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29 DECEMBRIE

•  Au trecut 382 de zile 
din an ; ne mai des
part doar 3 zile de 
sfârşitul anului;

•  Sf. 14 000 , de prunci 
ucişi de Irod; Cuv. 
Marcel;

•  1873. S-a născut OVID

DENSE SI AN U (m. 1938), 
filolog, lingvist şi fol
clorist ;

•  1876. S-a născut PA- 
BLO CASALS (m. 
1973), violoncelist, • di. 
rijor şi compozitor 
spaniol;

•  1912. S-a născut RADU 
POPESCU, critic li
terar şi teatral;

•  1926. A murit RAINER 
MARIA RILKE (n. 
1875), poet austriac.
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•  MOSCOVA. Cecenia 
este „o parte iutegrantă a 
Federaţiei Ruse“ şi nici 
un teritoriu nu are drep. 
tul la secesiune, a sub
liniat preşedintele Boris 
Elţîn, într-o declaraţie 
televizată ce urmează a 
fi difuzată în cursul după. 
amiezii, transmite agenţia 
France Presse. „Soldaţii 
şi ofiţerii ruşi, dislocaţi 
Pe teritoriul acestei re
publici caucaziene, au mi

siunea de a proteja Inte. 
gritatea Rusiei, condiţie 
obligatorie a existenţei sta-' 
tulul nostru", a adăugat 
Elţîn. -

î* SARAJEVO'. In po- 
fida refuzului bosniacilor 
de a discuta cu sârbii a. 
tâta timp cât acordul de 
încetare a focului nu este 
respectat în enclava Bi- 
haci, contactele între, re
prezentanţii guvernului de 
la Sarajevo şi oficialităţi 
ale FORPRONU au 
continuat. După cum trans
mite AFP, generalul Mi: 
chael Rose, comandantul 
căştilor albastre din Bos
nia, are prevăzută o în

trevedere cu vicepreşedin. 
tele bosniac Ejup Gra- 
nici. Generalul Rose in
tenţionează, de asemenea, 
să se deplaseze, miercuri, 
în enclava Bihaei, pen
tru a încerca să deter
mine aplicarea acordului 
de încetare a focului, con
venit la 24 decembrie. în 
acest scop el va avea o 
convorbire cu Fikret Ab. 
dici, comandantul forţe
lor musulmane rebele din 
Bosnia, transmite AFP.

•  GAZA. Un militant al 
mişcării integriste Hamas 
a anunţat luni, la Kbran 
Younes, în Fâşia Gaza, 
că organizaţia din care

face parte intenţionează 
să iniţieze cinci noi aten
tate anti-israeliene, folo
sind automobile-câpcanâ.

„Cinci automobile-cap. 
cană aşteaptă ora „11“ 
pentru a ucide Peşte .150 
de soldaţi israelieni", a 
afirmat acest militant, 
care, potrivit France 
Presse, a făcut anunţul în 
numele grupării Ezzedine 
Al-Kassam, aripa .armată 
a Hamas. Mişcarea isla
mică de rezistenţă Hamas 
este considerată răspun
zătoare pentru cele mai 
multe din recentele ata
cări sângeroase anti-isra- 
eliene.

— Domnule doctor, de 
zece ani anj impresia 
că sunt zebră...

revoluţia română din 
decembrie 1989 sau de. 
spre puzderia de revolu
ţionari autoproclamaţi 
după aceea. „MercedesUl" 
a venit ca să-l cumpere 
Consiliul judeţean pen. 
tru protocol, a spus dl 
Alic. Am avut şi apro
bare de la guvern ca pre
ţul lui, de vreo 60 de mi
lioane de lei, să fie su
portat din sursele locale 
ale bugetului judeţean. 
Atunci eu am spus că 
nu plătesc această maşină 
din buget- La sfârşitul lui' 
1992, începutul lui 1993, 
noi, asociaţia preşedinţi
lor consiliilor judeţbne, 
eram So reiaţii *cu o 
companie străină, de Ia 
care -trebuia să primim 
un important împrumut in 
valută, nerambursabil. Eu 
eram preşedintele comi
siei economice, negocia-

GHEONEA,
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Colindătorii noştri

„Deschide uşa, c r e ş t in e !“
Un grup de 25 de o- microspectacol care i-3 

lindători de la Şcoală încântat pe cei colindaţi. 
Normală „Sabin Drăgoi" Foarte tinerii colindă- 
Deva, îndrumaţi de prof. tori, însoţiţi de dascăli, < 
Ioan Filip, au dus in a- au poposit şi în redacţia 
junul Crăciunului bueu- noastră. Un impas de 
ria colinz.ilor în mai suflet, în care recitalul 
multe instituţii şi socie de colinde (cântate pe 
taţi comerciale devene patru voci) ne-a emoţio- 
In zilele de 20—23 de- nat şi ne-a bucurat. Cu 
cembrie, colindătorii, e- „Deschide uşa, creşti 
levi din mai multe clase ne!“, au pătruns nu doar 
(din a Vl-a până într-a în „casa“ noastră, , căci 
XIII), au trecut pe la mesajul transmis prin 
Prefectură, Consiliul Ju- voci cristaline ne-a i-

ÎNTÂLNIRE CU PRESA
Vineri, 23 decembrie 

1994, la ora 14 — deci în 
ajunul Ajunului Crăciu
nului —, dl ing. Costel 
Alic, reinstalat în foto
liul de preşedinte al Con
siliului judeţean Hune
doara, după câteya luni 
de suspendare din func
ţie, printr-un Ofrdin al 
dlui ing- Georgel Răican. 
prefectul judeţului, a ţi
nut să aibă O întâlnire cu 
presa. Data şi ora nepo
trivit alese au făcut ca 
prezenţa ziariştilor să fie 
extrem de redusă. Ori
cum, întâlnirea a avut 
loc — dl Costel Alic n.a 
considerat-o ca o confe
rinţă de presă — şi s-a 
dovedit, pe parcursul dis
cuţiilor, chiar. interesan- 

. tă, mai ales din .punctul 
de vedere al clarificărilor 
pe care preşedintele le-a 

■ făcut, voluntar — din 
justificat interes — sau 
provocat de reprezentan
ţii presei scrise şi audio
vizuale din Deva, pre
zenţi la întâlnire.

Discuţiile au început 
abţupt, cu referire la 
Ordinul prefectului pentru 
încetarea aplicării Ordi
nului nr. 107/1994 pentru 
suspendarea din funcţia 
de preşedinte al Consi

liului judeţean Hunedoa
ra a dliii Costel Alic, pu
blicat în coloanele zia
rului nostru în urmă cu 
câteva zile. Cu siguranţa 
pe care i-o dă din nou 
funcţia, dl Alic a demon
tat .toate acuzaţiile p9 
care i le-a adus Curtea 
de Conturi Hunedoara, în 
general privind unele 
abuzuri. Oricum, faţă de 
decizia de basma curată 
a dlui Costel Alic, procu
rorul de la Curtea de 
Conturi Hunedoara a fă
cut recurs la Colegiul 
jurisdicţional al Curţii de 
Conturi Bucureşti. Cum, 
minuni în lumea asta nu 
vedem a se face, mira. 
ne-am ca rezultatul să 
nu-i fie favorabil tot dlui 
Costel» Alic.

întrebările noastre, ale 
reprezentanţilor „Cuvân
tului liber" Deva, s-au 
referit la câteva chestiuni 
cu. care eram datori citi
torilor, întrebări la care 
amfitrionul a răspuns, mai 
clar sau mai voalat, dar 
cu sublinieri interesante 
■pentru cei de faţă. Pri
vind situaţia controver
satului „Mercedes" care a 
stat peste doi ani de 
zile într-un garaj al Con
siliului judeţean Hune
doara, dl Costel Alic a

Cu prilejul Noului An 1995, urez locuito
rilor oraşului Calau multa sănătate şi numai 
bucurii, lumină şi împăcare sufletească, spor 
la muncă şi prosperitate, precum şi tradiţio
nalul

« „LA MULŢI ANI!“ .=
MIBAl NEGESG, 

Primarul oraşului Călan
■iSs»X
Wsşipt

răspuns cu lux de amă
nunte, după ce a expli
cat, mai întâi, poziţia şi 
meritele dsale de revo
luţionar, deşi nimeni nu 
a întrebat ceva despre

lor
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(Continuare to pag. a 2-a)

•  Deţinutul se piân. 
ge psihiatrului:

\ . detean, Primărie, Inspec- nur>dat sufletele. Am
ţ toratul Şcolar, dar şi pe ascultat înfioraţi şi ce-

\
\

la societăţile comerciale 
„Coratrans", „Macon“ şi 
„Eurovenus“. La ultima 
colindele au fost urmă-

lelalte colinde — -. „In
seara de Moş Ajun“, 
„Bună dimineaţa Moş 
Crăciun". „O, noapte

rite cu lacrimi in ochi. sfânW!“ (cântată ih en- 
gazdele „n„um i„du..« g g , *
pentru ca, prin interpre- public pentru colinzi şi . 

.tarea lor, au „sfinţit ‘ lo- urări şi îi asigurăm că
cui. Iar la Banca „Da- ^ anui şî-n cei ce
cia Felix", întâlnirea in- vor urma le vom deschi- 
tâmplătoare cu solista de cu bucurie uşa şi
de muzică populară Ana sufletele noastre ’ (V.
Banciu a . generat un- Roman).

Colindători de la Şcoala Normală „Sabin Drăgoi" Deva, în vizită 
Ia redacţia ziarului nostru, în ajun de Crăciun. Foto PA VEL LAZA

•  DE LA DOBRA LA 
DEVA. Un~ grup de e- 
îevi al claselor V—VIII 
de la Şcoala generală Do- 
bra, însoţiţi de' preotul 
satului, Dumitru Popa, 
au poposit, în ajun de 
Crăciun şi la Parohia 
ortodoxă Deva III. Gru
pul de colindători a 
prezentat, pentru cre
dincioşii prezenţi în nu. 
măi? mare, o scenetă re
ligioasă, având ca temă 
naşterea domnului nostru

Iisus Hristos, urmată de 
colinzi tradiţionale, ce 
au picurat în suflete 
lumină şi bucurie, ase
menea urărilor de sănă
tate şi belşug cu care 
au încheiat apreciatul 
lor program. (E. S.).

•  DIN FONDURI PRO
PRII. Asigurându-şi re
sursele financiare ne-, 
cesare din valorificarea 
produselor agricole, Aso
ciaţia agricolă „Romo- 
şana“ din Romos şi-a 
cumpărat din fonduri 
proprii o maşină de 'se
mănat şi alta de stro
pit, precum şi o grapă 
cu discuri. (N. T.).

•  EXTINDERE. S.G, 
„Eurosat" Haţeg, care 
are licenţă pentru te
leviziune prin cablu, are 
deja peste 1500 de abo
naţi, care pot viziona 
în bune condiţiuni pro
gramul postului naţio
nal de televiziune şi ale 
nu mai puţin de 14 pro
grame străine. De re
marcat că societatea face, 
cu prilejul sărbătorilor 
de iarnă — deci pănă la 
finele acestui an — o 
reducere cu 20 la sută a 
taxelor de instalare. 
(N. S.).

•  VA RAMANE 
NITUL ANULUI?

veniturile cele mai mari 
pe care le cunoaştem 

, până în prezent din a- 
cest an în judeţul Hu
nedoara, se înscrie cel 
al domnului Ioan Matei, 
din Deva, consilier fi
nanciar la Casa de Aju
tor Românesc S.A., ce a 
însumat în octombrie 
a.e. surna de 5943000 de 
lei. Va rămâne venitul 
record al anului 1991?
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î n t â l n i r e  c u  p r e s a
(Urmare din pag. I)

sem împrumutul, inclu
siv la Londra, şi urnţa 
să vină la Deva repre» 
zentanţii unor bănci pen
tru perfectarea condiţii
lor împrumutului. Atunci 
a apărut o atitudine cri
tică a F.M.I. faţă de 
România, acei bancheri 
n-au mai venit lay noi, ci 
s-aii dus în Polonia, * la 
Krakovia, împrumutul a 
căzut, eu am rămas pe 
poziţia mea fermă de a 
nu plăti acea maşină, de 
la buget şi aşa a înce-- 
put dansul, anchetele, in
terpretă rfle. Astfel că am 
anunţat prin fax proprie
tarul maşinii că aceasţa 
este la noi in custodie şi 
că-i stă la dispoziţie, el 
a venit zilele trecute, a 
îhc ârcat-<, a plecat c«i 
t.t st aşa ăm scăpat si d* 
„Mercedes'* şi tip întrebă* 
rile pe tema lui",

— Dle preşedinte — l-am 
întrebat iţa afirmat d« 
mai multe ori, în dife
rite medii, inclusiv în în- 
tâlnirile cu presa, că nu 
faceţi parte din nici un 
partid, deşi consilierii ju- 

. deţeni v-au ales pre
şedinte pe lista PD (FSN), 
in care v-aţi înrolat încă 
de ia ^constituirea JF.S.N., 
si ce Ordinul prefectu
lui de suspendare a dv. 
lin fun - «e preşec n 

te al Consiliului jude
ţean nu are conotaţte po
litică. După acest eveni
ment, organizaţia P.D. 
(F.S.N.) v-a apărat cu în
dârjire, inclusiv printr-

Joi, 22 decembrie, a) 
avut Ioc ultima şedinţă, 
de avizare din 1994 
Comisiei Judeţene de [ 
urbanism şl amenaja
rea teritoriului. ' Aul 
fo t luate în discuţie 
plan urbanistic de zonă* 
pentru amenajarea zo-! 
nei de intrare dinspre] 
Deva şi Hunedoara, in

şi Republicii — plan 
urbanistic de detaliu ] 
pentru Complex mulţi-; 
funcţional de turism şi> 
prestări de servicii şi !" 
Baza turistică de a- ] 
grement —* la Sântu. i 
halm, parcelare locuin
ţe familiale pe stradal 
Horea, Grup de garaje, f 
casă parohială la Orăş-! 
tie, biserica baptistă ia j 
Hunedoara, ] staţie de * 
distribuire carburant lai 
Săntămăria-Orlea, lân-î 
gă abatorul Haţeg şii 
Staţia de distribuţie;
carburanţi cu local ’ de> 
alimentaţie publică toi 
Brad; complex de!
prelucrarea Imanului şi j 
de panificaţie la Bre-! 
tea Română. (I> C.).

wv>v.-ii*.w«*>wiivi*>vr

un protest publicat in 
ziarul nostru — liber şi 
independent, nu? —, ab.

. solvâhdu-vâ de orice vină 
şi acuzând PD.SR. că 
face joe politic, câ vrea 
să-i înlocuiască din func
ţii importante pe membrii 
P.D. fceea ce, intr-adevăr, 
s-a întâmplat, în multe 
cazuri, şi cu alţii). Care 
este realitatea? Ce să în
ţeleagă lumea ?

— Eu ■ am făcut parte 
din fostul F.S.N. Când 
s-a pus problema sciziu. 
nii F.S.N. şi apariţiei 
F.D.S.N., azi P.D.S.R., eu, 
Alic, nu am făcut pasul 
spre noua formaţiune po
litică, ci am rămas pe 
loc, acolo unde am fost, 
adică la F.S.N., devenit 
apoi PJD. Şi cu asta am 
încheiat discuţia. Să mai 
meiţţionez, poate, că asu
pra mea nu s-a făcut 
nici un fel de presiuni să 
trec ia P.D.S.R.

— La o conferinţă de 
presă v-aţi exprimat ţran. 
z i hotărârea câ, indi
ferent de rezultatele cer
cetărilor şl anchetelor a 
supra actelor economice 
sau penale de care eraţi 
acuzat, vă veţi da demi
sia din funcţia de pre- . 
şedinţe al Consiliului ju. 
ţleţean. V-aţi schimbat 
opţiunea? '

— După sărbătorile de 
iarnă, voi avea O discu
ţie eu colaboratorii şi vă 
voi anunţa dacă-mi dau 

.sau nu demisia.
Şi a patra întrebare. 

pusă de noi: -
— Se vorbeşte în me

dii nu chiar de neluat în .

seamă că Ordinul pre
fectului pentru încetarea 
aplicării Ordinului nr, 
107/1994 de suspendare a 
dv. din funcţia- de pre
şedinte al Consiliului ju
deţean ar fi un schimb 
de poliţe între dv. şi dl 
prefect Georgel Răican, 
întrucât o rudă de a sat, 
un fin, s-ar afla într-o 
situaţie incomodă, la 
pragul încălcării unor 
legi. Ştiţi ceva?

— Nu ştiu despre ce 
tete vorba. Ceha ţ» ştîît 
şi eu şi ştiţi şi dv. este 
că ei îşi spală rufele în 
familie (numai că şi le 
usucă pe- strşsii: —- n.n.). 
De fapt, Ordinul 24 al 
prefectului a fost ilegal, 
anticonstituţional şi, dtipă 
cum cunoaşteţi, a stârnit 
multe furtuni. EI, Ordinul 
24, ascunde adevărata 
faţă a lucrurilor.

întâlnirea dlui Costel 
Alic cu presa a vizat. şi 
alte preocupări ale sale, 
inclusiv - prezenţa ia Bu
cureşti, în Septembrie 1992, 
eu minerii Văii Jiului, 
„punând umărul**, ca dt 
Copostt, la răsturnarea lui 
ÎPetre t şeful ata de
partid central, afinităţile 
faţă de preşedintele ton 
iliescu şi
i.aj k Vitorel Hrebeneiue 
— supus fidel al preşedin
telui ţării -—, Opţiunile 
pentru actualul şi viito- 
rui partid de guvernământ 
(acelaşi), simpatiile ' sale 
faţă de ea
ci călduroasele Mfcftâ-# 
adresate celor prezenţi şî 
urarea de „La mulţi anif* 

S-auzim şi să scriem 
de bine. -

Profil distinct, aprovizionare bogaft
— Stimate dle Florin 

Şonea, in perioada de 
când sunteţi managerul 
societăţii „Gomsiffi* Si
metria, adică din decem
brie 1993, vă rugăm să 
ne spuneţi cum aţi orga
nizat activitatea comer
cială pentru ca societatea 
să înregistreze creşterea 
cifrei de afaceri, în *94, 
cu 39 Ia sută faţă de *93, 
să aibă beneficii la fine
le anului ?

— în primul rând, am
desfiinţat magazinele ne- 
t rttabites reducând numâ- 
n>! lor >» i? %*-•
nunţând la o parte din 
magazine, n am renunţa* 
Insă la desfacerea pro
duselor-' pe care le co- 
mereializau, ci le-am in
trodus în celelalte. Tot
odată» am menţinut. pio- 
f â i l  w :sariftităţl distincte 
faţă de «Mie particulare 
căm m  fam
in bazaruri —, cam m at 
Merceria, Chimicale, Me
naj sau Confecţii, agm*» 
ia tocmai pentru că par. 
ticidarii nu fao comerţ 
cu astfel de articole.Apoi 
am comasat depozitele de 
mobilă şi combustibil şl 
am extins activitatea -»• 
cestei unităţi. Am dat o 
notă distinctă depozitu
lui, aprovizionându-J cu 
un volum mare de marfă, 
în care sttop am căutat 
fabrici furnizoare de raa- 
tariale de construcţii. De
pozitul are şi un maga- 
zIn de prezentare şi des
facere a mobilei, unde se 
percepe un adaos t** până 
la .15 la sută, garnitu
rile fiind aduse direct 
de la producător.

Aspect din timpul desfăşurării spectacolului „Iama pe la noi prin 
sat**, organizat In preajma Sărbătorii Crăciunului, de Cam de Cultură Deva.

Foto PAVEL LAZA

Ne-am interesat, vă informăm
„Vă rog să mă scu

zaţi că vă cer un lucru 
probabil nepotrivit pentru 
activitatea ziarului „Cuvân
tul liber**. După această 
scuză (care. nu este ne
cesară, întrucât pentru noi 
prezintă interes toate 
problemele oamenilor), dl 
Viorel Stoica, , din Ghe
ţari, str. Rusca, nr. 59, ne 
mărturiseşte ce-I Irăiftân" 
tă. Are mai multe piei de 
la iepurii de casă, pe 
care-i creşte pentru fa
milie şi doreşte să ştie 
unde se pot valorifica, 
contra cost, în cadrul ju
deţului.

Iniţial am întrebat la 
S. C. Comppil S.A. Răs
punsul a fost că aici se 
achiziţionează doar piei

de ovine, cele de iepuri 
neavând căutare. Am în
cercat şi la Favior — Vi* 

i dra Orăştie, dar şi la a- 
coastă fabrică răspunsul a 
fost negativ. Este posibil 
ca pieile iepurilor de casă 
să se utilizeze în ateliere 
mai mici, particulare. Cum 
nu cunoaştem unde şi dacă 
există astfel de ateliere, 
facem un apel la posibi- 
Iii patroni sau meseriaşi 
din judeţ, care folosesc 
această materie primă, 
să ne* facă şi nouă cu
noscută adresa la care cei 
interesaţi îi pot contac
ta. Probabil că mal mulţi 
crescători de iepuri de 
casă ar fi interesaţi să 
ştie unde şi în ce con

diţii se achiziţionează 
pieile acestor animale.

O
’ „Sunt pensionat eu gra
dul I de invaliditate şi 
aş dori să-mi comunicaţi 
adresa firmei Romhandi- 
cap Bucureşti, care face 
cărucioare 'pentru handi
capaţi". (Mateş Marin, 
Brad, str. Libertăţii, 27, 
bL B 20, ap. 7).

NO-am interesat pentru 
dumneavoastră şi am a. 
flat adresa SC. Romhan- 
dicap S.A. Bucureşti (fos
tul Institut de proteza* 
re), se află pe strada V. 
Ştefânescu, la nr. 3, sec
tor III.

'  \  V. ROMAN . 1

— Cum faceţi aprovi
zionarea celorlalte uni
tăţi?

— Toată aproviziona
rea o facem cu maşinile 
proprii. încă din vară 
nc-am deplasat direct la 
producători, reducând ve
rigile intermediare şi asi-

La „ C o n s i l i i
99 Simeria

gurând mărfurile cerute de 
populaţie la preţuri ac- ?. 
ecsibile. Am adus şi măr
furi străine din marile 
depozite - din Bucureşti, 

să...riBto/.9ii vo
lum apreciabil de mărfuri 
alimentare şi industriale, 
a r  un Mmm comercial de 
plnă u  »  ia sută.
- — Ce alte - magazine 
reprezentative are socie.

— Steri cete trei uni
tăţi cu profil alimentar— 
două centrale şi unul .si
tuat in zona parcului' —, 
care comercializează me
zeluri, produse de pani
ficaţie, ddlcHiri, conser
ve. Unităţi in care avem 
vânzători foarte buni, cu 
experienţă in comerţ.

— Un • gând acum, la fi. 
nele anului ?

— Să avem aceleaşi re
laţii bune du furnizorii 
noştri şi eu toţi colabora
torii cărora le mulţumim 
pentru buna eoăpware. O 
urare de bine şi de sănă
tate pentru toţi 0ţ&@âră- 
torii pe care-i invităm 
şi in continuare tă vizi
teze lanţul’ de unităţi co
merciale din Simeria, pre
cum şi cele dOVă maga
zine săteşti din Băcia şi 
®8impa, aparţinând socie
tăţii „Comsim**.

Discuţie realizată de 
. ESTERA ŞINA
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- Din Seva, in dnan apre
Veţel, Leşnic, Săcămaş,

cm , Lâptşgiu de A*#, em 
optfâ M stăm *  
cu sătenii. Â fost de-a 
dreptul supărător ce 
ae-au spus ei: nu au în 
magazinele din satele: lor 
sare. : d in . Lăpuşnic .se 
duc la Brăzrac, din 
Brâznic la Săcămaş, de 
aici la Ilia, din... la...

Stimaţi domni care 
drămuiţi sarea: in nu. 
mele multor săteni cu 
care am stat de vorbă, 
o întrebare vi se pune: 
Nici sare nu inai asigu
raţi oamenilor de ia sate? 
(GII. I. N.).

„BUCURIA MEA?

— STRĂNEPOTUL!**

— Nu vă'supăraţi că 
vă oprim din drum. Am 
văzut câ va grăbiţi. E 
frig afară. Dacă sunteţi 
bun, cu cine vorbim ?

— Cu Ioan Popovrei, 
din IApuşnic. Pensio
nar.

— Vine Crăciunul, Anul 
Nou. Cum aţi trăit anul, 
cum îl aşteptaţi pe vii
torul?

•— Bucuria mea, pe 
care nu v-o pot spune în 
vorbe, este strănepotul 
Alex. Ne-a umplut ini
mile şi sufletele de via
ţă nouă...

— Alte bucurii ?
— Trec pragul din 

anul de viaţă 84. Dar şi 
îa 85, peste câteva zile, 
sunt sănătos. Şi eu şi 
soţia şi fetele şi fecio
rii şi nepoţii şi mai cu 
seamă strănepotul Alex, 
lumina ochilor mei... An 
bun pentru toţi cei care 
au 85 de ani şi... cât mgi 
mulţi strănepoţi... (GH. 
1. N.).

„PENSIA ? —

DUPĂ CUM AM

MUNCIT...-

La casa ca numărul 
4, strada Rusca, din 
Ghelari, am bătut Ia 
poartă:

— Poftiţi. La noi

poarta este deschisă pen
tru oamenii buni — 
ne«au întâmpinat M»e~ 
dalena şi-Nichita Pascal- 
dutniteaei camică, dum- 
nmlvd pensloaar 
La cei 67 de ani — i-am 
urat mulţi înainte cu 
sănătate — are in cartea 
de muncă a vieţii: mi
ner, electrician de mină, 
mecanic, tâmplar, şofer. 
Dar. in toţi aceşti ani a 
fost şi frizer, repara
tor de aparate de radio, 
televizoare, maşini de 
spălat, aragaze.-

— Ara văzut grajdul 
cu vaci, oile.

— Dar mereu am avut 
şi gospodăria mea : vaci, 
oi, păsări, iepuri, po
rumbei — spunea dum
nealui. Am- şi astăzi. Mă 
ajută soţia, feciorul, no
ra, nepoţica. Altfel nu 
ar fi casa aşa frumoasă.

~  Pensia?, dle Pascal.
—  După cum am lu

crat, mulţumitoare. Să 
nu râdeţi, dar pe lângă 
ce-mi dă statul, eu, prin 
muncă, ’ mâi câştig o 
pensie... (GH- I- N.).

CUM CIRCULĂ 

31-IID-1899 ?

Era în ziua de 6 de
cembrie - a.c., ora 14,05. 
Dăm cifre exacte ca să 
nu fie dubii. în staţia 
de autobuze de la „Ope- 
ra“, din Deva,- lume 
multă, înghesuială mare. 
Reuşim să urcăm, to
tuşi, Taxatoarea ne ta
xează, firesc. Dâr în fa
ţa hotelului „Deva" auto* 
buzul se opreşte şi în loc 
să ajungem la destina
ţie, conform biletului 
plătit, suntem poftiţi a- 
farâ. Autobuzul se re
trage, la garaj, am aflat 
de la dna taxatoare. 
Motivele mi Ie cunoaş
tem. Ştim că am dat 
banii pe bilete, ne-am 
comportat omeneşte. Din 
faţa hotelului „Deva** am 
luat-o pe jos până în 
Micro, fiecare undo lo
cuia. Unii dintre noi au 
cerut banii înapoi, „Aşa 
ceva nu se poate" — ni 
s*a spus- Oare, ne în
trebăm, cum este posi
bil să plăteşti un hicru 
care nu ţi se face ? (Ma
rfa Trif).



anticipata a unor 
categorii de cetăţeni

«— Mijloacele mass-media 
ne-au adus la cunoştinţă 
adoptarea de către Came. 
ra Deputaţilor a unei legi 
cu privire la pensionarea 
anticipată a unor catego
rii de oameni Pentru cu
noaşterea măi! Bpnă a a- 
cesteia —* ce suntem siguri 
că îi interesează pe mulţi 
oameni — am avut o dis
cuţie eu dl Petru Şteolea, 
deputat in Parlamentul 
ROnşâniel.

— Da, în ziua de 13 
decembrie ac.. Camera 
Deputaţilor a adoptat o 
lege privind '' pensionarea 
înainte de limită a unei 
categorii de oameni 
ne-a spus interlocutorul. 
E»te vorba de o variantă, 
ca să-zic aşa, mai sub
ţiată, faţă de proiectul 
raspins de Camera Depu. 
taţilor in seaUnca din 
primăvară. Ceea ce aş 
vtea să subliniez aici este 
faptul că pmeeţai s-a 
bucurat de sprijin din 
pârtea tuturor partidelor 
prezente bi camera Inte
rioară a Parlamentului, iar 
la votare s-a realizat o 
majoritate foarte bună.

«* -gorii de

respectivă ?
•— La cei ce au. bene. 

fieiat în întregime de a» 
jutorul de şomaj şi . alo
caţia de sprijin şi au îrn- 
plfnit vechimea jnt >grdiâ

în muncă — 25 de ani 
femeile şi 30 de ani băr
baţii. Aceştia pot solicita 
înscrierea la pensie cu 
până la cinci ani înainte 
de împlinirea vârstei pre
văzută de lege — deci la 
50 de ani feraeHe şi 55 de 
ani bărbaţii.

— Deci, la vârstele de 
mai sus şi cu vechimea 
integrală oricine poate 
cere ieşirea la pensie.

INTERVIU CU 
DL DEPUTAT 

PETRU ŞTEOLEA

— Cu condiţia Să nu 
realizeze venituri din- ac
tivitatea saiarială sau alte 
venituri eu caracter per
manent din activităţi pro
fesionale.

—’ Cum se stabileşte 
cuantumul pensiei?

— In baza Legii nr.
1977 privind pensiile de 
asigurări sociale de' stat 
şi asistenţă socială,- că
reia 1 se aplică o dimi
nuare proporţională de 
0,3 te sută pentru fie
care lună eu epre s-a re
dus vârsta de pensionare 
prevăzută de prezenta 
lege, La împlinirea vârstei 
de 66 de ani femeile şi 60 
de ani Bărbaţii, pensia ,se 
va acorda în cuantum in

tegral. Pensia suplimen
tară se acordă proporţio
nal cu timpul de contri. 
buţie, iar cuantumul pen. 
siei de urmaş se stabileşte 
luându-se ca bază de cal
cul pensia ce s-ar fi cu
venit titularului, dacă ar - ----— --»—  —- -- .
fi aVut împlinită vârsta de I “ 1 ln asţtel de condiţii. I 
pensionare 1a cerere. - retişit deşi a în- *

— Cei ce se vor pen
siona anticipat, în ce con-

POSIBILITĂŢI 
! LIMITATE
I lI Povestea dlui Aurel I
| Guşiţă, din Haţeg, este | 
| neplăcută. Ştiind că ve- \ 
J teranii de război pot i 
| beneficia de /  tratament *
• gratuit în . staţiunile î 
I balneoclimaterice a în- |
* cercat sâ obţină un bt • *

Nume de sate fiunedorene

diţii vor pierde acest drept?'
— Dacă desfăşoară ac

tivitate saiarială, sunt 
membri ai unei coopera- 
ti /c meşteşugăreşti, dacă 
realizează venituri cu ca
racter permanent din 
activităţi profesionale, A- 
cestc prevederi ' şe apli
că până la împlinirea a 
55 ani femeile şi 66 de ani 
bărbaţii.

Când apreciaţi că va 
intra in vigoare această 
lege?

— N-aş putea să dau 
relaţii cu privire te acesj 
fapt. Legea va intra şl in 
Senat, spre dezbatere ş* 
pOBte şi aici i se vor adu
ce modificări sau com
pletări. După care va 
fi promulgată de pre
şedintele României. Parte* 
mentarii P.U.N.R., apre
ciind importanţa sa ime 
diată, vor susţine şi in 
Senat această lege.

A consemnat 
TRAI AN SONDOR

deşi
( cercat de mai multe ori 1 

şi chiar şi-a reprogra- * 
j. mat plecarea în- sta-| 
I ţiune. Dumnealui do- » 
- reşte să ştie cum poa- j 
J te proceda în viitor I 
. pentru a obţine un bi- * 
I let de tratament gra- j 
î tuit. De asemenea, da- » 

că se poate să i - se | 
restituie banii pentru .

in I
I
j biletul plătit deja 
I vara acestui an.
* - „Cu noi nu prea stă j 
j  nimeni de vorbă ca să • 
- ne lămurească ; toţi zic j 
1 că nu ştiu şi că .sunt I 
" foarte ocupaţi şi deci ‘ 
| sunt scurţi la vorbă“

ne fnai scrie citi-

V A R S T A 
A TREIA

I

i ,
j torul nostru. Scuzând»-1 
• te pentru deranj, ne J 
| foagă să-i răspundem |  
. prin ziar, pentru- Ca să * 
| afle ş i. alţi veterani • de J 
. război, ■ _ ?
l Pentru a primi un t 
J răspuns autorizat, ne-ard ; 

adresat Filialei jude- |  
ţene a Asociaţiei Naţio- J 

Veteranilor de î
I

Biscaria, localitate con
topită cu oraşul Şimeria. 
Din prima atestare de la 
1377 reiese că numele i- 
niţial al aşezării a fost 
Dedaci, provenit dinţr-un 
antroponim omofon, de-- 
rivat cu sufixul -ci (să se 
compare Balacf, Corlaci 
etc.) de la Deda, nume de 
familie (Dicţionar al nu. 
melor de familie româ
neşti) ; să se compare şi 
atestările din, 1850 (Dieda, 
Dedats) ale localităţii mu
reşene Deda. Din 1733, 
satul este atestat cu nu
mele Biscaria. Aflându-se 
pe malul Mureşului, Bis- 
caria poate fi o adapta
re maghiară a toponimu
lui Pescărie (atestările din 
1830 şi 1854), dar nu este 
exclusă posibilitatea pro
venienţei toponimului de 
la un nume de familie 
Biscarea (în zona hune- 
doreană există numele 
B'scarîn), derivat cu sufi
xul jir de la Biscă sau 
Biscarea (Dicţionar al n9 
melor de familie româ
neşti).

Lăpuşnic, saţ în emu- 
na Dobra. Pe teritoriul 
localităţii s-au descoperit 
urme materiale din vre
mea Daciei romane. în 
1665, familia Popa, din 
Lăpuşnic, era înnobilată 
pentru servicii militare. 
Toponimul provine de la 
apelativul lăpuşnic de o- 
rigine veche slavă (lopUş. 
„brusture? plus sufixul 
-n*k ce formează în daco

română adjective. Iniţia], 
satul a putut. deci. avea 
numele românesc Brustu- 
roasa „loc cu brusturi*'.

rthbnra, sat în comu-1 
na Băiţa. Pe teritoriul 
localităţii s-a găsit UB 
tezaur monetar roman, 
dovadă a continuităţii 
populaţiei băştinaşe irt 
Dacia. Toponimul pro
vine de la numele da 
persoană Barbura „Var- 
vara“ (Dicţionar al nu
melor de familie romă; 
neşti).

Vî1 celeie Btme, sat în 
comuna Bretea Komânăţ 
Vîlceieie Rele, veche de» 
numire a satului Vilcele, 
comuna Bretea * Română. 
Toponimul provine de lâ 
substantivul viicea „vals 
îngustă şi puţin adâncă, 
cu fundul aproape plat şl 
cu versantele în pantă 
uşoară*1 (Dicţionar expli
cativ al limbii române):

Căraci, sat în comuna 
Baia de Criş. Forma o- 
riginarâ a toponimului 
putut fi Craci, după apte 
lativul craci (smguto# 
crac) „ramificaţie a uruit 
deal sau a unei ape curgă
toare". Toponimul esţe 
atestat prima- oară tei 
1439 ca şi Crăceşti (Ka- 
rachi'alva), azi Mara, în 
Maramureş. Autorităţii# 
administrative ale vremi) 
au Înlăturat prin epente- 
ză vocalică grupul conso. 
nantic iniţial puţin tole
rabil in limba maghiară.

Dr. MIRCEA VALEA

SE POT OrrtNE PRODUCT» AGRICOLE MAI BONE i m . is rş ^ i
câţ şl în cel | citarea şi lămurirea ve- ) 

, teranului de război Gu- * 
I şiţă Aurel, dm Ha- I 
* ţeg, şi a altora ' aflaţi *

Întrucât combaterea bo
lilor şi a dăunătorilor cul
turilor agricole reprezin
tă un factor hotărâtor 
pentru creştere» produc
ţiei şi obţinerea unor re
colte de calitate, am so
licitat dnei biolog lulia- 
na Marian, de la Inspec 
tor a tul judeţean pentru 
protecţia plantelor, să a- 
ducă în atenţia proprie
tarilor de pământ şi a pro
ducătorilor agricoli prin
cipalele probleme referi
toare la starea fitisan-. 
tară şi la măsurile ce 
trebuie luate pentru a 
asigura sănătatea plan
telor şi, implicit, a oa
menilor. In acest context, 
s-a făcut aprecierea că 
în urma controalelor fito- 
sanitare efectuate de spe
cialiştii Inspectoratului de 
protecţia plantelor, s-au 
constatat Ia grâu şi orz 
boli şi dăunători caracte
ristici acestor culturi (făi- 
nare, boli de colet, rugină 
brună, viermele roşu, gân
dacul bălos). Atacui a fost 
în general slab, fără a 
produce pagube. Probleme 
a ridicat rugina galbenă 
în zona Haţeg, septorioza 
grâului în tot judeţul, 
mai ales Ia solul Transil
vania şi gândacul ghebos 
pe terenurile proprietari
lor din localităţile Deva, 
Rapolt, Băcia, Şoimuş, 
Mălura comună a cunos. 
cut în acest an o explo
zie, înregistrându-se atac 
de la slab până la » puter
nic în multe comune din 
judeţ (Hărău, Şoimuş, Că. 
lan, Sălaşu de Jos, Câr- 
jiţi, Brad, Dobra, Brâ- 
nişca, Veţel, Pestişu Mic 
şi altele). Această situa
ţie este ca urmare a con
diţiilor climatice favora
bile atacului din toamna 
anului 1993, a rezervei 
biologice de mălură exis
tentă şi a netratărfl se
minţei de grâu în ultimii 
ani. Fireşte, atacuri pe 
suprafeţe extinse au exis
tat şi îâ culturile de 
cartofi, legume, de câmp

laşi de seră, în special 
tomate şi castraveţi.

Ia  viţa de vie s-a ex
tins mult atacul de pu
tregai cenuşiu, atât in 
plantaţia de la Şiomuş, câţ 
şi la Geoagiu, având e- 
fect asupra calităţii vi- 
nului.

Păduchele din San-Jose 
şi păduchele ■Jânos au 
cuprins suprafeţe mari în 
ultimii ani, mai ales în 
sectorul privat, dar şi în 
plantaţiile societăţilor co
merciale horticole, mai 
ales de când nu s-au mai 
executat toate tratamente- 

■ le avertizate şi s-au scos 
din folosinţă produsele 
organo-fdsforice. La pruni, 
îndeosebi la soiul „De 
Bistriţa11, în tot judeţul 
s-a semnalat plum-poxul, 
care este viroză de ca
rantină. Ca urmare a ia
tacului de afide din acest 
an, ne putem aştepta la 
extinderea virozei res
pective.

Pe marginea şoselelor 
Şoimuş — Bâlata, Sântu. 
halm — Simeria Şi Geoa
giu — Aurel Vlaicu, la 
pruni s-a manifestat atac 
puternic provocat de lar
vele fluturelui auriu (Eu- 
proctls), rezultând des
frunzirea atât în pri
măvară, cât şi spre sfâr
şitul verii, când au a. 
părut larvele noii gene
raţii. Aceste larve sunt 
âeum retrase în cuiburi 
mătăsoase, unde iernează 
Pentru combatere, mă
sura cea mai eficientă 
este tăierea şi arderea 
cuiburilor, în perioada de 
iarnă, când larvele sunt re. 
trase în cuiburi, neexistând 
pericolul de urticare pentru 
oameni.

Cu mici excepţii (San. 
Jose, păduchele lânos, 
plum-pox, mălura grâu
lui), starea fitosanitară a 
culturilor din judeţ este 
bună, specialiştii de ta 
protecţia plantelbr asu- 
mându-şi în continuare 
sarcina supravegherii cul
turilor, atât în sectorul

in aceeaşi situaţie, vă |

de stat, 
prjvat.

Pe lângă folosirea u- 
nOr seminţe de calitate 
şi tratate cu substanţe j
specifice pentru combn- I facem cunoscut că tex.
"terea bolilor şi a dâ'i- J tul Legii nr. 44/1994, »
nâtorilor — ne preciza | cap. II, art. 15, lit. K, I
interlocutoarea — foarte • prevede că veteranii de J
important este ca toţi | război beneficiară de: I
producătorii agricoli să . „bilete de tratamenr *
aplice tratamentele fito- I gratuite, în limita po- )
sanitare indicate prin * sibilităţilor existente. în .
avertizările date, să res- t staţiuni balneoclimate- I
pecte măsurile de pro- • rice, in baza reglemen- '
tecţie.şi dozele recoman- j ţărilor stabilite de că- î
date. ' Procedând în a- |  tre Ministerul Apără- *
cest mod, există certitu- •* rii Naţionale, Ministe- j
dinea că recoltele vor fi |  rul de Interne. Minis- I
pe măsura aşteptărilor şi - terul Muncii şi Pro- *
a potenţialului de care I teeţiei Sociale şi Mi- |
dispune agricultura judo . J nisterul Turismului". •
ţului nostru. | (V. Roman). |

■ NICOI.AE TtUCOII
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9,00' Reluarea emisiu. 
nti din scara preceden
tă ; 15,00 Videotext: 18,90 
Desene animate •  Pe. 
Ier Pan; 18,25 Avanpr’e. 
miera filmelor; 18,30 Din 
culisele a 3 mari agenţii 
de presă americane • 
Documentar; 18,57 Pu-' 
biicitate; 19,90 Film se
rial •  Trăieşte-ţi visul 
(ep. 3); 19,50 Clip viva;
20,00 Raff Show; 20,57 
Publicitate; 21,00 Film 
serial •  Vecinii (ep 3); 
2130 Clip viva; 22,00 
Istoria afacerilor ameri
cane • Documentar; 22,30 
Film artistic. „Aventuri
le amoroase ale lui Don 
Quijote11; 0,05 Videotext.

J OI ,
29 DECEMBRIE

16,45 Videotext •  Pro
gramul zilei la TVD; 
17,00 Observator; 18,00 
Film artistic: „Pantera 
roz loveşte d.in nou", 
19,45 Film artistic; „Len- 
ny“; 21,35 Film artis
tic „Plaja însângera. 
tă“; 23,20 Film artistic 
„Companeros“.

,v rA v r.-.v r.-,v .s% w .v .v .-. . »,v , r sV rt
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JUNIORII COR VIN ULUI HUNEDOARA 
MEREU ÎN FRUNTE

clasamentul

SERIEI A III-A .
De mai mult timp, ju

niorii I ai Corvinului Hu
nedoara se menţin în 
fruntea clasamentului se
riei a IlI-a din Campiona
tul naţional de juniori I. 
Este o dovadă a mun
cii priceputului antre
nor Nicolae Jurca, dar 
şi a grijii, preocupării 
constante a conducerii Clu
bului F.C. Corvinul pen
tru creşterea noii genera- 

-ţii de fotbalişti, a pro. 
movării în echipa de se
niori a tinerelor talente 
crescute în propria pepi
nieră. Şi dacă ar fi nu
mai să ne referim la doi 
tineri fotbalişti huixodo. 
reni promovaţi de la ju
niori — Mitrieă, actualul 
golgeter al seriei a Ii-a 
din Divizia A şi „voini
cul11 Ciorea, ne dăm sea
ma că merită să se in
vestească în creşterea şi 
pregătirea juniorilor.

Aşa cum se poate ve
dea şi în clasament, ju
niorii Corvinului se află 
pe locul doi, după Uni.

versitatea Craiova, care nu 
mai poate pierde primul 
loc, dar nici hunedore 
nii nu vor ceda locul 
cucerit, aflându-se la o 
diferenţă de 10 puncte de 
următoarea clasată — F.C. 
Arad. în campionatul de 
juniori I există cinci se
rii : seria I, formată din 
8 echipe şi aici conduce 
C.S.Ş. Roman (antrenor I 
Vatmanu) — este singurul 
lider care nu reprezintă 
o echipă de tradiţie în 
fotbalul românesc); seria 
a ILa, 19 echipe, lider 
Steaua, (antrenor I. Săt- 
măreanu); seria a III-a, 12 
echipe, lider F.C. Argeş 
— antrenor C, Radu şi 
seria a IV-a, 10 echipe, li
der Univ. Cluj — antre
nor T. Poraţchi. Dintre 
acestea doar seria a III-a 
are în componenţa sa cel 
mai mare număr de echipe.

Deşi s-a intrat în va
canţă, returul np s-a în
cheiat, campionatul va 
continua şi la primăva 
ră. Succes Corvinului! (S.C.)

1. Univ. CRAIOVA 22 19 3 0 100—18 60
2. Corvinul Hunedoara 22 15 3 4 48—30 48
3. F.C. Arad >21 12 2 7 40—29 38
4. C.P.L. Arad 21 10 4 7 48—32 34
5. Banatul Timişoara 21 8 5 8 48—33 29
6. C.S.Ş. Slatina 22 9 2 11 41—48 29
7. C.S.Ş. Univ. Craiova ' 22 7 7 8 35—40 28
8. CjSJS. Corabia 22 8 3 11 34—58 27
9. C.S Ş. Turnu.Severin 22 6 3 13 39—54 21

10. S.C. Vulturii Lugoj 22 6 3 13 29—55 21
11. Electroputere Craiova 22 5 5 12 19—42 20
12. Jiul Petroşani 21 3 2 16 15—63 11

- GOLGETERII SERIEI A II-A — DIVIZIA A
• 13 goluri — MITRICA (F-C. Corvinul), 5 din l lm,
•  10 goluri — F. Stoica (Jiul Petroşani), 1 din l lm;
•  8 goluri — Pâslaru (A.S.A. Tg-M.); Foaie (C.F.R. 

Timişoara), 3 din 11 m; Decu (Metrom Bv ), 4
v ' din 11 m;
•  7 goluji — Udrea (F.C. lELIFţţ Fustai (Gaz 

M. Mediaş), 1 din 11 m; P. Fârvu (Unirea Dej); 
Florescu (F.C. IELIF);

•  6 goluri — Şuvagau (F.C. Corvinul), 2 din 11 m; 
Furdui (Gl. Reşiţa), 1 din 11 m; Beraru (Me
trom Bv.), 2 din 11 m; Kovacs (Poli. Timişoa
ra); Albu (Unirea Dej);

• 5 goluri — Cioioboc II (A.S.A, Tg. M.); V. Iepure 
v (C.F.R. Ciuj-N.); Iriza (F.C. IELIF); Căite (A.S.A.

Tg. M-); Kereszteş (I.C.I.M. Bv.); Mangateg’u 
(Jiul Petroşani): Trandu (Poli. Timişoara); Bra- 
şoveanu (Tractorul Bv.): Varga (Poli. Timişoa
ra), 2 din 11 m; Bodor (Tractorul Bv.).
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f  A N I V E R S A R I  ;

•  Cu. ocazia aniversă
rii zilei de naştere îi urăm 
dlui Emil Bucur, manager 
la S.G. „Panicor" S.A. Hu
nedoara, multă sănătate, 
fericire şi1 succes în acti
vitatea sa. (93964)

V Â N Z A R I -  

V  C U M P Ă R Ă R I

a Vând tractor 16 CP, 
în garanţie ai prăsitoare. 
(Tel. 770633, orele 16—22.

(0092329) '
•  Vând apartament 2 

camere, central, etaj 1, 
telefon 61131-7.

(93922)
- •  Vând în Geoagiu-Băi 
724 mp teren, intravilan, 
situat pe locul fostului 
camping, organizat ante
rior 1989, în spatele blo. 
cului turn. Informaţii — 
Deva, 622443.
■ •/ " (63861)
W; Vând motor cutie 

viteze, precum şi alte 
piese de Dacia 1300. Tel. 
627582, după ora 18.

(93931;

;• SOCIETATEA GA-
Kant Consulting
facilitează VÂNZA
REA — CUMPĂRA
REA IMOBILELOR.
Cumpărătorii sunt ser
viţi gratuit. Tel.
616449. 614340, 618712.
623229. 623797.

(93947)
- ,-i -« .v rtvsvvw w w a
■- •  Vând casă, cu grădi
nă, în Certejul de Sus, 
telefon 655173.

493954)
•  Vând cameră video 

Sharp, nouă şi videore- 
corder Megavision, sigi
lat, telefon 621122.

(93952)
•  Vând 70 de oi, Ba-

tiz, nr. 91. (93948)
•  Vând tractor U650 şi

axă faţă, dublă tracţiune, 
nouă, cumpăr Dacia (ava • 
riată). Deva, lei. 627423, 
de la ora 17. (93943)

•  Vând garsonieră, con
fort I, zona Mioriţa, preţ 
convenabil.. Tel. 621007 
sau 620993. (93938)

•  Vând Opel liekord 20
E, vama plătită, sat Oha
ba. telefon 633181, 10—
18, fam. Anucuta.

; . - (93956)
•  Vând VW Golf, an 

fabricaţie 1980, stare per
fectă de funcţionare, va. 
ma achitată.,, preţ deose
bit de convenabil. Infor
maţii la telefon 623520.

(93965)

•  S.C. Corina Mâ- 
dălina Prod SRL vin
de en gros haine im
port Italia, la baloţi 
de 40—60 kg. Rela
ţii Ia tel. 627842.

(93962)

•  Cumpăr talon Fiat 
Panda, vând Barkas pen
tru piese schimb. Tele
foane 627824, 625884.

(93968)
•  Vând Renault 9 Die

sel, 3600 mărci, motor 
Mazda 1300 cmc, 1985, sau 
schimb cu Mazda 1409 
cmc, '86. Telefon 715329.

(2621)
•  Vând televizoare co

lor, garanţie 6 luni, 250—; 
300000 lei,' tel. 717094.

. (2620)
•  Vând Dacia 1310, 1981,. 

Germania, televizoare ch
ior Universul, şi Vas ton, * 
cuptor cu microunde Gold
star (sigilat) si cauciucuri. 
Tel. 721750, 724664.

(2619)
•  Cumpăr loc de casă 

în Chizid. Hunedoara, pla 
tâ în mărci. Tel. 721036.

(2618)
•  Vând lanţuri anti

derapante (originale), pen
tru ÎFA 5 tone, şi gene
rator aulogen, pe roţi, ne
utilizat: Telefon 713487.

(2616)

•.S.C, Corvinul S A. 
Hunedoara, cu sediul 
în Hunedoara, anun
ţă scoaterea la lici
taţie a următoarelor 
mijloace fixe:

1. Gospodărie anexă, 
Peştişul Mic.

2. Atelier reparaţii 
tip autoservire, ga
raje metalice, rampă 
auto, magazie mână 
copertină metalică, 
care se găsesc în-str. 
Carpaţi, nr. 15, Hu
nedoara.

Licitaţia se va ţine 
în fiecare zi de luni, 
ora 10, începând cu 
1. 01. 1995, până la 
vânzarea mijloacelor 
fixe.

Taxa de participa
re — 15 000 lei; Ga
ranţia materială —
10 la suta din valoa
rea miji. fix. Aceste 
sume se vor depu 
ne ia casieria uni
tăţii, ' până la data 
licitaţiei. Informaţii 
suplimentare la tele
fon 712316.

(CEC)

•  Firma Antrax vinde 
prin magazinul său . din 
str. Victoriei, nr. 8', lângă 
Piaţa Obor, cuptor cu 
microunde, televizor co
lor, combină muzicală,

.■.■.■<.W .W .V A ,.V .W .V .V .‘ZAMS'AVA,.VA V .V .W .
■c

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

Comercializează toată gama de con
gelatoare „ARCTIC"
•  congelator 160 l — 518 000 lei
•  congelator 120 l ■— 447 000 lei
•  congelator 210 l — 608 000 lei

' Vă aşteptăm la magazinele din :
DEVA — str. 22 Decembrie, nr. 67 (vi

zavi de spital); HUNEDOARA — str. 
Grădinilor, nr. 2 A  (Lipscani). .

\  (93541) •

$ R.A.T.P. DEVA
J Anunţă intenţia de majorare a tari- 
Jfelor de transport comun de călători, da- 
Storită influenţelor determinate de apli-:
5 carea H.G. 500/94, începând cu 28 ia-1 
S nuarie 1995. , ;
Q* ':"'v  ̂ -- v.--’- ' .̂= V.’- i
VJ,W //ZZA '.V *V *V i'W .*A SV i*«-A,rtVlViW AV<V

compact disc, casetofoana 
auto, compact disc auto, 
videorecordere, cele mai 
mici preţuri. Informaţii 
— telefon 724364, după 
ora 20. (2615)

•  Firma Anirax vinde 
prin magazinul său din 
str, .Victoriei, nr. 8, lângă 
Piaţa Obor, case electro
nice de marcat, marca 
Sanyo, omologate, pre- 
ţuriie cele mai convena. 
bile, iar plata poate fi 
făcută şi în rate. Tel. 
724364. după ora 20.

(2615)
•  Vindem (închîriem) a-

parate pop-corn. Asigu
răm ingrediente pentru 
floricele de porumb, pre
ţuri minime. Tel. 722881, 
723409. (2613)

•  Vând apartament 3
camere, central, preţ con
venabil. Informaţii tel. 
715302. ' (2611)

ÎN C H I R I E R I  .
•  Ofer pentru închiriat 

apartament două camere, 
Gojdu, telefon 626355.

- (93951)

OFERTE 
" DE SERVICII

serica Ortodoxă Brad. Fa
milia mulţumeşte -celor 
care au fost alături de 
ea, la greaua pierdere 
suferită. (93953)

•  Pios omagiu şi ne- 
ştearsă afnintire, la îm
plinirea a cinci ani de 
la decesul fiului nostru, 

MEZEI VALElllU 
PIŞTIŞOR

Dumnezeu să te odih
nească în pace, suflet cu
rat si bun! Familia Me- 
zei. ' (93955)

D E C E S E

•  S.C. „AGREMENT 
PRIMEX" S.R.L. De
va. Restaurantul „CU
POLA", împreună cu 
formaţia „DIVERTîS" 
şi LOLY HORVATH, 
pune în vânzare ulti
mele 22 locuri pen
tru ■ Revelion. Tele
fon 627666. (93950)

a Caut femeie (peste 
45 ani), pentru îngrijire 
copil. Telefon 617624.

(93946) ,
•  S.C. MOLD PROD 

COMIMPEX SRL DEVA 
angajează VÂNZĂTOARE 
Relaţii telefon 613815.

(93966)
a S. C. Import-Export 

S.I.H. —• SRL Hunedoara 
angajează urgent conta
bil şef- Informaţii la tel. 
717147. ’ (2618)

•  Caut femeie serioasă 
pentru îngrijit femeie bol
navă, în zona pieţei mari. 
Tel. 621134, după ora 18.

(93974)

C O M E M O R Ă R I

•  Se împlinesc şase săp
tămâni de Li moartea ful
gerătoare a celui care a 
fost
- VASILE BÂRNUŢ, ' ' . 

din Brad. Parastasul de 
pomenire va avea loc azi. 
29 decembrie 1994, la Bi-

•  Suntem . alături
de ■ familia Pesculescu 
Constantin la greaua 
pierdere pricinuită de 
decesul tatălui său'din 
Calafat. Sincere con
doleanţe. Familiile Plă
madă, Vitan, Gheor- 
ghiu. (93972)

•  Cu profundă du
rere, soţia Dorica, fii
cele Cristina şi Ramo- 
na anunţă decesul ne
aşteptat al celui care 
9 fost un bun soţ şi 
tată, la numai 49 de 
ani,
REMUS PODELEAN,

' după o scurtă, dat
grea suferinţă. în
mormântarea va avea
loc astăzi, 29 de.
cembrie 1994, în Bră- 
nişea. Dumnezeu să-l 
ierte! ' -

(93959)

•  Tristă zi de iar
nă, când s-a stins din 
viaţă cea care a fost 
o mamă bună şi mi
nunată,
-  3': - LETIŢIA • 

DUMBREAN,
în vârstă de 51 ant. 
înmormântarea va a- 
vea loc astăzi, -29 de
cembrie, ora 13, din 
str. A. Vlaicu, Deva 
(domiciliu). Te voi 
plânge toată viaţa! 
Fiica Dana. (93963)

•  Cooperatorii de 
la Cooperativa Solida
ritatea ; Deva, profund 
îndureraţi de dispari
ţia prematură din 
viată a colegei

LETIŢIA 
DUMBREAN, 

transmit sincere con
doleanţe fiicei Dana 
şi familiei îndurerate. 
Dumnezeu s-o odih
nească!

(93963)

S .C . Q U A S A R  E L E C T R O  S .R .L .  
B -d u l D e c a b a l  B I.R  p a r te r  D eva  
te l / fa x  611261 6 1 4 9 8 3

Va prezintă lista cu cistigatorn 
concursului TOMBOLA CRĂCIUN "94

- LOCUL I tv orilor Goldstar: V'?;- ■
N e m e ş  loan corn Dobra

- LOCUL II m aş in a  de  spa la t  Automat ic 
Wolf Crist ina Deva

- LOCULUI  Frigider 240 I 
Bota Gheorghe-  Val isoara

- Mixer CU 5 v iteze
N ea g  C a lin  - i l ia .L â z a  M a tiu ta  L iv iu  -Va.şcau, 

Tom a S o rin -îT im isoa ra ,G o lea  G heo rghe -S im p ria ,, 
Iftim ie  A d ria n -D e va , S ta m in  G heo rg h e -H tin e d o a ira  
T iron  R e m u s -D e va .O rq ia ri Q h e o rg h e -D e ya .G u re a  

E u g e n ja -O ra s tie .N is to r V a ş ile - llia .C i'o ro g a riu  O heo i 
g h e -V a ta  d e J o s .B a n  F lo r in -P e v a , Farcas M irări ga  fu 
Mare.Hritcu Rodica-Deva.Baicu îosiU Rachttova. Moglîn J.£tiC5 
-"Simeria,Torgie ioan-Hunedoara,Popa Peţre-Deva Pip/jce|nu 
Visarion-Zan .Moldovan Gabrie1a-Deva atifr Ag§

Câştigătorii sint rugaţi sa se prezîîite la sediul firme, cu bu
letinul si cuponul de tombola sa-sî ridice cadourile,

i S.C. IMCOMEX S.R.L. i
prin magazinul „CENTRAL" din Orăştie, \ 

\ str. N. Bălcescu, nr. 1. telefon 647496 : 1

!  ̂ , 1 j w  ACORDĂ ÎMPRUMUTURI
ÎN LEI PRIN 

CASA DE AMANET

•  TELEVIZOARE COLOR NEI (diagona
lele 37, 51, F4, 72 cm), cu s! fără teletext, te
lecomandă, garanţie 3 ani;

•  TELEVIZOARE AL.B-NEGRU, Sirius, 
Diamant, Sport (garanţie un an);

% FRIGIDERE ŞI CONGELATOARE „Arc
tic" (garanţie un an);

•  ARAGAZE cu 2, 3, 4 şi 5 ochiuri (pro
duse la Satu Mare);

•  MAŞINI DE SPALAT „ALBA-LUX* şi 
„AUTOMATIC" (garanţie un an);

•  CENTRALE DE ÎNCĂLZIRE PE GAZ ;

•  COSMETICE;
•  ALTE PRODUSE electronice şl electro- 

casnice : filtre cafea, râşniţe de cafea, mixere e- 
lectrice, storcătoare de fructe, aspiratoare, boi
lere pe gaz, plite pe gaz, butelii aragaz etc.

GARANTAT CELE MAI MICI PREŢURI I
Produsele se vând şi cu

PLATA ÎN  RATE
In judeţele Hunedoara şl Alba.

■ V ; .. - :; v:
U N  CADOU PERFECT PENTRU  \ |  

FAMILIA DUMNEAVOASTRĂ

Găsiţi la cel mai mic magazin de mo
bilă, care vă oferă, cu cele mai mici pre
ţuri, următoarele :

•  TV Gru^dig
•  bucătării, camere de zi, camere de 

tineret
•  sufragerii, dormitoare, holuri
•  birouri şi nemaipomenitele măsu

ţe şi lămpi din Taivoan.
Produsele firmei HUSQWARNA tot la 

noi le găsiţi. , |

■ . NU UITAŢI !
Vă aşteptăm la magazinul nostru, la 

parterul blocului „LIDO“ sau la telefoa
nele : 625267, 624550.

. S?C. SIM AL EXIM S.R.L. DEVA
VĂ AŞTEAPTĂ ŞI VĂ UREAZĂ j 

SĂRBĂTORI FERICITE !

S.C, AGROTRANSPORT S.A. HUNEDOARA —
:; v;- d e v a  '

Organizează concurs de selecţie pentru o- 
cuparea postului de MANAGER*

In conformitate cu Legea nr. 66/1993 şi a 
N.M. nr. 1/1994, elaborat de F.P.S.

Ofertele se vor depune în termen de 30 de 
zile de la data ultimului anunţ în ziar, în plic 
sigilat. Ia sediul din Deva,, str. Portului, nr. 2.

Informaţii suplimentare Ia tel. 614341.

Ziar editat da S.C , „CUVÂNTUL LIBERĂ S.A. D EVA  
J/2(M618/1991 C ort 307050601 B .C .D «va.C odflscal2116827 
O ava.Str.4 Decembrie, 35 jud, Hunedoara,Telefoane: 611275’ 
612157-611269;625904fax618061.Conslliulde administraţia? 
Dumitru Ghoonaa - praşadrte , M inai Bodaa. Virgil Cri şam  
Tlbarlu Istrata, N icolaa TTrcob •  adm inistratori, intra.

acastora. jppanrf axacutat la  S :C .„)5OCIDAVA*S.A. DEVA.


