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•  CAIRO. Cea de-a 5-a 
sesiune a negocierilor Isra- 
eliano-palestintene s-au în
cheiat miercuri, discuţiile 
urmând sâ fie reluate 
marţea viitoare — a infor- 
mat Uri Savir, director '  
general în Ministerul Isrâ- 
elian de Externe, citat de 
France Presse.-El a preci
zat <ă părţile au discutat 
în legătură cu „principiul 

/ redesfăşurărifc* armatei 
’ israeliene în Cisiordania, 
dar că „nu au intrat în 
detalii".

întrebat dacă are cu
noştinţă de vreo intenţie a 
Israelului cu privire la o 
redesfăşurare minimă, pen

se*
curitaţe, dar sunt sigur 
că vom găsi o formulă 
satisfikătoare*‘‘, ‘a precizat 

el.

0  WASHINGTON. Ofi
cialităţi americane şi nord- 
coreene au început con
vorbiri la Washington pri
vind deschiderea de bi
rouri de legături diploma
tice în capitalele celor două 
ţări, informează France 
Presse. ■

Aceste convorbiri, care 
vor dura patru zile, . se 
desfăşoară conform acor- 
dului-cadru, semnat la 21 
octombrie la Geneva, între 
SUA şi Coreea de Nord, 
prin care Phenianul ac
ceptă îngheţarea progra
mului său nuclear, în

schimbul reducferU ■
vamala americane,

tu tă  şi furnizării de reac
toare cu apă uşoară.

© GENEVA. Asociaţia 
Europeană a Liberului 
Schimb (A.EX.S.), care 
părea condamnată la o 
dispariţie timpurie - prin 
integrarea în Uniunea 

Europeană (U.E.) a Austriei, 
Suediei şi Finlandei, îşi 
va consolida poziţia*, prin 
câştigarea unui nou mem
bru, primul din estul Euro
pei, transmite agenţia 

Reiiter. La şedinţa de săp
tămâna viitoare, când cele 
trei ţări menţionate vor fi 
oficial scoase din A.E.L.S., 
Slovenia îşi va depune 
candidatura pentru accep
tarea în această organiza
ţie de comerţ liber, din 
care mai fac parte Elveţia,

Islanda^ Lichttensteln • şi 
Norvegia.

Cu ocazia reuniunii la 
nivel înalt a C.S.C.E. de 
la Budapesta, premierul 
sloven Jancz Drnuvsek a 
declarat că ţara sa este hotă- 

* râţă să aleagă această cale 
: pentru in tegrare in Euro
pa. Dacă Slovenia îşi va 
depune candidatura . săp
tămâna viitoare, aceasta va 
fi aproape Imediat "accep
tată, a anunţat Landquist, 
apreciind că Slovenia este 
unul dintre fostele state 
comuniste care au înre
gistrat un progres econo
mic Vizibil.

cotidian independent
m
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0 plăcută -stare
'

de normalitate
Discuţie cu dl. VIOHEL JORZA, primarul 

comunclNBuces

— Die priîUar, vă rugăm 
să faceţi o prezentare sin
tetică a comunei Buceş.

— Buceşul se numără 
printre comimele mari ale 
judeţului, cetăţenii săi au 
iublu statut: de muncitori 
in minerit sau în alte ra
muri industriale şi de gos
podari. In prezent, ca sâ 
iau un exemplu, în comu
nă avem peste 2000 de o- 
rine, peste 1008 de bovi
ne. Efectivele fluctuează în 
funcţie de baza furajeră, 
pe care şi-o asigură fie- 
;are familie. In ultima vre
me au crescut. Se pare că 
i sporit interesul săteni- 
or pentru animale, aces
t a  fiihd, pentru mulţi din- 
re ei, o sursă sigură de 
menituri băneşti. Din pă- 
:ate, pentru baza geneti
că a şeptelului, iri special 
a bovine, nu avem în co
mună reproducători care 
;ă permită ameliorarea ra
delor autohtone şi ni s-a 
•epartizat doar un singur 
iost de' operaţor-însămân- 
ător cârd deserveşte o par

te din cele patru sate ale 
comunei.

— Pe teritoriul comu
nei există o investiţie ma
re, constând în acumnlaj 
rea de la Mihăileni. După 
câte cunoaştem, die pri
mar, în legătură cu am
plasamentul acestei inves
tiţii există nemulţumiri 
din partea unor cetăţeni.' 
Ce curs a luat rezolvarea 
lor?

— Despre aceasta nici eu 
nu ştiu ce să -vă mai spun. 
Am făcut demersuri peste 
tot. Drept răspuns aproa
pe nimic- Am intervenit in
clusiv la Primul ministru. 
Tot ce s-â întreprins â fost 
deplasarea la faţa locului 
a unui inspector de la Mi
nisterul Lucrărilor Publice 
şi Amenajarea Teritoriu
lui. Din discuţiile ce le-a 
purtat cu cetăţenii şi - cu 
organele judeţene s-â con-

/
ION CIOCLEI.

TRAIAN BONDOR

(Continuare în pag. a 2-a)

© Conferinţa construc
torilor. La Deva a avut 
loc Conferinţa Naţională 
a Constructorilor. După 
cum ne informa dl. A* 
lexandru Marcu, lider 
sindical la S.C- „Condor*1 
S.A. Deva, participanţii 
la conferinţă au dezbătut 

f. câteva probleme, specifice 
, activităţii din construcţii: 

asigurarea protecţiei so
ciale, relansarea investi
ţiilor, soluţionarea unor 
litigii privind încadrarea 
în grupa a II-a de muncă 
etc. (Gb. Î.N.).

0 , Anunţ. Crăcea. Ro
şie îl caută de urgenţă 
pe dl. Ştefan Blaj, fiul 
lui Florian, cu domici
liul în judeţul nostru. 
Căutarea este în legă
tură cu fratele dumnea
lui, stabilit: în America, 
în prezent internat.. în- 
tr-un spital din New- 
York. Adresa posibilă a 
dlui Ştefan Blaj estei 
Hunedoara, str. Al. Câm- 

^ pului (în faxul sosit din

V

SUA'era rerisr Ai; Cafn- 
pău“), • bloc 1, apartament 
18. Pentru informaţii su- 

•plimentare, ‘ dl. Ştefan 
maj se poate adresa Fi
lialei' . de Cruce Roşie 
Deva, Aleea Viitorului, 
nr. 4, sau ia tel., 626358. 
(V.K.)

0  Pumnii lui Gheorghe.
Penuria de benzină ce 
dăinuie de o vreme în-, 
coace generează o seamă 
de efecte greu de apre
ciat. Iar ceea ce s-a 
întâmplat recent - în sta
ţia PECO din . Viile Noi 
— Deva poate constitui 
un argument. Mai exact, 
în urma unor discuţii 
contradictorii privind ar 
provizionarea cu mult 
doritul combustibil, doi 
domni s-au luat; la bă
taie. Este. vorba de dnii 
Gheorghe Lucian Sîrbuşi 
Gheorghe Nefhifor. Cel 
mai puternic s-a dovedit 
Şirbu. Pumnii şi picioa- 
rele lui au rupt coatele 
şi mandibula lui Nechi- 
for. Pentru vătămare 
corporală, i s-a întocmit 
dosar penat, Atenţie, deci 
la... benzină. (V.N.)
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•  518 ani de la moartea 
lui VLAD ŢEPEŞ;

•  1748. S-a născut 
CLAUDE LOUIS BERT" 
HOLLET (m. 1822), chi
mist francez;

•  Au trecut 342 de
zile din dft; au mai ră- •  1941. S-â . născut 
mas 23; .MIRCEA VAIDA, scri-

•  Zămislirea Sfintei itor roman Ie2at sPiri;
Fecioare d e4 către Sfânta de oraşul Brad şi
Ana; de judeţul Hunedoara.

probleme cu duiumul
Când am ajuns la Gru

pul Şcolar Agricol Geoa- 
giu era pauza mare. E- 
leyii şe afiau în curte as
cultând muzică disc» la 
staţia de amplificare a 
şcolii, O formă de deco
nectare,' după două ore 
de efort. Sigur, orice me
todă folosită în acest 
sens, dhcă dă rezultate, 
e bună. De aceea, nu ne 
permitem să o comen
tăm. Şcoala e bine gos
podărită, de asemenea că

minul- în căre locuiesc 
120 elevi internişti care 
servesc şi masa la can
tină. înăuntru e cald, gru
pul şcolar având centra
lă termică moştenită de 
la fostul I.G.O. Orăştie. 
„Fiind construită pe te
renul nostru, ne-a preci
zat. dl director adj. ing. 
Gheorghe Aloman, a tre-

MINEL BODEA

Este cunoscut faptul că 
"reţii Bernadette şi Adrian 
Thomas Mooney din An- 
glia-au fost prinşi de au
torităţile române în punc
tul de frontieră Borş, a- 
vând ascuns în portbaga- 

. jul maşinii un copil de 
5 luni, pentru a-1 scoate 
ilegal din ţară. Infracţiu
nea era clară şi au ur
mat detenţia " la "poliţie, 
eliberarea pe cauţiune, 
procesul. Dând dovadă de 
clemenţă, infractorii .bri
tanici au fost condam
naţi la 2 ani închisoare, 
cu suspendarea pedepsei. 
Satisfăcut de bunăvoinţa 
justiţiei române, consula
tul britanic la Bucureşti 
a constatat, în acelaşi 
timp, eă autorităţile ro
mâne s-au comportat ci
vilizat faţă de soţii in
fractori, aplicându-le un 
tratament şi condiţii de 
detenţie normale, în con
formitate cu normele ro
mâneşti şi internaţionale.

rită acestui fapt se află 
liberi. Nu 1 După el, au 
torităţile române ar fi 
trebuit să-i cazeze la „In
tercontinental", să le* pu
nă la dispoziţie o limu
zină ca să facă plimbări 
prin ţară şi, uneori, dacă 
aii ceva timp disponibil 
să se ducă Ia parchet sa 
dea vreo declaraţie. Bi
neînţeles cazarea şi me
niurile să fie de hotel 
cu 5 stele, să aibă la dis
creţie invitaţii la specţa- 
cole de teatru şi operă, 
să li se plătească şi o 
diurnă de câteva milioa
ne de lei ca să poată fa
ce cumpărători, iar când 
se plictiseau de ţoate a- 
cestea, să se ducă şi Iă 
judecătorie. Dar nu ca 
inculpaţi, ci doar aşa, să 
vadă ce se mai îrttâmplâ 
cu dosarul lor şi dacă nu 
cumva S-a’ ajuns la con
cluzia că vinovaţi.nu sunt 
ei, ci autorităţile române, 
care puteau să nu vadă

C O M E N T A R I I

1
Acestea fiind zise ar 

fi trebuit ca dosarul sar 
’ţilor Mooney să fie în
chis. Şi în ce priveşte 
partea română el a şi fost 
închis. Soţii infractori, în
să, odată ajunşi în An
glia, s-au transformat (pe 
drum probabil) din hoţi 
de copii, în victime bla
jine şi nevinovate ale au
torităţilor rămâne, ţinând 
astfel în continuare, des
chis, ■ dosarulv Pentru niş
te infractori sadea , ce 
sânt, este mai important 
sacul cu lire sterlin»/o- 
ferit de presa britanică 
pentru defăimarea Româ
niei, decât , adevărul.

Beci, stimulaţi de/50 #00 
de lire sterline oferite de ' 
ziarul„D aily Mail“ şi 
postul de televiziune GM- 
TV, soţii Mooney au de
clarat că au fost victi
mele poliţiei - şi parche
tului bucuresţean, că au 

'fost .ţinuţi nemâncaţi în 
celule diferite, că au fost 
percheziţionaţi- în public, 
că nu au putut dormi, că 
au fost agresaţi la in
terogatorii Şe poliţişti şi 
procurori şi câte alte min
ciuni... în declaraţiile lor 
denigratoare nu pomenesc 
nici un cuvânt despre 
faptul că ei sunt hoţi- de 
copii, că au fost judecaţi 
cu clementă si că dato

[

nimic în portbagajul ma
şinii iar. De cc n-aU în
chis ochii 7 Să suporte 
acum consecinţele. Sigur, 
autorităţile sunt de vină I 
Chiar ele au pus la ca- |  
le flagfantul. Deci, ei, |  
blajinii englezi, sunt eti- * 
raţi ca lacrima, câ nişte I 
nou născuţi asemenea ce. J 
lui ce a fost găsit în pdrt- |  
bagajul maşinii. *

Şi, după ce ar fi con- I 
statal că', în sfârşit li s-a J 
făcut dreptate sâ plecă t 
din România, conduşi, la * 
aeroport *de înalte perso- J 
natităp. ©8, etoe-se, - a - |  
colo, în Anglia, aşa se J 
procedează. Toţi infracto- |  
rii ajung nişte mjel&şbi . 
nevinovaţi, nişte bebeluşi I 
fără prihană. . J

Există un proverb ro- |  
mânere care se adevereş- I 
te şi în acest caz: „Pe j 
cine nu laşi să moară, nu |  
te iâsă să trăieşti". N-3 J 
vrut preşedintele ţării să-i I 
graţieze ? A vrut. Dar |  
justiţia noastră i-a luşt-o I 
înainte. I-a condiumnat cu J 
suspendare. Âistfel câ so-: ( 
ţii Mooney au ajuhs în s 
Anglia şi de acolo ne a- I 
runcă mulţumirile lor, în * 
stil englezesc. Doamne, I 
cât de creduli mai sun- J. 
tem I i

■
Gh. PA VEL î|  cu clemenţă şi ca dato- Gh. PA VEL j

Ou*ta pe h
•  Inima e o carte rară. N-j» daţi 

mâna analfabeţilor...

(Continuare în pag. a 2-a)

Elevi de la Grupul Şcolar Agricol Geoagiu - 
orele de practică pe Iotul propriei ferme. •

Foto: PAVEL LAZA
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ifejşi;

Elevi de la Grupul Şcolar Agricol 
lotul propriei ferme.

Geoagiu în orele de Practică pe 
Foto: PA VEL. CtţZA
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tUrtnare din

cut Ia noi, In gospodării 
rea noastră, trebuind să 

. ne ocupăm de buna ei 
funcţionare, de procurarea 
cărbunelui, aproximativ 
trei vagoane pe iarnă, în 
condiţiile In care un va
gon costă şapte milioane 
lei, iar. mai nou încer
căm să introducem ga
zul metan, cu ajutorul 
Inspectoratului Şcolar Ju
deţean şi Primăriei lo
cale. Pentru aceasta ne 
trebuie o cotă de 30 mc 
de gaz pentru care spe
răm să primim o repar
tiţie şi nişte milioane de 
lei costul lucrării".

La» reluarea orelor," o 
parte dintre elevi s-au 
deplasat în ferma agri
colă unde au început lu
crul — unii la' săpat in 
seră, alţii la plantat sau 
strânsul frunzelor căzute. 
Alţii lucrau pe tractor Ia’ 
arat. Desfăşurarea In bu
ne eondiţium a muncii la 
clasă, organizarea activi, 
tăţii practic*, rezolvarea 
problemelor administra
tive de tot felul implică 
efort deosebit din par
tea conducerii grupului 
şcolar, a cadrelor didac
tice — profesori, ingi
neri şi maiştri, a lucră
torilor din sectorul ad
ministrativ.

Se pune bază pe pre
gătirea practică, elevii 

specializândtt-se fn meserii 
căutate şi ‘utile în mo
mentul de faţă- intre a- 
cestea, după etern ne spu
nea dl director AÎeman 
— contabilitate agricolă, 
pperator industria cărnii 
şi laptelui, topografie a- 
grieolă, veterinar, fermier 
montan, horticultor, me
canic agricol, fierar, tâm
plar, cojocar etc. Elevii, 
terminând liceul, susţin o 
testare pentru obţinerea 
unui certificat' de atesta
re în meseriile menţionate 
sau pentru obţinerea car
netului de tractorist rU* 
tierist.

Intr-o astfel de insti
tuţie complex# şi greu
tăţile apar cu duiumul. 
Greutăţi legate în primul 
rând Ide baza materială 

'învechită. Materialul di
dactic nu mai corespun
de stadiului actual la ca
re a ajuns cercetarea a* 
grtcolă- Maşinile şi uti
lajele sunt uzate, au ne
voie de piese, de cauciu
curi. Ce se întâmplă în 
acest caz 7 Din 'păcate, 
ne spune acelaşi interlo
cutor, Ministerul învăţă, 
mântului nu m  poate a- 
juta cu nimic întrucât 
bâza maţerialâ actuală es
te a Ministerului Agri-

culturii, iar acesta din 
urmă nu are interesul-să 
ne ajute pentru că. noi 
avem tractoare, maşini a- 
gricole care trebuie re
parate. Şi bani, de un
de ? Ne străduim, în a- 
celaşi timp, să dezvoltăm 
sectorul zootehnic şi hor. 
ticol de care dispunem, 
jar produsele să le va
lorificăm. Avem W© de 
oi, 1Q- vaci, 40 porci. La 
internat, livrăm carnea la 
preţui de 800 lei/kg. In  
1949 aveam un lot agri
col de 100 ha (Grupul a- 
gricol Geoagiu fiind in 
al 104-lea -an - de activi
tate), cu documente la 6- 
ficiul dş cadastru, întru
cât printr-o Hotărâre cff 
Guvern lotul agricol a 
trecut la J*f®|iări^ priit 
bunăvoinţa acesteia, ne-a» 
fost repârtfoate ac^m lg.. 
ha teren arabil şi 10 hă 
fâneaţâ, pe care lucrează 
elevii în prefcesULihstruc* 
tiv-educativ.

Grupul Şcolar Agricol _ 
Geoagiu a rămas singu
ra instituţie de acest pro
fil din judeţ. Sperăm să 
treacă cu bine de furci
le caudine ale tranziţiei 
la economia de piaţă. De 
absolvenţii ■ săi au nevo
ie localităţile judeţului, 
gospodărfile' populaţiei, ia 
uitipaă instanţă formele pe 
care ei înşişi le vor crea.

Pentru cei cu

TE"
TALEN 

— PREMIATE. W -

Toţi participanţii din ju
deţul nostru la prima e- 
dlţie a Festivalului „Tinere
talente", faza interjudeţea-- 
nă de la Reşiţa, au obţinut 
premii'^numai premiile 1 au 
fost In număr de 8). Tinerii 
artişti au participat la gala 
laureaţilor, din 29 noiem
brie de la Bucureşti, unde 
au avut cea mai .reuşită 
prezenţă. în 3 decembrie, 
la sediul Inspectoratului de 
Sfat Teritorial pentru Han
dicapaţi Deva s-a organizat 
o altă premier* *  dor, cu 
sprijiflhl unoreponsorf ge
neroşi, Firma Nagfii 6 
ZsOlt a  oferiţ cOrnpleuti din 
fâş- pentru copiii de la 
Peşteana, Confort Proiect 
S.K.L. Deva, a dat şorturi 
şl tricouri pentrn sportivi, SRJte, 
far S.C. Eurcma Trans CO- v S.N.C.,

locul I s-a situat dna Mă- 
rioara Bloj, pe tocul l i  
dna Maria Damianoiu, iar 
tocul III a  fost ocupat de 
dra Doina Enache. Au hiat 
menţiuni dna Laura Spa- 
tariu şi dL Constantin O- 
prea.

Filiala interjudeţeană a 
oferit premii Sn bani. Cele 
In obiecte- vestimentare au 
fost asigurate In principal 
de firma S.C. Trans Com- 
impex „Nada" S R L. De- 
va, hunedorenii prezenţi 
ţinând să-i aducă patronu
lui ei, dfc Nftgba, muRa- 
4 P L  şi aprecieri . pentru

* LA VREMEA COLIN
DELOR.

Asociaţia Handicapaţilor 
Neurombtpri Hunedoara — 
Deva a sărbătorit ziua de 
3 decembrie la sediul Fi
lialei de Cruce Roşie De
va. Membrilor asociaţiei şl 
invitaţilor — Intre care 
s-a numărat de această

şi primând
piului, dl. Ovidio Tfagea 
— le-a fost prezentat un 
program artistic..

Partea muzicală » • fost 
susţinută de dl. Afedar 
Horvat, care a fost sufle
tul spectacolului, şi de un 
grup de colindători din 
Brad, Deva şţ Oî-âştie. Gru
pul, în care se disting mi
cuţul Florinei de la Brad, 
V# presmvta 'eefende la 3 
W  De«a şi t* Radio De- 
VUj Urmând să devină gru- 
p iş folcloric permanent al 
AJfLN. HunedOM*. Pro
gramul a avut şi un rao- 
n e s t  coregrafic, . realizat 
de fornntpa de dansuri 
populare a Clubului Ele
vilor Deva, instructor prof. 
M. LăscOni. Manifpstarea, 
sponsorizată de dl. Vaier 
Grozav,1 patronul S.C. Po- 
laris S.RX. Deva, a mai 
cuprins un „succint bi- 
lanţ“ al activităţilor aso
ciaţiei şi daruri de Moş 
Nicolae, acordate tuturor

r n m r m m ’  m m  i  m m  •  'm m m  m m *  m m  •  mfm  *  mim  #  m m  t  mm

p ip a t
Uttat-

itin
de

Europa Trans C p  
mal Dev* a asigufEt- pră
jituri şi sucuri pentru toţi 
participanţii. Din ■ .păcate 
«dtorWWe judeţene n-a*
răspuo* tovitsţieiin^păetO" 
ratlftUi, iar dintre partide, 
singurul interesat de 
Mamele t 
cienţi *-* arătirt .. P.DFÎ.R,

•  CONCURS.
i - m* A-

La sediul subfilialei din 
Hunedpara a Aaociafiei ne- 
văzătorilor din România a 
avut loc luni, S decembrie 
a.c, un concurs pe tema 
„RVVţste şi curente lite
rar* In . evoluţia literaturii 
române din secolul *$- 
XlX-lea şi începutul seco
lului al XX-lea“. Au par
ticipat net/ăzători şi’ per
soane cu deficienţe de ve
dere din municipiul Hu
nedoara, concursul fiind 
organizat cu sprijinul Fi
lialei interjudeţene Alte 
~~ Hunedoara (preşedinte 
dl. loan Popa).

După răspunsurile Ia cele 
30 de întrebări, juriul a 
desemnat câştigătorii. Pe

faptul că, deşi 
fofae-st or^j,\ n-a 
îffinedorenit in fec ţi.

AtJ mai Sponsorizat ac
ţiunea firmele Naghi şi 
2&oik din Deva, precum şl 
S.C. Conialim „Ovidiu"

• s.G, :::^ ia ă e iă tp  
,  S.C. Mike A Mîke 

Ş.RA-, ş i  S.C. JStil" s. 
«arabagiu din Huned,
> S^i reuşit permanentfair 
rea «nor astfel de mană- 
fesţârt, ce au menirea de 
a ăduce îutnină şi tntiîttriâ 
în sufletele unor oameni

U fi p r o g r a m  ̂  d e  f o r m a r e  a  

* l o m t o n U o r

Timp de trei ani. Casa Corpului Didactic Deva | 
* a lucrat cu Asociaţia Umanitară „Medicins do Monde" * 
|  din Franţa într-un program de Formare a Formata- | 
J rilor pentru şcoli speciale şi case de copii din întreaga »

I ţară. Au absolvit cu bune rezultate programul de | 
1000 de ore cadre didactice, medici şi asistente me* J 

j dicale din Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Mediaş, De- i 
I va, Hunedoara şi din alte localităţi. începând din a- J 
•cest an şcolar, formatorii, conduc programe de per- J 
I feCţlonare în munca de ocrotire a copiilor în unită-I 
* ţile din’ care fac texte. J
|  La plecarea din Deva, misiunea franceză «— fi- ( 
î nanţată de Comunitatea" Economică Europeană ş  do- *

I nat Casei Corpului Didactic Deva o parte din dotări: I 
cărţi în valoare de peste două milioane df lei, un fax î 

i cu aparat telefonic ALCATEL, o maşină electronică I 
1 de scris, un diaproîector foarte modern şi un autotu- J

rism Renault 11.

0 plăcută stare de normalitate

„Oare domnii şi doamnele care lucrează 
la „Telecom" — Deva stau la coadă să-fi 
Plătească taxele telefonice? Vă pun a- 
corniţă întrebare deoarece îl Cunosc po 
mulţi dintre 'dumnealor, dor la coadă nu 
l am văzut niciodată. Te pomeneşti că or 
fi plătind prin corespondenţă.- Este treaba 
lot,.. Pe mine mă doare cu totul altceva, 
de fapt, ceea ce il ustură pe mulţi dintre 
abonaţii telefonici din Deva şi din judeţ- 
Să vă spun concret: In luna octombrie 
a.c„ am primit o notă de {dată a  telefo
nului în valoare de 2040 de lei. Am con
testat. l«  ghişeu o doamnă, mat mult 
decât binevoitoare, - mi-.a spus să achit 
numai abonamentul, adică 450 de lei- A 
precizat dumneaei Că se vor face cerce

tări eu încărcarea Impulsurilor. Că s-au 
făcut ori ba, nu ştiu. Dar in luna urmă
toare, adică în luna noiembrie a.c., s-a 
„reyenlt" |a  realitate! ş ş  mi s-a mai 
pretins 2049 de lej, ci numai 450 de foi. 
Vă întreb şi mă întreb In numele 
multor abonaţi la serviciile telefonice: 
Bl SO fui# bani, stimaţi domni de lă 

^telefoane? Nu vă învinovăţim. Vă rugăm 
doar să ne răspundeţi drepţ şi adevărat. 
Că de calculatoare, computere etc. etc., 
aţn început să ne saturăm!

P.S, Adresa este... telefonul din titlu, 
numai..." ;v v ; .̂v-■■■

Pentru conformitate,
Gh. I. NEGREA

(Urmare din pag, 1)

vins că cererile oamenilor 
sunt Indneptăţite. A trecut 
un ah da atunci, v _ ; ii

— La ce se referă ce
rerile oamenilor ?

— La evitarea demolării 
unor gospodării ce nu şe 
află strict pe amplasamen
tul lucrărilor, la despăgu
biri, la schimburi de te
renuri in locul celor ce 
Vor fi ocupate de investi
ţie. Am convenit că cere
rile, oamenilor sunt îndrep- 

'tl^fie şi am ajuns la con
cluzia »ă mal facem un 
deifterâ către dl Prim-mi- 
nistru al Guvernului. Donâ
nd! inspector a promis dri 
se va ocupa special de a- 
ceastă problemă. Nu ştiu 
cât s-a ocupat de frfult, dar 
până acum nu şvem niţi 
un semn eă cererile oame
nilor se vor rezolva în sen
sul discuţiilor purtate.

— Câte familii sunt *« 
fee tata de amplasamentul 
amenajării ?

■w  Im număr de 64 de 
gospodării ar trebui stră
mutate, Acestea au fost ex
propriate, eu ani In ur
mă, dar la valoarea sta- 
bilitg atunci,. Legea pri
vind. exproprierile pentru 
utilitate publică ' nu face 
referiri la situaţii cum este

cea a cetăţenilor din, iSti- 
hăileni, ale căror gospodă
rii nu au fost Încă demo
late. ,

— Dle primar, devierea 
drumului naţional in por
ţiunea aflată acum pe am-

• plasamentul lacului de a- 
cumulare trebuie, să con
tinue. De lucrările pentru 
continuare sunt afectate 
câteva gospodării ai căror 
proprietari se opuh cu 
străşnicie strămutării. S-a 
măi mişcat din loc aceas
tă problemă ?

— Ara prinţit * jnforina- 
ţie neoficială că ar fi fost 
cineva de Ia Regia de Dru
muri Naţionale de la Ti
mişoara şi a discutat cu 
oamenii. La ce concluzii au 
ajuns nu ştiu, căci pe la 
Consiliul local nu a tre 
cut dl reprezentant. ,

— In ceea ce priveşte a-
sigurarea de terenuri Jn 
schimb celor afectaţi, co
muna are această posibili' 
tate ? : , ■ •

, — Pe teritoriul comunei,-'
nici una- Ih judeţ la fol.' 
Erg e  variantă ca bene- t 
ficiarul, împreună cu Con-'  
siliul judeţean, să găsească 
jntr-o zonă apropiată ce
tăţeni dispuşi- âă-şi vândă
pământul pe care statul 
să-l dea in schimb. In Le
gea pentru exproprierea de

Utilitate publică insă nu 
este prevăzută o asemenea 
posibilitate şi nici câ be
neficiarul ■ sau constructo
rul să se oblige la reconsti
tuirea gospodăriilor demo. 
late.

— Buceşul este prima co
mună din judeţ care a în
cheiat acţiunea de punere 
în posesie a  cetăţenilor în
dreptăţiţi cu suprafeţele 
de pădure la care au drep
tul. Cum aţi reuşit aceas
tă performanţă ?

— Am refŞit; şi pentru 
acesta aş vrea să mulţu-

*mesc şi prin intermediul 
ziarului „Cuvântul liber", 
celor de la „Romsllva" cu 
care am colaborat destul 
de bine. La măsurări şi 
punerea în posesie au par 
ţicipat, de fiecare dată, pa- 

1 durarul cafe are sectorul 
Jn pază, ca reprezentant le
gal al şefulni de deol. N*am 
rezolvat nici noi toate pre
tenţiile. Am pus în pose
sie doar pe bază de acte. 
Terenurile împădurite ul
terior şi cuprinse ca pă
dure în proprietatea „Rom’ 
silva" nu pot fi scoase din 
fondul siivfo decât pe te - 
m  unei hotărâri judecăto
reşti. In orice caz, ejgăoa- 
tarea pădurii aflată in pro

prietate se face tot în re- • 
gini silvic.



Vă promisesem, stimată 
dnă Diana Sâvescu din 
Haţeg, o anchetă pe tema 
propusă de dv, în oraşul, 
pe care x l-aţi numit „im 
târguşor uitat de lume", 
unde „nu există speranţe 
de a se schimba ceva în 
bine", Ne-am deplasat deci 
Bi tocurile In care ne-aţi 
invitat, mai exact în spa
tele . «pieţei nuci“, pe A- 
leea Centralei şi am vâ
râ t şi aleile -nebctonate 
dintre blocuri, ş! lipsa u- 
nor capace de la gurile de 
canal, şi degradarea pere- 

-ţilor exteriori la blocul C 1-, 
şi burlanele scoase prin pe
reţii afumaţi, am văzut co- 
pii Uăgâhd dupţ el engi 
uscaţe p» care le tăiau a- 
poi spre a  se încălzi, am 
văzut apartamente şi casc 
aie scărilor pustiite. Adi
că « r ă  geamuri .şi uşi, fă
ră ins tăiaţii tbnhice, sa
nitare sau M etrice, fără 
parctwt. Se spune câ ime
diat după revoluţie cei ca- 
re le-au acupot Abuziv au 
vândut calorifere şi insta- 
laţii din băi ort au făcut 
foc cu porchetuij cu «urne. 
le şi tocurile de to uşi, au 
demolat ziduri interioare, 
au smuls din pereţi insta
laţii electrice şi sanitare. 
N-am respect# adevărul da
că n-am spune că se ob
servă în* cartier o bună in
tenţie de a. da zonei un 
aspect cât de cât civilizat, 

e a menţine curăţenia 
loştii „munţi" de gunoi 

de lângă blocul C 1 au fast 
transportaţi), au fost refă
cute unele spaţii distruse, 
au fort înlocuite geamuri 
şi uşi, dându-se utilitate u- 
nor- locuinţe. Cele mai mul
te Insă arată asemenea u- 
nor grote întunecate. .

Vrând-nevrând ne-am în
trebat: cine sunt cei vi- - 
novaţi d e ‘ toate acestea? 
N-am găsit un răspuns. 
Ca-ntotdeauna, unii locui, 
tori tind să-i învinuiască ■ 
de orice.nereguli în gospo
dărirea fondului locativ ori 
a cartierelor oraşului ţie  
cei care le administrează 
în prezent, tln bun cunos
cător al multor întâmplări 
mai veghi şi mai noi ne 
spunea că s-ar putea scrie 
volume întregi despre con
diţiile de viaţă din blocu
rile oraşului, pornind de 
la cauze. Pentru detalii < 
ne-am adresat directoruldi 
RAGCL, dl Aron Turc. Am 
consemnat :

— In multe locuinţe din 
blocul C I s-a intrat abu
ziv, imediat după revolu
ţie. Cei care le-au ocupat 
n-au avut repartiţii, nu au 
fost urmăriţi şi nu s-a în
cheiat cu ei nici un act. 
Aproape in totalitate blo
cul a fost dbtrus, locuin
ţele. devenind nclocuibile. 
După ce am venit la con
ducerea regiei, în 1993,-am 
încercat să facem ordine, 
prin scoaterea acestora la 
licitaţie. Dar nu toţi cei 
care le-şu cumpărat au a- 
dus apartamentele la sta- 
rca tor iniţială, doar trei 
locuinţe fiind refăcute in
tegral. Tot de aici, din por
ţiunea 'liberă dintre scări, 
unde locatarii aruncaseră 
gunoiul direct de sus prin 
iluminatoarele de la eta
je, am  scos,.. încărcat şi 
transportat 8 maşini de re
ziduuri.

O vină este şj a RAGCL.
Şi anume eâ nu « incaşii 
Chiria, fiindcă nu existau 
contracte, pentru ca banii 
să fiu relhvesttP în refa
cerea instalaţiilor distru
se, pentru completarea gea
murilor şi uşilor. Dar chiar 
dacă s ar fi încasat, aceas
ta este minimă (40—60 lei.

lunar pe apartament) p«n.
trU a acoperi astfel de 
cheltuieli. Exist* aici iiică 
familii cU restanţe la chirii 
de prin 1991,

Alimentarea cu apă re
ce în blocul A 3, despre 
care am mal fost sesizaţi, 

este intr-adevăr e problemă. 
Acelaşi interlocutor motiva 
aceasta prin vechimea con
strucţiei şi a  instalaţiei de 
alimentare cu apă. Reţi
nem : „Probleme de ali
mentare ca apă a-ora.şujui 
până la distribuţia în blo
curi nu «nit, £fae cu dis
tribuţia, da. Conductele ac
tuale sunt subdimensionate, 
iar pe interiorul acestora 
s-a depus piatră. Aceste 
depuneri duc la strangula
rea conductelor, implicit la 
micşorarea debitelor de 
apă necesare. Cei «are au 
cumpărat looiinţeto,^d^e.

c«l AP3 ° ^ ^ r t d l i  din lo
catari supt proprietari .de.-., 
apartamente), au obligaţi- • 
vkatea twCfcţinertl instala- > 
ţiei dă apă, jneopând de 
ta  apometrul situat lângă 
bloc. p in i  i i  chiuvetă;, in
clusiv a  întregii instalaţii - 
interioare.

încălzirea apartamentelor î 
din Haţeg este de asemenea 
Un mare semn de intreba- 

' re. L a : oră actuală nu <m
găsesc soluţii de rezohia- % 
re- «Tot e* lâcut când- { 
va, s-a făcut de o calitate , 
necorespunsStoăse ■ — spu- * 
nea dl Ture.. Reţelele de 
termoficare s-au izolat cu 
vată de sticlă şt .carton as
faltat, fără să fie asigura- j 
te contra agenţilor coro- ; 
zivi. Parte din aceste cam- ! 
duete au fost inundate din ; 

mai multe motive (apă frea- : 
tică sau subsoluri cu apă). - 
Agentul termic are pier- ; 
deri de temperatură pe ş 
reţea care depăşesc. 50 la > 
sută. Din întreaga zestre

Sfârşitul acestei^ săptă*. 
mâni va marca şi căde
rea cortinei asupra turu
lui Campionatului Divis, 
zi ei B. întrucât miercuri, 
14 decembrie, va avea Iod 
întâlnirea din cadrul pre
liminariilor Campionatu, 
.lui European 'dintre Isra
el şi România, in Divizia 
Naţională ultima etapă vă 
avea loc la 17 decembrie*.

In seria a III-a, a Di
viziei B, Vega Deva joacă 
la Arsenal Reşiţa, echipă 
aflată pe locul 1# in cla
sament, cu 18 puncte şi 
un golaveraj slab 22—39. 
Acum ar fi cazul ca e- 
chipa deveană să con
firme valoarea (pe care 
mulţi arbitri', conducători 
ai cluburilor vizitatoare o 
apreciază şi se întreabă
— după jocurile de acasă
— cum se face că echipă 
se zbate în coada cla
samentului) şi mai ales 
să-şi demonstreze că se 
pot aduce puncte şi din

■ -  deplasare. Arsenal are 
una dintre apărările 
slabe ale seriei a III-a, 
după golurile primite. 
Să nuri poată verii de 
hac Danciu, Râdos, E- 
lek. Popa, Tănase sau 
oricare altul de Ia Vega? 
Mâl multă încredere şi 
curaj) Trei puncte aduse 
de afară nu ar face da. 
cât 'dreptate după evo
luţia d« până acum a 
devenita* pe care i-a o-

de blocuri ale' Haţegului, 
doar 30 Ia sută suht în
călzite, restul fiind cu pro
bleme. Reţeaua de termci- 
ficare din zona pieţei de 
alimente (centrala termi
că 2) depăşeşte în lungi
me 13 km. Până în *89 ş-au 
tot legat blocuri la aceeaşi 
conductă. Pe de altă parte, 
reţeaua de canalizare fiind 
subdimensionată nu preia 
în totalitate apele uzate 
evacuate,, iniţial (în 1903) 
fiind proiectată pentru Un 

număr limitat de blocuri. La 
aceeaşi reţea s-au icordat 
însă toate cele construite 
de atunci".

Din punct de vedere al 
gospodăriei comunale şi io- 
cative, Haţegul este con
siderat tm - „unicat". In 
sens negativ. Nedovedind 
oamenilor că se poate fa
ce ceva, cei oare adminis- 
trează oraşaLşi fondul Iui 
de locuinţe sunt consideraţi 
neputincioşi. Doar o cola
borare mai bună, un dia
log permanent şi sincer #»- 
tre RAGCL, primărie şî 
asociaţiile de t o c i r i  
reprezentate direct 
ocupanţii de apartamente, 
nu prin preşedinţii de a- 
sociaţii — ar rezolva ceva, 
atât cât "se poate d in i -  
mensitatea problemelor de 
administrare a spaţiului !p- 
cativ dio Haţeg. Am re
marcat sinceritatea, bune
le intenţii ale conducerii 
regiei, dar şi regretul de 
a nu-î da de capăt unei 
situaţii moştenite de pe 
vremea când se aplauda 
fiecare nouă construcţie a- 
părută jpe harta oraşului, 
fără a ţine cont1 de deta
liile primordiale. 'Va da 
oare' cineva' soluţia ieşiri» 
din această situaţie into
lerabilă ? . i

ESTERA SÎNA

eolit de prea multe ort . 
şansa in deplasare. 0  
victorie le-ar aduce o 
vacanţă mai liniştită. ;

In seria a IV-a unde 
acţionează nu mai puţin 
de patru echipe difs Va
lea Jiului, formaţia cea 
mai bine clasată (loctîi 
3) la distanţă de S puncte 
dp lider, Parângul • Lo- 
nea — antrenor Cartă 
Gal — primeşte acasă 
replica „ortacilor" lor 
din Sărmăşag (locul 40) 
şi au toate şansele să-şi 
mai adauge 3 puncte la 
Zestrea de până acum. 
A.S. Paroşeni — Vulcan, 
situată tot pe un Iod 
bun — 5, îşi dispută rne- 
ciul său - tot acasă, In 
compania echipei F.G. 

Arad şi nu îi poate scăpa 
victoria, Iar * Minerul U* 
ricani — pe teren pro
priu — întâlneşte pe So
meşul Satu Mare. Sin
gura echipă din Valea 
Jiului ce are meci In 
deplasare este Minerul 
Lupeni, care -joacă la 
Minerul Cavnic, unde nu 
poate emite pretenţii fi
indcă gazdele au o mare 
foame de puncte pentru 
a părăsi periculosul loc 
l? din clasament

'  SABIN  CERBII

•  în Liga Campionilor, 
miercuri seara, Steaua 
a învins în deplasare pe 
Hajduk Split cu 4—11

I
I
I
I
t
I
I
I
I

t

Ieri, la Deva, In orga
nizarea Regiei Autonome 
de Gospodărie Comunală 
şi Loca ti vă din municipiul' 
reşedinţă de judeţ, şi sub 
patronajul Asociaţiei Pro
fesionale şi Patronale a 
Gospodăriri Comunale şi 

Locative din  România s-au 
desfăşurat lucrările celei 
de a V-a conferinţe a* 
nuale pe ţară a  
AJP.P.G.C.L.

Opţiunea pentru mu
nicipiul Deva ca loc de 
desfăşurare a conferinţei 
este o dovadă elocventă a 
gradului superior de do* 
tare tehnico-edilitară a 
municipiului, precum şi a 
calităţii serviciilor de 
gospodărie comunală şi 
locativă. *

Programul Conferinţei a> 
cuprins:

— Şedinţa comună a 
consiliului unităţilor şi 
comitetului A.P-P.G.CX.;

— Cuvânt introductiv. 
şi alocuţiuni ale oficiali* 
tăţilor;

In numele judeţului 
nostru, Conferinţa a fost 

salutată de dnii ing. Geor* 
gel Râican, prefectul ju 
deţului Hunedoara, şi utg-
Cornel Burlec, vicepre
şedinte al Consiliului ju
deţean.

— Prezentarea raportu
lui de activitate al Aso
ciaţiei Profesionale şi P a 
tronale de Gospodărie Co
munală şi Locativă din 
România şi a raportului 
financiar pe anul 1993;

-— Prezentarea progra
mului de activitate al-a- ?- 
seeiaţiei pe anul 1995 şi 
a proiectului de hugeGPe ' 
1995; ' ' ' 1

— Raportul comisiei de 
cenzori a asociaţiei;

— Referatul privind re
forma şi propuneri de 
reactualizare a Programu
lui Guvernului, pentru 
restructurarea .regnlor au
tonome.
Conferinţa a aprobat o- 

xocuţia bugetară pe 'anul 
1993,. proiectul bugetului 
pe 1995 şi programul de 
activitate pe 1995.

Ziua a  doua a confe
rinţei a fost rezervată • 
simpozionului cu tema: 
„Protecţia mediului şi a 
salubrităţii urbane".

I 1**********m

PRODUŞI

|  Di*» respect pentru | 
î  consumatori şl pentru* 
I a  menţine o sursă per-| 
'  manentă de venituri,. 
} $£. „Herba" SAu Deva j 
« U i  Creste şi acum J 
1 vaci a  lapte la Beriu j 
'  şi Dobra, de te care J 
|  s-a» obţinut f i  de «iţe» t 
J  fi viţele de rasă, m - 1  
I «tuşii sunt crescuţi pen- J 
9 te» firiucutert masculii |
- . destinaţi vaterifi- -
f  «*ra. (N.Ti |

DEVASAI■
VINERI, 9. 12. 1994

9,00 Emisiunea dini 
{seara precedentă (relif-J
■ are); 13,30 Vidcotext pu-i 
! Mici tar; 15,00 Deschide-!
{ rea emisiunii; 18,05 In*! 
rstantnnee americane; •
! 18,30 Avanpremiera fii-!
{melor; 18,35 Concert J
■ simfonic; 19,00 film  se-5 
i rial Casa din prerie — \
| ep. 83; 19,50 Clip viva;*
> 20,00 Primul pas. Emi
siune de Livra Pop; 21,00! 
{Avanpremiera Rimelor;* 
*21,05 Concert unpluged. 
{Bric Clapton; 21,35 FUm!
• serial Miami Vice — ep.1 
i2; 22,25 Clip viva; 22,35»
J M itică; 22,40 R adiogra-I
• fie britanică; 23,10 Car-Î 
iteâ de citire; 23,15 Sţa*S 
Jrurl pentru totdeauna;'
• 24,00 Videotext publici-!
!tar. ■ •

SOCIETATEA COMEMSAtA „QUADRA** 
S.R.L. DEVA

Str. Spitalului, nr. 17, tel. 616984
Vă oferă, Ia preţul producătorului:
•  Napolitane produse de S.C. „Victoria*' 

&A. Sibiu.
•  Cremă „Finetti", la preţul importa tor ului.
•  O gamă variată de dulciuri, ţigări indi

gene ş i de import. (92750)

S.C. GIURGIU S.N.C. HUNEDOARA 
Str. Aleea Oborului, nr. 19

Vă oferă haine secund hand de iarnă im
port OLANDA, de cea mai bună calitate, la 
preţul de nuntiţi 2 dolari/bg.

Preţurile se calculează la cursul oficial al 
zilei şi include TVA.

Aşteptăm comenzile dv zilnic între orele 
9—17.,

Informaţii detaliate Ia tel. 054/712339.
(93460)

FILIALA SILVICĂ DEVA 

Sedate Ia -

/ tflw w w w w w w w w .  /: - -

masă lemnoasă pentru exploatare, pro
ducţia anului 1995. , ■ - '

Licitaţia este deşphisă şi va avea loc în 
ziua de vineri, 16 decembrie 1994, ora 10, Ia 
sediul FiliaM  Silvice Deva, str. Titu Matorescu, 
nr. 2 (clădirea IPEG).

I Masa lemnoasă scoasă la licitaţie este Iâ o- 
t coaiele silvie© din raza Filialei silvice. , 
ţ Relaţii suplimentare se pot lua de la ocoa- 
f lele silvice respective st de la" Filiala silvleă 
J toi. 054/622310, interior 21 şi 054/622135.
J (93469)

1
S.C. „BERE KANIZSA** S R L .  SATU MARE

Unie distribuitor al sortimentelor de bere produsă dp' 
firma KANIZSAI SORGYAR S A. UNGARIA, cu 160 d» 
ani experienţă în producerea berii, CAUTĂ: * ?

D ţ'R  E C T O B  C O M E R C I A L

Pentru depozitul.ee se va înfiinţa în localitatea dunv- 
neavoastră în scopul desfacerii berii in zona de activitate.

Societatea noastră care se află în continuă dezvoltare, 
dotată cu mijloace moderne de evidenţă şi calcul, vă oferă 
posibilitatea afirmării in activitatea comercială şi a obţi
nerii unor venituri substanţiale.

Ofertanţii /— de preferinţă cu studii şi experienţă in 
domeniu, spnt invitaţi să se adreseze în scris, trimiţând 
un curriculum vitae la sediul firmei noastre: S.C. BERE 
KANIZSAI S.R.L., 3900 SATU. MARE, Jjdul Traian, 5 /51.

Informaţii suplimentare la (tel. 061—737 043, fa* 
061 —711 381).
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DORIŢT *A r m  AĂtoAT DE 
FAMILIE,

•  Vând convenabil cana
pea, două fotolii. Deva tel. 
625233, după ora 17.

: ţ?  ■ ■-.. 'V^-te^VV'te (93076)
' •  Cumpăr talon Audi

80, anii 1982—1984, tel. 
t 671582, seară. (93386)

•  Vând convenabil motor 
cutie Audi 80, cutie vite
ze Mercedes, caroserie com
pletă Opel Kadett 1,3 S,

> Deva, Dacia, blf 16, ap- 10. 
“ : (93667)
- •  Vând tractor, remorcă,
plug, Ilia, tel. 122. (93474)

•  Vând canapele şi fo
tolii noi, pluş englezesc, 
preţ convenabil,- Deva, str. 
Călugăreni, nr. 14, ţel. 
617438. (93658)

•  Vând cameră de luat 
vederi Sharp 8 mm. Tel.

■ 615962, după ora. 18.
î  ... (93475)
.., *• Vând casă Deva, cen

tral, oţel beton 8 mro, par-^ 
chei uscat, mobilă dormi-’ 
tor, 625482. , (93659)

. .. •  Sfeclă furajeră dc vân
zare, preţ IOD lei/kg. Deva,

■ Viilor 24, tel. 618261.
- . .(93650)

•  Vând spaţiu comercial 
amenajat, Brănişca 230.

t •• (93679)
•  Vând garaj, tel. 623318,

. după ora 19. (93653)
•  Vând autodubă Bar- 

•• kâsi de 1 to, cu mbtor de
Dacia 1300, tel. 612249.

- (93055)

•  Ocazie ! Volkswa
gen Passat 1980, ’ stare 
bună, motor excepţio
nal, 800 mărci, urgent. 
Tel. 641133. (93341)

•  Cumpărăm piese 
î- de mobilier vechi, bi

juterii, ceasuri, argin
tărie, tel. 628716. 7

(93377)

•  Vând apartament mo
bilat, două camere, etaj I, 
parchet, boxă, decomandat, 
Liliacului, tel 624512, după 
Ora 18. (93652)

•  Vând 600 m cahlu e-
lectric din aluminiu. Tel. 
612606. (93685)

•  Vând armă de vână
toare IJ Boc, cal. 12, Lă- 
puşnic, nr. 77. (93672)

•  Vând conducte alumi
niu noi1, pentru irigaţii, dia

metru 100 mm, preţ nego
ciabil, tel.- 054/713487. ,

- .... (93677)
•  Cumpăr caroserie Da

cia sau Dacia neînmatri- 
culabilă, .tel. 054/713487, 
seara. , - -. ; (93677)

•  Vând ieftin dormitor
* sufragerie, bibliotecă, foto

lii, măsuţă, cuier-dulap, 
toate, lemn, maşină cusut, 
frigider, blană nutrie, pa
tine hochei, cort, cărucior, 
pătuţ copii, boiler. Tele
fon 626779,, ’ . - (93674)

•  Vând Skoda 120 L, per
fectă stare, tel. 622452.

193696)
•  Vând Dacia BREK, fa

bricată 1991, preţ negocia
bil, O ră ş t ie ,te l .  642788, 
după ora 16. (93651)

•  Vând- remorcă R.M. 2, 
stare de funcţionarei Orăş- 
tioara de Sus, 172, tel. 191.

- - , ' (2974)
•  Vând urgent aparta

ment 3 camere,' central, 
condiţii excepţionale, tele
foane: 720519, 717621.

(2446)
1 •  Vând copiator Canon 
N.P. 155, format A 3, A 4, 
1400 mărci. Dacia 1300 — 
2200 mărci, aparat măsu
rat glicemia, tel. 711107.

(2441)
.. •  Vând apartament 2 ca

mere, zona patinoar si man
tou nutrie bej, 46. Telefon 
711775. (2440)

•  Vând dulap frigorific,
900 1, măcelărie, preţ con
venabil. Hunedoara, Piaţa 
Eliberării, 1. (2436)

•  S.C. ALPEUS Comox-
ini SRL vinde en gros. pas
tă de roşii, castraveciori, 
mazăre, ardei capia, bă
uturi v alcoolice, detergenţi. 
Eugenia, stiksuri, napolita
ne, globuri, portocale, pate 
de ficat, carcasă porc.. Te
lefon 714.626. ţ - - (2837)

•  Vând maşină cusut in
dustrială, maşină de sur- 
filat (triploc), casnic şi In
dustrial, tel. 724915, : j ' ■
V '■ . (2439)

•  Vârid tractor U 650,
stare execepţipnală,-5800000, 
combină C.12 Lăpugiu, sat 
Coşeşti, 34, (93706)

•  Vând motor Dacia 1410,
plus cutie punte spate, com
pletă, în staro, perfectă. 
Relaţii Sântandrei, nr. 97, 
tel. 673157. (0092317)

•  Pierdut ştampilă apar
ţinând .SG.. Vekka Impex 
SRL’ Lupani. . Se declâră 
hulă. . (93665)

•  Caut garsonieră , fau
cameră semimobilată; De
va, tel. 651263. (93366/67)

•  Caut pentru închiriat 
.apartament două camere, 
nemobilat, în Simeria, ter
men lung, o fe r. maxim 
50 000 lei/lună. Tel. 661565.

’ (93670)
•  Psiholog nefumător, ne

băutor, caut cameră mo
bilată. Telefoane: 625927, 
orele 8—15; 623290, orele 
18—22. » (93479)

•  Schimb easă, grădină.
Hunedoara, cu similar De
va, negociabil. Deva, 629562, 
Hunedoara, 721270. (93671) .

•  Schimb număr telefon
61, eu 62, Deva. Informaţii 
tel. 619482. (93063)

•  SG Brutăria Neamţ
Import Export, str. 
Mihai Viteazul; nr. 32, 
Deva, 614647, angajea
ză brutari’*’ cocăţori 
bărbaţi. Stagiul mili
tar satisfăcut. (93395)

•  Avantajos proiectare 
în construcţii, tranzacţii 
imobiliare, dezmembrări te
renuri, tel. 054 - 612584.

. ” ’ - (93399)
•  împrumuturi-în lei pri

miţi Ia Casa de Amanet 
Simerîâ, zilnic 8—17, tel. 
661721, , . (93622)

COMEMORĂRI

Parastasul de ’ pomenire , 
sâmbăţă, 10 decembrie, ora 
11, la Cimitirul Emiâescu.
■ V i? rf- I? t (93657); t

•  La 5 decembrie s-au 
împlinit 20 de aOi de la 
moartea lui 1 - ;

ADAM CIMPEAN 
Dragă tată suflet bun/ 

Nu te-am uitat nici acum/
Şi ne aplecăm plângând/ 
Peste vechiul tău mormânt. 
Fie-ţi ţărâna uşoară!

Parastasul de-. pomenire 
va avea loc duminică, 11 
decembrie 1994, la Biseri
ca Certej. Dumnezeu să-l 
ierte. Sabin, Maria, Vasile.

(93355)

D E C E S E

•  ŞLC. Oftraum Mi- 
raco SRL anunţă ma
jorarea : tarifelor de 
consultaţii, începând eu 
data de 10 ianuarie 
1995. ... (2438/

. *- . r*
0 In data de 10 ianuarie 

1995 este eitat Agim Mar
cel, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Comloşu Mare, 
jud. Timiş, pentru divorţ 
cu Agim Maria, la Jude

cătoria oraşului Orăştie.
(93676)

• •  Au . .trecut şase
săptămâni de când ne-a 
părăsit pgntru . totdea
una cel câre a fost soţ, 
tată; bunic, socru 

ROMDLDS.
ŞTEFÂNESCU  

Te vom iubi veşnic 
şi ne ' va fi întotdea
una dor de tine.. Co
memorarea vâ avea loc 
sâmbătă, ora 10, la ci
mitirul Bejân. Familia, 

(93673)

•  Părinţii ridică pa
rastas de 6 săptămâni 
pentru fiul Tor 

PO P SORIN  
; CONSTANTIN  
sâmbătă, 10 decembrie, 
şi invită colegii de la 
facultatea ecologică De
va, prieteni şi cunos
cuţi, la Biserica Popa 
Şapcă, ora 10. (2442)

•  Au trecut- şase săp
tămâni de sfâşietoare du
rere, de lâ despărţirea de 
soţul, tatăl, socrul, .buni*, 
cui nostru drag

GHEORGHE TRIF

•  Fiul -Titel, fiicele 
Xca, Doina, ginerii Vir- 
gil, Mitruţ, nora Iulia, 
nepoţii Bianca, Maria 
(Bibi), Simona, Livius, 
Alexandru. şi Alexan
dra. anunţă cu pro
fundă durere : dispari
ţia fulgerătoare a dra
gului lor tată, socru şi 
bunic

V ASILE CIO BANI'
68 ani. înhumarea azi, 
9 decembrie 1994, ora 
14, ’ lâ Cimitirul Orto
dox din str. ETnittescu, 
Deva. Dumnezeu să-l 
tidihnească şi' să-I aibă 
îh pază. - - (93694)

•  Colegii de birou 
de la SC Cetate SA 
Deva sunt. alături de 
doamna Ciobanu Iulia 
la ' trecerea în 'nefii nţă 
a socrului său

VASILE CIOBANU ’ 
Dumnezeu să-l odih
nească! . . (93684)

j .. -V; . -
4: Sincere condolean

ţe familiei ' Ciobanu 
Vasile la trecerea în 
nefiinţă a cefui care 
â fost un - .bun tată, 
socruşîbunic

V ASILE CIOBANU  
din partea , prietenilor 
din OCOT Deva.

(93681)

. •  Cu adâncă durere 
ne despărţim de scum
pul nostru frate,, cum
n a t şi unchi, ’ '  “

GHIŢĂ TURCU  
înmormântarea în Blaj, 
sâmbătă, 10 decembrie 
1994. Fraţii Timi, Vicu 
ş i '  Ion, cu familiile.
• ; ^  ■ (93700)

•  Colegii de la 
TlRUG peva anunţă 
cu durere încetarea 
prematură din viaţă a 
colegului
GHEORGHE TURCU
Condoleanţe familiei 

îndoliate. (93700)
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CURTEA DE APEL ALBA IULIA 
.  ̂ ORGANIZEAZĂ 

Concurs in ziua de 23 decembrie 1994, ora l 
9, la sediul Tribunalului Hunedoara — Deva,! 
cUn str. 1 Decembrie, nr,-35, pentru ocuparea! 
Următoarelor posturi:

v JUDECĂTORIA BRAD::
: . #  3 posturi grefieri .■■■

' $  2 posturi greficri-dactilografi -
•  2 posturi arhivar-registrator
•  1 post agent procedural .
. TRIBUNALUL HUNEDOARA 

, - •  1 post inspector specialitate (contabil)
•  ,1 post merceolog

•- La aceeaşi dată se face testarea pentru 2! 
posturi de paznic şi un post aprod pentru J u -! 
clccătoria Brad. .

Amănunte cu privire Ja bibliografie şi con-! 
diţiile de prezentare pentru ocuparea posturilor < 
se pot obţine la sediul-Tribunalului Hunedoara; 

Deva si Judecătoriei Brad.
y w iv f c /v c iw w r tw c w v c n w v .'.v i'iw iv iw c .

BOMANIAN 

AMERICAN

’ HUNG ARIAN

î  . JOINT VENTURE ' ,

Cel mai marc distribuitor cn gros din ţară 
de îmbrăcăminte balotată import vest 

Vă oferă:
•  Sortimente dc iarnă: saci de 10 kg.
•  Pungi cu iiaine nesortate, colectare ori

ginală: 5—15 kg,
7 — Cantitatea minimă de vânzare 100 kg.
•  Balo^i nesortaţi: 300—500 1^. '

- Informaţii: Cluj-Napoca, str. Memorandu
mului, n r .l .

Telefon! 064/194030, 116480 (luni — vineri: 
8—16).

Orar depozit: luni .— sâmbătă, 9—16.

. y t;. \-j

6  2 5  5 6 1
M- Bere import Slovacia 

• • •- •  Bere Hopfien

•  Vinuri ^
‘ " •  Băuturi alcoolice (zpm'vodcă)

•  Lichioruri • / .

+  Dulciuri
Depozit .„BlALCO“-, str. M. Eminescu, 

nr. 76. /
Intrare str. Cloşca, Deva,. (93456)

'COOPERATIVA „MOŢUL*. BRAD 
.. Organizează luni, 10 decembrie 1994, 

ora 9 . ' ' '

I

i
 pentru închiriere spaţii în cadrul contrac
tului de asociere a spaţiilor de la parterul 

l Complexului din Gurabarza. Locul licita- 
ţiei este la Complex „Moţul” Gurabarza.

Coop&ratîva „Moţul” Brad intenţio
nează să majoreze preţurile şi tarifele în- 
eepând cu. data de 10-ianuarie 1995.

. S.C. ROMEUR S.R.L. .
, Cu sediul în Oradea, Piaţ& Indepen
denţei, nr. 47—49 {Centrul Civîcji *

VINDE DIN STOC
' •  Ulei comestibil dublu rafinat din 

floarea soarelui, la preţul de producător, 
astfel:

, . — la schimb de ambalaj (sticle de 
0,5 l) — 890 lei)sticlă

—r vrac (vărsat) la preţul de 1720 leif 
kg.

Informaţii l(t sediul firmei sau te l:  
059063768; 163767 sau fax: 059/136809

S.C. ALGEXIM*
PETROCOM S.R.L.

Comercializează prin magazinele din

•  DEVA, str. 22 Decembrie, nr. 76 
(vizavi de spital).

•  HUNEDOARA, str. Grădinilor, nr. 
2 A (Lipscani).

— Congelator 210 l —  560 000 lei 
—. Congelator 160 l — 490 000 lei 

’ — Congelator 120 l — 400 000 lei
• ' . (93462

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„MARMOSIM” S.A. SIMERIA

: Str. Cuza Vodă, nr. 24. ^

Angajează topograf, inginer sau teh
nician. •• . ,

încadrarea şi salarizarea se fac în 
conformitate, cu prevederile contractului 
colectiv de muncă. v

Informaţii suplimentare la biroul PIS 
al societăţii, tel. 660851, interior 22.

}

i ." ‘‘
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