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Chiar şi vegetarienii' 
convinşi nu pot să nu re
cunoască faptul că — aşa 
cum afirmau dnii dr. Mir- 
cea Surmei, director, şi 
ing. Marcel -Stoicovici, de 
la Societatea comercială 
„Văcarul'.*, din satul Peş_ 
toana — fără animale nu 
se poate concepe viaţa, 
renunţarea la alimentaţia 
cu carne, fiind „compensa- 
tă“ cu-lapte, produse lac
tate sau cu ouă. , Discu
tând cu cei doi interlocu
tori despre situaţia: zoo
tehniei la , unitatea- amin- 

; tită, am. reţinut că doar 
dragostea oamenilor pen 
tru meserie mai menţină 
în picioare acest complex 
(fost A.E.I.), deoarece uni-' 
tăţile similare diri jude
ţul nostru (cU excepţia 
celei din Bobâlna, care 
are o activitate foarte 
redusă — n,n.) şi-au în
chis de multă vreme por-, 

! ţile. -4 , : .
Din discuţii am desprins 

foarte limpede că atâta 
timp cât nu există o stra
tegie Clară şi un statut 
bine definit âl societăţi
lor comerciale provenite, 
din fostele asociaţii inter-; 
cooperatiste, este greu de 
presupus că se mai poate 
face agricultură şi, mai 
ales, zootehnie. Aceste 
unităţi — cum ne spuneau 
interlocutorii — , sunt tra
tate ca societăţi comercia
le când este vorba de vân
zarea produselor, aceasta

hameiul
De unde până nu de 

multă Vreme producţia 
de hamei realizată de 
fermele specializate din 
ţara noastră nu putea a- 
coperi în totalitate ne
cesarul de consum pentru 
fabricile de bere, ală cir 
ror căpacităţl s-au extins 
considerabil în ultimii ani,- 
s-a ajuns suMt, datorită 
mai ales importurilor cu 
comisioanele de rigoare, 
în situaţia paradoxală ca 
hameiul indigen sa priso
sească. Aşa s-a întâm
plat şi cu o parte din prou 

• durţia obţinute la cele 
două ferme 1 specializate 
de la Romos şi Aurel 
Vlaicu din judeţul nostru.

Prin buna înţelegere 
găsită far fabricile dltt 
Azuga, Timişoara şi Tg. 
Jiu s-au ivit soluţii ca 
producţia de hamei a ce
lor două ferme să fie to
tuşi valorificată. De no
tat că, deşi iniţial a avut 
solicitări, fabrica de la 
Haţeg a renunţat in cele 
din urmă la ofertă, ceea 
ce considerăm' că nu esie 
tocmai corect. (N. T*).
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făcându-se la preţurile 
stabilite de stat, iar în 
relaţiile de ordin financiar' 
sunt privite ca agenţi e- 
conomici privatizaţi. In 
lipsa unor lucruri foarte 
clare, deşi au existat şi 
nişte oferte din străină
tate pentru colaborare şi 
dezvoltare, nu s-a putut 
materializa nimic. Tre
când peste asemenea in
conveniente, salariaţii de 
la complexul din Peştea- 
na au reuşit, în ciuda 
greutăţilor şi privaţiunilor 
de tqţ felul, să reziste şi 
să îhcheîe activitatea a- 
nului trecut cu un mic pro
fit, să-şi achite toate da
toriile, neapelând la cre
dite. .

Abordând problema pri
vatizaţii în 'adevăratul sens i 
al cMntului, am în ţ^ s  , 
că despre aşa- ceva ngf ' 
nu poate fi vorba la ora 
actuală, sfeănd. î n . vederi 

« i  *>- vaioa gţag*. 
talulu ‘ i, după reeva
luate conform-H.O. nr. 
500, a  ajuns să depăşeăs-

că 3 miliarde de lei, faţă 
de 32 milioane lei cât era 
în 1990. Cine are oare 
atâţia bani şi ar fi dispus 
să investească într-o uni
tate, care nu dispune de 
teren în proprietate şi 
nu-şi poate asigura fura
jele din producţie proprie? 
Fireşte, în asemenea con
diţii, nici nU se pdiite şti 
care va fi viitorul âgesy 
tor societăţi. comerciale, 
care mai trăiesc doar din 
eforturile şi pasiunea u- 
nor oameni legaţi cu toa
tă fiinţa de agricultură, 
cu conştiinţa'că, în criza 

‘actuală de lapte, chiar şi 
numai; cele câteva ştxte de 
litri ce se produc şi li
vrează zilnic, acoperă niş
te nevoi aatite ale unor 
categorii de populaţie din 
judeţul nostru. Producăto
rii de lapte înţeleg bine 
necesitatea protecţiei so-
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10 IANUARIE
•  Au trecut 9 zile din J
• an; au mai rămas |

356; I
• Sf. Grigorie, Ep. j

Nişei; Sf. Cuv. An. I 
tipa de la Calapo- J 
deşti; !

•  1493. S-a născut NI- * 
COLAUS OLAHUS|
(m. 17 ian. 1568), 
mare umanist ro
mân;

•  1799. S-a născut* 
PETRACIIE POE- I 
NARU (m. 1875), u- J 
nul dintre interne- |  
ietorii învăţamân- « 
tului românesc; I

•  1939. A murit HA- .
RICLEA HARICLI- I 
DARCLEE (n; 1860); . 
strălucită cântă- i 
reaţă română de * 
operă; J

•  1951. A murit ro- I 
mane ierul american * 
SINCLAIR LEWIS J 
(n 1885).

Au trecut, iată, şi săr
bătorile, pe care le-am 
străbătut fiecare după 
puteri, mâi ales după pu
terea pungii. Cu cârnaţui 
mai mare sau mai mic 
(ori fără cârnat deloc), 
cu sau fără sarmale, Sfin
tele Sărbători ne-au înăl
ţat sufleteşte pe fiecare, a. 
prinzând licărul speran
ţelor de mai bine, pentru 
că în , cei cinei ani care 
au trecut din decembrie 
1989 dimensiunea spe
ranţelor a fost covârşi-: 
toare faţă de cea a im 
făptuirilor.,.

Ce putem, deci ,să spe
răm de la 1995, cel de-al 
şaselea an postrevoluţio
nar In care am intrat?

în primul rând, cred

\
Desigur, primul nostru l 

gând se îndreaptă spre ? 
Preşedinte, pe care elec_ V 
-toratul ■' l-a ales pentru  ̂
că oferea „un zâmbet I 
pentru liniştea noastră'-. } 
Dar ar trebui să se men- V 
ţină echilibrul între l 
zâmbet şi linişte, pentm / 
ca în condiţiile în cară I 
în suflete încolţeşte ne. ţ 
liniştea, zâmbetul riscă 1 
să rămână fără obiect... /

Speranţe, în mod fi- 1 
resc, ne îndreptăm şi 4 
spre Parlament, de la t 
care aşteptăm Să dea 
prioritate legilor celor \ 
mai urgente, care să so- 1 
luţioneze problemele ar- / 
zătoare care încetinesc 1 
nejustificat : reforma. Şi ţ 
mai sperăm că parlanjen- ţ
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că fiecare dintre noi —- 
„simpli cetăţeni", vorba 
răposatului —- aşteaptă 
o mai mare concordant 
ţă între, vorbe şi fapte. 
A devenit limpede că 
este neproductiv să ne 
mai consumăm energii
le încercând să aflăm 
dacă a fost sau nu a fost 
o revoluţie. Mă rog, ce 
a fost, â fost, şi gata! 
Dar este mal productiv 
sa sperăm că reforma va 
fi reformă şi că va pro
duce schimbările îh bine 
pe care s-ar cuveni să le 
simţim măcar în al şa
selea an. Cine va avea 
puterea să- pună în apli
care programele de re
structurare economică, 
care să relanseze pro
ducţia şi să asigure creş: 
terea veniturilor? Cine 
va despotmoli căruţa pri-; 
vatizării, care .se tot „ac
celerează" bătând pasul 
pe loc ? Cine şi din ce 
resurse va face să prin
dă viaţă un adevărat 
program de protecţie so
cială ? Şi ar mai fi d 
sumedenie de asemenea 
întrebări...

tarii noştri îşi vor di
mensiona drepturile bă
neşti mai aproape de 
media venituriţor realiza
te în această ţară, Ca 
de altfel şi unii direc
tori de regii sau socie
tăţi comerciale, care 
„zburdă" cu milionul şi 
ceva pe lună, în timp ce 
salariatul obişnuit, „tână
rul, pensionarul sau şo
merul nu-şi pot acoperi 
datoriile..,; ; •"

Şi,' nu în ultimul rând, 
gândurile noastre se în
dreaptă spre Guvern,' 
gospodarul ţării, de la 
care '• aşteptăm ai alte 
măsuri decât fiscalitatea 
excesivă...

Iar întrucât 1995 este 
un an; preelectoral, aş
teptăm ca oferta poli
tică a partidelor să fie* 
ipai concretă; să pro
pună măsuri viabile, cu
prinse în programe coe
rente, pentru că de „vân
zători de iluzii" ne-am 
lecuit. Şi mai ales spe
răm că vom avea un an 
preelectoral lipsit de 
demagogie...

TIBERID «TRATE

mii).
IOAN PKO0AN — Hatţp: „Arcuri de beton". (Concursul Mo cu pre-

•  După căderea guvernului, primul mi
nistru s-a adresat cabinetului: „Demnilor, 
acum fiindcă nu mal suntem miniştri, e timpul 
să ne punem din nou capul la contribuţie*'.

•  LOTURI PENTRU CASE 
Cops ii iul local al oraşului Călan 
â, licitat recent 10 loturi pentru 
construirea de case noi şi spa
ţii pentru garaje. Loturile de 
case se află în Călaftul Vechi, 
în satele Strei şi Stfei-Sângiori 
giu, iar cele pentru garaje în 
oraşul note : (TR. B.).

m •  PULSUL IERNII ÎN ZOO
TEHNIE. încercând să luăm

pulsul iernii la fermele zooteh
nice din localităţile Bârcea, 
Orăştie şi Aurel Vlaicu, care 
aparţin de S.C. ;,Agrosţm‘‘ din 
Simeria, am aflat că aici acti
vitatea se desfăşoară normal, zil
nic obţinându-se şi livrându-se 
peste 3009 1 lapte. Înseamnă că, 
indiferent .de anotimp, oame
nii de la fermele şi societatea 
amintite ştiu să-şi facă dato
ria. IN- T.fa

•  NAbADAI. în oraşul Brad, 
telefoanele funcţionează cu foar
te multe năbădăi. Numerele se

formează aiurea, defecţiunile 
surit foarte dese ş.a. Oamenii 
au făcut şl fac reclamaţii peste 
tot, s-a trimis una şi la mi
nisterul de resort. .în zadar. Cei 
ce asigură şi conduc telefonia 
din oraş reacţionează obraznic 
atunci când li Se reclamă ceva. 
„Romteiecom", filiala Hunedoa
ra, conducerea acesteia, ce pă
rere are ?( TR- B.).

« „STICLA'' ÎN FAŢA PRI
MĂRIEI ! Cu treburi prin Hu
nedoara ne-am îndreptat şi spre 
Primărie. Foarte anevoie se 
poate ajunge. Jur-împrejurul

instituţiei gheaţa era ca sticla. Toc
mai ieşea dl. ihg. Gheorgbe Vâţâ, 
om cu răspundere în buna gos
podărire a municipiului. L-am 
întrebat de ce nu se curăţă 
cât de cât gheaţa. „Tot apelăm 
la conducerea RAGCL. Dar ne 
răspunde că nu arg sare" — 
ne-a spus dumnealui. In faţa 
multor altor instituţii era cură
ţat, uscat. Chiar la Primărie 
nu este... sare ?! (GH-1 N-).
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DRUMURILE 
SI DRUMARII

Spre sfârşitul toamnei 
ara umblat mult pe dru
murile judeţului — na
ţionale, judeţene, comu
nale .săteşti. Ne-am inte
resat în mod deosebit 
despre modul în care se 
făceau pregătirile de iarnă, 
ca să putem circula în 
condiţii bune, în depli
nă siguranţă. Am consem
nat atunci cele văzute. 
Acum, după prima nin
soare, am luat legătura cu 
Direcţia judeţeană de dru
muri — R.A. Deva. De 
la dl director, inj,. Titus 
Ionescu, am aflat:

— Ninsoarea abundenta 
nu ne-a surprins aşa cum 
vă spuneam şi în toamnă. 
Utilajele în funcţiune. oa
menii la datorie zi şi noap
te, materialele antidera
pante asigurate.

— Dle director, incr o 
dimineaţă, la radio, ju
deţul nostru a fost nomi
nalizat ca unul cu polei.

— Au fost câteva ca
zuri, mai cu seamă în pan
te şi curbe. Dar nu am 
înregistrat. cazuri de per
turbare a circulaţiei. Dru- 
marii au fost la datorie.

La Secţia de drumuri 
naţionale vorbim cu dl 
ing. Aitay Ştefan, dispe
cer de serviciu.

— Pe drumurile naţio
nale care străbat judeţul 
nostru nu s-au înregistrat 
perturbaţii. Lucrătorii noş
tri sunt organizaţi în 
■formaţii pe districte, pe 
Sectoare. La cea mai mică 
sesizare sunt în măsură să 
intervină. Asigurăm cir
culaţie fluentă, chiar dacă 
iama nu va fi mai grea. 
Noi, cei de la dispecera
tul central, ţinem legă
tura cu toate districte
le, cunoaştem zi şi noap
te ^situaţia de pe drumuri, 
■acţionăm operativ unde 
.este cazul

GH. l negrea

N. R. : Joi, la orele a- 
miezii, dl Ioan Tuşlea, din 
Deva, ne_a semnalat, te
lefonic, că de la baza ser
pentinei din Geoagiu — 
,spre staţiunea Geoagiu- 
Băi —, drumul ’ .este foar
te bun, pe el a fost îm
prăştiat material antide
rapant, care este depozitat 
4in loc în loc. pe margi
nea şoselei. De asemenea, 
circulabil şi cu material 
antiderapant este şl dru
mul neasfaltat, de la 
Geoagiu spre satul Mada. 
Mulţumiri ■ drumurilor de 
la secţia Orăştie a Di
recţiei judeţene de Dru
muri — R.A. Deva.

Sărăcie, dar şi dezinteres
Sărăcia e aproape ge

nerală în. domeniile de 
activitate şi în majori
tatea gospodăriilor noas
tre. Dar, aşa cum între 
oameni există categorii 
defavorizate, tot astfel 
stau lucrurile şi cu unele 
domenii — mai ales cele 
de cultură şi sănătate. 
Considerate sectoare ne
productive în trecut şi 
probabil un lux astăzi, 
acestea sunt tot mai vi
tregite.

Devenii au avut neplă
cuta ocazie să constate 
încă o dată cât de săra
că este cultura la săr
bătorile de iarnă, la fes-

Aşa că spectatorii, foar
te numeroşi, ca şi artiş
tii care înfruntau cu 
stoicism frigul, au fost 
nevoiţi să se chinuie, 
unii să asculte, alţii să 
cânte colinzjle. Şi asta 
pentru că staţia de am
plificare. nefiind pen
tru aer liber, nu asigura 
o audiţie corespunzătoa
re. Revenim acum asu
pra acestui aspect, care a 
făcut ca bucuria  ̂ unei 
seri să nu fie deplină, 
pentru că atunci, în a- 
cel moment, oricum Moş

DEVASAT
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tic •  „Vacanţă - în Ara- 
bia“ (SUA, 1965), cu 
EI vis Presley; 24,00
Videotext.

Crăciun plecase. Şi » 
dacă în tolba lui nu s-a |
găsit şi o staţie de am. 1 

tivalul „Colinzi pe prispa piificare pentru aer liber l 
rc,nr1 spunem să- destinată unui mu'nici- i

i- )

9,00 Reluarea . emisiunii 
din seara precedentă :
15,00 Videotext; 18,00
Desene animate •  Copiii 
familiei Flintstone — ep.
4; 18,25 Clip VIVA;
18,30 Film documentar
•  „Guvernarea pe înţe
lesul tuturor"; 19,00 Ma- 
falda ; 20,00 Film serial
•  „F-B.I.“ — ep. 5; 20,50

;  Ţara nimănui; 20,55 Clip furi Timişoara; 17,00 Ob- 
VIVA ; 21,00 , Telejurnal servator •  Antena 1; 
(emisiunea"de ştiri a te- 18,00 Worldnet: •  Ulti-
leviziunii TELE 7 abc piele modele de automo- 
din 9 ianuarie); 21,30 bile americane; 18,30 Ci- 
Film serial •  C.II.I.P.S. vilizaţia rutieră; 18,45 
— ep. 2 ; 22,20 Clip Film artistic. •  „Angel
VIVA ; 22,30 Film artis- Ileart",

T V D E A
15,00 Videotext •  Pre

turile la Bursa de Măr1

casei1-. Când 
racă ne-gândim la dota 
rea tehnică de care dis
pun instituţiile cultura
le. înainte de 1989 era 
suficientă o dispoziţie de 
sus şi se mobilizau şi 
oameni şi mijloace teh
nice, fără obiecţii. Astăzi 
dispoziţiile âu dispărut, 
nimeni nu mai face ser
vicii gratuite.

unui
piu care se laudă cu ti- , 
ţiul de centru de judeţ, ) 
le reamintim momentul | 
celor îndreptăţiţi şi o- I 
bligaţi să se ocupe şi de / 
acest lucru. Nu de alta, ) 
dar s-ar putea ca odată lj 
trecute sărbătorile să i 
uite. Şi ar fi păcat. j

VIORICA ROMAN l

A PU C A TU R I U R A TE
culă, atât în Brad cât şi 
în pieţele din Timişoara. 
Oare chiar nimeni nu

Exceptând zilele de 
luni Şi marţi, piaţa de 
alimente din Brad este 
într-o continuă mişcare, 
producătorii vânzându-şi 
roadele muncii lor. Dar, 
de un timp încoace, au 
apărut nişte falşi pro
ducători care cumpără la 
primele ore ale dimineţii 
produse, în special nuci 
şi lactate, revânzându-le 
apoi la preţuri de spe-

vede ce fac aceşti „între
prinzători" ca să-i în
trebe de certificatul de 
producător? Pe când mă-" 
şurile cele mai drastice?

ALEXANDRU JURCA, 
corespondent

REZULTATELE

TRAGERII

EXTRAORDINARE.
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36,

LOCSEI ZOLTAN — 
Deva: „Amintiri din 
copilărie". (Concursul 
foto cu premii).

Cine ciripeşte ? Evident, 
pasările. Dar nu numai 
ele, ci şi oamenii. în lim
bajul obişnuit, ciripitor 
este numit cel ce toarnă, 
ce pârăşte. îmi spunea un 
vechi şi bun amic :

—' Turnătoria, pârâtul 
adică, este cea mai urâtă 
dintre faptele umane.

— Exagerezi, am zis.
— Ba deloc. * Păi trea- 

bă-i aia să tragi cu ure
chea şi cu ochii la ce zice 
şi face unul sau altul 
din jurul tău, iar după 
âceea să te duci să-i spui 
patronului sau şefului?

— E şi asta o treabă.
■— Foarte urâtă. Şi ce-i 

mai rău e că el, turnăto
rul sau ciripitorul, nu spu
ne celui ce-1 ascultă ade
vărul. El umflă faptele şi 
vorbele celor din jur.

Ciripitorul

Cred că vei fi de acord cu 
mine când spun că ciripi
torul sau turnătorul nu 
face ceea ce face de a- 
morul artei. Ponegrindu-i 
pe cei din jur speră — 
şi de cele mai multe ori 
cu deplin succes — să fie 
avansat, să mai primească 
ceva la salariu sau alte 
favoruri.

— Mi_e milă de bietul 
om.

— Nu fi naiv. Ciripi
torul nu merită altceva 
decât dispreţ şi, probabil, 
o palmă. Dar nu face 
să-ţi pui mintea cu el. Ca 
să încheiem optimist a- 
ceastă mică discuţie, să-ţi 
spun că ştiu un şef care, 
atunci când un subaltern 
s-a dus la el să-i pârascâ 
pe colegii lui, i-a spus : 
,,Ia fă mata stânga îm
prejur şi ieşi din biroul 
meU. Dacă mai vii cu 
chestii d-astea te mut în 
biroul din capătul corido
rului sau chiar mai în
colo".

TRAIAN BONDOR

I :
54.
a Il-a : 
4.
a IlI-a
6.

Extr.
39, 24,

Extr.
23, 13,
, Extr.

34, 21,
Extr. a IV-a:

24, 53, 35, 10.
Extr. a V-a : 

5, 24, 28. 27.
Extr. a Vl-a: 

36, 21, 24.

48,» 49.

18, 55,2 ,

9, 3, 47,

18* 47,

52, 23,

8, 49, 30,

Primele zile, primele accidente

„Fără a n im a le , 

n u  co n cep em  v ia ţa »

(Urmare din pag. t)

ciale a consumatorilor, dar, 
in acelaşi timp, se ştie 
foarte bine că nici ei nu 
pot lucra în pierdere, ceea 
ce necesită să se facă 
neapărat şi o protecţie mai 
bună a celor ce se ocupă 
de producţie. Noroc că, 
in cazul de faţă, se mai 
atrag surse de venituri şi 
din alte prestaţii cu uti
lajele din dotare.

Dorinţa celor de la Pe.ş- 
teana ar fi ca, în condiţii
le când şi-au asigurat un 
oarecare excedent de fu
raje, să poată cumpăra 
un număr de animale pen
tru producţie. Necazul

este însă că, deşi Legea 
83/1993 prevede unele fa
cilităţi, adică acces la 
credite cu dobândă sub
venţionată în scopul pro
curării de animale, nu s-au 
alocat şi fondurile bă
neşti necesare cu o ase
menea destinaţie. Este 
drept că s_au făcut unele 
demersuri şi există pro
misiuni guvernamentale şi 

# ministeriale că se vor lua 
‘ ceva măsuri de stimulare 

a zootehniei, însă drumul 
până la fapte pare prea 
lung şi întortocheat. In a_ 
ceasta conjunctură, singu
ra mângâiere rămâne doar 
speranţa că va fi mai 
bine.

Cu zile reci, eu zile mai 
puţin reci, cu drumuri 
uscate sau drumuri aco
perite cu polei sau ză
padă, iată Că primele zi
le ale anului s-au scurs.

în noaptea anului nou, 
printre urările de „LA 
MULŢI ANI", ofiţerul de 
serviciu de la Poliţia mu
nicipiului Deva a fost 
anunţat că în zona pieţei 
centrale s-a -romis un 
accident de circulaţie. Şi 
intr-adevăr aşa a fost. 
Puţinii • trecători la acea 
oră prin intersecţia bdul 
Decebal cu strada Liber
tăţii priveau îngroziţi 
cadavrul unui cetăţean 
întins pe şosea.

La faţa locului a fost 
găsit autoturismul 5-TM- 
9864.

Ce s-a întâmplat de 
fapt ?

ZERCULA MIHAI, din 
Deva, conducătorul auto
turismului; a profitat de 
liniştea aparentă pe 
străzi. Totuşi în acea 
intersecţie s-a angajat re
gulamentar în traversare

un om, un semen al 
nostru, care odată cu în_ 
copiatul noului an »-s 
bucurat de cei 63 ani 
trecuţi prin viaţă.

Bucuria lui Negoţiu 
ap*1.»’ a fost între tă 
brusc. A fost lovit în 
plin de maşina al cărei 
conducător nu a fost a- 
tent şi care trebui^ să-i 
acorde prioritate de tre
cere.

A fost primul acci
dent grav înregistrat în 
judeţul nostru în anul 
1995.

Au urmat însă altele.
în oraşul Vulcan, pri

ma zi a anului a adus 
pe şosele un strat sub
ţire de zăpadă.

Conducătorul autotu
rismului HD 01-FCW,  ̂
Heisu Teodor, nu a ţi- " 
nut cont de aceasta. Nu 
a adecvat viteza la con
diţiile de drum şi in
trând pe contrasens s-a 
tamponat cu autosani
tara 31_HD:1599, de la 
Centrul de Cercetări pen
tru Salvare Minieră Petro
şani, care circula regu
lamentar

Heisu Ana, din auto
turismul care a intrat în 
derapaj, a fost rănită 
grav, iar după o zi a de

cedat în Spitalul muni
cipal Petroşani.

Poate n,u este' bine 
când spunem că a greşi 
este omenesc Dar A 
aici şi până la lipsa’ de 
omenie este o cale"' lun
gă.

La data de 2.01.1995, 
Găină Florea, din satul 
Tâmpa, era căzut în dru
mul comunal, care face 
legătura între Simeria şi 
Băcia.

Dornic de o „disco
tecă", cetăţeanul turc
CIGBEM EKREM, la
volanul autoturismului 
personal, - se deplasa de 
la Simeria spre Băcia. A 
observat târziu pe cel
căzut în drum. Nu a mai 
reuşit să oprească, călcân- 
du-i cu roţile din faţă 
ale autoturismului. A
oprit pentru câteva mi
nute şi a încercat să-l 
scoată de sub autotu
rism. Nu a reuşit şi în 
această situaţie a mane
vrat autoturismul îna
poi, călcându-1 a 'doua 
oară. Victima, fără via
ţă, a fost lăsată în drum, 
cel de la volan conli- 
nuându.şi drumul spre 
Băcia şi apoi spre Deva.

Ga un om grijuliu, 
după ce a sosit la Deva,

a verificat maşina. In 
partea de jos, respectiv 
sub . bara de protecţie 
faţă, a fost găsit un fu
lar.
Aparţinea victimei, care 

a, rămas în nefiinţă, ia 
Tâmpa. Ca să j. înlăture 
orice, dubiu, CIGDEM 
EKREM a .luat fularul 
şi într-un apartament de 
unde avea cheia a în
cercat să-i dea foc. Nu a 
reuşit, deoarece fularul 
era îmbibat cu apă şi 
sânge. L-a împachetat 
într-o pungă şi l-a pus 
la păstrare. Aceasta a 
fost însă pentru scurt 
timp. A fost până la 
găsirea „obiectului" de 
către poliţie- 

Pe autoturism au mai 
fost găsite pete de sân
ge.

Pus în faţa faptului 
împlinit, cetăţeanul turc 
şi-a recunoscut fapta.

în prezent se află în 
arestul poliţiei, unde pro
babil se gândeşte „cine 
face ca mine ca mine 
să păţească".

Maior MIRCEA NEGRU, 
Serviciul dc poliţie 

rutieră din Inspectoratul 
judeţean Hunedoara
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CUVÂNTUL LIBER

SA RESPECTAM ADEVĂRUL
Pe adresa redacţiei noas

tre au sosit în vremea 
din urmă scrisori ai căror 
semnatari sunt nemulţu
miţi, pe de o parte, de 
taxele comune mari care 
li se percep, iar pe de altă 
parte, de „stilul" de lucru 
al membrilor comitetului 
asociaţiei care nu sunt des
chişi faţă de locatari. 
Oamenii simt nevoia fi
rească a afişării unei „o- 
glinzi", care să reflecte 
cât mai real situaţia eco- 
nomico.financiară la zi. 
Alţii sunt susceptibili în 
legătură cu modul în care 
li s-a calculat plata ta
xelor comune, nemulţu
miţi de diferenţa între 
un locatar sau altul.

Ce ne scrie dna Maria
na Iacob, din str. 22 De
cembrie, blocul 11, sc B, 
ap. 53 : „Eu, după ce am 
născut doi copii (gemeni), a 
venit din primele luni res
ponsabilul de scară să-mi 
treacă copiii la taxele co
mune. Dar nu asta con
tează cel mai mult, ci 
faptul că sunt persoane 
pe scară ai căror copii nu 
sunt trecuţi la taxe co
mune. Am fost la dl 
preşedinte Nicşa de trei 
ori şi mi-a spus că tre
buie să facă o şedinţă, dar 
n-a avut timp. Eu nu 
cred că de o şedinţă este 
nevoie pentru ca să-ţi faci 
datoria corect. Oricum, 
timp de un an, n_a făcu
t-o... Aşa cum sunt trecuţi - 
copiii mei de foarte mici 
(eu sunt casnică, salariat 
este numai soţul meu), şi 
ne plătim taxele cum pu
tem. ■ am pretenţia ‘ ca 
acestea să fie aplicate co
rect, conform legii, nu să 
plătim şi pentru alţii".

Ne-am deplasat la a_ 
dresa indicată. Dna M. I. 
ne-a spus că a plătit pe 
lunile de vară sume în
tre 43—48 mii de lei. 
Nemulţumiţi de taxele 
mari, plătite în general, . 
dar în special în sezonul 
cald, au fost şi alţi loca
tari, din scara B, cu 
care am stat de vorbă. 
Cercetând mai la amă
nunt sesizarea primită 
la redacţie, aflăm la bi
roul abonaţi al RAGCL 
Deva că de fapt preşedin
te al asociaţiei în discuţie 
(nr. 140!) este ah :Simon 
Ladislatt. iar administra*

tor dna Ileana Nicoară, 
dl Nicşa fiind vicepre
şedinte şi responsabil de 
scară. (Necunoaşterea a- 
cestor amănunte de către 
expeditoarea sesizării con
firmă în parte nemulţu
mirea exprimată în legă
tură cu lipsa de informare 
a oamenilor de către cei 
care fac parte din condu
cerea asociaţiei).

Cum la RAGCL nu e- 
xistă o evidenţă nomina
lă a plăţii taxelor ' co
mune, ain încercat să luăm 
legătura cu dna Nicoară, 
spre a-i solicita câteva 
date. „Pe lunile iunie şi 
iulie *91 — ne spune —' 
familia ocupantă a apar
tamentului 53 (etaj VII) a 
plătit doar pentru 2 per
soane în loc de patru,

Pornind de la 

o scrisoare

aşa cum a cerut. Respec
tiv 19 688 lei pe luna iu
nie, 23 442 lei pe iulie, 
iar pe august, pentru patru 
persoane, 26 597 lei. Fa
milia Nicşa a’ avut de plă. 
tit pe luna iunie, pentru 
patru persoane, 37 540 lei, 
iar pe iulie şi august, 
când i-am ” scăzut plata 
pentru două persoane, a 
achitat 22 538 si, respec
tiv, 35 798 lei"'.

La întrebarea de ce nu 
se mai face câte o con-; 
vocare a .tuturor locata
rilor, spre a le aduce la 
cunoştinţă problemele a-; 
sQciaţlCi. r ; pi s-a spUs : 
„ftu se adună'.nici comite
tul; dai* atâţia Oameni I 
Noi- :#âcera. rexces- de -afi
şai,- « am iftfpfmât oaţne- 
nii şl privind hotărârea ; 
nr. -425 în ' legătură * cu : 
fondul Pe- rulmeVit;.', Şi - 
apoi să şţiţi că "' dl Nicşa - 
este un om foarte corect, 
care se ztjate foarte mult 
pentru fiecare locatar — 
ne_a: mai spus dnâ ad
ministrator. Probabil cţ 
totul a pornit de la fap
tul că dl Igreţ (soţul dnei 
Mariana) avea nevoie de 
bitum pentru a izola te. 
rasa. Â venit la mine să-i 
dau bani pentru, a cum
păra bitum, dar fără un 
document nu puteam şi l-am 
trimis la dl Nicsa. Dar n-a

mai venit apoi—". într- 
adevăr, în apartamentul 53 
observasem urmele ineste
tice lăsate de infiltraţii, 
iar dna Mariana ne-a spus 
qă i_â costat izolarea fă
cută pe cont propriu câ
teva sute de mii de lei. 
In privinţa taxelor plăti
te pe timpul verii, însă, 
a exagerat. Desigur că 
taxele mari plătite de că
tre toţi locatarii blocului 
11 (şi de cei din blocul 
12, după cum aflăm), a 
dus la mari nemulţumiri 
„Noi suntem de fapt în 
judecată cu. RAGCL pen
tru aceste două blocuri, 
fiindcă ne_au crescut foar
te mult plata apei cal
de" — spunea dna Ni
coară.

In dorinţa de a răspun
de cât mai exact celor 
adresate redacţiei, am în
treprins această cerceta
re. Am înţeles reyolta ex
peditoarei, generată de 
sumele mari scoase din 
buzunar, dar familia dum
neaei nu constituie o ex
cepţie. Nu suntem de a- 
cord însă cu exagerarea şi 
nici cu învinuirea exelu- 
sivă > a persoanelor care 
conduc treburile ‘ asocia
ţiei. Dimpotrivă. /

ESTERA ŞINA

REZULTATELE

CONCURSULUI

y P R O JO g O R T

DIN 8 IANUARIE 1995 

Brescin —
Reggiana -1—0 1

Cagliari —
Inter 1—I x

Foggia —
Genoa 2—1 1

Padova —
Cremonese 3—2 1

Parma —
Juventus 1—3 2

Roma —
Bari 2—0 1

Sampdoria —
- Lazio 3—1 1

Torino —
Florentina 1—0 1 .

Ascoli -—
Venezia 0—0 x-

Chievo —
Ancona 2—3 2

Cosenza —
Pescara 1—1 x

Lecce —
Verona , * 1—0 1

Perugia —
Vicenza 0—0 x

'WJW.W.V/AVWWXWJJZVAWWAW.V-1 • -

SOCIETATEA COMERCIALA ROMANO- 
GERMANA LEMACOM PROD. S.R.L.

Vă. oferă prin cel mai Denumit magazin 
de mobilă din Deva, situat în str.. Minerului, 
nr. 24 (sala mică a cantinei Liceului Minier) 
un larg sortiment de mobilă de pe piaţa internă 
şi din import.

Noutăţile de ultimă oră puse la dispoziţia 
dumneavoastră suni:

—• bucătăria „Bianca” — import Austria 
— bucătăria „Ikarus" — import Austria 
Bucătăriile sunt dotate conform standarde

lor vestice cu frigider, congelator, aragaz, hotă 
şi chiuvetă inox, având posibilitatea montării 
în mai multe variante. '

Preţurile sunt. cuprinse intre 4 100 000 lei 
— 4 300000 lei. .

De asemenea, unitatea noastră vă oferă 
gresie şi faianţă, import Austria şi Italia, într-o 
mare varietate de culori şi forme, la o calitate 
şi preţ ce sfidează orice concurenţe.

Informaţii, Deva, telefon 618676.
.AVWWMWbVWWWWWMVVWVWWWVVVWVWWV

Povestea lui Relu To- 
diraşcu o s-o începem de 
la -cele nouă condamnări 
pe care le_a acumulat. 
Nu vom vorbi de anii 
de puşcărie şi faptele pe 
care le-a săvârşit ante
rior. O să pornim de la 
data de 9 noiembrie anul 
trecut, când a fost li
berat din Penitenciarul 

" Bârcea. La acea vreme 
era deja cunoscut ca un in
fractor deosebit de peri
culos. Şi tot atunci tre
cea spre 40 de ani.

Trecuseră aşadar două 
săptămâni de când Relu 
scăpase de la pârnaie. 
Era într-o vinere, când 
familia Fekete Hajnalka, 
din Deva, sesizează po
liţia că, în timp ce se a- 
fla la serviciu, hoţii au 
pătruns prin geamul de 
la baie, lăsat deschis şi 
au furat 85 000 de lei din_ 
tr-un dulap. Poliţiştii 
constată mai târziu că, 
apartamentul fiind la 
parter, s-a putut uşor 
intra. Mai mult, hoţii 
au spart şi chiuveta de 
la baie sprijinindu-se de 
ea.

Mai trece aproximativ 
o săptămână. Ne aflăm 
într-o sâmbătă de de

cembrie. Pompierii mi
litari sesizează Poliţia 
municipiului că' în acea 
noapte, pe dealul Cozia, 
la ieşirea din Deva, o., 
cabană a fost incendiată. 
Autorii ? Nu se cunosc 
încă. La faţa locului se 
constată că valoarea pa
gubei este de aproxima
tiv 3 000 000 de lei. 
Dacă au fost furate bu.

lucru etc. încet, încet, în ̂  
cercul persoanelor bă
nuite a comite astfel de 
fapte ajunge şi... Relu 
Todiraşcu.

Din cercetări se sta
bileşte că prezumtivul 
infractor s_a internat în 
spital pentru o interven
ţie chirurgicală la hernie. 
Internarea s-a făcut în
tr-o zi de 131 Zi cu

Infractorul 
şi drepturile omului

nuri sau nu, a fost im
posibil de stabilit. Ches
tiunea este însă că, în 
aceeaşi noapte, la. o ca
bană din apropiere, prin 
forţarea lacătelor, hoţii 
au pătruns şi au furat 
bunuri valorând 250 000 
de lei. Concluzia : auto
rii incendiului şi ai fur- 
tuluj sunt aceiaşi.

Ei bine, din acest 
moment, în cauze sunt 
antrenaţi mai mulţi poli
ţişti. Verificări, parave- 
rificări, variante de

ghinion, ar spune unii. 
Noi nu credem aşa ceva. 
Credem însă în rezulta
tele percheziţiei care a 
avut loc la domiciliul 
fostei soţii a lui Relu. 
S-au găsit atât bunurile 
furate de la cabana 
spartă, cât şi altele a- 
parţinând stăpânului ce- 
lşi incendiate. Cele din 
urmă erau în valoare de 
800 000 • de lei.

Evident, au urmat alte 
cercetări. Fiul de 15 
ani al lui Todiraşcu, tot

Rehi Todiraşcu, a decla
rat ;,că tatăl său l_a 
constrâns să participe la 
cele două furturi, inclu
siv incendierea .cabanei,' 
ameninţându-1 cu bătaia. 
Fosta soţie a spus că bu
nurile 'furate le-a pri
mit la- domiciliu sub; a- 
meninţarea cu mo.artea.

Şi a urmat surpriza. 
Din partea lui Relu To- 
diraşcu. La spital, în 
faţa poliţiştilor, procuro
rului şi avocatului din 
.oficiu, Relu nu recu
noaşte nimic. De fapt, a 
negat totul şi când a fost 
de nouă ori condamnat 
anterior- Mai mult, când 
poliţia l-a anunţat că 
este pus sub pază per
manentă, a Invocat ne- 
respectarea drepturilor 
omului!

In ajun de Crăciun, o 
comisie medicală a Spi
talului Judeţean a dat 
verdictul; „Relu Todi
raşcu este apt pentru, a 
suporta regimul de de
tenţie".

...Trecuseră şase săp
tămâni de când ieşise 
din puşcărie. .

VALENTIN NEAGU,
maior COSTAN JULA i !

M A S I G U R A R E A  XŢ

0  N D R A G 0  lN ‘I .,
Boulevard Dimitrie Cantemir, No. 1, 

5 th Floor. , ,
Sector 4, Bucharest, Romania. 
Telephone : (401) 322 5437/39.
Fax: (401) 322 544112 
Capital-subscris : 2 500 000 8 
Capital vărsat: 1 250 000 8 

Pornind la drum cu cel mai mare capital 
străin dintre toate societăţile de asigurare din 
România, cu un program de activităţi şi in
vestiţii care în mod vădit aveau menirea să 
aducă o contribuţie la îmbunătăţirea stării so
ciale în România şi cu o campanie publicitară 
originală şi modernă, Asigurarea Mondragon a 
fost stagnată temporar in toamna acestui an 
din realizarea programelor sale.

Insă, în pofida acestei stagnări, Asigurarea 
Mondragon şi-a continuat activitatea, convinsă 
fiind că adevărul se va impune în opinia pu
blică şi se găseşte astăzi, după tragerea spe- 

( cială, în faţa unui viitor pe care şi-l doreşte îm- 
> pletit cu destinul oamenilor din România, oameni 
i pe care ii asigurăm cu această ocazie că-şi va 
l realiza programele aşa cum şi le-a propus, în 
\ beneficiul şi bunăstarea lor, că a venit în Ro- 
ţ mânia să rămână şi. că nu va pleca de aici ţ 
l niciodată.

începând cu luna ianuarie 1995, pe lângă 
poliţa de asigurare de viaţă cu acumulare de 
capital, prin care Asigurarea Mondragon se va 
implica nemijlocit în dezvoltarea economico- 
socială a fiecărui judeţ, va pune la dispoziţia 
publicului şi următoarele poliţe de asigurare: 

— Asigurări maritime 
— Asigurări pentru aviaţie 
— Asigurarea mărfurilor transportate 
— Asigurarea de incendiu si alte calami

tăţi
— Asigurarea pentru spargere, furt şi tâl

hări^ •
— Asigurarea de sănătate pentru călătorii 

in străinătate
— Asigurarea pentru avariile maşinii şi 

utilaje
— Asigurarea maşinilor şi utilajelor agri

cole
— Asigurarea echipamentului electronic 
— Asigurarea lucrărilor de construcţii 
— Asigurarea angajaţilor 
— Asigurări auto
Asigurarea Mondragon urează tuturor un 

An Nou cu sănătate, fericire şi realizarea tu
turor năzuinţelor.

S.C. „POLIDAVA" S.A. DEVA 
Vă oferă. în regim en gros, 

cu promptitudine, la preţuri avantajoase * 
şi de calitate ireproşabilă, următoarele pro
duse :

•  biscuiţi (într-o gamă sortimentală di
versă) ;

•  Eugenia — Divertis — Crem cu arome 
de banane, ciocolată, portocale, căpşuni;

9  sticksuri;
9  paste făinoase;

. 9  tăiţei de casă.
Relaţii şi comenzi — zilnic, la sediul socie

tăţii, strada 22 Decembrie, nr. 257» la tele
foanele : 054/620712 şi 621750; fax: 621159.

REDUCERI DE PREŢURI!
•  Rom Caravela — 699 
9  Vodcă monopol — 695 
•  Rachiu alb — 680 
* Secărică 690 
•  Lichior ciocolată — 850 
9 Lichior cherry — 840 
•  Lichior portocale — 780 
•  Bere Hopfen — 625 .
PREŢURI FĂRĂ TVA 
DEPOZIT ,,BIALCO“, STR~. M. E- 

SMINESCU, NR. 76, TEL. 625561 
) •  Angajăm şofer categoria C.
’  '  Experienţă minimă 8 ani.

(605259)
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O NVESTfflE UTILA. LA ÎNDEMÂNA FIECĂRUIA %C, ţ  ” ' |

ABONAMENTUL LA ZIARUL
Pentru a avea certitudinea primirii 

fiecărui număr al ziarului „Cuvântul 
liber“ Deva, cea mai sigură modalitate 
este abonamentul. Redacţia ziarului nostru 
menţine, deocamdată, acelaşi preţ la abo
namente, unul dintre cele mai scăzute 
preţuri de presă din ţară. :

Oficiile poştale şi factorii poştali din 
judeţ efectuează abonamente la Ziarul 
„Cuvântul liber” ' Deva, la următoarele 
preţuri:

tf
— lunar
— trimestrial
— semestrial
— anual •

LIBER"
— ÎOOO iei;
— 3000 lei;
— 6000 lei}
— 12000 lei:

la care se adaugă taxele poştale aferente.
Răspunzând solicitării unor cititori 

de a-şi rezerva la chioşcuri ziarul nostru, 
precizăm că redacţia este de acord cu 
acest lucru, urmând ca cititorii interesaţi 
să negocieze modalităţile de rezervare 
cu vânzătorii de la unităţile de desfacere.
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VANZARI-
CUMPARARI

•  Vând garsonieră. Da
cia. parter, posibilităţi pri
vatizare. Informaţii tel.

"627902. ■ ’ (0092347)
•  Vând mobilă sufra

gerie stil Păunită şi dor
mitor Sarmis, preţ con
venabil. Simeria, telefon

* _.ţ56()519, vizibilă azi, 10 ia
nuarie 1995.

, - (5145)

Vând tobe electronice, 
ţ set complet. Tel. 67)631 ;

671622. (5142) ;
(■/ • , ' . • :: ..

? •  Vând Dacia 1310, ano
fabricaţie 1984, stare, foar
te bună Relaţii la tele
fon 622736.'

rv'v/v \ v (5139) „

•  Vând Dacia 1300,
• stare funcţionare foarte

bună. Relaţii la telefon 
622736. ’ (5139)

• Vând Dacia, 1 300, 
■înmatriculată. Informaţii 
telefon 620087.

(5130)

;; • Vând Saviera izoterm
>' 20 milioane lei. Tele

fon Deva — 621445
(5073)

•  Vând apartament 2 
camere, zona Mioriţa, bt.
E 13, elai 4, oret 5 500080.

,feî. 018700. Deva 
" - '  (5139)

•  Vând talon Dacia 1300 
şi motor cutie viteză, uşi, 
capote, parbHze etcs Foit,

' nr. 62.
(5134)

, •  Vând Oiţei t Club.
1987, 44 000 ftfi». preţ 29*9 
DM Belâţii 613195. î ; 

' > (5116)

•  Vând ,ARO 10. fabri
caţie preţ informa-1
tiv 339* dai. informaşi 
ştţ. M. Emâîesctţ, bl.,-10fi*. 
aft 5. Deva.

■ (Silă) '

•  Vând apartament 2 
camere, decomandate. două 
balcoane închise, beci. aj» 
tai '4, Goîdu. preţ 13 000ţ)i^j_ 
negociabil. Informaţii -teV 
619126. (8196)

bal, bl. 8, apartament 71.
(5121) ■

• •' •- ,  \( ; .. ’ ’*• . ' ... ■'
•  Vând garsonieră- ne

(mobilată), confort I, bdul 
N. Bălcescu, maşină con
fecţionat bol ţari, cărămi
dă. Tel. 624209.

;7V _ (5122)

•  Vând VW Golf GTI,
" stare' bună. heînmaţricula-
bil, şi Opel Record 20,
avariat, neînmatriculabil. 
Tel. 618916. ; ' '■

; (0092346)

7: •  De vânzare pian Bo- 
sendorfer, expus la maga
zinul „Muzica" din Deva, 
str. Libertăţii, preţ 3 177 000 
lei. Tel. 615603 -

• (5120)

ş  Vând apartament 2 
camere, Ilia, str. Avram 
Iancu. bl. A, ap. 3, preţ 
convenabil

(5099)

•  Vând apartament 3 
camere, gaz, pâcehet, că
rămidă, strada PrieăzUlui. 
bloc 54, ap. 9, Orăştie. .

... (1994) 7-

•  Vând maşină tricotat
ciorapi, electrică, automa
tă. nouă, 100 modele, tel. 
641952. (2995)

•  Vând televizor color, 
garanţie 6 luni; -250 000 — 
300 000 lei. TeL-7170947

, (3559)

« Vâ nd  videoreeorder 
Sanyo, nou; video Ganţe 
500 jocuri- pe televizor, 
nou, cojoc damă 46, cizme 
piele neagră 37. Pentru 
Ioni şi Ioane reduceri 10 
la sută. Hunedoara, ; tele
fon 722342, orele 10—22.

^ (264$)

•  Vând teren intravilan. 
Huituri, cu material de 
construcţii Tel. 718759.

(3554) •

•  Vând • Videoreeorder 7
îdpWteşh,.J^glăşt patru pol-s 
ţuri, telefon 72(1158, bre-' 
le 8—12. - ' ' • • I

(3513) •

•  Vând videorecordere,,
Universum, Panasonic, M 4

I r o W - i  lSOrmafiM ,iteJ 
levizor cotor Sony, I90ft 
mărci. Tel, 056/1314237 

- 7  * (355A) ;

•  Caut -garsonieră de
închiriat. Deva, telefon 
613105. (5137)

•  Caut spaţiu cu chirie 
pentru depozit, en gros. 
Deva, telefon 624498.
.7—';_7 (5115)

DIVERSE
•  Societatea comercială 

ZAR AN DTK ANS S.A. Brad 
anunţă intenţia de majo
rare a tarifelor la trans
port marfă şi reparaţii 
auto, în termen de 30 zi
le de la publicare.

(5123)

•  Societatea Comercia
lă Mercur S.A Brad, str.
Republicii, nr. 6, : organic 
zează licitaţie pentru con
tractarea servigylor de,.
evaluare, a societăţii co
merciale în vederea prh 
vatizării. în dată de 1 fe
bruarie 1995, la Sbdiul so
cietăţii, ora- 10. Condiţii 
de participare : — garan
ţie iţ/i milion. ftaxâ de par
ticipare 300 000 lei; de
punerea olârtei până la 
data de 31 ianuarie 
ora 14, la secretariatul 
societăţii. Documentele li
citaţiei şi alte informaţii 
se pot obţine de la conta
bilul şef. Costul documen
taţiei este 100 000 lei. Des
chiderea ofertelor se face 
în ziua de 1 februarie, ora 
12 ■■■; : *;

OFERTE 
DE SERVICII

•  .Mi.şu I.uppa anunţă
transport persoane Slova
cia, 15 ianuarie, Turcia 
— 21 si $S ianuarie.' Tel. 
612166 şi 714352. »

(5268)

0  SG. îfumitor Co
nvex SRL Deva anga
jează agenţi comer
ciali (bărbaţi), vârsta 
maximă 30 anL Inu, 
fprmâţu b  şedi)il Şr- 
mei str. Simian Băr- 
nuţiu, nr. 3- (lângă 
JUbeiil Pedagogic), m- 

F. ipe ârele lft—îl, „
fa jŢ l .1uf* m** <+' Şl**** *0*Jj*̂ li*

•  Cu durere ne des
părţim de bunul nos
tru soţ, tată, «ocru şi 
bunic,

SOLOMON STEP,
81 ani

înmormântarea azi, 
10 ianuarie, ora 13, de 
la capela ; cimitirului 
din Simeria. Dumne
zeu să-l odihnească!

(5141)

.« Colectivul din ca
drul Baroului de Avo
caţi al judeţului Hu
nedoara transmit sin- 
Gere condoleanţe avo
catului Ştef loan şi 
familiei în greaua pier
dere Suferită prin de
cesul tatălui său, 

SOLOMON ŞTEF, 
Sincera condoleanţe.

7 ■ - (5143)

EDNML NfiTSJAL 
AL OAMENILOR 

DE AFACERI
S! Rentabilitate maximă 

Risc minim 
Investiţie optimă în : 

ţ F M O A!
j Informaţii la tel./'fax 611564
S Adresa: str. M. Eminescu, nr. 1
J D E V A  ‘ - . ,
V ■ 7  m
j REGIONALA C.F. TIMIŞOARA

| A n u n ţ ă
\ în vederea completării locurilor va- 
i cânte din unităţile de cale ferată cu absol- 
i venţi ai învăţământului superior, Regio- 
i nala C.F. Timişoara face înscrieri până 
| în data de 25.1. 1995, pentru absolvenţii 
’ învăţământului superior, promoţiile 1993 ţ 
şi 1994, în specializările \

•  Colectivul complexu
lui „Lido" Deva este a- 
lăturj de familia Boga 
la- greaua pierdere pri- 

1995, cinuită de moartea fulge
rătoare a celui care a fost 

DOREL BOGA 
Sincere condoleanţe fa

miliei. (5274)

1

•  Vând, fân (Tizmote), 
Răduleşti, 22.

(5131)

•  Vând 1* ţone fân-hi- 
cernă. preţ negociabil. A- 
sigur şi transpdrt la domi
ciliu contră cost Veţel, 
nr. 19.

'7^Ţ2«)V ■■

•  Vând apartament 2 
camere decomandate cen
tral, Deva, bdul Bece-

• .0 , Vând bar-restaufanV 
Reseon. 4teada' Bicaz, (n r | 
2, situat fii Ratele 'iall-! 
mehtasei Piaţa Mare. preţ; 
negociabil Informaţii tel.‘ 
^11997; '  ‘

‘ 7 (3551) -

ÎNCHIRIERI
•  Tineri căsătoriţi cău

tăm garsonieră sau apar
tament de închiriat, Vin
dem mobilă nouă. Tele
fon 722384.

■7 (2650) . A

•  C.A.R. Jtţifcedoara pre
găteşte consilieri firfSn- 
«âS. ihfcwniâţii t«4efen 
718627. • (93919)

DECESE
- •  .PamlHa Magaon mul- 
ţumeşte pe această cale 
rudelor, prietenilor, şi co_ 
legihT care i-au fost a- 
lături şi au condus pe 
ultimul drum pe cea care 
a fost soţie, mamă şi 
bunică, în vârstă de 53 
ani, - .

FLOAREA MAGAON
Odihnească-se în pace I 

. (355)

•  Soţia Silvia, fiica 
Sirhona, fiul Voicu, 

ginerele Dorin şi cuscrii
Ionel şi Janeta anun
ţă cu adâncă durere 
în suflet încetarea ful
gerătoare din viaţă a 
dragului lor

MIIIUŢ APAM 
înmormântarea a re 

loe azt, 40 ianuarie, 
ora 14, în localita
tea Herepeia. Nu te 
vom uita niciodată. 
Dumnezeu să te Odih
nească în pace!

7  (5138)

•  Cu profundă du
rere familia Avram şi 
fiul lor George re
gretă încetarea fui- 
gşi^toare ăin viaţa a 
dragujui for cunrnat şi„ 
unchi, ; v ■-■■■■

MIHllI^ ADAM >
II vom păstra me

reu în inimile noastre 
k. Dupmezeu să J  odih
nească ia pacer ■'
■ - • ' (513^

•  Cu adâncă du
rere în suflet famlŞâ 
anunţă fulgerâtoarţa 
dlspaflţie â celui ee 'a 
-fost un hun soţ, tată, 
frate şi bUntc, ;

teodor boga
• Vei rămâne Veşnic 
în amintirea noastffi. 
înmormântarea ane loc 
azi, 10 ianuarie 19®, 
la cimRirul Bejan 
Deva. Fie-ţi ţărâna u- 
şoară ! - (Sl53)

•  Tehnologia transporturilor fero-ţ
viare ; - ţ

•  Construcţii căi ferate, drumuri şi 
poduri ;

•  Ştiinţe economice ; 7  ̂ j
•  Ştiinţe juridice \
•  Chimie alimentară. J
Acte necesare dosarului : J
— cerere; j
— diplomă de absolvire â facultăţii, 1

original şi copie ; •
— foaia matricolă.;
— adeverinţă de la unitate C.F., în

cazul în care părinţii, soţul sau so- ) 
ţia sunt C.F.R.-işti. |

Dosarele vor fi depuse la sediul Re- / 
gionalei C.F. Timişoara, str. 16 Decern-) 
brie 1989,. nr. 2 — Timişoara, Divizia ţ 
resurse umane — compartimentul învă- ţ 
ţâmânt. , • ţ

Relaţii suplimentare la tel. : 191701, | 
191702, interior 3301, 2084.

S.C. ALGEX1M PETROCOM S.R.L.

Comercializează toată gama de con
gelatoare „ARCTIC“ ,

— 518 000. leii

— 447 000 lei

— 608 000 lei

• i
•  congelator 160 l

•  congelator 120 l

•  congelator 210 l

Vă aşteptăm la. magazinele din :

DEVA — str. 22 Decembrie, nr. 67 (vi
zavi de spital); HUNEDOARA — str. 
Grădinilor, nr. .2 A (Lipscani). (605266) 

------------------------—-----—--------

i
S.C. „SIGMA PMJ$“ S.R.L. DEVA 

în colaborare cu
fundaţia pentru.tineret

Organizează, începândr din 16. 01. 
i995s cursuri de operatori, analişti progra- j 
mtitori asistenţi şi ămliştî programatori j 
pe microcalculatoare ÎBM PC. ÂbsOlvenţi- » 
Ur li se asigură diplome. Informaţii şi ]

Wmi- )înscrieri la sediul firmei din str, M. Emi
nescu, nr. 2 (Fundaţia pentru Tineret), tel. I 
612661, între orele 9—17. (605257) ţ


