
numărul participanţilor să dovedim lumii întregi că 
poporul român una este si că toţi împreună pretin
dem sus şi tare formarea statului naţional român
unitar" ' . '

P-rof. ION FKAŢH.A 

(Continuare in pag. a 2-a)

nistratorul principal al

î  V- ’’c -' -
•  1835. S-a născut 

MARK TWAIN (m. 1919),
scriitor american;

•  1874. S-a născut
30 noiembrie ţ*UL ZARIFOPOL (m.

• AU trecut 333 de ?934>- critic şi istoric li-
, zile din an; au mai râ- terar roman,

;! mas 32; " * 1900. A murit OS-
•  Sfântul Apostol An- CAR WILDE (n. 1854),

drei; ; scriitor englez. J

ocupăm, locui al treilea, 
după Suceava şi Caraş- 
Severin, având in ve
dere câ aproape 47 la 
sută ' din suprafaţa ju
deţului este acoperită cu 
păduri, media pe ţară a 
suprafeţei împădurite fiind 
cam <ţo 27 la sută. Ar mai 
fi de menţionat că în 
judeţul Hunedoara există 
câteva păduri eu un rol 
deosebit: respectiv avem 
un parc naţional, alte câ
teva rezervaţii forestiere 
cu statut, aparte, de mare

valoare economică: Din 
totalul suprafeţei de pă
dure din judeţul nostru, 
circa 32-34 la sută sunt 
păduri de grupa I, de înal
tă calitate şi potenţial -e- 
cologic, şi hidrologic. -

— Care ■ este, ta linii 
mari, structura pădurilor 
«lin judeţul Hunedoara ?

— în principal, iri gos
podărirea şi administrarea 
pădurii am avut în vede
re elementul natural. Cu 
toate că în anii trecuţi am 
făcut unele iritervenţii prin 
plantări masive de spe
cii mai repede crescătoa
re, totuşi am păstrat,. în 
linii mari, cadrul natural, 
adică arboretele de fag, 
care reprezintă aproape 49 
la şută din suprafaţa fon
dului forestier, apoi pe 
cele de brad şl,' desigur, 
râşinoasele — pădurile de 
molid. In zona montană, 
uri accent deosebit l-am 
pus pe gospodărirea pădu
rilor din zona limită, oare 
sunt foarte vulnerabile.

— Dacă binevoiţi s& re
venim puţin ,1a obiectul . 
activităţii Filialei Silvice 
Deva/

Atf adresat întrebări 
fi au consemnat 

răspunsurile: ,
d u m it r i; g h r o n e a .

NICOLAE TIRCOB 

(Continuare în ppg. a 2-a)
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|  Mâine, 1 decembrie, joc special. 
J Premiul de Bingo, 1 5Q0 000 lei.
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|  Relaţii: restaurantul „Transilvania",J
|  între orele 18—22. (9274211(92742)

N A D IA  C O M A N E C I,
C e t ă ţ e a n  d e  o n o a r e  a l  m u n i c i p i u l u i  D e v a

(Relatări în pagina a IlI-a).
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— în planul îngrijirii
pădurii, noi executăm a- 
nual asemenea lucrări pe 
circa 8000 de hectare, deş; 
necesităţile sunt chiar mai 
mari, însă acestea ne 
sunt posibilităţile finan
ciare. Un mare volum 
*• ictivitat* 13 •onsacrâm, 
d( s, valorifică
rii pădurii, ceea ce presu
pune’ mare atenţie şt 
responsabilitate din par
tea noastră încă de la 
întemeierea pădurii, apoi 
în conducerea arboretului 
şi i ână i tă ejrea lat în 
afara exploatării i lemnu
lui, ne preocupă Şi valori
fica rea celorlalte produse 
ale pădurii — fructele şi 
vânatul. Dar, avem şi o 
seria de activităţi conexe, 
îrf mici ateliere industria» 
le; atât pentru a asigura 
stabilitatea personalului 
muncitor, cât şi pentru ob
ţinerea unor venituri.

■ în privinţa raportu
rilor cu beneficiarii prin- 
ripali ai activităţii dvs., 
respectiv cu cel care ex
ploatează pădurea» ce ne 
puteţi spune ? Mai ales 
că acum tăierea pădurii se 
licitează şl au apărut . şi 
Întreprinzători particulari 
cu asemenea obiect de ac
tivitate.

— I problema este mai 
nouă şi mai grea întru
cât exploatarea pădurii 
nu mai este monopolul li
nei singure unităţi, noi 
organizăm licitaţii pen
tru exploatarea sa. pin 
păcate, noii întreprinză
tori in domeniu nu prea 
au echipamente, utilaje, 
alte posibilităţi tehnice 
de lucru. Noi avem un 
regulament elaborat de 
ministerul de resort pri
vind comercializarea lem
nului şi, potrivit prevede
rilor -acestuia, suntem o- 
bljgaţi să facem o pre- 
seloeţie a celor care par
ticipă la licitaţie. Noi ie 
dăm un caiet de sarcini 
tiituror, insă nu toţi au 
suma de cunoştinţe pro
fesionale şi- minimum de - 
condiţii tehnice necesare 
pentru exploatarea lem- ■ 
nuluj. Oricum, unităţile 
de stat vor rămâne încă 
principalul solicitant cu 
posibilităţi în valorifica
rea masei lemnoase. Cel 
puţin aşa constatăm a- 
cum.

— Pentru 1995 s-a li
citat ceva pădure pentru 
exploatat ?

— Da, am avut, între 
15—18 noiembrie a.c., trei 
zile de licitaţie, în Valea 
Jiului şi la Deva, pentru 
volumul dc masă lem
noasă ce va putea fi ex
ploatat în primul trimes
tru al anului viitor. In 
decembrie vom organiza 
încă o licitaţie, mai ales 
că pentru uncie parchete 
forestiere nu am avut so

licitanţi» iar uniţ nu. au 
exploatat In acest an vo
lumul pe care l-au con
tractat cu noi ti l-au pri
mit. A scăzut capacita
tea tehnică şi la unităţi
le de stat, iar blocajul 
financiar le-a diminuat
şi mai mult nivelul de 
activitate, dv dezvoltare şi 
dotare.^

— Şl revenind la ra
porturile cu beneficiarii.-

- Momentul expieah
rii pădurii trebuie să fie 
unul de mare răspundere. 
Dispersarea zonelor- de 
lucru, posibilităţile redu
se de control fac ca
oamenii st greşcasc i & 
procesul de regenerare a 
pădurii se admit cel mult 
10—12 la sută pierderi.
Dacă nu există un con
trol şi, o înţelegere din 
partea tuturor, acest pro
ces poate să crească la

-  Sunt probleme cu 
redarea Sn posesie a su
prafeţelor de -pădMfe' foş
tilor proprietari, ©Bm pot 
U ele rezolvate ?

— Nereguli se petrec şi 
din cauza noastiă şi a 
comisiilor locale şi jude
ţeană, dar şi a celor care- 
şi revendică pădure, li
nii au pus ochii pe pă- 
durile c mai bun , com
pacte, şi pe acelea Ie 
vor, neînţelegând litera 
şi spir *v legii, potrivit 
căreia trebuie redate mai 
Întâi pădurile izolate, cele 
din perimetrul agricol.

' Una peste alta, la' nive
lul Filialei Silvice Deva 
există o situaţie corespun
zătoare. Şi încă ceva: 
chiar dacă li se dau să
tenilor pădurile pe care le 
doresc, ei nu pot să le 
taie după bunul plac. 
Nicăieri în lume deţină-

CONVORBIRI 
CUVÂNTUL LIBcR"

15-20-30 la sută. Ca ur- 
mare, se menţin oriei , 
controverse In legătură eu t 
protecţia pădurii, legate 
de degradarea solului 
prin construirea defectu
oasă a unor dramuri, de 
1 osira inadecvată #aou- 
mitor utilaje etc. î..

— La redacţie ne parvin 
frecvent sesizări privind 
pagubele produse Patri
moniului silvic şi agricul
turii de unele animale ale 
pădurii.

— Da. Cele mai multe 
pagube le' produc mistre
ţii în perioada lunilor 
august — octombrie. A- 
tunci şi cetăţenii să fie 
mai grijulii cu recolta pe 
care o aşteaptă şi să ţină 
mai aproape de ocoalele 
silvice. Dacă numărul 
dăunătorilor este mare, 
putem să-i dispersăm Ort • 
să-i vânăm. Iar acolo 
unde totuşi s-au produs 
pabuge — cu toate mă
surile pe care le-am luat 
— şi populaţia şi silvicul
torii —, noi sau filiale
le de vânătoare care sunt 
proprietarii fondurilor. res
pective, trebuie sâ apli
căm legile şi sa-i despă
gubim pe oamerţi, In a- 
eest an avem o situaţie 
mai bună în păduri, le
gată de hrana vânatului, 
în sensul că pădurile de- 
fag din judeţul Hunedoa
ra au avut o fructificaţie 
bogată. , Deci este foarte 
mult jir. Şi atunci când 
vânatul are hrană, nu mai 
distruge culturile agrico
le.

terii de 'padini nu ie pot 
folosi după interesele strict 
personale, deoarece 5sw- ■ 
ţiile şi rosturile pădurii 
privesc interese mult mai 
largi, naţionale, care 
traversează generaţii Sunt 
nişte reguli de urmat, r iş- 
te legi de respectat, pen
tru a nu-i deregla pă
durii echilibrul ei ecolo
gie, iii primul rând. Noi, 
din cele 10 500 de ha de 
pădure, Care trebuie re
date cetăţenilor în baza 
Legii J8, am împărţit - 
circa 5 000 de hectare. Nu - 
stăm strălucit, dâr nici 
prea slab.

— Spuneaţi că din acest 
an aveţi şi sarcina admi
nistrării drumurilor din 
pădure.

— Da. şi nu este deloc
uşor, cel puţin ̂  din trei 
puncte de vedere: 1. irr 
marea majoritate drumu
rile de acces în parche
te sunt deteriorate, • în
trucât au fost dimensio
nate pentru utilaje de ca
pacităţi reduse, dar sunt 
parcurse de utilaje de ca
pacităţi mari şi foarte 
mari ; 2. noi nu dispu
nem de utilajele şi insta
laţiile necesare construirii 
şi întreţinerii lor; 3. banii 
sunt foarte puţini, iar cos
turile — şi pentru dru
muri — sunt enorme. Fa- 
cem însă şi noi ce putem 
şi cât putem.
’ — Vedem că în ţară şe 

distruge, se fură multă 
pădure. La noi în judeţ 
care-i situaţia ?

— Vă mărturisesc că 
fenomenul sustragerii de 
lemn din pădurile de stat, 
care s-a acutizat mult In 
«aii 1990—1991 şi chiar 
fa 1992, s-a diminuat con
siderabil. Acum suntem 
cam la nivelul, de dina
intea lui 1998. Ce se în
tâmplă insă ? Înainte era 
un singur e? a*, atator 1« 
pădure şl noi aveam m  
control mai riguros asu
pra securităţii, patrimoniu
lui forestier; In prezent, 
fiind mai mulţi întreprin
zători care taie legal pă
dure, şi misiunea noastră 
este mai grea. Se tranzi-

T tează judeţul nostru spre 
zonele de câmpie, ducân- 
du-se mari cantităţi de 
lemn. Nu ne-au ocolit 
nici pe noi cazurile de 
dijmuire a pădurii, au fost 
implicaţi chiar şi oameni 
de ordine, rii s-a transmis 
să... avem grijă. Sigur, 
nici salariaţii noştri nu sunt 
toţi curaţi ca lacrima. Insă 
noi am luat măsuri co
respunzătoare. In acest 
domeniu' al protecţiei pa
trimoniului forestier, şi 
primăriile trebuie să ma
nifeste mai mpltă, preocu
pare şi responsabilitate.

— Cum se prezintă azi 
starea de sănătate a pă
durii In judeţul Hunedoa
ra ş| ce trebuie făcut 
ca ca şâ nu se agraveze 
mai mult ?

— In ansamblul său, a»
ceasta stare este bună. 
Ursele pr ! <* s cu
pădurile din Valea Jiu
lui, unde gradul de po- 
luare este mai mare, iar 
bazinul are un circuit în
chis de aer. De aseme
nea — în unele* zone din 
preajn » Hunedoarei Noi 
ne orientăm să scoatem 
din aceste zone ceea ce 
este încă uţii, să nu lă
săm să. degenereze tot 
mai mult pădurea. Ceea 
ce trebuie să facă popu
laţia este să protejeze 
pădurea de incendii, de 
poluare cu tot felul de 
reziduuri pe carp le lasă 
în urma excursiilor, să 
n-o schilodească prin în
scrisuri pe arbori, ori prin 
tăierea acestora. Iar agen
ţii economiei să limite
ze, pe cât posibil, surse
le de poluare. Dacă vor
bim despre o conştiinţă 
forestieră a oamenilor, a- 
cest lucru trebuie să în
ceapă cu copiii, in sen
sul ca şi la şcoală să fie 
cuprinse teme speciale- le
gate de locul şi rolul 
pădurii în viaţa societă
ţii. Pădurea trebuie a- 
părată, conservată, rege
nerată, pentru că funcţiile 
şi rosturile ei sunt indis
pensabile vieţii. Intr-ade
văr, codrti-i frate cu ro
mânul, apărându-se re
ciproc Ia vremuri de res
trişte, dar atunci să-l 
iubim şi să-l apărăm şi 
noi ca pe un frate!

Cu câteva zile în ur
mă, Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara a 
emis mandate de arestare 
pentru Mircea Deac, di
rector general al Banc 
Post, Filiala Deva, şi Iris 
Adina Ciocoi, director e- 
conomic la aeeeaşi insti
tuţie, în legătură cu acest 
caz, dl Cornel Ciuceân, 
prim procuror, ne-a pus la 
dispoziţie Următoarele e- 
lemente.

Cei doi directori au 
fost arestaţi pentru abuz 
in serviciu contra intere
selor publice, ceea ce se 
pedepseşte cu închisoare de 
la 5 la 15 ani. ,

Directori arestaţi!
In principal, s-a reţi

nut că, în lunile septem
brie, octombrie şi noiem
brie 1993, Filiala Deva a 
Banc Post a acordat unor 
cetăţeni sirieni un credit 
în valoare de 495 milioane 
de lei. Este Vorba de trei 
fraţi: Mohamad Abed,
Mahmud Abed şi Ahmad 
Abed, fiecare dintre ei 
având câte o societate co
mercială, respectiv „Keny- 
nan“, „Jessika" şi „Ta- 
relt“. .

Deşi, potrivit normelor 
metodologice ale Centralei 
Banc Post, pentru aseme
nea credite trebuie să 
existe garanţii bancare, 
care să acopere creditele 
şi dobânzile în proporţie 
de 125 la sută, cele a- 
proape 500 de milioane de 
lei au fost acordate fără 
existenţa nici unei garan
ţii bancare.

Cu banii primiţi, cei 
trei sirieni au făcut In 
România mai multe afa
ceri, inclusiv cumpăra

rea hotelului „Bulevard" 
din Deva şi achiziţiona
rea unor sortimente de 
oţeluri speciale de la Târ- 
•govişte. Produsele de la 
Târgovişte le-au exportat 
in Siria, apoi la sfârşitul 
Iui iunie a.c., cei trei fraţi 
au părăsit România.

Pentru nerambursarea 
creditelor, dobânzilor şi 
penalităţilor, Banc ' Post 
Deva are de încasat, - la 
ora actuală, nu mai puţin 
de un miliard, trei sute 
de milioane de lei!

Cercetările continuă.

VALENTIN NEAGU
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UN VIS DE VEACURI IV PLINIT
(Urmate din pag. 1)

Adunările de alegere a delegaţiilor, b» care ă» 
participat intelectuali, meseriaşi şi ţărani, bărbaţi 
şi femei, vârstnici şi tineri, au constituit prilejuri 
de afirmare a curatului patriotism şi a neclintitei 
voinţe de unire. Mandatul celor aleşi era dc a vo
ta unirea !ntr-o ţară liberă şi democratică. Alegând 
în unanimitate de voturi pe reprezentanţii lor la 
Marea- Adunare Naţională de la Alba Iulia, locui
torii din, Leşnic îi încredinţează pe aceştia „ca in 
numele nostru al tuturor să ia parte la marea adu
nare şi acolo in numele a toată suflarea româ
nească din Leşnic să adereze şi să declare, sfânt şi 

lemn că noi « ;■« V ru tipa ca sre deal 
românesc... care să ne ocrotească şi păzească pe noi 
toţi copiii săi-."* Cu o săptămână înainte, pentru a 
fi prezente la hotărârile marii adunări, pornesc 
spre Alba Iulia mulţimile din părţile mai îndepărta 
te, pe jos, cu căruţele şi eu trenul.

La i decembrie 1918, la Alba Iulia sc desfă
şoară, într-o entuziastă atmosferă, Marea Adunare 
Naţională. Pe porţile cetăţii unde în urmă cu 319 
ani intrase triumfător Mihai Viteazul, se revarsă 
acum nestăvilit poporul într-o impresionantă ordi
ne. Cei 1228 delegaţi oficiali, la care se adaugă 
reprezentanţii presei, pătrund în sala ce se va ehei 
ma de atunci-a Unirii. Sub îndrumarea unui pre
zidiu, în frunte cu preşedintele Partidului Naţional 
Romă», octogenarul Gheorghe Pop de Băseşti, s-au 
desfăşurat lucrările oficiale ale adunării. Cu tei 
entuziasm de nedescris a fost aprobată hotărârea de 
Unire, discutată, definitivată în ziua premergătoare şi 
citită în adunare de Vasile Goldix. Astfel, Aduna
rea Naţională decretează unirea românilor din. Tran
silvania, Banat, Crişâna şi Maramureş cu România. 
Adusă la cunoştinţa mulţimilor ce aşteptau cu răb
dare, ceasuri întregi, în zăpadă şi lapoviţă, de.erai-; 
nici vestitori, hotărârea a fost primită cu tot en
tuziasmul de care era capabil un popor. A fost 
cea mai măreaţă manifestare a solidarităţii naţiona-; 
le, nu numai prin covârşitoarea mulţime participan
tă, ci mai ales prin însufleţirea şi demnitatea ©me
nească.
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manifestări omagiale
•  Marţi, 29 decembrie 

n.e, ora 17,30, la Casa 
dă Cultură Deva a avut 
loc spectacolul omagial 
dedicat Zilei de 1 De
cembrie, Ziua Naţională 
a României. Manifesta
rea a fost organizată de 
Inspectoratul > Judeţean 
pentru Cultură, Centrul 
Judeţean al Creaţiei 
Populare, Consiliul Mu
nicipal Deva. La realiza
rea spectacolului şi-au dat 
concursul: Corul Liceului

de Artă Deva, ansamblurile 
folclorice „Doina Cricu
lui" al Casei de Cultură 
Brad, „Silvana" al Casei 
de Cultură Deva, „Haţe- 
gana" al Câsei de Cu] • 
tifră Hunedoara, dansu
rile pădureneşti din Ruda 
— Ghelari, căluşerîi din 
Orăştioâra de Sus, soliş
tii vocali Mariana An- 
ghel,: Ana Banciu, Elena 
Evsei, Mariana Deac.

•  In 1 Decembrie, Alba 
Iulia — oraşul simbol al 
Marii Uniri, găzduieşte 
manifestări de măre în

cărcătură emoţională şi 
patriotică, Astfel, la ora 
10, la Catedrala Reîntre
girii se Va oficia un Te 
Deunt; la 10,45 — Depu
neri de coroane la sta
tuia lui Mihai Viteazul, 
dOinnul uhirii de la. a- 
nul 1600; oră 12 — spec
tacol folcloric in aer li
ber; ora 12,45 — la Casa 
de cultură a studenţilor 
are loc ediţia a treia a 
Festivalului studenţesc 
„Serbările Unirii"; ora 
19 — la Casa de cultură 
a sindicatelor se desfă
şoară spectacolul oma
gial „Unire-n cuget şi-® 
simţiri".

• Filiala Brad a Uni
unii „Vatra iîomânpascâ'* 
organizează în ziua de 
1 Decembrie o excursie 
la Albă Iulia pentru e- 
levi şi membrii filialei 
doritori să participe ta 
manifestările omagiale ce 
au lbc aici, Iniţiativa a* 
pârţine prof. Vlorel Vtll- 
turar de la Liceul „A- 
vram Ianeu" Brad,

S.C. XEREX S,R.L, BAIA MARE 
Vinde la sticle'de 1/2 1
•  Vodcă 33° cu 600 lei + T.V.A.
•  Rom 33° cu 615 lei + T.V.A.
Telefon 062/431084.

banca „Renaşterea creditului
ROMÂNESC"

SUCURSALA JUDEŢEANĂ 
HUNEDOARA — DEVA 

» CREDIT BANK
Cu sediul în Deva, bdul Decebal, bţ. 8 

VINDE LA LICITAŢIE 
• Imobilul situat in Orăştie, str. Mureşului» bl, Mţ 

ap. II.
Licitaţia vă avea loc in data de 7 decembrie 

1994, ora 10, Ia sediul Judecătoriei Deva, biroul exe- 
cutbr judecătoresc.

Informaţii suplimentare la Credit Bank — 611853.
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Municipiul Deva a trăit 
<feMâ *He. — 38 ţi 39 no
iembrie Î9®4 — de sărbă
toare sportivă. Sosirea e-
itemimef 6<?iferi^ie a* 
treilea titlu de campioa
nă mondială, obţinut cu 
câteva zile ţii urmă la 
Dorttnund, în Germania, 
f  fost completată Ia un 
nivel superior de căldu
ră şi entuziasm de reîn
toarcerea celei mai mari 
gimnaste a României din 
toaţe timpurile, cum am 
«o» anunţat — NADIA 
COWANECI — în muni
cipiul Deva, Iubitorii gim
nasticii, admiratorii ma_ 
rii campioane au încon
jurat-o cu nespusă dra
goste de la sosirea — luni 
dimineaţa, cu trenul — 
«t până la plecarea spre 
Bucureşti — miercuri di-

Despre activitatea din 
prima zi am relatat in 
«jarul nostru de ieri.1

In cea de a doua zi de 
şedere a Nadiei Comă- 
neci şi a logodnicului ei 
Bart Conner la Deva —

împreună eu sulta care-i 
însoţeşte — au continuat 
întâlnirile celor doi mari 
gimnaşti ai lumii cu ad
miratorii lor. Dimineaţa, 
la Liceul de sport Şi e- 
ducaţie fizică din Deva 
a avut loc o conferinţă 
de presă, la care Nadia 
Comarteci şl Bart Con- 
ner, impresarul lor Paul 
Ziert, secretarul general 
al Federaţiei Naţionale 
de Gimnastică, Nicolae 
Vieru, şi directorul liceu
lui amintit, praf. Mihai 
Bănulescu au răspuns la 
întrebările ziariştilor.

La ora 10,50, pe pla 
toul din faţa Primăriei 
Deva, o mare "de oameni, 
veniţi din impulsul lăun
tric al stimei şi preţui
rii pe care te poartă re
ginei gimnasticii româ
neşti, au intârapinat-o pe 
Nadla şi pe logodnicul ei 
Bart cu ropote de aplau
ze, scandându-i numele 
marii campioane.

îit sala de festivităţi s 
primăriei, plină până la 
refuz, primarul instituţiei, 
dl Ovidiu Hagea, i-a con

ferit celebrei noastre gim
naste Diploma şl Titlul 
de „Cetăţean de Onoare" 
al municipiului Deva, i-a 
urat succes în activitate, 
sănătate, şi-a exprimat 
dprinţa revederii în o- 
raşui nostru a familiei de 
gimnaşti Conner — Ra
dia şl Bart.

„Nu am cuvinte să vă 
mulţumesc pentru tot ce 
s-a organizat pentru mi
ne, pentru ceea ce mi s-a 
ofent şi pentru acest I- 
naii tlţlu de „Cetăţean de 
Onoare* al Devei, al a- 
cestui oraş tn care am 
trăit atâţia ani şi al câ
rtii nume l-am purtat cu 
mândrie în fim», făcân- 
<tu-l tot mai cunoscut 
prin rezultatele echipei 
de gimnastică de aici, de 
fept echipa naţională « 
României. Vă încredinţez 
că «di spune în America 
«leapre tot ceea ce aţi 
făcut pentru noi astfel 
ca «rasul Deva, care este 
şi oraşul mki de suflet, să 
fie şi mai bine cunoscut 
în lume — â spus cu e- 
raoţîe Nadia Comăneci.

La ieşirea din clădirea 
primăriei, mulţimea de 
lume. Ie-a făcut Nadiei 
şi lui Eteri din nou a- 
ceeaşi caldă manifestare 
de dragoste şi prietenie. 
Simpatica Nadia, alături 
de care s-au aflat tot tim
pul mama ei — Ştefania
— şi fratele ei — Adrian
— le-a adresat tuturor 
cuvinte de mulţumire 
(„nu mă aşteptam ca a-

' tata .lume să vină să mă 
vadă“X salutări cordiale 
şi promisiunea revenirii 
mai des In România şi 
la Deva. Apoi logodnicul 
său a salutat numeroasa 
asistenţă, în limba româ
nă, i-a dorit sănătate şi 
„La revedere”.

In programul dens pe 
care cei doi celebri gim
naşti l-au avut 1a Deva 
s:a înscris şi « scurtă vi
zită în oraşul Unirii — 
Alba Iulia — şi alta la 
„Favior" Orăştie, o seară 
rustică te cabana Căpă- 
ţîna. din apropierea Mun- 
celului Mic.

Drum bun şi la reve
dere, Nadia >

DUMITRU PHEONKA,
s a b i n  c e r b u

DIVIZIA B, SERIA A  Ol-a
REZULTATELE ETAPEI: Victoria G. Argeş 

— Vulturii Lugoj 5—1; Arsenal Reşiţa — Petrolul 
Videle 2—1; MINE-RAL Rovinari — Minertd Ani- 

- na 2—1; Unirea Alexandria — Vega Deva 4—1; 
Constr. Craiova —- SM Drăgăneşti 7—0; Minerul 
Mâtăsari — Drobeta Tr. Severin 4—2; UM Timi
şoara— Petrolul Stoina 1—1; Metalul Bocşa — 
Minerul Berbesti 4—1; Petrolul Ţicleni — Meta
lurgistul Sadu 3—2-; ARO Cîmpuiung — Mineral 
Motru 2—0.

C L A SA  1)1 E N T U L
35—12 
49—19 
27—14 
27—14 
30—23. 
27—21 
17—19
24—21
21—18
24—28
21—23
2 3 -3 2

1. ARO Câmpulung M. 17 11 2
2. Minerul Motru 17 Şf 1
3. Vulturii Lugoj 17 10 3
4. Mi*»rul Mâtăsari 17 10 0
5. Drobeta T. Severin 16 9 1
6. Petrolul Stoina 16 9 t
7. MINE-RAL Rovinari 18 0 3
8. Minerul Anina 17 8 1
9. Metalurg. Sadu 16 8 1

10. Petrolul ţicleni 17 8 1
11. Petrolul Videle 17 8 0
12. Metalul Bocşa 17 7 3
13. Vict. C. de Argeş 17 7 2
14. Unirea Alexandria 17 7 2
15. UM Timişoara 17 7 I
16. Minerul Berbeşti |7 7 1
17. Arsenal Reşiţa 17 5 3

18-19. Constr. Univ. Craiova 17 5 2 10
Vega DeVa 17 S 2 10

20. Sp. Muncit. Drăgăneşti 16 3 2 11
ETAPA VIITOARE, 4 decembrie: Petrolul Vi

dele — Vulturii Lugoj; Min. Anina — Arsenal Re
şiţa; Vega Deva — Mine-Ral Rovinari; SM 
neşti — Unirea Alexandria; Drobeta TrjS. —
Craiova; Petrolul Stoina — Min. Mătăsari j 
Berbeşti — UM Timişoara; Metalurg. Sadu — 
Bocşa; Min. Motru — Petrolul ţicleni; Aro 
puhing — Victoria 8. de

22—26
25—31
2 4 -3 6
2 2 -3 6
22—27
22—27
I3-r-47

35 
34 
33
36 
28 
28 
27 
25 
23
23
24 
24 
23 
23 
22 
&  
18 
17 
17 
U

Foto: VIBGIL ONOIU

DIVIZIA C — JUNIORI
Duminică, 27 noiembrie, s-a încheiat turul Cam

pionatului judeţean de fotbal, Divizia C, cu Ur
mătoarele rezultate: ■ ţ

Mineri Certej — Minerul Livezeni 13—1; 
Minerul Bărbăteni — EGCL Călan 3—0 ;
CRR Simeria — Favior drăştie 4—2 ; 
Coostruct. Hunedoara — Mureşul Deva 5—1; 
Victoria ’90 Călan — Metalul Crişcior 9—0; 
Minerul Teliuc — Jiul Petrila 6—1;
Dacia Qrăştie — Haber Haţeg 15—0; , 
Minerul §t. Vulcan — Minerul Ghelari 6—0; 
ASA 'Aurul Brad — Minerul Aninoasa 3—0.

C L A S A ME N T U L
1. Minerul Şt. Vulcan
2. Dacia Orăştie
3. Victoria *90 Călan
4. Minerul Certei
6. Minerul Bărbăteni
6. ASA Aurul Brad
7. Minerul Ghelari
8. CFR Simeria'
9. Minerul livezeni

10. Minerul Aninoasa
11. Mtnertg Teliuc
12. Construct. Hunedoara
13. Favior Orăştie .
IA Jiul Petrila
13. Mureşul Deva
16. EGCL Călan
17. Metalul Crişcior
18. Haber Haţeg

2
3
4
5
7
8 
S 
9

â
17 4 2 11

17
17
17
17
17

9 0 
7 2  
7 1
6 3
7  0

17
17
17
17
17

4 2 11 
4  0 13 
2 2 13

71—  18 
91—  23 
66—  15 
51—  24 
35— 32
42—  46 
47—  50
43—  44  
26—  32  21  
25—  47 21 
31—  45 17 
22—  52 14 
38—137 12 
31—  71

IN CUPA ROMÂNIEI LA FOTBAL:
La 30 noiembrie 1994, ora 13,60, se dispută ja

curile, din CUPA ROMÂNIEI Ia fotbal, după urmă
torul program i ’■

Recolta Rapolt — Favior Orăştie;
Constructorul Hunedoara — ASA Aurul Brad; 
fiul Petrila — Minerul Bărbăteni;
Haber Haţeg — Victoria *90 Călan.

PERIOADA 1—6 DECEMBRIE 1964

BERBEC
Vă veţi ocupă de verificarea unor documente, de 

relaţii eu străinătatea. Religia sau filozofia ar putea 
\ constitui o preocupare. Creşte capacitatea dv organl- 
 ̂zatorică, vă veţi bucura de reuşite.

. TAUR
ţ Necazuri cu partenerul; feriţi-vă de duşmani. Veţi 
l pune la punct o chestiune care ţine de finanţe şi po- 
V sesiuni parteneriale. Veşti de la drum lung. E bine 
i să apelaţi ia credinţă. Va trebui să luptaţi cu capri- 
j eijle unei persoane apropiate.
)' ."'GEMENI '
) Vă va interesa aspectul dv exterior. Vineri, fiind 
> Jună nouă, tot ce începeţi se poate dezvolta armonios, 
l Preocupări de paranormal. Vă ocupaţi de verificarea
/ Hurii'' rirtrtiitvînnfn srnti TMlrin îd PSÎo Aunor documente, veţi pune ia cale o afacere. 

RAC|
J întrevedere amoroasă; e bine să vă purtaţi fru- 
\ nţos spre a evita o dispută. Sâmbătă o zi bună, te 
leare veţi face gospodărie. Deveniţi mal concilianţi,
7 mai predispuşi la dialog.
) LEU
J Vă ocupaţi de casă. Veţi & vineri, pentru copii,
\ un bun pedagog şi profesor. Se resimte lipsa de o- 
idihnă, de randament la locul de muncă. La sfârşitul 
/ perioadei veţi fi iar extenuat» Evitaţi certurile, oco- 
i iiţi persoanele care vă provoacă.
V FECIOARA
i Probleme legate de o clădire ori de un teren.
4  Dorinţă de a schimba reşedinţa. Vă va atrage arta, 
'sportul, dar şi copii» dv. Simţul pedagogic va fi af- 

N1 eentuat. Atenţie, luni. la o explozie nervoasă; e bine 
să fiţi calm. Starea sănătăţii se poate altera şi-i bine' 
şă consumaţi salate de fructe şi legume.

, ■ BALANŢA
. Obţineţi bani; vă duceţi undeva la drum scurt, 

vizitele rămânând la ordinea zilei. Ceea ce începeţi 
sâmbătă va atinge apogeul peste două săptămână.

► Sunt posibile altercaţii in mediul familial. Vă vor 
atrage acţiunile de divertisment 

SCORPION
E posibil să vă simţiţi persecutat. Sensibilitate, 

Înclinaţie de a fade din ţânţar armăsar. E posibil să t 
luaţi sâmbătă o sumă «te bani. dar veţi fi tentaţi să-fa 

i cheltuiţi. Din nou veţi avea de susţinut un test sau 
I un interviu. Relaţiile cu străinătatea sunt destul de | 
ţ încordate.
1 SĂGETĂTOR
? Deveniţi mai puţtn sensibil şi demararea unei 
1 noi activităţi se finalizează. Nu evitaţi sâmbătă o Sn~
 ̂tâlnire cu o persoană avizată in finanţe. Vă preocu
pă familia, vă vedeţi cu rude apropiate, plecaţi la

!un drum scurt. • ••’ri* -.ti'
CAPRICORN s yj

Relaţii încordate cu partenerul ,de viaţă. Nervi, 
i iritaţii. Feriţi-vă de inamicii declaraţi. Momente im- 
1 portante în relaţiile sentimentale. Nu vă pripiţi să 
1 acceptaţi o întâlnire.
{ VĂRSĂTOR

Nu aveţi motive sâ fiţi obsedat de neşansă. Veţi 
ţ începe o nouă activitate, veţi pune mâna pe nişte

Îbani, dar V>r fi şi dispute violente cu partenerii. Ne- 
plâceri legate de acumulărite materiale. ţ  ' . f- fr /  

pjţţTJ c" 3'" 33 '3 [

Vi se vor recunoaşte meritele în public. Veţi fi 
l premiat. Nu-i excitts tat câştig din afaceri. Probleme 
? cu sănătatea. Norocul în dragoste va alterna cu ne- 
} şansa, materială. S-ar putea să vă atragă politica, arta, 
ţ sportul.
1 lei. Tel. 625707, după ora

20. , «932471
•  Vând apartament 3 

camere, parter, zona pie
ţei, posibilităţi privati
zare. Tel, 618712.

(93261J•  Cumpăr talon pentru 
Volkswagen Derbi. Tel. 
069/215057, Sibiu.

(0092314)
•  Monica Brad vinde en 

gri», en detailie, haine 
import Olanda, sortate — 
nesortate. Tel. 650961.

(93216)
•  Vând armă vânătoare 

mixtă, cu lunetă, ceho
slovacă, nouă. Tel. 650961

(93216)
•  Vând magazin demon

tatei din aluminiu, design 
deosebit, unicat. Tg. Jiu, 
str. T. Vladimirescu, - r. 
19. Tel. 053/213589. (93057)

•  Cumpăr urgent apar
tament 2-3 camere, parter, 
cartier Dacia, perimetrul ca/ 
mercial sau zona dispensa
rului. Tel. 622219. (93206)

ţt Vând Lancia Prisma. 
1309 cmc, benzină, 1983, 
neînmatricMlatâ. fără vamă, 
state bună, preţ 2 600 000

•  Vând două televizoa
re noi Sirius, 186 600 lei. 
Sport — 170 600 lei. Tel. 
628748. (93249)

•  Vând orice piese Lan
cia Prisma motor 1600. 
Telefon 614852.

(93241)
•  Vând urgent casă, 

dependinţe şi pământ, sat 
Luncoiu de Sus, poziţie 
foarte avantajoasă. Rela
ţii Lupeni, str. Negoiu, 13.

(93239)
•  Cumpăr talon Audi 

89. Telefon 623109.
(93238)

•  Vând casă dependin
ţe, grajd mare, grădină 
25 ari, sat Bucium. nr. 
32, Haţeg. (93236)

•  Meditez franceză în
cepători, genetică, preţ 
foarte convenabil. Tel. 
622200 (93138)
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Zona cea mai vitregită a oraşului
Mulţi hunedoreni spun 

despre Micro VH că „este 
zona cea mai vitregita a 
oraşului, degradată în timp, 
că este cartierul locuit de 
lumea cea . mal săracă". 
N-am plecat la drum cu 
astfel de idei preconcepu
te. Intenţia a fost să sur
prindem instantanee din 
viaţa acestui cartier măr
ginaş. Şi am pornit. Pri
ma impresie este aceea a 
unui loc unde se începuse . 
cândva ceva, dar unde nu 
se mai întâmplă nimic. 
Strada Trandafirilor arşiţă 
bine. La fel şi strada Vio
rele,. cu excepţia trotuaru
lui. Salubritatea îşi făcea 
datoria; câteva femei sa-, 
lariate măturând partea 
carosabilă. In faţa poştei, 
farmaciei, dispensarului, 
gropile din trotuar reţin 
apa pluvială, iar zonele 
destinate florilor sau- ar
buştilor ornamentali sunt 
pe alocuri pustii. „Este 
grozav că s-a reparat stra
d a li s-a rezolvat ilumina
tul; public — spunea dna 
Bttgenia Neamţu. Toată 
stima pentru ce a făcut 
primăria în acest sens“._ 
Aspectul civic ţine însă 
de toţi trăitorii unui car
tier, ai unui oraş, nu doar 
de primar sau de salaria
ţii serviciului de gospodă
rie comunală. Cu doi ani 
în urmă, un întreprinză
tor a deschis aici o fabri
că de pâine. „De ce in 
Micro VII ?" „Pentru că 
aici am găsit spaţiu". ■— 
spunea cu sinceritate 7 dl 
Cojocaru, patronul firmei 
„Paniro“. Câştigul bun i-a 
permis să reamenajeze spa
ţiul lăsat în paragină al 
fostei creşe a spitalului şi ; 
săs> înfiinţeze aici un ma- 
ga«in alimentar. Ordinea şi 
cueăţenia din jur, gardu- - 
rile refăcute şi vopsite în 
alb-albastru dau o imagi
ne» plăcută, obligând şi 
„vecinii?- fo, efectuarea cu
răţeniei şi menţinerea as

pectului civilizat în faţa 
propriilor case. (Din pă
cate se întâmplă ca rău
voitori să distrugă ceea ce 
au făcut alţii eu trudă, mi
gală şi dragoste de frumos).

„Aici, în Micro VII, nu 
avem căldură şi apă cal
dă de 4 ani" — spunea dl 
Serâfim, locatar în blocul 
22 din strada Trandafiri
lor. Cu toate condiţiile vi
trege din locuinţe, chiar

Prin microcartierul 

hunedorean VII

şi apartamentele părăsite 
şi degradate au fost oeu; 
pate, noii locatari încer
când: să le aducă în stare 
bună, atât cât le-a stat 
în putinţă, că altele de 
unde ? '

A demarat, în sfârşit, lu
crarea de revizii şi repa
raţii a instalaţiei termice 
la Şcoala Generală 9, „ca
re nu s-a făcut din ’73, de 
când funcţionează' şcoala", 
cum preciza conducerea a- 
cesteia. „Interiorul s-a zu
grăvit cu sprijinul părin
ţilor, banii pe acest an de 
la buget — un milion de 
leăt — acoperind doar re
paraţiile instalaţiilor sa
nitare — spunea directo
rul instituţiei, dl prof. E- 
mil Teodorescu. Acum, în 
interior totul este pus la 
punct". Pereţii exteriori în
să dau o imagine sumbră. 
Costul zugrăvelii exterioa
re este mult prea mare 
pentru „buzunarul" şcolii* 
ca să nu mai vorbim de 
cel al părinţilor. „Sunt aici 
familii de condiţie mai să
racă, unele cu copii mulţi 
— explica dna Neamţu, 
director adjunct. Din cei

777 elevi ai şcolii, 175 în
trunesc condiţiile pentru a 
primi bursă, venitul me
diu pe membru de fami
lie fiind foarte mic. Co
piii vin la ore fără caiete 
sau fără cărţi, adesea flă
mânzi, pentru că mulţi pă
rinţi au rămas fără locuri 
de muncă. E greu să lu
crezi cu acei copii de ca
re acasă nu se ocupă ni
meni. Aici trebuie să dăm 
totul, copilul să se aleagă 
cu ceva din clasă, să iu
bească şcoala, profesorul, 
să vină cu plăcere la ore“. 
Am avut revelaţia că a- 
ceşti profesori sunt ade
vărate lumini care împru
mută din strălucirea lor, 
atât cât se poate, locuito
rilor mai mici ori mai mari 
ai cartierului.

...O bătrânică modestă 
intră în magazinul alimen
tar. Solicită peşte. Şi-a a- 
dus pungă de acasă, să 
nu mai dea banii pe una 
nouă. Şi cum a aflat că 
s-a primit lapte şi iaurt, 
se grăbeşte să-şi aducă sti
cle şi borcane la schimb.

...Un ins cam insistent şi 
prea îndrăzneţ pentru acea' 
oră, -(alcoolul, bată-1 focu’), 
mă acostează. îmi cere nici 
mai mult, nici mâi puţin 
de 5000 de lei în schimbul 
divulgării unor „chestii". 
„Ştiu că sunteţi de la...“. 
N-a ghicit, dar nu-1 iau în 
seamă, e ziua-n amiaza 
mare şi, oricum, mai sunt 
oameni pe „stradă.

...E noiembrie şi-i rece. 
Caloriferele sunt şi ele „în
gheţate". Doar câte un ra
diator mai încălzeşte pu
ţin atmosfera. Nu se pe
trece nimic spectaculos. Au 
intrat în obişnuit şi aici 
Vitrinele cu articole sau 
produse sofisticate, mult 
prea scumpe, la care jin
duiesc mai ales; cei mici,’ 
âu intrat în obişnuit până 
şi neajunsurile, răbdarea,- 
speranţa.

ESTERA ŞINA

&> IMAGINE GREU DE
Cum văd locuitorii din Geoagiu 
inactivitatea R. A. „Activitatea" 

din Orăştie
— Bine că aţi venit. Alt

fel veneam noi la „CuvânT 
tul liber". Pentru că aşa 
hu se mai poate. Ne sar 
cetăţenii în cap...

...Aşa a debutat dialogul 
nostru' la.. Primăria din 
Geoagiu, cu dnii ing. Cor
nel Igna, primar, Gligor 
Tfif,. vişepsâinar, sing. Ti- 
tus Toderaş, responsabil cu 
probleme de urbanism şi 
amenajarea teritoriului.
. 3—  Căci, dacă nici gla
sul ziarului nu va fi au
zit la conducerea R.A. „Ac
tivitatea" din Orăştie, nu 
ştim ce ne vom face — 
spunea cu vorba lui do- 
moală dl Cornel Igna. Ce 
fac în comuna Geoagiu es
te bătaie de joc...
: 7- Dle primar, ce spu
neţi e grav...

— E realitatea. Concret: 
locatarii din blocuri rin au 
apă rece, caldă, căldură. 
De ani de zile. Şi, la 
Geoagiu este cea mai 
scumpă apă : 500 lei mc, 
apă taxată, plătită, apă 
care nu există de fapt.

— Acesta este dosarul 
adreselor Primăriei către 
conducerea R.A. „Activita
tea" Orăştie. La nici, una 
dintre sesizările noastre nu 
nc-a răspuns. Nici pe hâr
tie, nici în fapte — conti

nuă dl Gligor Trif. încă o 
adresă le-am trimis astăzi 
cu rugămintea de a ne a- 
juta. Că iarna-i pe noi.

— Eu nu vorbesc din 
birou — intervine dl Ti- 
tus Toderaş. La concret, 
la faţa locului.

împărtăşim ideea. Ple
căm. La poştă, la şcoală, 
la căminul cultural, în u- 
nităţi comerciale, farmacii 
etc. este ca-ri gheţar. Ce 
au scos oamenii din gură 
la adresa celor din condu
cerea R.A. „Activitatea" O- 
răşţie, nu se poate da pu
blicităţii. împreună cu dl 
Titus Toderaş, mergem la, 
hai să-i zicem, centrala 
termică. Lăsăm imaginile 
surprinse de fotoreporterul 
nostru să vorbească. Com
pletăm : cocioabă părăsită, 
instalaţii defecte, neîntre
ţinute, geamuri sparte... Nu 
gram de combustibil, ro
binete care curg, haos, uşi 
căzute din ţâţâni, deban
dadă, mormane de praf de 
cărbune, nimic din ceea ce 
se cheamă pregătiri pen
tru iarna care a sosit...

Locatarii din blocurile 
din jur află că suntem de 
la ziar. „Plătim apă rece, 
apă caldă, căldură, care 
nu sunt. O adevărată bă
taie de joc. Ajutaţi-ne,

domnilor de la ziar, că al
ţii au uitat de noi. Cei de 
la, R,A- „Activitatea" Orăş
tie ştiu numai să ne în
caseze bănii..." ■

...O imagine greu de re
dat poartă despre dum
neavoastră, stimaţi domni 
de la R.A. „Activitatea" — 
Orăştie,, oamenii din Geoa
giu. Mergeţi în, mijlocul 
lor, altfel nu vedem cum o 
amelioraţi'.

j De luat j
! în seamă!
| Exprimând gânduri I 
» ale unor oameni din-*
I tr-o categorie defavo- I 
* rizată, dl P. Ştefan, «

I pensionar din Deva, nu | 
găseşte nici un fel de J 

| explicaţie la faptul că, >
I în Ioc să scadă, cum t  
* promite Guvernul, une- J 
| le preţuri la produsele | 
■« agroalimentare de stric- *

Ită necesitate tot cresc I 
a fără nici un fel de *

> justificare. Ca să argu- I 
I menteze, a adus în dis- J 
[ cuţie şi căzui cu păi- >
I nea. DI P.Ş. consideră I 
• că nu există nici un *
I temei, deşi înţelege ac- |
J ţiunea economiei de pia- >
| ţă, ca preţul la pâinea I 
J de 700' gr să fie de 550 , 
j lei, în vreme ce, spre t 
I exemplu, cea oferită de *
' o firmă din Rapolt, cos- j 
| tul este de 600 lei ki- I 
% logramul. Când se re- *
I simte un gol în apro- |
J vizionare, o altă firmă .

I particulară ridică auto- I 
mat preţul cu 100 de j 

' Iei Ia fiecare pâine. Es- j 
* te greu de înţeles cum I 
« se mişcă aşa de rapid,.
I costurile. |
î Un alt subiect adus'
1 în discuţie este şi cel |
J al găsirii unor facili- .

I tăţi pgntru pensionari I 
la; transportul în co- J 
* mun, cum se întâmplă j 

I m ulte judeţe. Desigur, I 
. fiecare firmă vrea să J 
| câştige, să, fie rentaW- J 
; lă. Dar pensionarilor; nu -

(le dă mâna să piăteas- I 
că bileţele aşa scumpe ;

[ cum sunt acum, mai a- | , 
I Ies când este vorba: să ‘
* se deplaseze la distanţe j 
I măi mari pentru a-şi lu-1 
* era pământul ce li s-a '

(dat în piopră late ■ în |
_ alte local'taţi. Cum- în •> 
j. perioadele de vârf 'de 1 
l lucrări trebuie să facă |
J deplasări zilnice, este |
I imposibil să suporte din *
« pensiile; mărunte-ce le J 
1 au costul acestor călâ- |
. torii pe care in nici un »

»caz nu le fac de plă- I 
cere, ci tot împinşi de ,

|  nevoi. 1

I Asemenea gânduri ce J 
* exprimă dureri şi firă- j 
|  mântări de luat in sea- i 
» mă, dar rămase, deO- *
| camdată, fără răspuns, |
J poate vor constitui şu- »
| biecte de' reflecţie şi de I 
I măsuri în consecinţă ;
' din partea diriguitorilor 1 

I sectoarelor vizite. (N.T.) I

A ţi fo s t în  a u d ie n ţă  
la  re d a c ţie

Dl Ionel Firoanda din Gurasada a venit recent la 
redacţia ziarului nostru cu două probleme. întrucât 
acestea sunt de interes larg şi se pot întâlni în multe 
localităţi ale judeţului nostru, le prezentăm, propu
nând şi căile de soluţionare a lor.

Prima este încadrarea terenului în gradul de fer
tilitate. Comuna Gurasada, în întregime, este înca
drată în gradul III de fertilitate. Deci, pentru un 
hectar de teren în satele Boiu de Sus sau Boiu de 
Jos un cetăţean plăteşte acelaşi impozit ca şi cel ee 
are un hectar de teren în lunca Mureşului. Ceea ce 
nu prea este în regulă.

A doua se referă tot la satele de munte. Aici, 
de-a lungul anilor, suprafaţa agricolă s'-a diminuat ; 
mereu, deoarece pădurea s-a extins continuu. Astfel V 
că un om, de pilot, figurează în registrul agricol eu 
opt hectare, dar foloseşte, de fapt, 5-6 ha- Impozit 
agricol plăteşte însă pentru 8 ha.

Şi acum iată ÎS? 'soluţii propunem. In ce priveşte 
prima problemă, credem că trebuie să se apeleze la 
serviciile Qficiului Judeţean de Studii Pedologice şi 
Agrochimice din Deva, singura instituţie în drept să 
stabilească gradul de fertilitate a pământului. In cea 
de a doua, credem că ţreBuie apelat la un specialist, , 
la un ţopometrist deci,"rare-r contra plată, evident — 
să efectueze o nouă măsurare a pământului şi să În
tocmească hărţi noi, cu situaţia actuală a terenului 
agricol şi care să fie apoi supuse spre aprobare fo
rurilor judeţene de resort.

\ f„ TRAIAN BONDOR

Ce mai fac recidiviştiî ?

Gh.I. NEGREA —  —  » —  .  —  ,

întrebarea din titlu nu 
am pus-o în van. Mai 
toată lumea ştie că în ul
timii ani am avut parte 
de' o recrudescenţă greu 
de comparat a fenomenu
lui infracţional. Dş aici, 
firesc, şi un număr mare 
de recidîvişti. Iar ce fac 
ei după executarea pedep
sei nu ar trebui să ne fie 
indiferent: Dimpotrivă. A- 
tât din poziţia cetăţeanului, 
cât mai ales a unor insti
tuţii cu oarecare posibili- 

-tăţi in a face ceva. pentru 
integrarea lor Intr-o via
ţă socială normală. Că se 
mai mişcă ceva pe ici pe 
colo, este; adevărat, în rest 
însă... Dacă -sunt şi alte 
păreri, le aşteptăm. Cu ar
gumente.

Din câte ştim noi, din
tre cei care aU încălcat-le
gea şi au fost cottdanpţaţi, 
doar o mică parte au ju
decat la adevărata valoare 
libertatea. Iată de ce, as
tăzi, ne vom ocupa de cei 
mai mulţi — recidiviştii. 
Şi fac multe, unii dintre 
ei fapte deosebit de grave.

Ioan Korjcze, zis „Bori- 
co", din Hunedoăra, are 
34 de ani. Condamnat a 
mai fost, -O ocupaţie stabi
lă nu ş-a ostemt să-şi gă
sească. A făcut însă alt
ceva. într-o seară, pe o 
stradă din Hunedoara a 
acostat o' minoră de 1& ani. 
A forţat-o să. meargă în
tr-o magazie părăsită^ un
de a violat-o. S-a ales cu 
o nouă condamnare.

Un cioban de 30 de ani 
de la Ulieş, comuha Gurav

sada, Cornel Guţan, a mai 
fost condamnat şi el. La 
un moment dat apar ne
înţelegeri de familie. Are 
altercaţii cu Ştefan Crîz- 
nic din Pane. II ia pe om 
la bătaie. Cu. pumnii la 
început. Pune apoi mâna 
pe topor şi... Ştefan va fi 
salvat Ia Spitalul Judeţean 
Deva, unde este transpor
tat în comă.

Elev, ci. a XIT-a, la un 
liceu industrial- din Petro
şani. De loc din Pui. Con
damnare la activ.; Cercetat 
de .şeful de post din co
mună pentru comiterea u- 
nor furturi. O zi de sâm-- 
bătă. Seara. în jurul orei 
22. Elevul loveşte poliţis
tul I Ce urmează:?

Avea o armă de vână
toare pe care o deţinea- 

; ilegal.- Lâ Hăţăgel* unde şi 
locuia, A căutat veumpără- 
tor. • L-a găsit „pe. Marcel 
Tisea, patron 6 . ..Intim* 
Haţeg. Arma a«fpsţ recu-' 
perată de poliţe- din ma-, 
gazia de mârfuri. a dlui 
patron. Numrite recidivis
tului? GHefflşghe Iorgoni,

Nici feliile nu rămân 
mai prejos. Acţionează 
chiar la' lumina soarelui.: 
Mariusă ; MMru din Deva 
este una dintre ele. Este. 
în cârdăşie eu ŞtofafriCăl- 
dăraş, tot din Deva.. Ora; 
16, în apropierea localului 
„Carul cu bere". Cuplul 
puşcăriaşilor atacă un ce-, 
tăţeari-pe care îl uşurează: 
de 90600 de lei.

Piaţa din Petroşani. Lu
me multă. Dar şi poliţişti. 
Undeva, Adalbert Borza; 
vindea ţigări şi alte bu
nuri. Documente de pro
venienţă ? De unde? S-a 
constatat mai apoi că toa
te veneau de la o firmă 
privată din Deva, pe care 
Borza o spărsese cu puţi
nă vreme în urmă. Din pe
nitenciar scăpase doar de 
câteva zile. A fost obligat 
să facă drumul înapoi.

VALENTIN NEAGU

„Aşa arată „Centrala 
termică" din. Geoagiu, 
stimaţi domni din con
ducerea R.A. ’ „Activita
tea" Orăştie. Dacă n-aţi 
văzut-o de mult, v-o pre
zentăm noi.
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F E M I N A
„Deva" Complexitatea 

unui... complex
•  Deşi un domeniu cu 

servicii destinate mai 
mult bărbaţilor,, majori
tatea personalului o for
mează femeile.

o Toate activităţile din 
complex sunt conduse şi 
gestionate de femei.

o Răspundere materia
lă, preocupare pentru a- 
tragerea clientelei, un 
program de lucru mai 
deosebit la care se adau
gă obligaţiile de' şoţii şi 
mame'— iată coordonate
le muncii acestor femei.

PONDEREA O DEŢINE HOTELUL
Complexul „Deva” intra St compor •>,;« S.C Ă.î. 

-,,Sarmis“ S.A. (fostul OJT). La rândul său, comple
xul' arc mai multe activităţi: hotel, restaurant, cra
mă, braserie, bar (fost „Femina"), magazin „Com- 
tiin“, coafură, frizerie, cosmetieă, centrală telefonică, 
pălâtorie înire - estea, po: îerea o deţine ar1 n  

tea hotelieră, nu doar ca spaţiu, ci şi ca volum de 
realizări.

— Gradul de ocupare este bun — spunea dna 
Cornelia Lazăr, administrator ul hotelului. Pentru că 
avem condiţii deosebite de încălzire,, apă caldă în per
manenţă. Dispunem de 122 de camere, două aparta
mente şi o garsonieră confortabile, de o sală de pro
tocol eare poate fi închiriată pentru diverse acţiuni. 
Fiind hotel de „două stele“, la noi se cazează atât 
români aflaţi în delegaţie, cât şi mulţi străini. Intre 
aceştia din urmă, unii sunt clienţi permanenţi şi pen
tru că avem în centrală un post telefonie internaţio
nal, la care. se poate vorbi îrv străinătate, pe bază 
le t-r‘~î t I s copţii st efectuează '  • • •! d« iaJU
tă, iar camerele destinate lor sunt deservite de cele 
mai bune cameriste.

’ Aro mai reţinut că acum activitatea merge, foarte 
bin De altfel , t . x-rioad cart > * p r sur 
clienţi este cea a sărbătorilor de iarnă, când lumea 
preforă să «tea pe-aeasă. Că activitatea este bună o 
dovedesc şi câştigurile celor 25 de lucrători (între ca
re 20 de*femei), care,” cu excepţia unei singure luni, 
au depăşit procentul de sută la sută. Cu toate aces

te realizări, exigenţa poniru ambianţă şi curăţenie 
rămâne la cote ridicate, aşa cum stă-bine unui co
lectiv de femei. Meticulozitatea, grija pentru frumos 
merg până acolo încât frunzele plantelor decorative 
sunt şterse cu bere pentru a dobândi luciu şi stră
lucire.

N-am vrea să se creadă că activitatea în hotelul 
„Deva" nu mai suportă îmbunătăţiri. Din discuţii am 
observat chiar receptivitatea lâ anumite sugestii, cum 
ar fi includerea în tariful de cazare a micului dejun, 
ca şî asigurarea unor servicii în cameră, pe bază de 
comandă, în timpul nopţii. Deocamdată împărţirea pe 
activităţi şi gestiuni se pare că'împiedică realizarea 
acestor îmbunătăţiri.

MERGE BINIŞOR . . . “
Afirmaţia aparţine dnei Dorina Meda, gestionara 

restaurantului. Ne-a mai mărturisit că îşi iau salarii
le, că tratează în mod egal toţi clienţii, fiecare nun
tă ori petrecere organizată aici constituind un ade
vărat examen pentru colectivul format din 14'femei 
şi un bărbat. Aflându-ne în postul Crăciunului, nunţi 
nu se mai -fac, aşa că vânzările sunt mai mici, dife
rind de la o zi la alta. Trebuie precizat că „preţuri
le nu sunt mari, mai ales la băuturi". Ne am interesat 
de specialitatea casei şi am aflat că este „Cotlet a la 
Deva", (Din păcate, reţeta n-am obţinut-p .pentru 
cititoarele noastre).

,.COMTIM“ — O ACTIVITATE 
MAI NOUĂ

Magazinul s-a deschis în februarie a.c. în locul 
fostei cof: rii Prima impres ' este iceea a unu eo 
nerţ a' . marfă multă, *' crvificată - -nu
respunzător. Dna Mioara Axinte, ocupată cu recep- 
ţionarea mărfii cu care abia ajunsese în noaptea  ̂
precedentă, spunea într-o scurtă pauză că, lunar, * 
/ânzărili sc ridică 1 60 t •mii p.n i- * narfu

aduce de la Timişoara sau Arad (unde-i mai ieftină), 
de 2—3 ori pe săptămână. In primul rând atenţie 
mare se acordă calităţii, dar sunt produse şi pentru 
cei cu bani mai puţini. Lucrează aici zece femei.

„DACĂ AR AVEA OAMENII BANI..“
...  „...ar putea merge şi mai bine vânzările la brase
rie": — era de părere dna Clara Ungur, care, îm
preună cu cele cinei salariate din subordine, o de- 
Serveşte. Uu alt element care-i intimidează pe clienţi 
se pâre că este... ambianţa, mulţi crezând că aici

berea ar putea fi mai scumpă. (Tn rea li ţaţe — ni 
s-a spus — lucrurile nu stau aşa). Grija pentru as
pect şi igienă continuă totuşi, făcându-se chiar în 
această perioadă zugrăvirea pentru iarnă.

CRAMA LA... DEVA
„Cum în municipiu până acum nu aveam unitate 

tip „Cramă", la barul „Disco“ tocmai era în amena
jare un spaţiu unde localnicii pot servi pastramă şi 
vin. Fiind program de noapte, aici se poate dansa, 
trecere având mai ales băuturile şi mai puţin mân
carea" — aprecia dna Lucia Duca, responsabilă. Os- 
pătarele şi barmanele trebuie să ştie să se poarte şi 
cu cei care au luat un pahar în plus, să aibă nervi 
să-i suporte. Şi se pare că ştiu.

A FOST CÂNDVA.—
...un bar „Eemina". Bar mai este şi acum. Dar â 

devenit mixt. Chiar şi aşa, clienţi nu prea are. Am 
auzit adesea femei lamentându-se că nu există în 
oraş un loc unde să se simtă în siguranţă. Deşi nu 
se mai numeşte „Femina", acest bar poate fi un re
fugiu pentru oricare femeie.

NUMAI PENTRU NOI, FEMEILE .
Dacă cele prezentate până acum sunt destinate 

mai ales bărbaţilor, serviciile de coafură şi cosmeti
că sunt pentru femei. La coafură nu erau cliente, 
dna Marta Cibian spunând că, o dată cu încetarea 
nunţilor, s-a intrat într-un sezon „mort". Am in
sistat să ne spună, pentru cititoare, ce e la modă în 
materie de coafură. „Tn general, se poartă tunsorile 
scurte, drepte, la tinere permanentul îri spirală* iar 
ca vopsit roşcatul şi blondul natural". în schimb, la 
cosmetică erau două pliente, aici lucrându-se pe ba
ză de planificare. De la dna Nelia Danciu, cosmeti- 
ciană, am aflat că, după ce s-a purtat machiajul în 
tonuri de galben, acum modern va fi bordo cu crem. 
Poate nu toate vom respecta moda vopsitului, dar 
n-ar strica să respectăm sfatul cosmeticienei de a 
avea mai multă grijă de tenul nostru, mai ales în 
această perioadă rece.

Există uri specific al fiecăreia dintre activităţile 
prezentate. Insă aşezarea în acelaşi complex n-a fost 
întâmplătoare, un turist apelând riu doar la un sin
gur serviciu. De aceea se impune ca o necesitate să 
existe unitate în diversitate.

VIORICA ROMAN, 
ESTERA..SINA

W M O I
m m i

4  ŞOMERI

Numărul pers anelor a- 
flate în , evidenţa oficiilor 
de: specialitate* la nivelul 
'judeţului Hunedoara, care - 
riii au un loc. de muncă şi 
care - beneficiază de pre- • 
vederile, legii, însumează un 
total, de 15 267, din care 
10 714 femei. ••

FARA PROTECŢIA 
LEGII.

Dacă ,15-267 persoane be
neficiază de ţţn-şjuhaţlafi* 
nes ,̂ potrivit prevederilor 
legii, numărul celor aflaţi. 
In căutarea unui loc de 
muncă ce nu întrunesc 
condiţiile pentru ajutorul 
de şomaj sau alocaţie de 
sprijin se cifrează la 12 247

#  ŞCOLARIZĂRI
Persoanele şcolarizate în

meseriile de tâmplar, zi
dar, croitor, ospătar, secre- 
tar-dactilograf şi tricoteur, 
de către Oficiul de Forţă 
de Muncă şi Şomaj Hune
doara, până în noiembrie 
a.c.,' se ridică la 283 de 
persoane, între care 201 
sub 25 de ani.

4  DIVORŢURI :
In . acest an, până in 

rezent la Judecătoria De
va s-au înregistrat 474 ac
ţiuni de divorţ.

4 '  COPII „FARA 
PĂRINŢI*

Din totalul divorţurilor 
ntroduse k Judecătoria 

Municipiului Deva, în 254 
• > . . i ‘ i -
vor rămâne „fără unul din , 
părinţi".

4  PEDEPSE 
CORECŢIONALE

Anul 1094 consemnează 
până în luna octombrie, la 
nivelul municipiului Deva 
şi împrejurim 50 de si
tuării când tineri'sub 18

ani au săvârşit diverse a- 
bateri, fiind condamnaţi cu . 
sentinţe definitive. Din a- 
cest total,- 47 au fost con- 
-Ju'» >aţi la ini ”i t  doi
trimişi la . şcolile speciale 
de reeducare, iar unul in- 
ternat în. centrul medical .. 
educativ. '

-4'. AJUTOR DE ''
' - INTEGRARE 

PROFESIONALA 
Potrivit legislaţiei actua

le, în 1994 (până in pre- - 
zent), 1783 de persoane au 
primit ajutor de -integrare 
profesională;' între care 108 
sunt absolvenţi cu, studii 
superioare.

4 RECALIFICĂRI 
Din promoţia 19941 — -

absolvenţi cu studii medn 
—‘ îi\ baza ordonanţei 32/ 
94, au fost calificaţi sau 
re .* .'îi. iţ 1.50 de meri c 
ău fos. încadraţi la RAH 
P: tresani

S U F E R I N T A
Când întâlneşti privirea 

lor umilă. 
Şi-o mână tremurândă 

îţi întind, 
Le dai un ban, pătruns 

de milă,
Iar ei iţi mulţumesc

plângând. 
Ei sunt ce» goi, fără- 

adăpost,
Sunt ctei pe care şoarta-i 

prigoneşte, 
Rătăcitori !**•*»»

fără rost, 
O lume oireagă fi

disprejţŝ şte. 
Singurătatea-i. tristă şi 

« frt-a.
£( /of*- fi'-icea i

apasă,
Căci lor nu le zâmbeşte 

nimenea, 
Tar inima din piept le 

este arsă. 
Voi, care staţi în - -  . 

scaunul
Şi cărora destinul v?a

zâmbit.
Gândiţi <,« «S ir.

prafcr stsăiît. 
Sunt mulţi cei care

ir, estură -de fr ig
EMIL PERTA

. .ANTON ' SOCACIU — DEVA: 
(concur-aii foto cu premii).

„Copilărie fără

CUGETARE DE TOAMNĂ
Frunze, minuni neştiutoare ale firii, care-şi jert

fesc'pământului lacrimi de aur ori foc.
Vântul, călău ce adbce ca ofrande carului nevi

novate apăsări gingaşe eie lumii.
F'Oaiu comoară de înduioşare a norilor albi |-er 

le *.*•'« Jte pe iarbă de galben.
Gândul, pribeag amar al vremurilor blonde, prin 

boabele clj struguri pârguite.
Aerul, rătăcitor al-mării din fantasme cu reci 

înfiorări pe un imens: de vise.
Râul, dezlănţuit oracol de, nebune valuri ce-n 

vaiete fug mândru de vr.eo soartă. -
Copacul, un despot de fantastic împietrit pe so

clul care geme-n necuprinsuri.
. Amintirile, privegheate podoabe ale inimii, tran
dafirii degete ce-ţi cuprind gândirea, transformându-se 
apoi în uitate bijuterii din coroana trecutului.

Amorţirea, copleşitor val de surâsuri ce se a- 
prind în jerbe lucitoare ca să se stingă în vreo mâ
nă veştejită de cenuşă.

Omul, zburător spre idealul durerii pierdute a 
toamnei, nemuritor al sufletului cu iubire preamărită.

ROXANA SICOE-TIREA 
elevă, clasa a VII-a

ii

In iunie 1982, John cu 
ajutorul unor invitaţi în
registra iză srirna compozi 
ţie intitulată Runaway. 
Printre invitaţi la munca 
de studio, participă Tim 
Pierce, Roy Bittan, Fran- 

kie LaRocka şi Huey McDo
nald. Proiectul primeşte 
numele de AII Star Revi- 
val Bând, piesa Runaway 
fiind inclusă pe o compi-

baum, ce devine keyboard- 
istul -grupului. Al doilea 
racolat a fost Alee Johrt 
Such (născut la 14.05.57), 
care - avea o vastă expe
rienţă muzicală, fiind bass- 
ist în grupul Phantom Ol 
The Opera, cu uri reper
toriu variat- de la Jiişias - 
Priest, Led :Zeppeliri ■M  
Joucney. Alee d aduae bt 
grup pe bateri Mi 'Sv<-Ks*

M U S IC  B O X

BON J 0 V I ( I I)

laţie ce uprindea numele 
no din New York. Apoi 
acest grup ; concertat Iii 
diferite cluburi din New 
York, remarcându-se cu 
fiecare nou- show. Consi
derată ca o mare surpriză,

: piesa Runaway a început- 
fie difuzată pe posturile - 
independente de radio dîn 
New York, ajungând în 
scurt timp un şlagăr lo
cal. Apoi :i fost preluată 
şi difuzată de Dj de la 
posturile de radio din De- 
troit, Tampa şi Mineapo- 
lis (în acea perioadă LA 
şi Seattle nu erau încă cen
tre ale mişcării rock ame
ricane). Pe coasta de.- est, 
mişcarea rock abia, se în
chega, de aceea a fost o 
mare surpriză ca un tânăr 

, fără un contract la o ca
să de discuri şi care nu 
avea încă nici o formaţie 
stabilă, să devină rapid ve
deta revistelor de specia
litate. John şi-a dat seama 
că o carieră solo nu pu
tea continua astfel şi de 
aceea, în plină glorie, se 
întoarce la New Jersey 
pentru a-şi forma 6 trupă. 
Primul pc care îl atrage 
în proiectul său este Ve
chiul prieten Davici lîash-

res (născut la 7.X.53). De. 
origine cubanez, Torres a 
ântat n grupul Frankie 

& . The Knockouts, având 
numeroase- turnee la ac- 
tiv, participând t». 
cian de studio la nume- 
• roaseJiţkregistrăfi, fiind cel 
jenai experimentat muzioâo 
din proiectul lui John. Ul
timul. venit în grup este 
chitaristul Richie Sambora 
(născut.la II. VII. ’6«). A- 
cesta era compozitor pen-1 
tru reelame radfo, un chi
tarist veteran în cluburile 
de pe coasta de est, care 
a cântat cu Alee în gru
pul The Message cu care 
a înregistrat un EP. < ;

In martie ’83, John a-’ 
vea deja nu numai un ra- 
dio-hit ci şi o trupă la ca
re visa de mult. John îşi 
schimbă numele în Jon Bon 
Jovi, un nume mai en-, 
glez, iar formaţia primeş
te titlul de Bon Jovi. E- 
rau mai cunoscuţi decât 
Pat Benatar, fiind curtaţi 
de 11 case de discuri, deşi 
nu aveau încă nici un con
tract semnat. Primul Ier
turneu în cluburi a retu- : * ■ „
sat prezentarea scenica S 
trupei (Va urma)

HOIUA* SEBEŞAN



După -cum cititorii noş
tri cunosc — la această 
rubrică am mai abordat 
subiectul — S.U.A. au 
denunţat unilateral moni
torizarea vânzărilor de 
arme către musulmanii 
bosniâci. S-a spus atunci, 
Intre altele, că faptul va 
echilibra situaţia din zo
nă şi se va ajunge la 
pace. Se pare însă că lu
crurile mu decurg în a- 
cest.sens, dimpotrivă, lup
tele s-au intensificat fă
când noi victime nu nu
mai in rândul militarilor

1
1 
I

părţile beligerante din f  
Bosnia — şi mereu ace- 1 
eaşi — se pare că nu va I 
rezolva conflictul care, 3  
după abapdonul american I 
al controlului livrărilor I 
dc arme către musulmani, |  
s-a extins. Faptul n-a I 
trecut neobservat. Iar cei § 
care n-au fost de acord I 
cu încetarea monitorizării I 
din partea americană ■  
Franţa, Anglia, dar mai fl 
ales Rusia — îşi ridică 1 
glasul pentru încetarea I 
intervenţil&r şeriene I  
NATO şi rezolvarea con- I

JUBA M ANT

părţilor aflate In con
i c i ,  ci şi in rândul ci
vililor. . Enclava Bihac,

; sub protecţia ONU, 
ce a fost cucerită 

musulmane, în
tărite cu armament mai 
ales prin filiera croată, 
a fost recucerită de for
ţele sârbeşti. Luptele se 
tiau .acum în oraşul Bi
hac -fi se pare că acesta 
nu va rezista mult.

Si tuaţia se complică pe 
«t ce trece. Nici vorbă de 
pace t Ceea ce ni se pa
re anormal este făptui 
că în luptele dintre cele 
două părţi musulma
nă fi sârbească — inter
vin forţe străine din a- 
fară. Când s-a văzut 
Strâns cu uşa, guvernul 
musulman de la Saraievo 
a cerut intervenţia for
ţei aeriene a NATO, ca
re să oprească înaintarea 
Sârbească. .Şi, la cererea 
ONU avioane dc luptă 
•NAT© de la bazele din 
Italia au lansat atacuri 
asupra forţelor sârbeşti. 
Numai că înaintarea a- 
cestora n-a putut fi o- 
prită.

Din nou se fac auzite 
cereri din partea musul
manilor pentru efectua
rea altor raiduri aeriene 
împotriva forţelor sâr
beşti. Şi, probabil, * j»- 
NATO Şi va trinjite di# 
nou avioanele penţrtt â-i 
pedepsi pe sârbii care nu 
vor nicidecum să se o- 
prească la ordinul mai 
murilor lumii.

Intervenţia NATO în 
favoarea uneia dintre

ilictului pe cale paşni-1 
că. Astfel, de curând, Ru- a 
sia s-a arătat „serios în- § 
grijorată" din pauza ui- a 
tinuţlor raiduri aeriene f  
împotriva sârbilor bos- |  
rtiaci şi că este «emul- |  
ţumită că se încearcă se* J 
luţionarea conflictului 1 
bosniac doar prin folosi-J 
rea forţei. Huria este, den 
asemene îngrijorată că |  
doar o singură parte din ■  
cete aflate in conflict In |  
Bosnia —• partea musul- - 
mană — este sprijinită. 
Mai mult chiar, Camera ■  
inferioară a parlamenta- R: 
lui rus a cerut preşe'din- * 
telui Boris Elţîn să foJo- |  
seaseă toate mijloacele |  
politice pentru a pune ca- I 

- păt imi xtiunif militare T 
din exterior în fosta Iu- I 
goslavie. I

Restabilirii păcii în I 
Bosnia i-a fost consacra- fl 
tă şi foarte recenta vizi- I  
tă la Belgrad a ministru- I 
lui de externe rus, An- ■  
drei Kbzârev. 1

Va reuşi Rusia să- de- * 
termine oprirea raiduri- I  
lor aeriene asupra forţe- ■  
lor sârbeşti din Bosnia ? I 
Rămâne ®e văzut. în ori- * 
ce caz, extinderea con-1 
fUcUilui bosniac nu aduce * 
Uilfnai inigedie în mijlo- 1 
eul poporului bosniac, dar ■

. fi îngrijorarea popoarelor I 
din jur, inclusiv a popo- ;■ 

Vului noStnf. Extinderea I 
conflictului şi intervenţia j  
străină toţ mai activă! 
n-ar aduce decât neno-i 
rociri. ]  ■

Pentru noul contingent de 
ostaşi din cadrul Ministe
rului Apărării Naţionale şi 
Ministerului de Interne, ziua 
de sâmbătă, 26 noiembrie 
a.c,, va rămâne de neuitat. 
Este ziua în care el âu 
jurat credinţă faţă de ţa
ră şi popor. O parte din 
momentele mai semnifica
tive le-am surprins în câ
teva unităţi din judeţ..

+  Ca de fiecare dată, 
pentru jandarmii de la o- 
răştie, depunerea jurămân
tului militar a constituit 
o adevărată sărbătoare. O 
sărbătoare de suflet pen
tru toţi cei prezenţi, dar 
mai ales pentru tinerii os
taşi care au jurat sub dra
pel să slujească fără pre
get patria şi poporul.

Alături de un mare nu
măr de părinţi, rude, prie
teni şi cunoştinţe, au fost 
de faţă reprezentanţi ai u- 
nor instituţii judeţene şi 
locale, senatori şi deputaţi, 
comandanţi din eşaloanele 
superioare. Pentru prima 
oară la o asemenea festi
vitate a participat şi un 
grup de copii de la Casa 

. de copii, unitate şcolară a- 
flată sub patronajul Cen
trului de instrucţie 'jan
darmi Orăştie.

♦  Moment deosebit şi 
în viaţa tinerilor vânători 
de munte de la Brad. Şi
aici, depunerea jurământu
lui solemn faţă de patrie 
şi popor s-a constituit lo- 
tr-un eveniment de excep. 
ţie, la care au participiu, 
alături de cei dragi mili-

Orăştie — depunerea jurământului militar al celui mai tânăr contingent 
' de jandarmi.

tarilor, cadre cu funcţii de 
răspundere din administra
ţia judeţeană fi locală, con
ducători ăi unităţilor eco
nomice brâdene, în înche
iere, am mai consemnat 
un spectacol susţinut de 
către ansamblul folcloric al 
Casei de cultură din Brad, 
precum şi de formaţia cul
tural-a rtistică a unităţii
militare din localitate.

+  Ziua de sâmbătă a 
reprezentat un moment a- 
parte şi pentru proaspeţii 
oştiri din UM. 01719 De
va. La depunerea jurămân
tului de credinţă s-a rş-

CENTRUL MILITAR 
JUDEŢEAN HUNEDOARA

C O M U N I C A T

Reiat importanţa deosebi
tă pe care a avut-o şi o a- 
re armate în apărarea in
dependenţei şi suveranită
ţii naţionale. Tot aici, au 
depus jurământul militari 
din cadrul Grupului de 
pompieri al judeţului Hu
nedoara- Momentul de su
flet din viaţa ostăşească 
a fost marâăt deopotrivă 
de numeroşi părinţi şi 
de personalităţi ale vie
ţii sociale şi politice ale 
judeţului nostru.

Au consemnat 
VALENTIN NE AGII, 
CORNEL POENAR

3 TV DEVA
MIERCURI,
30. XL 1994

15,00 Video text t pre
ţurile la Breşa de Măr
furi Timişoara ş  Mica 
publicitate; 17/00 Ob
servator ; t*J» PULS: ju
deţul Hunedoara In re. 
laţltle internaţionale (r); 
19.30 Film artistic. „Toa
te mi se întâmplă numai 
mie**; RyM Wfrldnet .- 
„Cel mal puternic en  
:îKla» V

Gh. PAVEL

Centrul Militar Judeţean Hunedoara a execuţi. 
In perioada 03.10. — 94. tl. 1994, operaţiunea de re- 

. cruţare a tinerilor din contingentul 1975 şi elevilor 
î din ultimul an de liceu, născuţi în anii 1976—1977.
|  Mulţumim Prefecturii Judeţului Huneddara, Con- 
( siliului judeţean, Direcţiei -Sanitare, Inspectoratului 
/■de priiţie al judeţului Hunedoara şi primăriilor mu- 
I nlcipiilor Deva fi Hunedoara, oraşelor Brad yi Orăş- 
\  tie pentru sprijinul acordat.
i  In perioada 12—30.12.1994, ia Centrul Militar Ju- 
> deţean Hunedoara se execută operaţiunea de Sncor- 
S porare a recruţilor din contingentul 1975 şi mai vechi- 
i Ii rugăm pe tinerii care au primit ordin de che- 
 ̂mare să* se prezinte ia dafa. ora şi locui prevăzut în

I întrucât notificarea UAGCL Deva cu privire la 
’ majorarea, de la 1 ianuarie 1999, a tarifelor pentru 
I prestaţii de gospodărie comunală, publicată tn clarul 
• nostru de marţi. 22 noiembrie, a născut Unele nelă- 
I muriri, facem următoarea precizare:
J Vor. suferi majorări în medie cu 40 la sută 
| tarifele pentru prestaţiile de gospodărie comu- 
î nală şi locativă aplicate poputoţiei şi agenţilor 
| economici.
» Nu vor fi majorate la populaţie tarifele 
| la încălzire centrală, iar în tariful pentru apă 
j caldă menajeră costul energiei termice rămâne 
I neschimbat.
I Agenţii economici vor plăti tarife majora- 
J te şi la aceste prestaţii.

ordinul de chemare. TELEFONUL MUT.,

I
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Filiala Electrocenirale Deva
C O M U N IC A

Referitor la articolul apărut în ziarul „Cuvântul 
liberv, nr. 1254, din data de vineri, 11 noiembrie 1994, 
ia rubrica Tribuna „Cuvântului liber’*, privitor la 
unii salariaţi ai unităţii noastre care desfăşoară acti
vitate de „taximetrist**, vă comunicăm următoarele: 

Conducerea unităţii cunoaşte faptul că un număr 
de 4 salariaţi ai F.E. Deva exercită fu regim de pres
tare servicii activitatea de taximetrist. Am analizat 
acest aspect în Comitetul director atât in anul 1993 
cât şi în anul 1994. în vederea aplicării In «nod co
rect a prevederilor art. 3.4.3. litera din Contrac
tul colectiv de muncă al RENEL din anul 1993 şi 
1991 care prevede:

„Situaţiile în care contractul individual de mun
că poate înceta din iniţiativa unităţii sunţ:

m) salariatul este patron, asociat sau colaborator 
permanent al unei forme private, situaţie incompa
tibilă cu calitatea de salariat UENEL“.

In acest sens, s-a solicitat la „Camera de Comerţ 
şi Industrie a Judeţului Hunedoara — Oficiu! Regis
trului. Comerţului1* precizări referitor la statutul aces

tor salariaţi. Ni s-au comunicat de către această Insti
tuţie adeverinţe din care rezultă că respectivii anga
jaţi nu fac parte ca âsociaţi sau administratori din 
nici o societate comercială cu capital Pr*vat, înmatri
culată la Oficiul Registrului Comerţului Hunedoara.

Pentru evitarea luării unor decizii ilegale, condu
cerea F.E. Deva a solicitat lămuriri în acest sens şi 
forului ierarhic superior, respectiv la RENEL — Di
recţia Generală de Producere a Energiei Electrice şl 
Termice Bucureşti —. care, prin telexul nr. 2470/ 
16.1L1994. (anexat în copie la prezenta), ne răspunde 
că angajaţii respectivi au se încadrează în aliniatul 
„m“ din art. 3.4.3. al C.CJM./1994.

In aceste condiţii, directorul Filialei Electrocen- 
frale Deva, respectiv Comitetul director al unităţii, 
nu are temei legal de a lua măsuri împotriva acestor 
salariaţi atâta timp cât activitatea de taximetrist •  
desfăşoară în timpul liber, în afara turelor de servi
ciu.

Având la bază sesizarea făcută, numai Adminis
traţia Financiară a Municipiului Deva poate, even
tual, să retragă autorizaţia acordată angajaţilor uni
tăţii noastre. '

In concluzie, acuzaţiile aduse de semnatari în ru
brica respectivă a ziarului dvs le considerăm ca ne- , 
fondate. (P.).

Dc peste şase lupi tele
fonul dc la Poşta din Ra- 
poltu Mare nu are toii. Pe 
uşile cabinelor scrie „Ra- 
pid“, „Practic*’. Ce-i rapid 
şi practic ? Tărăgănarea

reparării telefonului ? Lip
sa de interes faţă de re
petatele sesizări ale cetă
ţenilor? Şi una şi alta...

Text: Gh. I. NEGREA

FOto; PAVEL LAZA



Aspect de I* lansa*
rea VdMlRUlal 
urbtfle A: ‘im
Lăncrănjan, apărut
la- Editura „Destin1'

S.C. Transilvana Si. !
Cu sediul în Deva, str, 1 Decembrie. " 

nr. 30. ■ I

Continuă vânzarea prin |

i^ Â m w yrţ |  ■

Sestihul a făcut ea E* 
ditura „Destin" din De* 
va, q*»c!u8§ . de ' dl, ■ ÎJâft 
Câi|i}Mţiljj. să dobândească 
drep WîM. de tipărire sil ■ 
tetralogiei „Coridorul pu
terii" de Ion Lăncrănjan' 
trecut in eternitate cu trei 
an| în urmă.’ Primul vo
lum, „Suburbiile vieţii" 
a fost- lansat sâmbătă Ja 
Galeriile nr artă „Forma* 
din Deva, urmând ca ce- 
i ialte tre -  „Mei scoli 
ţărânii1, „Raţiunea supre
mă* *1 „După asfinţit - - 
treia zi“ — să apară în 
curând.
-La festivitatea prilejuită 
de lansarea primului vo
lum au participat fiul 
scriitorului Ion Lăncrăn-. 
jart, dl. Ion Ferdinand 
Lăncrănjan, personalităţi 
ale vieţii culturale din 
Bucureşti, Alba lulia, Bra
şov şi din judeţul nostru, 
politice şi administrative, 
reprezentanţi ai intelectua
lităţii devene. Pe fundalul 
Gaieriilor de, artă ~a .fost 
etalată o semnificativă ex
poziţie dedicată scriitorului 
Iop Lăncrănjan, reunind 
fotografii — document cu
prinzând tot atâtea mo
mente din Viaţă romancie
rului de Ia Oarda de Jos, 
file de manuscrise cu în
semnări care: uneori se 
reduc la trei-patru cuvinte 
adunate pe o foaie, alte
ori la scurte fragmente din 
scrisul său care a neliniş
tit’ atâţia guvernanţi ai pe
rioadei de dinainte de ’89, 
scriitorul care nu a făcut 
nk iod . ă n tnăn • Ier le
ne le", scriind cu duritate 
despre dispariţia lumii ţă
ranilor. asumându-şi viaţa 
ca - o jertfă. Ion Lăncrăn* 
jart a fost un disident, 
un încrâncenat mai mare 
decât ţărănimea îngenun-

D E S T I N E
gheată aproape cincizeci de 
ani de comunism.

E greu să redai in scris 
ei soţ i c i a :uprin. I s 
lansarea cărţii pe toţi cei 
de faţă, când invitaţi de 
marcă au început să de
pene din amintirile lor
despre taft Lăns rănjan. ‘ li

tre cei care au vorbit s-a 
numărat şi cunoscutul ini 
torprct de muzică populară

Lăncrănjan, 
ia Editura 
din Deva.
Foto: PA VEL LĂZA

S C. Q U A S A R  E L E C T R O tS .R .L
B-DUL DECEBAL BL.R PARTER OEVA 

TEL/FAX 611261 614983

VA O F E R Ă  C U  P L A T A  IN  RATE
*  Televizoare color
Megavision Cftlristar Samsung

*  Maşini de spiat automate
*  Frigidere si congelatoare A R C T IC
*  Toata gama de produse electrocashice

R O W E N TA

NU UITATI PLATATN RATE !î!
Pentru c lieritii noştrii care achiziţionează 
produse in valoare de peste 300.000 lei 

firma organizează

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

S C SCORPION S R L. $ 

din HUNEDOARA 

Str. Constantin Bursao

> lămâi, mandarine, grepfruturi 
tai mld preţuri din ţară

banane
ulei floarea soarelui — import 
zahăr.

prof. loan Bocşa, prieten 
de suflet al scriitorului. La 
sfârşit, încercând să de
pene câteva versuri dintr-o 
colindă amintind de vor
bele scriitorului: „Toată 
himea-i dintr-un -neam/Nu- 
mai eu pe nimeni n-am", 
vocea i s-a topit de etţio- 
ţie, vocea care nu l-a tră
dat niciodată pe loan Bocşa.

Vom spune în final că 
apariţia cărţii „Suburbiile

I eţi * .4 fos *.» n  *n ment 
pc re 1 o». aiur -ir< â iâ, 
eveniment prilejuit de E- 
ditura „Destiri".

Editura „Destin" a acor- 
iat | etniul său pc anul 
1994- Tipografiei „Polldava" 
Deva unde s-a tipărit vo
lumul lansat, dlui Liviu 
Braica, ca un omagiu pen
tru toţi tipografii care au 
trudit la tipărirea primu
lui volum al tetralogiei 
„Coridorul puterii" de Ion 
Lăncrănjan. -

DUMITRU G0EONEA, 
MINEL BODEA

t% .
h

ît* fiecare miercuri, U am  10 a mijloa- j 
celor fixe disponibilizate.

•  oferă servicii de evidenţă conta- î
bila pentru activităţi comerciale î

•  consultanţă tehnologii, reţete de *
fabricaţie pentru unităţi de alimentaţie I 
pubUeă j

' •  instruire teoretică şt practică a î 
personalului de servire (barman, ospătar.!  
etc.) }

•  calcul salarii, evidenţe cărţi 
muncă.

Pentru relaţii suplimentare, telefoni

I

t

I

i*
i%
i

S;.-V'

1*î:*r-
I

i 
i
j 617309, 611485 sau 613087.

I

comatmurez
Comercializează, în calitate de 
DISTRIBUITOR AUTORIZAT 

al produselor
S.C. SIDEX S.A. GALAŢI 

pentru consumatorii din Transilvania, ur
mătoarele produse metalurgice:

•  tabla subţire, laminată la rece;
•  tablă mijlocie şi groasă laminată 

la cald;
•  bandă laminată la rece.
Solicităm agenţii economiei să ne

transmită documentaţia cu specificaţia ne
cesarului de laminate plate, în vederea 

I contractării pentru anul 1995.
COMAT MUREŞ S.A. MEREU LA 

\ DISPOZIŢIA DUMNEAVOASTRĂ!

S.C. „POLIDAVA“ S.A. 
D E V A

Anunţă intenţia de majorare a tarife
lor, ca urmare a creşterii preţurilor la 
materia primă şi la materialele tehnolo
gice, a influenţelor rezultate ca efect al 
sporirii amortizării mijloacelor fixe, a 
majorării impozitelor asupra terenurilor 
şi clădirilor.

Majorarea preţurilor se va aplica cu 
data de 1 ianuarie 1995.

S.C. „ELCO IMPORT EXPORT‘ S.R.L. 
DEVA

Oferă, în condiţii excepţionale, tele
vizoare color DAEWOO, cu teletext.

•  Garanţie 3 ani la tubul cinescop; 
2 ani la piese.

•  Cel mai bun raport preţ — perfor
manţă.

Informaţii la tel. 616759 (8—16) sau, 
la sediul firmei din bdul Decebal, bloc S, 
parter. (92657)

...iun. ......... .Vum')......- ......mim...... ■■■■«■'"........ ....■ m*

S.G. GOLDPRODUCT S.R.L. 
TIMIŞOARA

■  transport răpiţi persoane şi pachete !n
Germania, Franţa, Belgia, prin Austria, IA 
adresă ± '

■  intermediază vize tranzit Austria. 
Informaţii Hunedoara, tel. 054/72440%

(92715)

F R E S C 0

prin reprezentanţa Hunedoara
•  dozatoare cocuri (superconcentrate)
•  maşini îngheţată ; vitrine frigorifice
•  refrigeratoare bere
0 maşini paste făinoase 
Hunedoara, str. N. Bâlcescu. or. 1 Poli

clinica cu plată. et. 3. tel. 054/712832.
MARI REDUCERI 
DE PRETURI LA 

ÎNDULCITORI

televizoare Grundig text, diag. 51, 
55 cm.
televizoare Zass, diag. 37, 51, 55
cm.

televizoare Zass, diag. 51, 55 cm, 
text.
calorifere electrice cu ulei, cu $ 
elem., 8 elem., 9 elem., 11 elem., 
12 elem., cu şi fără ventilator, 
aparate de încălzit cu infraroşii 
sobe rotative cu halogen 
aeroterme 
cafetiere
storcătoare de fructe 
grill
aspiratoare 130 W 
fiare de calcat cu abur 
'fripteuze,
aspiratoare de masă 
prăjitoare de pâine.

(092108)



•  Vând convenabil Da
cia 1310, Germania, cu 
multiple îmbunătăţiri. In
formaţii, tel. Oi372". intre 
orele 8—-15. (93257)

•  Vâr»! 'garsonieră Geoa-
giu-Băi, iud. Hunedoara
şi dulap frr’Oi ii'i-. cu două 
uşi. informai\i la telefon 
058/829255 iKii.'ii ora 17.

(93254)
•  Vând convenabil gră

dină situată pe şoseaua 
spre Cozia. Tel. 01161#. •

(9.3253)

•  S.C. Karina SUL
Deva vinde en gros 
din depozitul situat în 
Deva. str. A. Pescari-- 
lor, punctul termic 1, 
cartier Gojdu, urmă
toarele: produse cos
metice şi de uz casnic 
fabricate de concer
nul Colgate — Pal- 
molive, S.C. Farmec 
Gluj-Napoca, SG. Mi
raj Bucureşti, Astra 
-- Cehia şi Gillette. La 
depunerea comenzilor 
se asigură transpor-* 
tul mărfii la maga
zine. (93250)

•  Societatea Garant 
Consulting, tel. 616449, 
facilitează vânzarea — 
cumpărarea aparta
mentelor, caselor, te- 
rbnurilor. Cumpără
torii. sunt serviţi 
gratuit.

(92167)

•  Vând vană fontă. Tel 
812953. -după ora 16.

(93237)
•  Vând TV izotermă.

motor Câmpulung, sat Lu- 
desti. Telefon- 135, după 
ora 20. (93234)

• Vând - pianină Ed 
•Şeilor Deva. Tel. 627698, 
după ora 19.- v

(93232)
•  Vând apartament trei 

camere sau schimb cu 
două. Telefon 628431.

(93229)
V7ând apartament, 

llia, T: Vladimirescu De
va N. Bălcescu, 4 camere 
poker e’ectronie (în ga
ranţie). Relaţii llia — 
Sorea loan. tel. 348.

(93228)
• Vând urgent aparta

ment două camere şi gar
sonieră în Deva, ambele 
confort I. Informaţii zil
nic la telefon, 624751.

(93227)
• Vând cutie viteze, 

nouă, * 4 trepte, pentru 
Dacia 1310, preţ negocia
bil. Telefon 628627,

(93223)
•  Vând Fiat Ritmo Die

sel peste opt' ani- Tele
fon 627864. -

,(93222)
Vând ăpărtâmeint 2 

camere, Gojdu, - telefon 
620707, după ora 17. ~

(93215)
•  Vând *• ieftin - Opel 

Kadett 1987: şi VW Polo 
1978, "ambele vama achi
tată. Telefon 71-3118. .

(93218)
• Vând’ apartament 2

camere, decomandate, com
plet renovat, cartier Pro
gresul, preţ 14,5 milioa
ne, negociabil. Telefon 
612378. ->•

"• (93240)
•  Vând ARO 243, mo

tor Braşov, stare perfectă 
sau schimb cu apartament 
două camere, plus dife
renţă, zonă centrală. Tel. 
655290. (93213)

•  Vând apartament trei

camere, parchetat, preţ ,
- convenabil. Tel. 623939.

(93147)
• Vând haină nouă da

mă, lungă, talie 44-46 
croi modern în clini, nu 
trie standard auriu şi 
haină scurtă, talie 42, nu- 
trie havaneză, preţuri 
convenabile. Tel. 714051, 
după ora 20. Hunedoara, 
str. Chizid, nr. 46.

(93251)
• Vând mobilă bucătă 

rie, canapea extensibilă, 
televizor alh-negru. Te
lefon 627433, după ora 17.

(92744)
•  Vând certificat Re

nault 16, şi piese schimb. 
Bucuresci, tel. G59143.

; - (92264)
; •  Vând foarte conve
nabil. maşină de . tricotat 
Brater 400, .. ace, cartelă

> -şi cască de coafor porta—
- bilă Klucs. Tel. 642438. :

(2962)
• Vând Opel Kadett 1,3.

• an fabricaţie 1981, Infor-
• maţii telefon 715962.

(2395) .
•  Vând Mercedes Bent

190, înmatriculat: -Tele
fon 722927. (2386)
, •  Vând rţilotă, Piaţa 
Obor, spaţiu -licitat, . acte 
Trabant, fabricaţie 1986, 
vamă achitată. - Telefon 
712229. : - (2387)

•  Vând talon, , motor, 
piese, aftipi, juşi, Dacia 
'1310 tamponată. 711893.

., (2385)
•  Vând casă cu grădi

nă, sat Zăvoi; preţ 7 mi
lioane, negociabil. Tele
fon 054 — ■ 730191, seara.
'■ (2390) .

•  Vând set motor OU-
. cit nou, • preţ convenabil. 
Tei; 715375. . (2390)

•  Vând apartament 2 
. camere, Deva, telefon 
738326, orele 17—2*.

. (2394) :>■

•  S.C. TV-Net SRL 
Hunedoara anunţă pe 
abonaţii săi că înce
pând cu data de 1 ia
nuarie 1995, abona
mentul va fi de 1500 
lei/lună. (2389)
• Firma „Minam" or

ganizează în data de, 7 
decembrie 1994 excursie 
în Turcia, autocar MANN, 
video-TV color. Informa
ţii telefon 716368.

- (2392)
' •  Pierdut certificat -5378, 

emis de Direcţia Genera
lă a Finanţelor Publice 
Deva, pentru S;C, Farrno 
Plant Presscom Marcu 
Deva. Se declară nulă.

(93221)
» Pierdut autorizaţie 

funcţionare * S. C. Galipso 
SRI, Hunedoara. O de
clar- nulă.

(2388)
•  Pierdut legitimaţie de 

veteran7 nr. ifiiTO, pe nu
mele Chiriac loan. O de-*

; clar nulă «. v
< •  Ofer de închiriat a- 
partament central, tele
fon 612229. (93252)

•  S.C. Basel S.A. Si- 
meria caută spaţiu; pen
tru \ brutărie - in Deva, 
minim 80 mp, informaţii 
telefon 618499.

(93242)
• ' Ofer pentru în- , 

chiciat depozit. en 
gros. Deva, telefon 
622137.'

(92740)

.. •  Efectuez trans
port 1 tonă, convena
bil. Telefon 616483.

J93219)̂
.. « Ofer consultaţii ma- 
tematicăx pentru treapta I.

' Relaţii telefon 616242,
seara. ..

•  Recrutez agenţi de 
asrgurisre pentru. Soc. Aus
triacă Safe -Invest Inter
national. Retribuţia în 
valută. Relaţii la telefon* 
714051, str. Chizid, nr.
46, Hunedoara, după ora 
20. - (93251)

« Angajăm ospătari şi 
muncitori necaiificâţi. In
formaţii la tel. 617846.

; ' (93273)
• Societatea' Corn-, Met-

com S.R.L, Deva, str. Im- , 
pârâtul Traian, nr. 34, 
jud. Hunedoara, anunţă , 
intenţia de ‘ majorare a 
preţurilor la produsele fa
bricate, ca urmare a ma
jorării tarifelor la materii 
prime, > indexare salarii 
etc. Majorarea preţurilor ■ 
se face cu 15 la sută, în
cepând cu 28 decembrie 
1994. - (93248)

D E C E S E  -
• « Cu adâncă durere, 
soţjţţ Maria şi fiul Marin 
anunţă încetarea din via
ţă a soţului şi tatălui

PORUMB GAVRIL
înmormântarea — azi,

30 » noiembrie, la Ci
mitirul bisericii Popa 
Şapcă. (0092313)

» Fiii Traian, A-
vram, Nicolae, şi fii
cele Marioara şi A*
urelia, împreună cu
familiile, anunţă, de
cesul celei care a fost 
- SOFIA STING A 
din comuna Blăjeni, 
sat Criş, mamă şi bu
nică deosebită.

înmormântarea va 
avea loc astăzi, 30 
noiembrie, 1994, ora 

: 13, lă" Cimitirul din 
satul Qriş. Nu ţe vom 
uita niciodată!
‘ (93285)

•  Colectivul fabricii 
BCA — Macon S.A- 
Deva este alături de 
familia îndoliată la 
pierderea celui care 
a fost un coleg mi
nunat

CONSTANTIN 
PRUGA (93260)

•  Salariaţii de la 
GIF — S.A. (OIF). 
Deva, profund îndu
reraţi de dispariţia 
fostului''' coleg de
muncă,*.

UASlM.N MORAR
transmit siheere con
doleanţe- familiei în
durerate; v Dumnezeu - 
să-l odihnească!
,, ; (93271)
•  Colegii de la

ORSA DeVa sunt a- 
Jături de ing. Mang 
NicuUţă, de la ORSA 
Haţeg, la moartea- ta- 
tăliii şi transmit con
doleanţe familiei în- 
durerate. .(93278)

•  Salariaţii de la 
ORSA Haţeg sunt a- 
lături de ing. Mang 
Niculiţă, la dispariţia 
tatălui şi transmit 
condoleanţe familiei. 
Dumnezeu să-l odih
nească!

1

O ocazie
LA NUMAI 5 KILOMETRI DE HAŢEG :-

UN PARTENER IDEAL DE AFACERI, UN MAGAZIN SUPER APROVIZIONAT 
PENTRU AUTOTURISMUL DUMNEAVOASTRĂ

LE CAPITANa

;  ■ ,  i
I Cu sediul în Sântămăria Orlca — Ciopeia  ̂ j

I , FAX: 621499; TELEFON: 620649 '  ;
j  ---------:-------------- :------------ — -----------  <
1 --------------------------------- ---------  ' x

I 

I>"
I

, * I—r- : *
I■ > ‘ . 'V
I 

I 

1

PROMPTITUDINE
CALITATE
FIABILITATE

Cu sediul în Sântămăria Orlea — Ciopeia 'ţ .. -

FAX: 621499; TELEFON: 620649

Vă oferă o gamă diversificată de:

O PIESE AUTO Şl ACCESORII DE PROVENIENŢĂ FRANCEZĂ, 
la cele mai accesibile preţuri, pentru s - -

; •  Renault12?•Renault 4 #  Renault 5
•  Renault 9 •  Renault 21 •  Renault 18
•  Ford •  Opel •  Citroen •  Volkswagen Golf etc,
O ANVELOPE, JENŢ1, CAMERE Şl MULTE ALTELE:

Nu uitaţi să ne

\________________________________________________________ ____________________________________________ ____________ _______ a


