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Şi, totuşi, se mal 
construieşte...

Se spune — o zic unii 
— că în România, în a- 
ceastă perioadă de tran
ziţie, totul este încremenit 
şi ne îndreptăm în mare 
viteză spre colaps. Ne re
ferim" la domeniul economic 
ce îl cuprinde şi pe cel al 
investiţiilor. Iată, în con
tinuare, un argument ce 
combate falsa teorie de mai 
sus: în anul ce s-a înche
iat recent procesul investi- 
ţional privind reabilitarea 
şi modernizarea infrastruc
turii judeţului* Hunedoara 
a cunoscut o • dezvoltare 
importantă în comparaţie 
cu ceilalţi ani posţ-revolu- 
ţionari.: S-au aflat şi se 
află în execuţie 68 de o- 
biective de investiţii pen
tru derularea cărora- sta
tul a investiţ din bugetul 
său fonduri în valoare 
de. peste 19 700 milioane de
■i$i- ' ' " /  .

Printre acestea se în
scriu şi două 'obiective de 
amplă -anvergură' şi de 
mare însemnătate econoriii - 
co-socială: Primul este a- 
limentarea cu apă a mu
nicipiului Petroşani din 
sursa Polatişte, iar al doilea 
trecerea de pe hidroeleva- 
toare la punctele termice 
din cartierele Micro II, 
III şi IV ale municipiului 
Hunedoara.

Iniţial, pentru aceste lu
crări s-a alocat o sumă - 
de bani mică, evident in
suficientă pentru a le asi
gura un ritm normal de 
desfăşurare. în aceste con
diţii Consiliul judeţean 
Hunedoara a intervenit la 
forurile centrale pentru su 
plimentarea acestora. Dl. 
Costel Alic, preşedintele 
Consiliului judeţean, a i- 
niţiat şi susţinut la Mi
nisterul Finanţelor un pro
iect de hotărâre de-guvern 
pentru aprobarea majorării 
transferurilor bugetare că
tre sectorul de investiţii, 
mai precis către cele două 
obiective amintite. Pro
iectul respectiv a devenit 
hotărâre guvernamentală

astfel că sumele acordate 
iniţial au fost sporite cu 
800 milioane de Iei care iu 
fost distribuite astfel: 609 
milioane de -lei îmbunătă- 
ţirii aprovizionării cu apă 
a nţunicipiului Petroşani, 
iar' 209 milioane de lei 
modificării distribuirii apei 
calde şi căldurii în muni
cipiul Hunedoara. , ,

Fondurile suplimentare 
acordate âu permiş derula
rea cât de cât bună a celor 
două lucrări şi faptul a- 
cesţa permite concluzia că, 
cu toată perioada de tran
ziţie, în judeţ şi in ţâră 
se construieşte, totuşi. Â- 
cesta este fhcă un senyi iăi 
îri ciuda câtor ce văd_ nUr 
mai gaura covrigului, lut 
evurile îfteep să' ste- aşeze 
la locul lor în România. 
Să fie o afirmaţie gratuită? 
Nu credem.

TRAÎAN BONDOR

Gazul metan, apa caldă 
Şi

De vorbă cu dl sing. ALEXANDRU MUNTEANU, 
viccprimarul Orăştiei

— Stimate dle vicepri- 
mar, aveţi în faţă 6 a- 
gendă bogată de lucru. In 
câteva locuri aţi subliniat 
cu roşu. Ce să înţelegem?

— Şutit problemele cu 
prioritate absolută : in
troducerea gazului metan 
în casele oamenilor, asi- 
.gurarea cu apă caldă şi 
căldură în apartamente.

- -ncSă le luăm pe rând.
— Lucrările; de intro

ducere .a, gazului metan in 
locuinţe supt, in plină .des
făşurare. .-Suntem -m . ~ 
pa a dşua a acestei a- 
tât de importante acţiuni 
pentru locuitorii municipiu
lui, etapă în care vor fi ra
cordate încă 1200 de gos
podării. Dacă va fi o mai
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Staţia C.F.R. Deva. Dl. Petru Igreţ la, datorie în 
noaptea de Revelion. Toate .trenurile au circulat in 
grafic. Foto: PA VEL LAZ A
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• Medic stomatolog, execut extracţii 
gratuit, doar pentru plăcerea mea.

bună mobilizare din par
tea celor care execută a- 
ceastă lucrare, sperăm ca 
in luna ianuarie, cel pu
ţin jumătate dintre aceste 
1200 de familii să aibă 
gaz metan în . locuinţe In
sistăm pentru finalizarea 
documentaţiilor în vede
rea introducerii gazului 
metan la ereşe, grădiniţe,, 
biserici, „cgsa dp cultură, 
ca şi pe străzile T. Vla- 
dimireScu, Fundăturii, 

-Plaptelor, Grădinilor. Aş 
facă un- călduros apel 
cătrs'bufeji r»ştri cetăţeni 
de pe străzile unde s-a 
introdus gazul metan de a 
da p mână dp ajutor la 
■nivelarea , şanţflrilor ră
mase'în urma pozării con
ductelor,. pentru ca la-pri
măvară să putem reface 
trotuarele, zonele şi spa
tiile ' verzi, care au fost 
sparte.

— Cea de a doua priq» 
ritate?

—- Apa caldă, căldura 
în apartamente,. cum zi
ceam la începutul discu
ţiei noastre. R.A. „Activi
tatea" are condiţii tehni
ce de livrare a agentului 
termic. Greutăţile vin de 
la locatarii datornici. Un 
total al datoriilor este de 
«tai multe zeci de mili
oane de l̂ei. în multele 
diseuţii pe* care le-am avut 
cu asociaţiile de locatari 
ara căutat tot felul de 
modalităţi pentru a asi
gura apă caldă şi căldură 
în casele oamenilor. Dar 
dacă datornicii nu-şi vor 
achita datoriile va fi foar
te greu. Vor suferi şi lo
catarii „care sunt eu a»- 
chitarea • taxelor la zi. Aşa 
că toţi trebuie să facem 
opinip împotriva răuplatni- 
cilor. • a-'

’ GII. I. NEGREA
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DRUMUL SPRE 
PACE AL BOSNIEI

în ultimul comentariu: 
ăl anului 'trecut expri
mam dorinţa ca pacea a- 
dusă de fostul preşedinte 
american, Jimmy Car
ter, în Bosnia, să depă
şească sărbătorile de- iar
nă, să ; devină o pace 
permanentă, după atâţia 
aru de încrâncenare, sân
ge şi \jictime, mai ales, 
din rândul populaţiei ci
vile. Această dorinţă, care 
este a tuturor bosniacilor, 
ca şi a, popoarelor din 
jur, a opiniei publice 
mondiale, este , pe cale să 
se* împlinească. După pri-

Seamnă şi repunerea în« 
discuţie a planului de! 
pace oferit de grupul ţâ-J 
rilor de contact, care» 
prevede ca sârbii bosni
aci, ce deţin în prezent1 
circa 70 la sută din te-î 
ritoriu, să se restrângă pe! 
49 la sută din suprafaţa J 
Bosniei,- cealaltă parte — i 
musulmanii şi croaţii 
primind 51 la sută din J 
teritoriu. Această împăr-i 

/lire, considerată de sârbi! 
ca inechitabilă — mai a-J 
Ies că partea ce ar- îi > 
revenit musulmanilor şi î 
croaţilor deţinea ponde- ■

COMENTARII
mul acord care stabilei rea în„ ce .priveşte . ora- 
Un armistiţiu doar pe du- şele, industria, resursele 
rata sărbătorilor de iar- energetice, materiile pri- 
nă, negocierile între sâr- mg. etc. — era declarată 
bii şi musulmanii din de'' grupul, 'de contact ca 
Bosnia au continuat şi, -rienegoelabilă, fiind de 
în prima zi a Anului Nou lâ bun • în<<efhlt' ‘un măr 
— 1995, a fost semnat un al discordiei* c*-- 
al'doilea acord care pro- în urma r tratativelor 
lungeşte starea de pace purtate-de ;fosţuL.preşe- 
pe încă patru luni. Am- dinte american . Jimmy 
bele părţi, la, nivelul cel Carter, se pare Că; ţăr.'ejl 

, mai înalt, dar separat — gjupylui de 'ţontazt- a u ' 
Izetbegovici la Sarajevo, devenit mai paleabile, în 
iar Karadjici la Pale — ce priveşte--ro{&nifoeft-, te* 
şî-au pus semnăturile pe ; ritoriului, iar ‘răgazSf'de 
noul .acord, ,angajându-se patru- luni care a înter- 
ca patru luni de acum venit între părţii® beli- 
filcolo, tunurile să taca, gerante din Bosnia; va fi 
bosniacii -să-trăiască în suficient pentru a ' ţe- 
pace. Speranţa lor este discuta frontierele noilor 
îndreptată acum spre ’ state Ce vor lua fiinţă 

. consolidarea acestui p.as aici, /„*«* 
important pentru o pace Cursul spre pace al 
reală. îp Bosnia, având- evenimentelor dft» Bosnia 
eS-edinţa că Pici wi- difritrlb*^ tu-,
tre părţi nu va încălca turor. Şi chiar dacă u- 
prevederile acordului, re- nclc ziare'de'mare tiraj 
luând ostilităţile. din Occident, cum este

Semnarea acestui acord „The Independent", eo
nii rezolvă insă proble- tidian britanic, au luat 
mele din Bosnia, cea mai în derâdere demersul te 
importantă fiind impar morar al lui .Jimmy bgri 
firea teritoriului. Totuşi, ter („Jimmy, 'ai face bine 
răgazul de , patru luni să . te întorci la alunele 
poate aduce multe schim- tale americane" — aluzie 
bări în poziţiile comba- la negoţul cu alune al 
tanţilor, "«i condiţia con-- fostului guvernator al 
tinuării negocierilor, aşa Georgiei), să recunoaştem 
ftum s-a stabilit în tiţn- că fostul preşedinte - al 
pul tratativelor purtate S.U.A. a. pus-primă câ- 
avându-1 ca mediator pe rămidă ia edificarea păcii 
Jimmy Carter. Iar con- în Bosnia, 
tinuarea negocierilor în Gh. PA VEL

VVAW.V.VVA*AW .W .VASVVWVVVi%ViWVW«\V

„CORIGENŢI* LA EDUCAŢIE
Marea majoritate a locatarilor din blocurile noului 

cartier Aurel Vlaicu din oraşul Haţeg au un compor
tament civilizat, respectă regulile prevăzute în sta
tutul asociaţiilor de locatari, de convieţuire între oa
meni. Dar... Păcat că mai există şi acest dar. Ceea ce 
fac bine cei mulţi, unii strică, distrug, murdăresc. Aruncă 
gunoiul menajer de la ferestre, aşa că în jurul unor 
blocuri există un peisaj de nedescris, la uşile scărilor 
cele mai multe geamuri sunt sparte, perdelele rupte 
sau furate, clanţe distruse, becuri lipsă; instalaţii e- 
lectrice şi cutii poştale deteriorate. Avem o sumede
nie de exemple, Ar fi prea lungă lista pentru spaţiul 
destul de limitat al ziarului, dar cerem, în numele 
locatarilor demni şi cinstiţi,'ca asociaţiile de locatâri, 
împreună cu organele răspunzătoare de ordinea şi 
liniştea publică, să fie mai nault la datorie în slujba 
oamenilor corecţi. XNicu Sbuchea, colaborator)

•  Pentru cel cu pensii 
mici. Casa de Ajutor Re
ciproc a Pensionarilor din 
Deva a acordat ajutoare 
materiale, cu prilejul săr- 

'bătorilor de iarnă. Pen
tru 70 de persoane sin
gure, cu pensii mici, is-au 
distribuit pachete cu ali
mente (ulei- şi margarină 
din import, făină albă .şi 
zahăr). .Aceste daruri da 
sărbători se'înscriu. în 
preocuparea ^brmanentă 
a  G.Â.R.P. Deva -de â-i 
sprijini pe membrii săi

5 ianuarie 1995

• Au trecut. 4 zile 
din an; au mai rămas 
361 v .

•  Sf. Me.. Teopempt 
şi Teona (Ajunul Bote
zului Domnului — Post);

m 1642. S-a născut I*
SAC NEWTON (m.
1727), genial savant en
glez; ' % y.

•  1972, A murit poe
tul român GEORGE 
DAN (n., 1916).
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cu probleme deosebite.! 
(V.R.)

•  Bufet de incintă.
Răspunzând solicitărilor 
salariaţilor firmei şi .ale 
altor consumatori din 
zonă, în incinta S.C. „A- 
grotransport" SA.. Deva 
funcţionează cu bune Re
zultate un biifet (gestio
nară dşoara Gristina Io- 
vănescu), care acoperă 
cerinţele cu o gamă largă 
şl diversă de produse a- 
groalimentare. (N.Ţ.)

Scurgere de petrol din România
BUDAPESTA. România a 

anunţat producerea unei 
mari scurgeri de petrol 
Intr-un râu la frontiera cu 
Ungaria, afirmând ' că pe
licula s-a’ întins pe o dis
tanţă de '400 kilometri în 
aval, dar autorităţile un
gare au minimalizat di
mensiunile poluării 
transmite agenţia Reuter.

Curăţirea, şcurgerii . din 
râul - Berettyp : (denumit 
Barcău în România) va lua 
mai zulte zile, dar nu sunt 
de aşteptat daune serioase 
pentru flora şi fauna din 
zonă, a apreciat b oficiali

tate ungară. „Cel puţin 
deocamdată se pare că 
scurgerea nu va provoca 
probleme grave mediului 
înconjurător", a declarat a- 
genţiei Reuter Anna Adac- 
sy, consilier. în Ministerul 
mediului ambiant al Un
gariei.

Ea a avertizat, totuşi, 
că petrolul s-ar putea in
filtra în apa • freatică şi a 
apreciat că locuitorii din 
apropierea'râului, care fo
losesc această apă,-vor tre
bui să ia măsuri suplimen
tare de protecţie, .

La Bucureşti,: Lucia Ce- 
ucă, purtătoare de cuvânt

a Ministerului român. a) 
mediului, a declarat că 1 
scurgerea, provenind de la 
câmpul petrolier Suplaeu) 
de Barcău, a fost detectată 
la 30 ‘decembrie.

în Ungaria au fost colec
tate deja 660 de litri de 
petrol şi continuă' efort'.i; 
rile de curăţire a râului, 
a afirmat Adacsy.

Augustin Dudaş, subpre
fectul judeţului Oradea, a 
declarat agenţiei Reuter 
la Bucureşti că a . fost 
constituită- o comisie de 
ancheiă,; pentru a st abili 
cauzele scurgerii de la’ 
câmpul petrolier.
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Politica OMENIEI
Inginer chimist dc mare valoare, mult apreciat 

| în cei peste 30 de ani lucraţi la Combinatul Siderur- 
' gic din Hunedoara, unde « îndeplinit funcţii de râs- 
î pUnder di /asile . t ulea * redevenit tiran , leea 
ţ ce am fost in copilărie, ceea. ce au fost părinţii, bu- 
I nii şi străbunii mei — ne spunea Intr-o dimineaţă de 
) iarnă, c&nd l-am întâlnit pe o uliţă din Hărău, Sunt 

^pensionar, dar nu pot sta cu mâinile încrucişate. Fiind 
ţ  localnic prin adopţiune soţia este din Hărău na. 
[--- îmi lucrez cât mai bine pământul, cot la cot cu 
i ternii niei consăteni!"

— DIe Strulea, am auzit că la Hărău, mai precis 
lin satul Banpotoc, sunt mari necazuri cu împărţirea 
| pământului, mai cu seamă intre neamuri.

— Eu le spun întotdeauna, ca membru în comisia 
1 cdmunală dc aplicare a Legii nr. 18, că in ţara noas- 
i tră a sosit momentul să aplicăm legea supremă a firii 
[ omului —  Legea OMENIEI. Să nu ne pizmuim unii 
[pe alţii, să nu ne batjocorim, să fim buni, îngădui- 
1 ton Să na ne dăih in n  ■ pentru '  ţ »ir* * de păm&r t. 
i Să-l lucrăm, să ne bucurăm de roadele lui...

In altă localitate, e o altă situaţje:
— In Consiliul local sunt consilieri din mâi multe 

[ partide. Rău este că uneori fiecare trage focul la...
[ partidul lui, în detrimentul cauzei generale — ne spu- 
i nea dl. Damiari Terteci, primarul comunei Dobra.
• Eu le spun cu toate prilejurile: datoria noastră este

JÎ ^  â t e  o stegari j»litfeâ eeâ a înţelegerii, a bănet; 
•ţ «lucrări. între «a politica OMENIM Doar 

vem o singură vrere: să' meargă treaba bine, să în- 
■ vlngem greutăţile...

...Avem la îndemână multe dovezi ale politicii d 
OMENIE promovate t<’ gemeni noştri buni 
OMENIA c î t  prima calitate de adevărat 'j M?

Cdi. I. NEGREA
I: ....'' ;■ ' ■ ■ ... .
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„Voinicii" d o  Io ]
m iezul nopţii j

Miez de noapte peste 
municipiul Deva. Str. 
Mihai Eminescu, zona 
Restaurantului .istoria1' 
Dinte «u ştea oa

este întreruptă 
: de urlete şi strigăte'greu 
ae redat în câteva cuvinte. 
Cu ce năvală ne-am mai 
pricopsit — se întrebau 
oan . . 1  De âmt rit, s-au 
lămurit destul de repede. 
Doi indivizi făceau scan
dai cât o armată întreagă* 
Fraţi. Născuţi prin Turda 

*şi pripăşiţi prin Deva. 
Băieţii r,, exercitau or 
ţele vocale. Deocamdată.

Cum era şi firesc, în 
apărarea liniştii şi ordinii 
publice. >»■>!, a are dre - 
tul şi obligaţia de a in
terveni. Acest lucru îl 
face o patrulă a Poliţiei 
municipiului Deva aflată 
’în serviciu In acea parte 
a localităţii.

Ei bine, din acest mo
ment, vaşnicii noştri cân
tăreţi se transformă • în 
„voinici' Agresează po- 
iiţiştii. Treaba nu a ţi
nut, desigur. In termenii 
Legii, ceea ce au făcut 
re «Urneşte ultraj. De
ocamdată, Parchetul de 
pe lângă Judecătoria De
va a emis mandat de a- 
restare pe numele celor 
doi „voinici". Ei se nu- 
mese Petru Călin Bold 
şi. Claudiu Sorin Bold. 
La 20 de ani. Călin nu 
are nici o ocupaţie sta
bilă'. sorin in schimb 
este barman. Chestiunea 
este că are şi antecedente 
penale! Poate nu ar strica 
să subliniem că toată 
tărăşenia s-a întâmplat 
în ziua în care o naţiune 
întreagă îşi omagia ti
nerii eroi-clin 22 Decern- ] 
brie 1989! (V.N.) •

Cunosc de tfiultă vreme 
un om, ajuns astăzi la
o maturitate Şfefiitriâ, Ii
ştiam cu capul pe umeri, 
ta  ător «n *«■»» p'<o 
cunoscător al domeniului 
pe care-1 slujea, li plăcea 
să vorbească şi-l ascultam 
foarte atent. Şi acum vor
beşte mult, dar nu ca îna
inte — despre magistralele 
orientări şi indicaţii ale 
mult iubitului şi stimatu
lui şi consoartei sale de 
renume şi remuneraţie mon
dială ■— ci despre un om 
pe care cei in vârstă l-au 
uitat de mult, iar tinerii 
nu ştiu de el mai nimic. O- 
mul este fostul monarh 
Mihai, cel ce a venit o 
dată, după 1989, în ţară 
şi a rămas cu impresia că, 
dacă cincizeci de boşorogi 
şi 20—30 de babe l-au ă- 
Clamat, poporul îl vrea 
înapoi pe tronul pe care 
l-a părăsit, după ce i-3

BaHvente şi bazaconii
adus pe ruşi şi a primit de 
la ei o decoraţie şi două 

- avioane şi după ce n-a 
vrut să-l lase să trăiască 
pe un mare erou al Ro
mâniei — mareşalul Ion 
Antonescu.

M .> surprins ace: s ă tf>- 
toar la 180 Ie gr % 
distinsului domn, dar m-am 
obişnuit treptat cu idee? 
metamorfozării sale. In 
fond, fiecare — intr-o so
cietate democratică — are 
dreptul la idei şi păreri 
proprii. Bun, zic, poate 
România are nevoie, în 
acest moment, de monarhie. 
Atunci să căutăm să un
gem ca rege pe un român 
de-al nostru, să găsim un 
nou Cu za, de pildă, un ora 
cu dragoste de glie şi de 
neam.

Fiindcă tot vorbim de 
monarhie, un imperial 
domn, ’a întoarcerea <#.* ia 
un tratament de mai multe 
luni în străinătate — de 
unde se vede că. România 
îi pute — a zis, cum a 
coborât .din avion, că s-a 

, reîntors in ţară ca să pună 
umărul la trei lucruri, 
printre care şi rejnstaura- 
rea fostului monarh. Nu 
ne-a spus care umăr îl va 
pune, dar a afirma* că 
nemţii agreează readucerea 
domnului cu nenumărate 
cetăţenii pe tronul Româ
niei. Afirmaţia a surprins 
şi mulţi ne-am întrebat 
de ce nemţii au atâta grijă 
de noi, de ce nu îi rein- 
trpnează ei pe urmaşii ce
lui alungat în 1918. Dacă 
vor monarhie, păi s-o pună

TATA, MAMA, FIICA, FIUL
Au trecut mai fiine de 

32 de ani de când dl. loan 
ron şa s st angajat " * O?’'- 
î. t 4,' prelucrare » f o i 
telor de pădure din Vaţa 
de Jos. Zece ani mai târ
ziu a venit şi soţia, dna 
Carolina Sirona. In vacan- 
ţele de k liceu, apoi de 
la faeultete;;4a'd- dţbsd #e 
ajutor Şt fiica, astăzi stu
dentă m ultimul an la tn- 

- merţ exterior. Câţiva..' ani. 
■rai târziu, tot In vacanţe, 
a pus mâna la treabă şi 
fiul. In prezent ttpdeu te 
agronomie te primul . an, . 
cursuri fără frecvenţă, dar 
şi muncitor cu statut de 
angajat permanent 

O familie întreagă la 
âceeaşi firmă-'’ Ani în şir

în fruntea ei. s-a aflat dl. 
1 an Tomşa Vur* duwtf-e-}- 
i-i cor j*.-g depozit ă undt 
munca mâl « a* , Wur-
bă easeă, ?«t ««ducerea

î n s e m n ă r i

centrului fiind «raniţă dna 
Carolina Sirona.

An de an centrul din 
cate de onorat î«
cinste toate sarcinile, cu 

. accent- deosebit -. - pe - «ele 
a* export Mure, , vişin®, 
măceş®, teoply, gteperd, 
teeewle prin mâinim har
nicilor lucrători cîxsrIj- 
naţi de soţii Tomşâ, au 
ajuns îa Germania, Anglia, 
Olanda, aducând in iară 
valută şi., multe laude, v

ceasta a ficat ea solicită
rile beneficiarilor din stră
inătate să fie tot mal nes. 
meroase.

— Colectivul nostru este
mic, dar harnic, ţine mult 
la emblema *1 prestigiul 
firmei, preş tigru eâ ?tsg ->î
de-a lungul anilor prin 
munca bine făcută. Am 
raulft e? împle it ae<: st
şns Unul mi se pare mai 

mult decăt convingător 
î« sezonul de vârf am lu
crat ».u toţii tfi. 12 chiar 
16 ore gi de zi. In pOntaj 
s-au trecut opt ore, dar 
nimeni n-a cerut p ată p* > 
tru t .*>lt I* rate în - a * .

— Nici familia Tomsa ?
— Val de mine! Tata, 

mama, fiica, fiul au fost

•1  acolo, că au unde şi să 
ne lase să judecări? sin
gurii

Eu< unul, cel' ce scrie 
aceste rânduri, dacă. aş a- 
vea putere de decizie (dar 
aşa ceva nu-mi trebuie) 

„ aş hotărî în grabă' un lu
cru: să se organizeze un 
referendum' pe o singură 
Idee — să fie România re
publică sau monarhie ? O 
să zică unii că n-ar fi util 
aşa ceva, întrucât prin vo
tarea Constituţiei, cu 3 ani 
în urmă, poporul a optat 
pentru republică. Şi totuşj 
aş c .kt rendu: iu
respectiv pentru ca cei ce 
fâlfâie - a moi r ue sa 
se lămurească, odată pen
tru totdeauna, ce vrea a* 
ceastă naţie şi să închidă 
pliscul, să n-o mai turuie 
la cap cu baliverne şi ba
zaconii.

TRAIAN BONDOR

la datorie cât â fost ne
voie.

— Aşa-i stă bine unei 
familii harnice, unite, dă
ruite muncii, profesiei a- 
lese.

Gh. I. NEGREA

UNDE O FI
Nu-s deloc puţine pro

cesele ce au loc la instan
ţele de judecată şi care 
au ca temă violul. în 
fada completelor se pre
zintă întâmplări care de 
care mai picante, spre 
deliciul celor ce le as
cultă. Sigur, vinovaţii 
sunt pedepsiţi. Oare nu
mai autorii faptelor sunt 
vinovaţi. Iată eâteva ca
zuri concrete.

S.V. se plimba singură, 
seara târziu, prin cen
trul oraşului Petroşani.
Era cunoscută în muni
cipiu ca o persoană uşu
ratică în comportare, ce 
se lăsa agăţată Uşor de 
bărbaţi. S-au apropiat 
doi tineri.

— Singurică, domni
şoară?

— Da.
— Nu vrei să-ţi ţinem 

companie?
Făta n-a zis nimic şi

ADEVĂRUL I
s-a lăsat. însoţită. După 
o vreme S.V. a fost invi
tată de cei doi la o ca
fea într-un cadru intim. 
A acceptat..

violate de mai mulţi in
divizi..

întâmplarea de mai Jos 
a avut loc in Vulcan. 
E.C. a acceptat compania 
a trei tineri care s-au

bărbaţi — subliniază vio
latorii. Unde-o fi adevă
rul? Nu-1 căutăm noi, 
ci justiţia, dar ne-a plă
cut foarte mult ce a zis 
un1 ăvdiiâî . îh‘ ' ăpăfâfââ

PRIN SĂLILE DE JUDECATA
VP. din Deva era sin

gură într-un bar. La un 
nţoment dat s-a apropiat 
de masa ei un individ pe 
care-1 cunoştea vag. In
dividul a întrebat:

— Îmi permiteţi să 
stau cu dumneavoastră?

Erau multe mese goale 
în local, dar V.P. a ac
ceptat propunerea îndrăz
neţului. Cei doi au intrat 
In vorbă, iar mai apoi 
au fost văzuţi amândoi 
într-o maşină. A doua zi 
V.P. a reclamai că a fost

oferit s-o conducă acasă 
la o prietenă. Pe drum 
s-a răzgândit şi a fost 
de acord să meargă cu 
ei la o discotecă. A ajuns 
intr-un apartament...

Autorul acestor rănăuri 
a asistat la numeroase 
procese pe teme de viol. 
In dezbateri s-au con
fruntat, de fiecare dată, 
două aspecte: . violatele 
au fost aduse cu forţa la 
locul săvârşirii faptei —- 
susţin femeile sau tetele. 
Au-acceptat de hună 
voie să-i însoţească pe

clientului său;
— Doamna oare şi-a 

închipuit că cei doi ' o 
invite în date la unul 
dintre ei ca să joace îm
preună bambilici?

HOAŞCA
Am asistat, într-o zî, 

la o scenă ce a umplut 
inimile de indignare tutu
ror celor care au fost mar
tori la aceaata. InfaţauşU 
unei stei de judecată 
se adunaseră nud mulţi 
oameni. Printre pi
cioarele acestora îşi

împletea paşii mărunţi 
0  tetiţă de numai câţiva 
anişori, dodoteaţă. cu o- 
brajii ca doi bujori, 
î a un moment d n, 
micuţa fiinţă a început să 
scâncească din ' oarecare 
motiv, imediat s-a nă
pustit asupra ei o bă
trână cu faţa brăzdată 
de cute şi a lovit-o peste 
mânuţe, zicând scrâşnind:

— Tată! Taci odată!
Mititica, de durere, a 

început să plângă de-a 
binelea. Hoaşca continuă 
s-o plesnească peste mâi
nile ce se înroşiseră.- Ast
fel că plânsul s-a- trans
format te hohote care 
făceau să răsune cori
dorul. Nimeni n-a inter
venit. întrebăm: „Ce ca
ută copiii te clădirile 
instanţelor judecătoreşti ?

TRAIAN BONDOR

unui drept 
la replică

La articolul „O imagine 
grei -ciuţii • âjîărut în 
ziarul „Cuvântul liber", 
Consiliul de administraţie 
î. f/* •, • aut< io > t.k 
tivitatea" Orăştie Se simte 
ofensat şi ne dă replică. 
Cităm: „Prin publicarea

. acestui articol, dv. ne-aţi 
creat cu adevărat o ima
gine greu de retuşat".' 
Domnilor. Nu noi am cre
at-o. Au,creat-o cele peste 
l i  de familii, primarul, 
viccpri mărul, şeful secto
rului urbanism şi amena
jarea teritoriului, lucră
torii de la poştă etc. Noi
am consemnat spusele şi
necazurile dumnealor, v-am 
prezentat şi o „vedere" a 
centralei termice, care nu 
poate fi contestată, cum 
nu pot fi contestate spusele 
autorităţilor din conduce
rea comunei Geoagiu, pre
cum nici realităţile văzute 
cu ochii a patru ziarişti 
care au fost la faţa locu
lui. Ziceţi mai departe că 
„Asociaţia de locatari este 
datoare peste 1,5 milioane 
de iei pentru serviciile 
prestate. Datorită, acestei 
situaţii nu furnizăm agent 
termic, adică nu dăm căl
dură la blocul nr. 5“. Dar 
dacă datoria ar fi mai mică, 
de unde aţi putea asiguri 
căldură? Din centrala ter
mică din „vedere" aflată 
în totală paragină? Unde 
nu există Un gram de căr
bune? Apoi încheiaţi: „Vă 
rugăm să reţineţi că în
treaga noastră atenţie a 

. fost şi este în continuare 
îndreptată spre îmbunătă
ţirea prestaţiilor către 
populaţie şi ceilalţi bene
ficiari. Situaţia de la Ge
oagiu s-ar putea soluţiona 
mai uşor dacă şi consiliul 
local s-ar implica mâi mult 
în această problemă. Pen
tru articolul publicat noi 
nu yă găsim nici o scuză. 
Rămâne să o găsiţi dv. şi 
să ne contactaţi". .

Am reţinut... avertismen
tul. Dar nu este de datoria 
redacţiei să stabilească re
laţii de colaborare între 
Conducerea R.A. „Activita
tea" Orăştie şi Primăria 
Geoagiu, şi nici de a găsi 
© soluţie pentru ca cele 72 
de familii din blocuri să 
nu tremure de frig...

Gh. I. NEGREA
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PE MAR8INEA UNOR SCRISORI SOSITE LA REDACŢIE
Stimaţi „Cei. peste 201 

de semnatari, un grup de 
navetişti de pe rutele: Ce
va — Certej — Hondol -— 
Deva — Vărmaga — retur 

J î  la Certej“ <am respectat 
- * .«virgula, punctele şi lini- 

oarele dv.), aşa cum sift- 
naţi scrisoarea; sau „Exp. 
Borca Gheorghe Şcoala 
Generală Cert'eju de Sus, 
jud; Hunedoara" (din nou 
im respectat ortogr * 
dv.), scrisorile pe care le-aţi 
ad esat re ia ;ţiei ne au 
pus pe gânduri. Am trecut 
în grabă la verificarea lor. 
Concret, la faţa locului, la 
Autogara din Deva. Am 
refăcut-o într-o zi de sâm
bătă, dis-de-dimineaţă. Ce 
ce sâmbăta? — veţi zice.: 
Pentru că e ziua in care,, 
mâi ştim noi...
, Cu actele pe masă discu
tăm cu dl .ing. Petru Trif, 
adjunctul şefului autogării, 
dumnealui fiind în tură. 
Ce am constatat? Că în 
fiecare dimineaţă primul 
autobuz pleacă la Hon- ' 
doi. Seara, la orele 23,15

0  investigaţie
îşi încheie cursa tot auto
buzul de Hondol, care 
pleacă la cap de linie. în
târzieri, lipsă de pe traseu 
nu sunt consemnate, şo 
ferii care fac acest irâseu.. 
oameni din partea locului, 
fiind apreciaţi pentru me
dul In care îşi fac datorii

— Astăzi că-i sâmbătă 
şi e dimineaţă, cum a 
fost respectat programei 
de circulaţie?

— Pe toate traseele au 
plecat toate autobuzele, 
fără nici o întârziere,

— Concret, dle ing. Pe 
tru Trif.

— La Hondol, Hune
doara, Bârcea, Roşcani. 
Balşa, Poiana, Bălţă, Or- 
mindea, Hărţăgani, Mintia 
— Veţel, Târnava. Au ple- • 
cat şi interurbanele la O 
radea, Reşiţa, Câmpeni, 
Rm. Vâlcea. Au sosit toţi 
cei de la capete de linie, 
care aduc călători la De
va din împrejurimi.

— . Uitaţi-vă pe turraiş. 
Astăzi care au urcat ia 
volan?

— Toţi cei planificaţi in 
tură: Nicolae Bedea, Ionel 
Faur, Dumitru Ban, Nico- 
lae şi Gheorghe Gligor, 
Petru Buta, Alexandru 
Markocsan, ca să-i numesc 
doar pe câţiva. Am spus 
— toţi:

La garaj tot o sâmbătă 
plină. II întrebăm pe dl. 
maistru Kehderesi Fran- 
cisc:

— Câte autobuze -'efecte 
stau aici, , in garaj?

— După cum vedeţi, nici 
unul. Au fost trei, dai 
le-am făcut azi-noapte. Am 
lucrat împreună cu colegii 
mei, mecanicii Traian Şer- 
ban, Vasile Ciuhanriru, Va
ier-Dan, Aşa facem zilnic...

Revenim în autogarâ ca 
să mai urmărim un aspect 
în multe rânduri sesizat 
de călători: cozile la bi
lete. Am văzut câte patru.

’ Suntem convinşi că' nu 
este nici prima nici UI,tima 
Scrisoare !a care suniert 
Obligaţi să răspundem în 
hcest mod:. In speţă este 
vorba despre o scrisoare 
care a fost adresată redac
ţiei ziarului. nostru . (una 
-cu conţinut asemănător fi
ind destinată şi Prefecturii - 
— n.n.), prin intermediul 

■ Căreia ne sunt aduse la 
cunoştinţă unele pretinse 
nereguli petrecute in co- ■ 
muna Vorţa, la o Bază vo
lantă organizată cu , prile
jul preluării animalelor de 
)a producătorii agricoii 
d ai oralitate. Intuind fap 
rid rsi ia mij o vorba 
despre alt fel ae . ambiţii 
sau ^poliţe de plătit, că 
undeva există intenţia de 

<ia denatura adevărul, ani 
dorit să se iacă lumină, 

"adică să fie despicat firul 
în patru, cum se spune, 
pentru a elucida cazul şi 
a înlătura Orice suspiciune.

Receptivă la semnai-, con
ducerea S.C. „Decebal" 
S.A., Deva a tratat sesiza
rea respectivă cu toată 
răspunderea, aflându-se în 
joc interesele majore ale 
firmei respective. în esen
ţă, în reclamaţie se afirmă 
că recepţionerul de ’a

Curajul de a recunoaşte
baza volantă respectivă ar 
fi făcut cântăririle eronat 
(culmea, chiar cu sute de
leg, cum se spune în scri
se,. e — n n.) în defavoarea 
producătorilor agricoli care 

- au vândut animale în luna 
noiembrie a anului trecut 
ceea ce, evident, ar fi a- ■ 
tras nemulţumiri şi dete
riorarea relaţiilor de cola
borare apreciate ca bune 
până atunci.

Întrucât printre cei 17 
proprietari care au predat; • 
animale Ia baza organizată 
s-a aflat şi dl. Idn Tompa, 
cineva i pc>< de curajul 
răspunderii <■* al is
terii faptelor s-a folosit de 
numele său pentru a in
venta nişte .acuze şi a a- 
duce, ■ în ultimă instanţă,, 
prejudicii gratuite unui Cm 
şi unei firme. Fiind soli
citat să-şi „argumenteze" 
lemulţumirile < ut-r.'.M in 
scrisoare, dl. I.T, a rămas 
surprins, declarând că nu 
a avut nici un fel de di-- 
vergenţe la recepţia bovi
nei adulte pe care a pre-*
• dat-o şi nici nu a făcut 
vreo reclamaţie în acest

sens, ci cu siguranţă că o 
alţi persoană m tno* • t 
i procedat neldfcal. fo!o 
sindu-i numele pentru a 
f< •,» o,' acuza s -* îag -j’-*' 
Cum in asemgnâa ocazii.

la bazele volante,
există şi concursul organ ;■ 
lor locade, care sprijină
organizarea şi un delegat
3 re - ijj ravegi ează punUl 

mera al lucrurilor,, autori-., 
lăţite iocaic consideră vi 
reclamaţia este din capul 
locului tendenţioasă, din. 
moment ce astfel de aspecte 
nu -s-au sesizat la faţa lo- 

ni i. j tu le-au io * 
adresate sesizări Virtolv 
sau scrise.

Menţionăm că şi alţi 
producători agricoli dirt sa 
tul Luncşoara şi din co
muna Vorţa, care au pre
dat animale îţi luna no
iembrie 1994, au ' declarat 
că au fost mulţumiţi de 
felul cum s-a făcut cân
tărirea animalelor, preda
t a  şi recepţionarea fiind 
corecte. Se pune atunci în
trebarea: cui foloseşte oare 
practica de a face recla
maţii în numele -altei per-

Întâmplări şl. întâmplări
INCENDIU CU URMAltl 

TRAGICE

Vestea a venit ca un 
trăsnet şi a cuprins în
treaga localitate Crişcior 
în satul Zdrapţi, zona 
Puţin, imobilul văduvei 
Maria Barb -a fost cu
prins de flăcări, mistuind 
cele două camere, ° bu
cătărie, cămară şi un 
coridor exterior. Acest 
incendiu a produs o pa
gubă de câteva milioane 
de lei, lăsând fără adă
post pe timp de iarnă c 
femeie singură, băţrână, 
de peste 70 de ani şi 
bolnavă. v

Cunoscând sensibilita
tea consătenilor şi a tu
turor persoanelor de bine 
din localitate (şi nu nu
mai), care doresc să-i 
acorde un sprijin mate
rial pentru reconstruirea 
măcar în parte a imobi- 
iului distrus de flăcări, 
sperăm că biata femeie 
vs fU’ea să-şî refacă o 
Cămăruţă unde să locu
iască.

- PRODUS UITAT

Prevederile art. 22 din 
HG. nr. 582/1994 sună 
clar: „Circulaţia căruţe
lor fără a avea felinar se 
amendează de la 30 000 la 
60000 lei". Cunoscând 
riscurile ignorării acestei 
prevederi, mai mulţi că
ruţaşi de pe raza comu
nelor Crişcior şi Bucu- 
reşci — printre care- no
minalizăm pe dl. Aron- 
Botici, — ne-au rugat 
să tragem un semnal de 
alarmă privind amnezia 
celor din conducerea co
operativei din Crişcior în 
neaprovizionarea maga
zinelor din • subordine cu 
petrol. Sperăm că acest 
produs se ya găsi de a- 
cum înainte, avându-se in 
vedere şi nevoia mare în 
gospodăriile populaţiei la 
pregătirea hranei şi iltir 
minatul în zonele înde
părtate, unde nu s-a in
trodus încă curentul e- 
lectric.

OAMENII CER |
PĂDURE *

Dacă în unele localităţi I 
din judeţ, ţsunerea in J 
posesie cu pădure, în | 
baza Legii 18/1991, a fost j 
finalizată, în : Crişcio*. | 
exceptând câteva cazuri, s 
lucrarea‘a poticnit din- | 
tr-un motiv sau altul. » 
Vom evita de această I 
dată înşiruirea Im. Dar * 
câteva lucruri sunt si- I 
gurc: iarna a Intrat in J 
drepturi depline, pădurea I 
cade pe proprietar, dar " 
acesta nu are demne în | 
curte şi nu poate să o * 
exploateze, deoarece nu | 
i s-a măsurat şi atribuit » 
încă. Dar cu aproape 4 I 
ani (1991) în urmă, a- , 
cestora li s-a reaonstituit | 
acest drept. Oare cât mai * 
trebuie să aştepte bietul | 
om ca; să i se realizeze * 
acest frumos vis? |

ALEXANDRU JURCA j 
corespondent *

cinci oameni. Casieriţele de 
serviciu Sanda Solovăstru, 
Viorica Ştefan, Livia Ban 
serveau cu promptitudine 
pe toţi clienţii, inclusiv cuj 
informaţii — când, de lâ 
care peron pleacă autobu
zul...

— Mai avem o între
bare, stimate dle ing- Pe
tru Trif:

-* Cum reuşiţi să por
niţi autobuzele dimineaţa 
când e ger? Doar şi maşina 
proprie ne mai face fi
guri.

,— Noaptea avem de ser
viciu doi şoferi şi un... ro
bot electric. După caz şi... 
grade, autobuzele se por
nesc. La o oră, două, trei. 
Aşa că dimineaţa pornesc 
Nu la prima cheie, dar 
şoferii vin cu o oră: mai 
repede la maşinile lor. A- 
dică facem tot ce putem 
pentru ,a-i servi cât mai 
bine cu putinţă pe cei care 
urcă în autobuzele firme" 
„Coratrans" — Deva.,

Gh. I. NEGREA

soane, dacă autorul ŝcri
sorii nu are curajul de a 
recunoaşte obiectiv fap
tele? .

Ne ţâre rău că mai 
există şi astfel de situaţii, 
deşi considerăm că liber
tatea de opinie şi de ex
primare este uri mare câş
tig după 1989, ceea ce a 
făcut posibil să dispară 
teama de a dezvălui. orice V
aspecte care frânează sau y
dăunează libertăţii şi de- l
mocraţiei.- Jrv asemenea )
condiţii aşteptăm să. -fie ţ
tot mai puţini anonimii î
fiecare om putând sâ-şi !
dezvăluie fără reţinere i- 1

dentitatea, să ne relateze ţ
fapte veridice  ̂ pozitive şi l
negative, consecinţele pen- î
tru, asumarea. . răspunderii. | 
faţă de aspectele aduse la l
cunoştinţa opiniei publice ?
constituind o amintire tris- J
tă a trecutului. Atâta vre- )
me cât mai suntem stă- i
pâniţi de alte gânduri şi ’
nu avem curajul de a re- ţ
cunoaşte ceea ce nu ne i
convine,'are de suferit în i
continuare libertatea 'pre- ‘
sei şi a cuvântului, iar \
paşii spre democraţie se l
fac cu timiditate şi sunt ?
neconvingători. V

. NICOLAE TlRCOB \

UN GERMAN 
ORIGINAR DIN 

ROMÂNIA ACUZAT 
DE SPIONAJ

Un cetâţ$ari german, o- 
riginar din România, a fost 
acuzat de spionaj industri
al, transmiţând serviciilor 
de informaţii române pro
iecte de motoare auto -— 
tranf '> le Ileuter.

Persoana identificată de 
parchetul german drept 
Theodor B., 46 ani, a ob
ţinut un post de ingi
ner la prestigioasa com
panie Daimler — Benz 
Ag în 1980, după be a pri
mit cetăţenia germană.

„De la bun început el 
s-a folosit de funcţia sa 
pentru a transmite spiona
jului românesc documente 
tehnice, considerate secrete 
de şefii 'săi, asupra pro
iectelor de motoare pen
tru autoturisme*', afirmă 
procuratura federală din 
Karlsruhe. Potrivit procu
raturii, înainte de a emi
gra în Germania, în 1977, 
împreună eu soţia sa, sus
pectul a fOst antrenat pen
tru a deveni spion, de ser? 
Viciile de informaţii ro
mâne. (Rompres).

CELE RELE SĂ SE SPELE..."M
Una dintre urările de 

sfârşit şi început de an 
sună aşa: „Cele rele ' să 
se speie/Cele bune să 
se-adune !“ Deie Domnul* 
ca în 1995 o parte (mă
car !) din păcatele anului 
precedent să se „spele":

•  parlamentarii să se 
intereseze In primul 
rând de' nevoile ţării;

•  activitatea aleşilor 
şi... culeşilor noştri să 
aibă transparenţa crista
lului, nu a sticlei mate ?

•  actele legislative să 
nu mai fie pentru unii 
mumă, pentru alţii ciu 
mă (a se înţelege prin 
„alţii" presa);

•  consilierii din consi
liile locale să dezbată 
Problemele celor care i-au 
ales, nu politică:

şr unele personaje să 
nu mai doarmă în foto
liile pe care au pus mâna, 
ci numai in patul lor;

•  privatizarea să nu 
mai cunoască o . curbă 
ascendentă în... jos (ier 
tată fie exprimarea!);
o puterea-sjoastră de 

cumpărare să crească in 
realitate, nu fa... pro
cente!;

t  mult trâmbiţata sta
bilitate macroeconomică 
să-şi facă simţită efectele 
în... micro, adică să a- 

ducă cu sine siguranţa 
zilei de mâine, o mai 
bună protecţie socială, 
scăderea inflaţiei şAJtid.;

VIORICA ROMAN

COLINDĂTORI 
LA MARGINE DE VEAC

Colindători l»î sfârşţţ a- 
,8 o- iţfw-av*.* lumii 

Au poposit uitaţi, pe-un ultim prag 
Ne-nţelenit de-ale răcelii funii...
Ei incă ţin in braţe flori de drag 
’ i Ambit neninse »•*
V- de-ntâlnesc ji- <t$t % c vretm drumeag 
Ii dau din cc mal au chiar de nu cere...
Se-adună prea puţini s-asculte cârdul 
V’ m*u puţini sunt ■sâ » accept*; 
tn oameni e prea frig cu tot veşmântul 
Şi frunţile-ncruntate-s prea deştepte».
Colindători din netrecutul veac 
Speranţa aburindă vor s-anine .
In gândul ce se şti< acum sărac 
Dar se doreşte-mpovărat de bine.
Privirea ne-ngheţată le-a rămas.
Au îngheţat doar porţile închise;
Acum, când clipa-i prea târzie-n ceas 
Vin să ofere însorite vise.
Din traista tor bineţe tot desfac 
Şi cântă chiar de nu se-a«cultă-anume, 
Colindători la margine de veac, 
Colindători ca la sfârşit de lume!...

MIIIAELA CRIŞAN

LASÂ-II GRIJLE 
Şt BUCURÂ-TE, MAMĂ I

(fragment)
De undeva, din noaptea anilor care ne leagă, 
Din frumuseţea amintirilor cu care ne mândrim, 

 ̂ într-un străvechi descântec, izbăvitoare vrajă. 
Când bradul lasă-n .urmă mireasmă de stăpân,

. Pe-un dor de mamă şi pe-a ei iubire 
) Se-nalţă, azi, colinde'de CRĂCIUN.
\ In fiegare suflet şi-n fiecare casă 
ţ Ca o lumină blândă în noapte e I1SUS. 
i Născut din bar ceresc în ieslea sfântă 
/ DuVere pământească mamei i-a adus. 

Noi suntem păcătoşii, seminţele-ncoiţile' aioi suntem păcătoşii, semmţeie-ncoiţite 
\ Din mărul cel de taină, al RAIULUI desfrâu 
l No! dăruim iubire, când inima-i prea plină,
I Lăsăm să cadă 'ura, când am Iubit destul.
i Noi suntem fire aspre din umeda ţărână 
1 Ce-a căpătat figură şi glas prin DUIÎUL SFANŢ, 
ţ Trăim fără de biruinţă şi făr-o lege mare 
ţ Căci ne munceşte gândul că totul e pământ.
L Se răspândeşte-n casă mireasmă de AN NOU 
} Şi bradul cere astăzi tributul veşniciei,
1 Răsună cald In noapte colinde de Crăciun 
i Tu, mamă, să ai parte de ceasul ăsta bun.
ţ Lasă-ţi lacrimile, ai' plâns toată viaţa, 
l Lasă-ţi grijile şi bucură-te, mamă!
) E noaptea cea mai pură,
V E lumea fără thnp şi timpul fără teamă,
|  Lasă-ţi grijile şi bucură-te, mamă!
( MONA JUŞCA
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A aoărut
»?

A ieşit de sub tipar lu c ta ie a  „J u d e ţu l H u 
nedoara. G h id  tu r is t ic " ,  e d ita tă  de S.C. Casa 
de presă ş i e d itu ra  „C u v â n tu l l ib e r "  S.A . Deva.

S unt p rezen ta te  în  s in teză  o se rie  de date  
p r iv in d  ju d e ţu l H un e d o a ra  ( în  l im b ile  rom ână, 
franceză , ge rm ană ş i engleză), p r in c ip a le le  zone 
e tn o g ra fice  ş i e co n o m ico -soc ia le  a le  ju d e ţu lu i : 
Ţara. Z a r a r id u lu i, V a le a  M u re ş u lu i, Ţ in u tu l pă- 
d u re n ilo r , Ţ ara  H a ţe g u lu i, V a le a  J iu lu i.  Bogat 
i lu s tra tă  cu fo to g ra f i i  c o lo r  ş i cu p rin zâ n d  o 
h a rtă  cu ce le  m a i im p o rta n te  o b ie c tiv e  tu r is t i 
ce d in  ju d e ţ, lu c ra re a  c o n s titu ie  un  în d re p ta r  
u t i l  p e n tru  tu r iş t i i  ro m â n i ş i s tră in i d o rn ic i să

convenabil. Tel. 619(182.
(5074)

•  Vând Saviem izoter
mă — 20 milioane lei. De
va, telefon 621445.-

(5073)
•  Vând Nissan Suni

pentru piese, motor . per
fect, informaţii telefon 
628639. (5081/82)

•  Vând apartament mo- 
bilat, cartier Dacia, caut 
talon Volkswagen Passat 
si Renault 9, tel. 620875.

(5078)
•  Vând Audi 80, stare 

excepţională, preţ conve
nabil. Telefon 728475.

(2638)
•  Vând spaţiu comercial 

(chioşc). Piaţa Obor, 40 
mp. Telefon 718918.

(2636)
. •  Vând .•* apartament -3 
camere, Hpnedoâra, Avram 
Ian cu, 9, telefon 724573.

(2634)
•  Vând talon VW micro

buz, 9 locuri. Informaţii 
telefon 712748'.

(2632)
•  Vând Audi 100,; în

matriculat,' uşor avariat, 
faţă. Hunedoara, telefon 
722545. ' - (2631)

•  închiriez spaţiu. , pen
tru depozitare, Hunedoara, 
Piaţa Libertăţii. Infor
maţii telefon 712572.

.(2630)
•  Ofer garaj de închi

riat, eventual pentru de 
pozit, telefon 615449.

(93999)
• Firmă particulară

caută absolvenţi studii 
superioare pentru, promo
vare ’ relaţii marketing, 
preferabil posesor carnet 
conducere -auto. Relaţii 
tel. 617407, după or3 
18. (5051)

•  Hunedoara CAR pre
găteşte consilieri finan
ciarii Informaţii telefon 
718627. (93919)

•  S. C. Coturnix ■ SRL
Deva angajează agenţi 
comerciali (bărbaţi). Re
laţii la telefon 612838. -
- ' (5089)

•  Vând apartament trei 
camere, str. Minerului, nr. 
50, bl. 41, ap. 38, sc. B, 
etaj 4, Deva, tel. 623108.

(5064)
» Vând apartament 3 

cainere, AI. Moţilor, bl. 
P4, etaj 1, şi Opel Re 
kord 200®, neînmatriculat. 
Telefon 622914.

(5063)
•  Vând acte -SRI. (pro

ducţie), înmatriculată de
cembrie 1994, tel. 661415. 1

(5061)
•  Vând casă etaj, 4

'camere,- grădină, 1000 mp, 
dependinţe, zona centra
lă, Brad, telefoane 621249, 
650184. , • (93998)

•  Vând Dacia 1300 în
matriculată, fabricaţie ’82. 
preţ 2 600 000, negociabil, 
telefon 626059.

(93997)
•  Vând urgent xerox,

preţ convenabil, telefon
61198L (94000)

•  Vând urgent aparta
ment cu trei câfnere, bu
cătărie mare,- Deva, str 
Grjviţei, bl, 4, ap, 1. par- 
Ier' loc privatizare, tel. 
616795, după ora- 16.

(93991)
•  -Vând combină treic

rat „Eplemobil“. Telefon
660628. (5056)

2 i  Cumpăr certificat în
matriculare Ford Granada 
şi maşină pentru piese de 
schimb. Telefon 642489.

(93985)
• Vând camion SR 113.

stare bună şi. motor 65 • 
CP defect, preţ negocia
bil. Tel. 761144:

(5058)'
•  Vând ladă frigorifici

cu capac, frigider, pax-bri 
ze, Opel Ascoha, Tele
fon 626190. (5069)

•  Vând autoturism Opel
Rekord. înmatriculat, unul 
pentru piese de schimb,

S.C. REMPES S A.
D E V A

Str. C. A. Ilosetti, nr. 5, 
tel. 054/621273; fax: 054/626161 

Organizează concurs de selecţie a mana
gerului, conform prevederilor Legii nr. 66/ 
1993.

Persoanele interesate pot depune ofertele 
t în plic închis, sigilat, cu îndeplinirea condi- 
t ţiilor prevăzute de lege.
) Documentaţia de prezentare .a societăţii 
I poate fi consultată zilnic, între orele 8-
î serv. MNSPIJRSM.

-12, la
(93543)

Z ia r  « d lta t d e  S .C . „C U V Â N T U L  L IB E R " S .A . D E V A  
J /2 0 /S 1 8 /1 9 9 1  C o n t3 0 7 0 5 0 6 0 1 B  C  D o v a .C o d fjs c a I2 1 1 6 8 2 7  

D e v a ,S tr. 1 D e c e m b rie , 3 5 )u d . H u n e d o a ra ,T e le fo a n e : 6 1 1 2 7 5 ; 
6 1 2 1 5 7 :6 1 1 2 6 9 ;6 2 5 9 0 4 fa x 6 1 8 0 6 1 . C o rts ltiu ld e  a d m in is tra ţie : 
D u m itru  G h o o n e a  - p re ş e d in te . M in e i B a d e a , V irg il C riş a n , 
T lb e r iu  Is tra te , N ic o la e  T îrc o b  • a d m in is tra to r i. în tre a g a  
ră s p u n d e re  p e n tru  c o n ţin u tu l a rtic o le lo r p u b lic a te  o  p o a rtă  a u to rii 

a c e s to r !  T ip a ru l e x e c u ta i la  S .C . „P O L ID A V A " S  A . D E V A

cunoască is to r ia , m onum en te le  ş i t ra d iţ i i le i 
de pe m e le a g u rile  hunedorene.

în  co m p e n d iu l p u b lic ita r  d in  pa rtea  a 
doua a g h id u lu i,  p r in c ip a li i  a g e n ţi e co n o m ic i 
cu c a p ita l de  s ta t sau p r iv a t  d in  ju d e ţ îş i p re 
z in tă  o b ie c tu l de a c tiv ita te , o fe rta  de produse  
ş i s e rv ic ii,  lu c ra re a  c o n s titu in d  ş i un  s p r i j in  !; 
p e n tru  m a nage ri în  s ta b ilire a  de con tac te  pen 
tru  v iito a re  a face ri.

Persoanele ş i a g e n ţii e co n o m ic i in te re sa ţi 
în  p ro cu ra re a  g h id u lu i se p o t adresa re d a c ţie i 
z ia ru lu i „C u v â n tu l l ib e r "  D eva, te le fo n  612151, 
fa x  618061.
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PRODUCĂTOAREA NUMĂRUL 1 
DE BĂUTURI RĂCORITOARE 

' DIN LUME -

e Alfa Exim anga
jează vânzători in do
meniul auto. Selecţia 
va avea loc în data de 
9 ianuarie 1995, ia Ma
gazinul Autoshop din 
Autoservice Deva, la 
ora 10. Salariu mi
nim 100 000 lei. Tele
fon 627839:

1 (5091)

COMEMORĂRI
, • Lacrimi privite între 
gene şî-'odihnă veşnică na, 
şulili, nostru .

IO AN TOMUTA, 
din Ghelari. Fam. Grecu, 
din Boşorod.

.■ (0092336)
•  S-au scurs şase săp

tămâni, de lacrimi şi du
rere deasupra mormân
tului tău.

atât de greu încercată.
(93992)

•  Elena soţie. Ion tată 
anunţă că azi, 5 ianuarie 
1995, se împlineşte un an 
de la dureroasa despărţi
re ‘de cel care a fost

CORNEL OPRESCU 
jurist. Odihnească-se în 
pace I (93994)

•  Se împlinesc 40 de 
zile de la dispariţia ful
gerătoare a celui care a 
fost ..

PURŢAN ANDREI,
de numai 57 ani, revizor la 
Regionala Căi Ferate Ti
mişoara, serviciul comer
cial. Mulţumim celor care 
l-au iubit ş f colegilor - de 
serviciu cane l-au petre
cut pe ultimul drum.

Comemorarea la cimiti
rul din Ţebca, în ziua de 
8 ianuarie 1995, Ora 12, 
Te plânge soţia Măria, 
fiul Florin, nora Graţia-- 
na, nepoţica Florina.

Dumnezeu să-l odihneas
că! (0092337)

DOREŞTE SĂ-ŞI ALEAGĂ 

D I S T R I B U I T O R I  

PENTRU JUDEŢUL HUNEDOARA 

Dacă aveţi :

— posibilităţi de stocare ;

camioane / posibilităţi de trans- )
port;

fonduri
afaceri.

pentru extinderea in

) Dacă doriţi să ne fiţi parteneri in a-1 
i ceastă zonă, vă rugăm să scrieţi sau să j 
1 telefonaţi la: ţ

J
\ S.C. COMPANIA DE ÎMBUTELIAT 

! COCA-COLA BIHOR S.R.L.

Sacadat, nf. 449, cgd 3711, tel. : 059

•  Au trecut cinci 
ani grei de când ne-a 
părăsit cel care a fost 
uri soţ; deosebit, un 
tată iubitor şi un bu
nic de neuitat,

SZABO ANDREI 
:i îi‘vom păstra 6 vie 

I şi frumoasă amintire; 
Familia. '■ v

(5067)
RODICA IANOŞ

Parastasul de pomenire, 
va avea loc în ziua de 7 
ianuarie, ora 12, la Bi
serica Buna Vestire din 
str. Libertăţii, Deva. Nu . 
te vom uita niciodată su
flet bun. Părinţi^ ' frate
le, soţul, socrii, mătuşile 
şi unchii. Mulţumim tu
turor celor care au fost 
alături de familia noastră

D E C E S E
•  Familia Brăneţ a- 

nuriţă cu adâncă durere 
încetarea din viaţă a celui 
care a fost dragul ei 

BRANEŢ VIOREL 
înmormântarea — joi, 

5 ianuarie, ora 13, la ci
mitirul Bejan. Dumnezeu 
să-l odihnească !

(0092338)
W .W .,.W /AVZZAW .W .W .< " \SW,MAW.V.VA

JOI, 5. Oii 1995 
15,00 Videotext — mica 

publicitate, preţurile la 
Bursa de Mărfuri Timi
şoara, anunţuri diverse:
17,00 Observator — An
tena 1: 18,00 Film ar
tistic: Şi săracii iubesc ;. 
19,35 Worldnet: Animale 
Pe cale de dispariţie.

) COMPANIA DE ÎMBUTELIAT 

i ' COCA-COLA BIHOR - j
ţ . .. - *
ţ r Caută pentru sistemul de distribuţieS 
\ zonal persoane dinamice, dornice de o ca-1 
( rieră promiţătoare : j

| •  Reprezentant vânzări : V

| — vârsta'maximă 35 de ani: . V

— minimum studii medii : , ^

\  ; — aspect plăcut : [

|  —- disponibilităţi pentru munca
echipă ; ■.

— domiciliul stabil în Hunedoara.

în |
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| S.C. „POLIDAVA“ S.A. DEVA
j Vă oferă, în regim cn gros, j

cu promptitudine, Ia preţuri avantajoase J 
j şi de calitate ireproşabilă, următoarele pro- j

•ii

I

Dacă dorfţi să munciţi într-o echipă 
tânără, pentru cel mai apreciat produs din 
lume, trimiteţi cererile dvs. pe adresa : >

I
duse :

biscuiţi (intr-o gamă sortimentală di- | 
versă); j

Eugenia — Divertis — Crem cu arome J 
de banane, ciocolată, portocale, căpşuni; j 
sticksuri; *

1•  paste făinoase ; --
•  tăiţei de casă. .

|  Relaţii şi comenzi — zilnic, Ia sediul soeie- | 
| taţii, strada 22 Decembrie, nr. 257 .1a  ţele- î 
I foanele: 654/620712 Şl 621750 ; f a x ; 621159. *

— î ------ r - r - ' —j^ ! £ ! Z i£ ţ5 M £ â m U

COMPANIA DE-ÎMBUTELIAT 

COCA-COLA BIHOR 

, LOC. SACADAT, NR. 449 

JUD. BIHOR, COD 3711 

DEPARTAMENTUL VÂNZĂRI

' Informaţii la telefoanele: 059 
126767 sau 059 — 126301.

o*
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