
RE8IA AUTONOMA A CUPRULUI DEVA-sfârşit şi început
— Ce a  însemnat din 

punctul de vedere al disci
plinei anul trecut?

— Acest aspect îmbracă, 
aş putea spune, două . di
recţii : disciplina tehnolo
gică şi disciplina individu
ală şi colectivă a salaria
ţilor. ’94 a însemnat şi sa
tisfacţii, dar şi deziluzii. 
Când mă refer la satisfac
ţii, se pot aminti că au 
fost unităţi unde au fost 
preocupări serioase, rezul
tatele fiind cele scontate 
la indicatorii din pro
gram — unităţile din fosta 
Sucursală de Nemetalifere 
Deva (Zlaşti, Pojoga şi 
Vaţaj,' iar din cadrul uni-

RTIFICATELE

Dialog cu dl MIRCEA DOBRE, 
director general la H.Â.C. Deva- (II)

tăţilor de neferoase  o tini-, 
tate care se detaşează pe 
plan judeţean este E.M. 
Veţel, ce a obţinut rezul
tate foarte bune sub toate 
aspectele, realizând o parte 
din indicatori la peste ni
velul lui ’89. La polul O- 
pus avem câteva aspecte 
deloc de neglijat, la Uzi
nele de preparare Gertej 
şi Brad ş-a înregistrat o 
tendinţă 'de absenteism în 
masă care s-a ridicat până

-la 30 la sută, situaţie ce a 
determinat o scădere a pro
ducţiei, în ■ timp ce costu
rile de producţie au ră
mas constante, iar în final 
s-a înregistrat o eficienţă 
economică scăzută.

Pe ansamblul regiei, a- 
nul 1994 însumează pier
deri de aproximativ 37— 
38 miliarde de lei, care 
sunt o consecinţă şi a a- 
cestor acte de indisciplină.

■— Ponderea cheltuielilor

cu munca vie se 
aproximativ - 55 Ia -sută. 
Cum apreciaţi, acest lucrtt?

-ş- Comparativ cu alte 
sectoare, mineritul are 
câteva particularităţi, de 
unde rezultă. un asemenea 
procent. Ponderea salari
ilor o reprezintă doar 38— 
42 la sută, riefiind o situa
ţie ■ alarmantă dar nici li
niştitoare. Această pom 
dere o considerăm normală 
şi, pe undeva,, firească, 
faţă de evoluţia societăţii 
româneşti. Dacă până " la 
negocierea contractului co- 

CORNEL POENAR

DE PROPRIETATE !

i

Premierul Vâcăroiu şi 
finanţiştii săi au făcut e- 
forturi disperate pentru 
impunerea valorii unui 
carnet cu certificatele de

şapte acţiuni, iar cu in- J 
tregul carnet se pot ob- |  
ţine 35 de acţiuni. ?

Ce înseamnă acest act 
de mare curaj al celor I

■- ■ - -V
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Intr-un articol publicat 
în ziarul nostru era- evi
denţiată starea precară 
de gospodărire a Şcolii 
primare şi Căminului 
cultural din satul _ Tîmpa, 
fapt evidenţiat într-o scri
soare de către O cititoare 
din localitate şi constatat 
la faţa locului de unul 
dintre redactorii noştri. 
In urma publicării artico
lului, la redacţie am pri
mit o nouă scrisoare, 
semnată de dna Maria 
Barbu, fiică a satului, ac
tualmente domiciliată în 
Deva. Iată ce ne comu
nică dânsa:

„Sunt fiică a acestui 
sat... îmi cunosc consă
tenii şi ştiu că toţi sunt 
oameni destoinici, harnici 
şi cu frică de DumnezeU. 
La construirea şcolii, a 
căminului cultural, a po. 
pieăriei şi a băii comu
nale, fiecare familie, de 
la mic la mare, a contri
buit prin muncă (cu bra. 
ţele, cu carele- şi căru
ţele). Sufletul tuturor ac
ţiunilor a fost regretatul 
învăţător Petru Simu. 
care, prin efortul lui, a 
reUşit să facă din satul 
Tîrhpa unul recunoscut în 
judeţ, nu numai prin ce

s-a construit, ci şi prin 
corul căminului cultural, 
prin formaţia de dansuri, 
prin spectacolele care se 
Organizau atât în cadrul 
satului, al comunei, dar 
şi al judeţului. Nu a 
existat o familie din sa-

MERITA
PUŢINA

ATENTIE!

tul Tîmpa care să nu fi 
participat la activităţile 
artistice... După ieşirea la 
pensie a învăţătorului Pe
tru Simu, munca lui a 
fost continuată, printr-un 
efort deosebit, de învăţă
toarea Irinca Letiţia, care 
a continuat tradiţia cui. 
turalg, împreună cu ini
moasa educatoare Grecu 
Maria. Toţi trei au fost 
Oameni minunaţi, nimeni 
din sat nu poate să spună 
o vorbă rea despre ei, 
au fost inima şi sufletul 
localităţii. Sub îndru

marea dânşilor, curtea i 
şcsolii şi cele două gră- 1  
diniţe de flori din faţa/ 
şcolii şi a căminului cui- | 
tural erau întreţinute de f 
copii şi părinţii lor".

în continuare, ''semna
tara scrisorii semnalează ' 
distrugerile care au avut | 
loc în ultimii ani, fUrtul 
ţiglei şi al laţurilor de la 1 
acoperişul pOpicăriei, al I 
uşilor şi geamurilor de 
la baia comunală, al sca
unelor, geamurilor, uşilor 
de la sobele de teracotă,-1 
ale căminului cultural. Şi 
o precizare pe care sem
natara ■ scrisorii o face în 
legătură cu aceste fur
turi : „Tot ce a fost dis
trus şi furat nu a putut 
fi făcut de oamenii sa
tului, întrucât ei sunt cei 

. care au pus umărul la 
construirea lor. Suntem 
mai multe generaţii de 
oameni care ne-am mân
drit cu satul Tîmpa". ’ 

Da, faptul semnalat nu 
este prea fericit. De a- 
ceea, credem că merită 
puţină atenţie din partea 
factorilor responsabili ai 
comunei Băcia. Cu toate J 
că... e cam târziu ! y

MINEL BODEA |

Pentru
durabilitate,

Nu de mult, la Complexul 
cooperaţiei meşteşugăreşti 
din Hunedoara (din apro
pierea primăriei munici
piului) au început lucrări 
de modernizare, respectiv 
refacerea instalaţiei de ter_ 
moficare, lucrări de zugră
veli, îmbunătăţiri de con
fort şi bună servire. Şi, la 
final, pentru ca lucrării să 
i se dea dimensiunea du
rabilităţii, lucrătoarele u~ 
nităţii de- coafură l-au in
vitat pe părintele paroh 
Stăncoane, de la Catedrala 
ortodoxă a municipiului, 
să sfinţească acest atelier, 
în ziua de Sfântul Ioan, 
în prezenţa a numeroşi in
vitaţi şi a conducerii Coo
perativei meşteşugăreşti 
„Metalul" Hunedoara, s-a 
făcut slujba de sfinţire, 
„în orice lucrare făcută de 
oameni trebuie invocat nu
mele lui Dumnezeu, pentru 
a fi consolidată, spre binele 
nostru, al tuturor" — a 
încheiat slujba părintele 
paroh Stăncoane. (Sing. 
G-TIN GRECU, Hunedoara).

I proprietate la 25 000 de cinci FPP-uri ? înseamnă, ?
'  lei, fiecare din cele cinci nici mâr mult, nici mai |

■: I

I
(Continuare în pag. a 2-a) |

certificate din carnet fi
ind deci de 5000 de lei. 
în plus, guvernul promi
sese câte un cupon no
minativ, de peste 800 000 
de lei, tuturor cetăţenilor 
României care au depăşit 
vârsta de 18 ani, inclusiv 
celor care şi-au vândut 
carnetele cu certificate de

puţin decât relansarea * 
procesului privatizării | 
prin ofertă publică şi * 
prin metoda MEBO, stag- I 
nat, cum bine se ştie, J 
prin aplicarea '  "

j ÎN VIZOR
V
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I

proprietate — dar nu şi 
celor care le-au folosit 
deja în procesul, privati
zării prin metoda MEBO 
—, făcându-i pe toţi păr
taşi la privatizarea de 
masă-atât de mult trâm. 
biţată de guvern.

Şi această opţiune a 
guvernului, ca multe al
tele, a iscat nedumeriri, 
nemulţumiri, reacţii ne
gative. între timp, gu
vernul a adoptat Hotă-, 
rârea 500, care priveşte 
reevaluarea capitalului so
cial — acţiune extrem de 
dură pentru procesul pri
vatizării, stopându-1 cu 
câteva luni bune. Trecând 
prin acest filtru şi carne
tele cu certificate de 
proprietate, cele cinci 
Fonduri ale Proprietăţii

Hotărârii > 
nr. 500 a guvernului — de I 
reevaluare a capitalului j 
social. Pe de altă parte, | 
finanţiştii şi politicienii * 
.consideră că Legea pen- | 
tru accelerarea privatiza- « 
rii, deja votată de Senat I 
şi aflată de mai multă ; 
vreme la Camera Depur j 
taţilor, îşi pierde esenţa I 
în urma noii valori a J 
carnetelor cu certificate | 
'de proprietate, eventual * 
suportă modificări radi- | 
cale. I

Lucrurile nu sunt I 
deci prea clare, ba sunt * 
chiar confuze. Oamenii > 
nu ştiu ce se va întâm- I 
pla în continuare cu cu- j 
panul nominativ de peste |  
800 000 de lei născocit de J 
guverp. Se va mai * eli- | 
bera şi cuponul? Ce va- * 
Ioare va avea el, dacă I 
un carnet eu certificate* 
de proprietate însumează | 
875 000 de lei ? Se sim- I 
piifică procesul privaţi-, j 
zării ori el îi va avantaja | 
tot pe cei care au cum- « 
părat sau cumpără acum, | 
la negru, mai multe cer- * 
tificate de proprietate, eu I 
care pot deveni majori- * 
tari în societăţile corner- | 
ciale rentabile oare se 'Private au stabilit zilele.

trecute valoarea unui car- privatizează ? • ,
,net la 875'000 de lei, va- Dar întrebările sunt I 
loarea unui singur cer- mai multe, iar guvernul, * 
tificat de proprietate, a- în primul rând, are da- I 
parţinând fiecăruia din- f toria să dea răspunsuri * 
tre cele cinci FPP-uri,' clare, prin soluţii' viabile, |
fiind de 175 000 de lei 
şi nu de 5000 de lei cum 
preconizase guvernul. A-, 
şadâr, având în vedere 
că o acţiune a fost sta
bilită la 25 000 de lei, cu 
un certificat de proprie
tate se pot achiziţiona

care să facă lesnicios şi 
eficient fenomenul pri
vatizării pentru cei mulţi 
care muncesc onest în 
majoritatea unităţilor eco
nomice sau în alte do
menii.

DUMITRU GHEONEA

SATE
NEELECTRIFICATE I

I Din cele mai recente I 
|  date pe care Ie avem la J
( îndemână. rezultă că, j 

în prezent, în judeţul I 
j Hunedoara, numărul sa-J 
| telor neelectrificate se | 
j ridică la 27. Va fi un * 
| obiectiv care se va re- J 
* zolva în perioada ur- * 
I mătoare, rămâne o în- j
* tr(»hflTP li» fllp r ă r t*I *trebâre la ale cărei so
IluţiI poate vor medita î 
mai intens factorii dc I 

j- decizie ai judeţului sau j 
I de ce nu, şi aleşii hu- | 
J nedoreni în marele „Sfat' 
|  al Ţării". (C.P.) I
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© Medalion literar. Vineri, 13 
ianuarie a.c., la Biblioteca Mu
nicipală Hunedoara a avut Iog 
un medalion literar, cu prezen
tare de, carte şi audiţie de diso 
— ne-a' informat telefonie - dna 
Marcela Herban, directoarea bi
bliotecii. Şi-au dat concursul, 
între alţii, ,prof. Ana Glej— de 
la Şcoala generală nr. 4 din mu
nicipiu, poetul Eugen Evu, elevi 
de la şcoala amintită. (D.G.)

© Datorii. La sfârşitul anului 
1994, debitele pe care le avea

de recuperat R.A.G.C.L. Deva 
se cifrau ,1a peste 2,8 miliarde de 
lei. Dintre aceştia, 1,85 miliarde 
constituia datoria agenţilor eco
nomici şi a instituţiilor bugetare, 
iar 1,38 miliarde cele ale popu
laţiei. ' E cald' în birouri, dom
nilor, e cald în case, oameni •'
buni ? Să ştiţi' că această căi. 
dură costă bani. (1.0.)

0  - Nici două becuri ? DI. A- 
Iexandru Stanca, din Geoagiu, 
strada Romanilor, nr. 26, are O 
gospodărie frumoasă, casă, grajd, 
şură, coteţe, animale, păsări.
Dar n-are două becuri. Are ne
voie de unulîn curte, altul ţa 
grajd. La toate cererile dumnea
lui, secţia din Geoagiu a  RENEL 
Deva răspunde aprobativ. Dar

două becuri nu se pun de ani 
de zile. Gospodarul plăteşte ! 
(Gh. I.N.)

0  Analize. Dna Ana Mun- 
teanu, şeful Inspectoratului 
judeţean pentru controlul cali
tăţii seminţelor şi materialului 
sădiţor, ne-a precizat că ş_au 
terminat analizele la toate lotu
rile de seminţe aflate în stoc la 
Unisem şi Semrom din Orăştie, 
acestşa putând fi cumpărate de 
către producătorii agricoli. Acum 
lucrătorii din cadrul inspectora
tului efectuează controale în pieţe 
pentru a constata calitatea se
minţelor ce se găsesc la vân
zare. (N.T.)

0  Atenţie, toc f Au trecut

sfintele sărbători de Crăciun, 
de Anul Nou şi de Bobotează. 
Am avut brazi în case. Mâi mult 
sau mai puţin împodobiţi. Dar 
am avut. Ne pare rău după 
ei, dar misiunea fiind... înche
iată, ajung la containere. Aici 
— • am văzut în Deva, Călan, 
Haţeg, Hunedoara — copiii sau 
maturii le dau foc. Se distrează 
cum ard brăduţii. Dar vântul 
duce scântei în balcoane, pe la 
ferestre. Şi focul face mari ne
cazuri. Putem fi mult mai pre
cauţi, mai atenţi. (Gh. I.N.)

17 ianuarie

» Au trecut 16 zile 
din an; au'mai rămas 
349; C  C " ^  

i  Cuv. Antonie cel 
Mare;

•  1600, S-a născut 
PEDRO CALDERON DE
la Barca (m. ieşi),
dramaturg spaniol;

•  1860. S-a născut 
ANTON PAVLOVICI 
CEHOV (m. 1904), scrii
to r ii  dramaturg rus;

•  1924. S-a născut 
scriitorul român RA
DU THEODORU;

•  1977. S-a stins din 
viaţă folcloristul şi 
lingvistul TACHE PA- 
P AH AGI (n. 1892);

•  1985. A murit scri
itorul român SORIN Tî- 
TEL. -

PATINOAR
NATURAL

( Începând de ieri, 
Stadionul „Cetate" ; 

J Deva,
I noarul

la
dm ,

s-a deschis pati- j 
natural care * 

funcţionează zilnic după >
| următorul progrdtn 
! rar: 9—13; 14—18 
| 18,30—22,30. (N. T.)

Şi



Ştiinţa şi producţia agricolă
In cele peste trei decenii 

şi jumătate de activitate 
desfăşurată pe tărâmul şti
inţei şi practicii agricole, 
Staţiunea de Cercetare şi 
Producţie Pomicolă din 
Geoagiu a acumulat o. ex
perienţă bogată şi a con
tribuit substanţial la gene
ralizarea in producţie a 
metodelor şi tehnologiilor 
înaintate, care sprijină creş
terea randamentelor In po
micultură, viticultură, le
gumicultura, cultura plan
telor. de câmp şi în alte 
domenii. Un lucru este 
foarte clar, şi anume acela 
că în condiţiile Unei agri
culturi modeme nu se mai 
poate concepe obţinerea u- 
nor producţii mulţumitoare 
fără aportul ştiinţei, fără 
aplicarea tehnologiilor îna
intate.

Pornind de la noua struc
tură a proprietăţii asupra 
pământului, rezultată ca 
efect al aplicării Legii 18/ 
1991, când pământul re
vine proprietarilor de 
drept şi ţinând seama de 
faptul că o bună parte 
dintre" agricultorii particu
lari nu dispun de cunoştin
ţele profesionale necesare 
pentru ca fiecare exploa- 
taţie agricolă să fie cât 
mai viabilă şi eficientă, 
dl. ing. George Tătaru, 
directorul S.C. P.P. Geoa. 
giu, împreună, cu cercetă
torii de aici, care âu o 
valoroasă experienţă, do
resc să poarte un dialog 
fructuos şi permanent cu 
producători  ̂ agricoli din 
judeţul nostru, pentru â !e 
acorda sprijinul de care 
aceştia au nevoie.

Răspunzând finei ase
menea solicitări si în do

rinţa de a mijloci dialogul 
respectiv, ' ziarul nostru 
pune spaţiul său la dispo
ziţia celor interesaţi să-şi 
perfecţioneze cunoştinţele 
profesionale şi "Să afle 
răspunsuri la întrebările 
ce le au de pus în legătură 
cu modul de folosire cât 
mai eficientă a pământului, 
având în vedere că între 
ştiinţa şi producţia agricolă 
există o colaborare perma
nentă.-

In acest scop, producă
torii agricoli pot apela la ‘ 
ajutorul cercetătorilor pen
tru a cunoaşte tot ceea ce 
îi interesează despre teh
nologiile ce trebuie aplicate 
în pomicultură — lucrările 
solului, tratamente fitosa- 

' nitare, combaterea buru
ienilor, tăieri, fertilizări, 
înfiinţarea livezilor, procu
rarea de material săditdr 
ş.a-

Referitor lâ cereale şi 
plante tehnice, se pot ob
ţine informaţii cu privire 
la soiurile şi hibrizii cei 
mai productivi, adaptaţi 
condiţiilor locale, la_ agro
tehnica culturilor, rotaţia 
acestora, mecanizarea lu
crărilor, utilizarea îngră
şămintelor, combaterea bo
lilor şi dăunătorilor, pro
ducerea seminţelor etc.

Aceleaşi probleme pot fi 
abordate în legătură cu le
gumicultura şi cultura vi
ţei de vie .precuiri şi îh 
privinţa plantelor de nu
treţ cultivate sau a îmbu
nătăţirii pajiştilor naturale.

De asemenea, foarte im
portante sunt măsurile ce 
se iau pentru combaterea 
eroziunii solului şi â exce
sului de umiditate, ca şi 
cele pentru irigarea cul
turilor agricole.

Acestea sunt numai câ
teva din problemele acute 
ce-i frământă pe toţi pro
ducătorii agricoli şi pro
prietarii de pământ din 
judeţul nostru, care doresc 
şi sunt interesaţi să ob
ţină rezultate cât mai bune 
de pe toate suprafeţele 
destinate producţiei agri
cole. Pentru a pbţine răs
punsuri la ele, prin Inter
mediul ziarului nostfu, ii ru
găm pe toţi cei ce au de 
pus întrebări să completeze 
talonul alăturat pe care 

.să-l trimită la adresa : 
S.C.P.P. Geoagiu, str. Ca
lea Romanilor, nr. 141, cod 
2616, răspunsul d o r i t  
urmând să fie publicat 
în ziarul „Cuvântul liber". 
Vă mulţumim pentru co
laborare şi aşteptăm între
bările Dvs.-

•  Nefericita întâlnire de la Lugoj •  Puşcăria
şul şi agricultura •  Drujba, viţelul şl televizo
rul •  Moarte violentă.
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, ÎNTÂLNIREA
Se poate.spune că dru

mul pe care Nicolai Ciol
pan l-a făcut până la Lugoj 
avea Să-l ducă Ia pierzanie. 
Şi acest lucru, pentru că, 
din nefericire, l-a întâlnit 
pe Traian Fechete. Nu se 
văzuseră până atunci. Ciol
pan are 77 de ani şi lo
cuieşte singur in cătunul 
Groşi, comuna Lăpugiu. 
In gospodărie are nevoie 
de ajutor. Toate acestea 
şi altele i Ie spune iul Fe
chete. Apoi îl propune ca 
el să fie cel care să-l a- 
.jute. Se vor înţelege ei... 
Se despart cu acceptul lui 
Fechete. Bătrânul nu are 
de unde să ştie că a dat 
peste un fost condamnat 
pentru săvârşirea mai mul
tor infracţiuni. O perioadă 
va li mai bine, gândea.

SOSESC AJUTOARELE
. După i§ >roximativ o lună, 

la gospodăria lui Ciolpan 
soseşte' Fechete. Nu venise 
cu „mâna goală", ci cu 
concubina sa. Cornelia Bo- 
rişca. Şi se pun pe treabă. 
La o vreme, bătrânul te 
promite că, in schimbul 
muncii lor, ie va da o pane 
din bunuri şi o suprafaţă 
de teren. In acest sens, vor 
încheia şi un contract... A* 
pot, Ciolpan se răzgândeşte 
— refuză să-i, plătească. De 
ce ? Nu are bani.. Se scurg 
astfel vreo.două săptămâni. 
In acest timp, Fechete nu 
îşi uită vechile îndeletni
ciri. A pus el ochii pe o

I Nu ştiu câţi dintre Cir 
titorii „Cuvântului liber" 
prind pe ecranele aib-ne- 
gru şi color ale televizoa
relor programul II al 
T.V.R. Eu am această 
bucXirie. Canalul respectiv 
are multe emisiuni bune, 
dar autorului acestor rân
duri îî place cel mai mult 
şt mai mult cea de du
minica seara ce începe 
la ora 22 şi durează cir
ca un ceas, intitulată „La 
puterea a II-a", organi
zată şi mediatizată de o 
doamnă frumoasă cu nu. 
mele de Trandafir şi un 
domn ce se cheamă Giur
giu, individ nu cine ştie 
ce de frumos, dar obraz
nic din cale-afară.

De ce îmi place? Fiind
că cei doi invită în faţa 
microfoanelor şi a carte
relor de luat vederi numai 
şi nuihai membri ai opozi
ţiei. Lucrul acesta se ex
plică — au spus cei doi 
adeseori *— prin aceea 
că în spatele emisiunii se 
află săptămânalul „Di-

LA PUTEREA CUI ?
Ierna", patronat de dl. 
Andrei Pleşu, fost mi
nistru al culturii în Gu
vernul Roman, susţinută 
financiar de Guvernul 
Văcăroiu ca să înjure 
Parlamentul, Preşedinţia 
şi Guverndl. Şi tot ce este 
de centru şi de stânga 
în eşichierul politic ro; 
mânese.

Aşa că vă daţi seama, 
stimaţi cititori, ce se vor
beşte la „La puterea a 
II-a“. Domnilor învă
ţaţi .— incitaţi de 
cei doi mediatori — nu le 
place nimic din ceea ‘ ce 
există şi ce are România. 
La noi totul este urât, 
murdar. Şi munţii şi a* 
pele şi cerul şi oamenii 
şi toate cele. Preşedinţia 
nu este în stare de nimic, 
parlamentul este o cloa
că de huligani. De gu
vern ce se mai' zice? Că 
este prost şi corupt şi' 
nevrednic. Dacă au fost

inundaţii în Moldova el 
este de vină. Dacă într- 
un bloc din Iaşi nu ajunge 
apa la ultimul etaj, gu
vernul se face vinovat. 
Dacă a nins mult in sud» 
tot guvernul se află în' 
culpă. Dacă sare de pe 
linie un tramvai in Con
stanţa guvernul este de 
vină. Iar cei doi media
tori, când invitaţii lor 
împroaşcă cu noroi ţara 
şi naţiunea, râd cu gura 
până la urechi şi tre 
mură de plăcere.

în schimb, tdt ce face 
şi desface opoziţia este 
frumos, ba chiar sublim. 
Când dl. Patriciu a zis 
că P.L, ’93 va învinge în 
alegerile viitoare, dl. Giur. 
giu /nai că 'n-a aplaudat. 
Când dl. Coposu a spus 
că va pune un umăr — 
fără să precizeze care — 
la răsturnarea guvernului, 
dna Trandafir s-a lăsat 
pe spate (în scaun, evi

dent) satisfăcută foarte. 
Şi aşa mai departe, şi aşa 
mai departe. Celor de ia 
„La puterea a II-a“ tot 
ce există în România le 
miroase urât- 

Un om cu mintea în 
treabă şi limpede stă şi 
se întreabă: „Măi, să 
fie. Chiar aşa?" Parcă 
ţara a început să se a- 
şeze in rosturile ei, eco
nomia dă semne de revi 
gorare, in ţară este li
nişte, iar România îşi a- 
rată către Europa şi către 
lume un chip tot mai lu
minos. Ne este încă greu, 
trăim în sărăcie, dar ro
mânul nu şi-a pierdut 
speranţa că va fi mai 
bine pentru ţară şi naţie.

în încheiere ce să mai 
zicem ? Dna Trandafir şi 
dl. Giurgiu şi-au intitulat 
emisiunea de duminică 
seara „La puterea a II-a“ 
A doua, a doua, dar a 
cui?

I

TRAIAN BONDOR

Sfârşit şi tneeput de an
(Urmare din pag. I)

lectiv de muncă, câştigul 
mediu se ridica la 200 000 
de Iei pe lună, după ne
gociere câştigul se ridică 
la peste 300 000 de lei, 
creştere care este dată 
de evoluţia preţurilor -în 
societatea românească. Vor
bind despre preţuri, în 
special despre decalajul 
între preţurile materialelor 
care intră în procesul de 
producţie, al pieselor de 
schimb şi ralierea acestor 
influenţe lâ cel al produ
selor miniere, se constată 
un decalaj nefavorabil, cu
prins între trei şi şase 
luni de zile, care conduce, în

final, la pierderi însemnate.
— Care este of ui cel 

mai mare al dumneavoastră, 
dle director general?
• — Cred că este blocajul 
economico-fiaanciar, care 
acţionează extrem de dur, 
lipsind echipa manage
rială de posibilitatea de 
a acţiona liber, con
ştient şi încerc să adaug 
şi inteligent, pentru evo
luţia pozitivă a unităţii pe 
care o conduc. Creanţele 
pe tare nu le-am încasat 
se ridică la 40 de miliarde 
de' lei, de unde avem o- 
bligaţii importante la văr- 
sămintele la bugetul sta
tului — aproape 9 miliarde 
de lei pentru fondul de

asigurări sociale —, ca sâ 
nu mai spun datoriile faţă 
de furnizorul de bază, 
RENEL, unde avem de plă
tit peste 14 miliarde de 
Iei. Ca să supravieţuim, în 
acest blocaj, am fost obli
gaţi, ca o ultimă alterna
tivă, să apelăm la credita 
bancare care se ridică la 
13 miliarde de lei, la care 
se adaugă influenţele^ ne
gative ale dobânzilor în
sumate la alte 7 miliarde 
deniei. Un alt of este şi 
acela că bugetul pentru 
anul 1995 este tot în faza 
de proiect, fapt care ne va 
îngreuna întreaga activitate 
economico-financiară şf în 
acest an, ..._____,____
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9,00 Reluarea emisiunii 
din seara precedentă; 18,00 
Desene animate: Copiii fa
miliei Flintstone; 18,30 Film 

documentar: Guvernarea pe 
înţelesul tuturor; 19,00 Ma- 
falda (emisiune de Radu 
Coşarcă); 20,00 Film Serial: 
F.BX — ep. 6; 20,50 Ţara 
nimănui; 21,00 Telejurnal 
(emisiunea,din 16 ianuarie); 
21,30 Film serial; Chips 
— ep. 3; 22,30 Film artis
tic: Corsarul.

drujbă din gospodăria bă
trânului. fi propune deci 
concubinei să o sustragă şi 
s-o ducă la Mediaş, la un 
frate al său. Iniţial, femeia 
refuză, mai târziu se răz
gândeşte însă. Drujba va 
fi ascunsă undeva în apro
pierea locuinţei. Pentru 
a nu mai reveni, să mai 
spunem că, mai târziu, în 
schimbul a 50 000 de lei, 
drujba îşi va schimba stă-

C R IM A

pânul. Apoi, după vreo 
două. săptămâni, cei doi îl 
părăsesc pe Ciolpan.

VIŢELUL ŞI ECHIPA
De la plecarea „ajutoa

relor" din gospodăria lui 
Ciolpan trec vreo două 
luni. Pe Fechete il batea 
de mult un gând. r Darii 
treaba cu drujba a ţinut, 
de ce nu ar fi valabilă şi 
eea cu viţelul ? ştia că în 
grajdul bătrânului creşte 
un Viţel de. toată frumuse
ţea. Şi se apucă din nou 
de treabă.
, Pentru acest lucru are 
insă. nevoie de ajutoare. 
Primul pe care-1 convinge 
ce bună-i carnea de viţel 
este loan Costea, un prie
ten din copilărie, care, 
până la 46 de ani, reuşise 
să adune condamnări pen
tru mai multe infracţiuni 
Mai lipseşte „specialistul" 
în tăierea viţeilor. Nu-i o 
problemă. Fechete îl gă
seşte tocmai intr.un sat din 
judeţul Timiş. Olimpiu 
Hondi se numeşte, iar la 
activ are şi el condamnări. 
Echipa fiind gata, se pleacă 
spre Groşi.

MOARTEA DA 
TÂRCOALE

au tot ce le trebuie: sa
coşe, toporaş, cuţite etc.
Apht o iau pe jos către 
gospodăria bătrânului. Ha
bar nu are sărmanul că 
moartea dă târcoale. In
drum opresc la un popas 
turistic şi îşi fac curaj cu 
două sticle, de lichior.

Pe la miezul nopţii a- 
jung. Viţelul este dus lângă 
un pârâu şi făcut bucăţele. 
In acest Timp Fechete le 
spune celor doi că merge 
până la casa lut Ciolpan. 
Mai ştie el o drujbă un
deva. La întoarcerea în gos
podărie este surprins de 
bătrân, care a înoeput să 
strige: „Hoţii, hoţii..." A- 
veau să fie ultimele cu
vinte rostite de Nicolai 
Ciolpan în această lume. 
A început să-l-urmărească 
pe Fechete în jurul casei. 
Avea o sapă în mână. A 
reuşit chiar vsă«I ajungă 
şi să îl atingă la un picior.

Ei bine, tragedia abia 
de acum începe. Bătrânul 
este trântit la pământ şi 
lovit intens, inclusiv în 
cap. Dus în casă, este le
gat de mâini, de picioare 
şi la gură. Agresorul pă
răseşte locuinţa, dar nu
mai după ce face vraişte 
totul, căutând după nişte 
CEC-un de care ştia. Şi 
după ce ia un TV Sport. 
Cei trei, viţelul şi televi
zorul iau apoi drumul spre 
CoşteiU, judeţul Timiş; la 
locuinţa sorei lui loan 
Costea.

Ciolpan va fi găsit a 
doua zi de vecinii săi, pe 
duşumea, în stare gravă. 
Internat de urgenţă la Spi
talul judeţean, este apoi 
transportat la Timişoara. 
Era însă prea târziu. Va 
muri după câteva zile. Pe 
scurt, cauza ar fi: trauma
tism cranio-cerebral cu 
contuzie corticală. A urmat 
o jumătate de an de că
utări intense.

Acum, Traian Fechete 
este trimis în judecată 
pentru mai multe infrac
ţiuni. Cea mai nenorocită 
se numeşte omor deosebit 
de grav.

Până la Lăpugiu cei trei 
vin cu trenul. Asupra lor

VALENTIN NEAGU, 
IOVIŢA BA CIAN,

' procuror

I i
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REGIONALA C.F.R TIMIŞOARA  
D IV IZ IA  COMERCIALĂ — MARFĂ  j

Anunţă deschiderea agenţiilor de tram- ] 
( port marfă pe călea ferată, în oraşele ] 

timişoara, Arad, Deva, în sediiul actua- j 
lelor agenţii de voiaj C.F.R. ]

Invităm agenţii economici să solicite] 
orice fel de informaţie privind transportul] 
de marfă intern şi internaţional pe calea]

Transportul de m ă rfu r i pe calea fera-S 
tâ este mai s igur, mai ie f t in  ş i -mai bun. \

(CEC)
S

R.T.V. DQMUS TIMIŞOARA  
FILIA LA  CĂLAN

DOZATOARE „HOT DRINK* 
pentru preparare :
•  cafea 

ceai
ciocolată caldă

I
s

i
creme

1150 000, inclusiv TVA. " (
Informaţii: telefon 730942, Călan ]

(5294) f
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ANTRENORUL REIV1US VLAD A PLECAT 
DE LA COR VINUL LA... DINAMO

î

Vineri, 13 ianuarie a.c., antrenorul principal al 
Clubului de fotbal „CORVINUL" Hunedoara, prof. Re. 
mus Vlad, a convocat pentru sâmbătă o conferinţă 
de presă. Până a doua zi, ne-am tot întrebat: o fi 
acceptat R. Vlad să plece la Dinamo ca antrenor prin. 
cipal aşa cum sugera presa centrală la sfârşitul săp
tămânii trecute sau o veni antrenorul hunedorean cu 
precizarea că nu va părăsi pe Corvinul ?

Sâmbătă la prânz, când am, intrat în incinta sta* 
dionului şi am văzut un grup de suporteri ai Corvi. 
nului, printre cei mai consecvenţi şi înflăcăraţi sus
ţinători ai echipei lor îndrăgite, supăraţi, dezorientaţi, 
am realizat imediat că Remus Vlad va lua drumul 
Capitalei. Asta am şi aflat peste câteva minute, când 
a început conferinţa de presă cu Remus Vlad, marcat 
şi e} de importanţa „evenimentului". Ne-a explicat-• 
că a fost contactat de către noua conducere a Clubu
lui Dinamo care i-a propus să-l înlocuiască pe I. Mol. 
dovan Jn funcţia de antrenor principal .Sigur, încă 
de la invitarea sa la Bucureşti, R. Vlad şi-a dat sea
ma că este chemat la Dinamo şi zbuciumul, zecile 
de întrebări ce şi le punea au pus stăpânire pe gân
durile lui. Şi până la urmă şi-a dat acceptul şi s-a 
reîntors la Hunedoara, s-a prezentat la club, dar şi Ia 
direcţia generală a S.C. Siderurgica SA., sponsorul 
echipei. Vestea tristă pentru conducerea clubului care 
a făcut tot ce a putut şi a insistat foarte mult pentru 
a-1 aduce pe Remus Vlad ca antrenor principal la 
Corvinul, hunedorean de-a! nostru, recunoscut pro
fesionist, care ar fi putut revigora echipa, dar şi 
pentru iubitorii fotbalului din Hunedoara, care doreau 
din-tot sufletul readucerea COrvinului pe prima scenă 
fotbalistică a ţării.

Antrenorul Remus Vlad ne.a explicat că plecarea 
sa de la Corvinul nu se datorează unor’motive per
sonale, că, aşa cum a declarat la venirea sa la Hu
nedoara, voia să pună bazele fotbalului profesionist. 
Şi cu toate că îl dorea Inter Sibiu, cu care fusese în 
tratative înainte de a porni spre Hunedoara şi că a- 
poi după etapa a _IV-a l-a contactat şi Universitatea 
Craiova, a fost decis să rămână la Corvinul. A apă
rut însă această ofertă, deosebit de tentantă, de a 
antrena una dintre cele mai bune formaţii din ţară, 
Dinamo Bucureşti. Şi de această dată, Remus Vlad n-a 
mai rezistat tentaţiei. De câte ori se iveşte prilejul 
(şi cui?) să fii chemat ca antrenor principal la una 
dintre primele două echipe competitive din ţară, par
ticipantă de multe ori în Cupele europene ?
........   ■ V':‘   - » - • •.■a w .w a .

Dna Ana Gaşpar, mama 
renumitului boxer Mi hai 
Leu, din Hunedoara, care 
face carieră internaţională 
în boxul profesionist, ne-a 
scris cu indignare că, în 
timp ce fiul său se află 
pe locul 5 pe ţară, în cla
samentul celor mai buni 
10 sportivi hunedoreni pe 
anul 1994 el nu • figurează 
şi ne roagă sâ-i dăm un 
răspuns prin ziar.

Dl. prof. Traian Tămă- 
şan, directorul Direcţiei 
judeţene de tineret şi sport 
Hunedoara, răspunde :

„Nu ştim ca la nivelul 
ţării să se fi întocmit un 
clasament oficial al celor 
mai buni sportivi profesio
nişti pe anul trecut. Dacă 
s-ar fi făcut, în mod sigur 
Mihai Leu s-ar fi situat,

probabil, pe locul I. Intr- 
adevăr, într-un clasament 
al valorilor sportive- româ
neşti, începând de la gim
nastică şi până la box, a- 
matoare sau profesioniste, 
care acţionează în ţară 
ori în străinătate, Mihai 
Leu ar ocupa, de bună 
seamă, un loc în prima 
jumătate. Valoarea sa este 
incontestabilă, iar rezulta
tele i_o confirmă diri plin.

Ierarhizarea sportivilor 
hunedoreni i-a avut în ve
dere, aşa cum sunt regulile 
noastre sportive, doar pe 
sportivii amatori legitimaţi 
în judeţul Hunedoara, 
doar pe cei care concu-

Sigur, nu ne îndoim nici o clipă că (aşa cum ne-a 
declarat) antrenorul Remus Vlad părăseşte cu regret 
Hunedoara unde a început o treabă bună în turul 
campionatului şi că îl întristează faptul că pleacă de 
aici. Speră, însă, că hunedorenii, susţinătorii Corvî- 
nului, să-l înţeleagă că are o mare şansă să-şi conti
nue ascensiunea în meseria ce o face cu pasiune şi 
ardoare, că Dinamo îi poate oferi şansa marii afir
mări. La Dinamo rm va fi deloc uşor, pretenţiile sunt 
mari. Poate fi şi o nereuşită, dar R. Vlad este decis 
să se angajeze la treabă cu toată responsabilitatea.

Aşa cum subliniam 1a început, sâmbătă, la Hu
nedoara, la stadion, era o atmosferă tristă, apăsătoare 
Antrenorul R, Vlad a dorit să stea de vorbă şi cu 
suporterii aflaţi acolo. Le-a explicat, le-a .răspuns la 
întrebări. ,

Şi cu toate acestea, părerea de rău, regretul clubului, 
al susţinătorilor şi simpatizanţilor după plecarea lui R. 
Vlad, persistă, întrebări se pun în continuare, însă multe 
rămân fără răspuns. Păreri şi păreri: „Lăsaţi-mă că 
şi Mircea Lucescu de la Hunedoara s-a lansat cu a. 
devărât şi de la Dinamo a ajuns „antrenor la Naţio
nală" şi apoi In Italia". „Da şi Corvinul ca ce s-a 
ales? Că au fost luaţi de la noi la Dinamo cei mai 
buni ai noştri — M. Klein, Andone, Mateuţ şi Redftic 
şi pe noi ne-a aşteptat apoi toboganul?" „Şi ce, nu noi 
ne-am mândrit cu ei când au jucat la naţională şi a. 
poi în străinătate?" „Şi totuşi, Corvinul unde a ajuns? 
S-a mai găsit cineva (în afară de Mişa Klein) care să 
mai ajute, cum se cuvenea, pe Corvinul?"

Desigur, am putea reda multe alte păreri. „Cum 
rămâne cu contractul ?". Observaţii făcute „la obiect" 
şi într-o foarte bună cunoştinţă de cei care pătimesc 
după fotbalul hunedorean.

Certe sunt faptele: Corvinul se află pe locul trei 
şi avea toate motivele să creadă că vor încheia pe 
locul doi şi deci dreptul de a participa la barajul 
pentru promovarea în , Divizia Naţională. Echipa s-a 
omogenizat,, este competitivă. Problema este acum 
(din nou) a conducerii clubului t va putea găsi — la 
mijloe.de campionat — un antrenor capabil să con
tinue să atace performanţa ? E; foarte important ea 
nimeni să nu-şi piardă cumpătul (jucători, club, an
trenor şi suporteri), să creadă în puterile lor, In re
venirea din acest şoc şi continuarea pregătirilor cu 
ambiţie şi dăruire. Şi poate vor veni şi rezultatele ce 
le aşteptăm de la echipa noastră CORVINUL. -

SABIN CERBU

vreo eroare sau nedreptate. 
Nici din partea forurilor 
competente ale sportului 
hunedorean, eu atât mai 
puţin din partea ziarului 
„Cuvântul liber', care a 
scris elogios, în repetate 
rânduri, despre Mihai Leu 
şi despre strălucitele sale 
victorii internaţionale şi o 
va face în continuare, cu 
plăcere, orţ de câte ori 
ne va oferi ocazia. Să spe
răm că se va întâmpla 
foarte curând, în întâlni
rile pe care le va susţine 
pentru titlul continental în 
boxul profesionist la ca. 

‘ tegoria sa de greutate. Noi 
îi dorim succes deplin. 
Este român şi hunedorean.

DUMITRU GHEONEA

rează pentru judeţul Hu
nedoara şi pentru Româ
nia. Or, boxerul - Mihai 
Leu, pe care îl apreciem 
în mod deosebit şi îi pre
ţuim cum se cuvine valoa
rea internaţională, este 
, sportiv profesionist, locu
ieşte în Germania şi con
curează pentru această 
ţară, şi în mod firesc, nu-şi 
putea afla loc în clasamen
tul sportivilor hunedoreni. 
11 aşteptăm pe Mihai Leu 
să-şi pună în evidenţă va
loarea, experienţa' şi nu
mele şi îp beneficiul spor
tului hunedorean".

Aşadar, stimată dnâ Ana 
Gaşpar, nu este vorba de

Automobilul, ca şi o fi
inţă vie, este foarte sensi
bil la... frig. -

Dacă în alte perioade el 
ne oferă cele mai plăcute şi 
comode servicii, la frig 

■ devine „recalcitrant", ne- 
căjindu-şi în multe cazuri 
stăpânul, transformându se 
într-un- adevărat calvar în 
cazul derapărilor, ieşirilor 
în „decor", înzăpezirilor şi 
chiar în cazul unor defec
ţiuni minore ce produc î- 
mobilizări,

Prin a fi bine pregătit
pentru sezonul rece se în- 
ţelege un conducător auto

cu experienţă, capabil să-şi 
adapteze stildl de condu
cere oricăror condiţii (ger, 
ceaţă, polei, zăpadă), ca
pabil să iasă din situaţii 
critice specifice acestui a- 
notimp (patinare, derapare, 
înzăpezire), capabil să an
ticipeze unde se formează 
cu precădere-suprafeţe gli
sante (poduri, viaducte, 
piatră cubică, zone înveci
nate cursurilor de apă),

Dar nu in toate cazurile 
se întâmplă aşa.

La data de 7 ianuarie a.c., 
în miez de noapte, condu
cătorul autoturismului 1— 
HD—8077, Goga Alexandru, 
din Lupeni, pe Un carosa
bil acoperit cu zăpadă nu 
a adecvat viteza Ia condi
ţiile de drum, Jn urma u- 

hui derapaj, a părăsit banda 
sâ de circulaţie şi intrând

Atenţie la sezonul rece
STIMAŢI PIETONIIcu autoturismul pe partea 

stângă s-a tamponat cu 
autoduba nr. •31—HD— 
2999, care circula regula
mentar. Din coliziune a re
zultat moartea conducăto
rului auto de pe autotu
rism şi rănirea gravă â 
unui alt paisager, care după 
o zi a decedat.

STIMATI CONDUCĂ
TORI AUTO!

— adaptaţi viteza la con
diţiile de drum;
' — nu bruscaţi comenzile 
maşinii pe care o condu
ceţi;

— înainte de plecare în 
cursă verificaţi starea teh
nică a autovehiculului, in 
special starea anvelopelor;
, — în condiţiile unui ca

rosabil umed, nu vă ha
zardaţi în trafic.

trebuie să reţineţi fap
tul că pe o şosea umedă 
acopierită cu polei sau un 
strat de zăpadă, oprirea se 
face mai greu de către oa
menii de la volan.

STIMAŢI PĂRINŢI!

— supravegheaţi copiii, 
este sezonul când zăpada 
ii îndeamnă la joacă;

t- pârtiile de săniuş tre
buie să fie alese in aşa fel 
încât să nu aibă „finişul" 
în drumurile circulate de 
autovehicule.

Maior MIRCEA NEGRU, 
Serviciul Poliţiei Rutiere, 

Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Hunedoara
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ÎN  ATENŢIA POSESORILOR DE 

AUTOVEHICULE 

PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE

ASIROM S.Aj aminteşte tuturor deţi
nătorilor de autovehicule persoane fizice şi 
juridice să achite până la 31 martie 1995 
primele de asigurare prin efectul legii de 
răspundere civilă pentru pagubele produse 
prin  accidente de circulaţie după cum ur
mează :

Prima de asigurare anuali 
pentru fiecare autovehicul 
înmatriculat h  România

Persoane
fizice

Persoane 
. juridice

Autoturisme 15 000 35 000

Alte autovehicule cu sau 
f ir i remorcă 35 000 35 000

Motocicluri cu capacitate 
cilindrică mai mare de

5000 ”v-' 10 000

Pentru persoanele cu deficienţe loco
motorii, deţinătorii de motocicluri şi auto- ■ 
turisme adaptate infirmităţii lor, primele t 
se reduc cu 50 la sută.

Achitarea după această dată a prime
lor duce la plata majorărilor de întârziere 
de 0,1 la sută pentru fiecare zi întârziere 
de persoanele fizice şi 0,3 la sută pentru 
fiecare zi întârziere de persoanele juri
dice. '

Primele de asigurare se plătesc de 
persoanele juridice în contul ASIROM 
S.A. Hunedoara —  Deva, nr. 40094011, 
deschis la B.C. Deva, iar persoanele fizice 
la Circumscripţiile Financiare teritoriale.

în  baza primelor plătite, ASIROM 
S.A. acordă despăgubiri pentru avarierea 
ori distrugerea bunurilor în unul şi acelaşi 
accident pentru pagube de peste 20 000 lei 
până la 40 000 000 lei.

Primele se datorează în baza Ordo
nanţei nr. 11/ ’94, devenită Legea 89/,94.

RECOMANDĂM — şoferilor profe
sionişti angajaţi ai Instituţiilor Publice. 
Regiilor Autonome şi Societăţilor Comei - 
dale cu capital majoritar de stat „Asigu
rarea Facultativă de Răspundere Civilă 
Auto -— Condiţii 36". \  -

Asigurarea se încheie pe an caic». -1 
daristic sau fracţiune de an, primele de V 
asigurare fiind proporţionale cu perioada 
de valabilitate a asigurării. Primele de a- 
sigurare pot fi plătite şi în 2 până la 7 
rate. ' V;

Stimaţi şoferi profesionişti nu uitaţi 
că această asigurare vă este necesară în 
orice împrejurare şi înainte de a porni ta 
drum verificaţi dacă o aveţi încheiată sau 
adresaţi-vă lucrătorilor ASIROM S.A. pen
tru a o încheia.

\ . . ____________________________ :



•  Vând (schimb) aparta
ment 4 camere, hol cen-

| trai, zona pieţei, cu apar- 
i tament două camere deco
mandate. Tel. 617344.

(5528)
•  Vând Seat Ibiza • — 

benzină, Talbot * ’Horizon
1 «4- benzină. Tel. 627315.
];■ (5529)

•  Cumpăr frize de fag 
neaburit. Caut cherestea de

! brad, calitate A şi B pen- 
"I tru export. Tel. 065145475.

.. (5189)
•  Vând casă cu grădină 

' Deva (peste linia ferată)
Informaţii la tel. 611389.

(5246)
•  Vând teren intravilan

Sântuhalm, Hr. 74, posibili
tate apă, gaz. (5505)

•  • Vând Volga M21, mo
tor D 115, stare de funcţio
nare, lucernă, 3 jenţi ARO. 
Tel. 628464, Deva. (5236)

• Cumpăr maşină de în
gheţată si expresor cafea. 
Tel. 624630. (5508) ,

•  Vând apartament că- '
rămidă, 3 camere, confort 
I, balcon închis, M. Ko- 
gălniceanu, bl. F 3, sc. 2, 
ap. 38. (5507)

•  Vând apartament 3
camere, tîelaţii Deva, str. 
Dorobanţi, bl. 35, sc. G, 
âp. 30, et. 2. (5510)
• •  Vând apartament 3 
camere ultracentral, bl. 5, 
sc. D, ap. 69, et.* 8, bdul 
Decebal, Deva. (5512)

•  Vând talon Audi 100 
D Tel '718056 sau 711508.

(5516)
e Vând (schimb) Dacia 

1310 cu apartament. Tal. 
612349. (5522)

•  Vând apartament două
camere, zonă centrală. De
va, bdul Decebal, bl. 8, 
ap;- 71, (5524)

•  Vând apartament două 
camere Hunedoara, tel. 
723219, după ora 18.
t (5525)
: • Vând apartament 2 
camere, Orâstie, tel. 647018.

(5403)
•  Vând haine irrtport

sortate, (3130/kg), minimum 
50 kg. Beriu, 65. (5404)
■ « Vând garsonieră con
fort I, zona cantina-resta- 
urant Hunedoara, tel. 
713866. (3606)

•  Caut talon dubă Mer
cedes 207 Diesel, urgent 
Hunedoara, tel. 714467.

(3594)

•  Fabrica de bere 
Liz Hunedoara (com
plex restaurant „Cor- 
vinuT) vinde en gros 
bere tip Kaltenecker. 
Informaţii tel. 714244 
sau 712469.

_____ ____________

•  Vând casă cu anexe şi 
grădină, Vaţa, sat Basara- 
basa, nr, 9, la distanţa de 
2 km de staţiunea Vaţa- 
Băi. Relaţii sat Mestea
căn, nr. 67, familia Muscar.

(92284)
•  Cumpăr garsonieră în 

zona centrală a oraşului 
Brad. Relaţii tel. 650446. 
după ora 16. '

(92285)
•  Schimb apartament 2 

camere cu garsonieră, con
fort I. Telefon 722116.

(3601)
•  Ofer servicii de conta

bilitate cu sau fără- calcu
lator, telefon ,724215.

(3592)
.VW AV.V.W .V.V.W W ,

•  S.C. Cerna Corn.
’ Service SRL Hunedoa

ra angajează un tini
chigiu auto. Informaţii 
tel. 711510.

(3602)

•  Anunţăm. Din 
23 ianuarie ’95 deschi. 
derea cabinetelor de 
obstetrică — gineco
logie şi chirurgie ge
nerală, dr. Ceucă, Hu
nedoara, str. Eliberă
rii, nr. 5, telefon 054/ 
717686, dotate cu sală 
de intervenţii chirur
gicale, anestezie, ste
rilizare modernă, eco- 
graf, electrocardiograf.

Se efectuează interven
ţii chirurgicale gine
cologice, chiuretaje 
(sub anestezie), meto
de anticoncepţionale, 
urmărirea gravidităţii, 
internări în spital, e- 
liberare concedii me
dicale, trimiteri cen
tre universitare.

(3605)
vvvyvwwvuvww«wwwv

- S.C. „PREZENT" SRL 
Timişoara angajează ti
nere prezentabile pentru 
posturile, de ospătar — 
barman. Vizionarea — 
marţi, miercuri, ora 12, 
la depozitul en gros al 
firmei din str. Spitalului, 
nr. 13, în data de 17—18 
ianuarie. (5511)

Q N O S P O R T
Concursul din 15 ianuarie 1095.

Bari — Milan (nocturnă) 3—5
Cremonese — Brescia ' 0—0
Florentina — Parma 1—1
Genoa — Padova ' 2—1
Inter — Sampdoria 2—0
Juventus — Roma 3—0
Lazio — Foggia 7—1
Napoli — Cagllari 1—1
Reggiana — Torino 1—0
Ancona — Cesena 2—1
Atalanta — Cosenza - 1—0
LuccHese — Salernitana 1—1
VERONA — PIACENZA 3—3

Fond de câştiguri: 183 328 964 lei.
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REZULTATELE TRAGERII L O T O  SPECIAL 
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20, 44', 18, 48, 19, 28.
Fond de premii: 483 391 082 lei.
Numărul extras la jocul noroc.
5, 4, 9, 7, 5, 4, 6.
Fond de premii: 151087 582 lei.

Ziar editat de S.C. „CUVÂNTUL LIBER" S.A. DEVA 
3220/618/1991 Cont 40726T3110 B.C', Deva. Cod fiscal 
2116827 Deva, Str. 1 Decembrie, 35 jud, Hunedoara, 
T elefoane: 611275; 612157; 611269; «$$904. Fax: 618061. 
Consiliul de administraţie: Dumitru Gheonea -preşedinte, 
Minei Bodea, Virgjl Crişan,Tiberiu fstrate, Nicolae Tîrcob 
•  administratori. întreaga răspundere pentru conţinutul 
articolelor o poartă autorii acestora. Tiparul executat fa 
S.C. „POLIDAVA" S.A. DEVA.

•  împrumuturi în lei
primiţi la Casa de amanet 
Simeria, zilnic 8—18, tel 
561721. ' (5109)

•  Caut spre închiriere
spaţiu pentru activităţi co
merciale, Informaţii- tel 
612412. ' (5238)

e Consiliul local 
Hărău face cunoscut, 
în baza Art. 7 din 
O.G.R. nr. 1/1992, ce
tăţenilor care domici
liază în alte locali
tăţi, însă deţin în ra
za comunei Hărău te

renuri, animale sau alte 
bunuri, să prezinte de
claraţia cu privire la 
aceasta/ până la data 
de 30 ianuarie 1995. 
Informaţii tel. 668212.

(5244)

•  S.C, Sorin Aur Corn. 
Impex ’SRL Brad anunţă 
intenţia de majorare a ta
rifelor la bilete, începând 
cu 15 februarie 1995.

(92283)
•  S.C. Avram Iancu S-A. 

Brad, judeţul Hunedoara, 
strada Independenţei, nr 
1, bloc 17, parter, orga
nizează licitaţie pentru 
contractarea serviciilor de 
evaluare a societăţii co
merciale, în vederea pri
vatizării, în data de 6. fe
bruarie 1995, la sediul so
cietăţii, ora 10. Condiţii 
de participare : garanţie 
un milion, taxă de partici
pare 300 000 lei, depune,, 
rea ofertei până la data de 
5 februarie 1995, ora 14, la

' secretariatul societăţii. Do. 
cumentele licitaţiei şi alte 
informaţii se pot obţine 
de la contabilul şef. Cos
tul documentaţiei este 
100 000 lei. Deschiderea 
ofertelor se face în ziua 
de 6 februarie 1995, ora 
12. Informaţii suplimenta
re -la telefon 054—651826, 
sau la sediul societăţii.

(92282)
COMEMORĂRI

•  S.a scurs un an de 
durere şi dor de când 
a plecat de lângă noi 
dragul nostru 

IOAN PREG 
îi vom păstra o vie 

şi frumoasă amintire. 
Soţia, copiii şi ne
poţii. (5218)

D E C E S E

•  Suntem alături de 
familia Răzvan la 
despărţirea de cel care 
a fost ■

profesor
PAUL RAZVAN

Sincera condoleanţe. 
Cadrele didactice de 
la Grupul Şcolar In
dustrial Metalurgic Hu
nedoara.

. (3603)

•  Soţia, fiica şi fiul, 
împreuna cu familii
le, anunţă cu inimile 
zdrobite de durere în
cetarea prematură din 
viaţă a iubitului lor 
soţ. tată şi bunic

ec. GHEORGHE
ba cAzu

Vom rămâne veşnic 
nemângâiaţi şi. fără 
sprijinul tău nepre
ţuit. Corpul neînsufle
ţit este depus la Casa 
mortuară din Deva. în
mormântarea are loc 
joi, 19 ianuarie 1995, 

' ora 13, la Cimitirul 
din str. Eminescu. 
Dumnezeu să-l odih
nească!

(5527)

•  Colegii de servi
ciu de la Administra
ţia Financiară a mu
nicipiului Deva anun
ţă ~ cu durere înceta
rea fulgerătoare din 
viaţă, în urma unui 
tragic accident rutier, 
a celui care; a .fost 
un bun colaborator şi 
şef de serviciu,

ec. GHEORGHE 
BACAZU

Dumnezeu să_l ierte 
şi să-l odihnească, 
după o viaţă întreagă 
închinată familiei şi 
profesiei.

(5514)

•  Colectivul Redac
ţiei ziarului „Cuvân
tul liber" Deva aduce 
un ultim omagiu ce
lui care a fost un om 
deosebit, membru al 
comisiei de cenzori a 
societăţii noastre, ‘

ec. GHEORGHE 
BacAzu

şi transmite 1 pe a- 
ceastă cale sincere 
condoleanţe familiei 
îndoliate.

•  Un ultim omagiu 
pentru omul de o deo
sebită nobleţe sufle
tească; care a fost 
prietenul meu,

ec. GHEORGHE 
BACAZU

Sincere condolean
ţe familiei îndoliate. 
Valentin.

(5513)
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S.C. DITAR S.A. ARAD 
str. Avrig, nr. 26, tel. : 057 —  250813, 

057 —  250975; fax : 057— 250173 
PRODUCĂTOR ŞI IMPORTATOR

DIRECT , /
Vă oferă :

O FĂINĂ GRÂU Bl. 80 —  import Un
garia —  preţ 475 plus TVA ;

O PASTE FĂINOASE —  producţie pro
prie ; ■

O CAZANE TERMOTEKA pe gaz pen
tru încălzire centrale, în gama de 
12 000 —  100 000 kcal — , corespun
zătoare unor volume de încălzit de la 
250— 20 000 mc —  cu precomandă; 

O SCULE pentru prelucrat marmură, 
granit şi lemn.
Preţurile sunt f-co ARAD.

s\
CONSILIUL LOCAL AL.ORAŞULUI 

SIMERIA
JUDEŢUL HUNEDOARA ■ 

iŢ ^ str. Avram Iancu, nr. 23
Organizează licitaţie publică în vede

rea concesionării a 11 parcele de teren, de 
300 mp fiecare, situate în Simeria, zona 
„Marmura", pentru construcţii locuinţe 
familiale, conform planului urbanistic de 
detaliu, aprobat potrivit Legii nr. 50f1991.

Concesionarea se face pe durata exis
tenţei construcţiilor.

Taxa minimă anuală cerută de conce- 
dent este de 80 leii mp;.

Garanţia de participare la licitaţie estâ 
24 000 lei. v ;

Taxa de participare la licitaţie este 
5 000 lei.

Ofertele se depun la sediul Consiliului 
local al oraşului Simeria, până la data 
de 20. II. 1995, ora 15,30. i

Licitaţia va avea loc în data de 21. II. J 
1995, ora 10, la sediul Consiliului local* 
al oraşului Simeria. (8) \

0  ROMANIAN

• Vestea morţii, Ia nu
mai 60 ani, a bunului meu 
prieten, m-a zguduit. Nu 
pot crede că m-am despăr
ţit pentru totdeauna de 
cel care mi-a fost coleg de 
facultate, de serviciu, bun 
prieten si colaborator 

BACAZU GHEORGHE 
Dumnezeu să te odih

nească în pace şi linişte, 
suflet nobil şi curat. Fami
lia loan Barbu.

(5543)

american

HUNGARIAN

JOINT VENTURE
Cel mai mare distribuitor 

en gros din ţară de 
ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ 

IMPORT VEST
Vă oferă :

9  baloţi nesortaţi : 350-—400 kg 
9  sortimente de iarnă : saci de 10 kg 
9  plăpume şi perne din puf

Informaţii : Cluj-Napoca, str. Memo
randumului, nr. 1, telefon/fax 064f 194030, 
116480 (luni-vineri: 8— 16). Orar depo
zit : satul Vlaha, luni—sâmbătă 9-16.

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

cu promptitudine, Ia preţuri avantajoase 
şi de calitate ireproşabilă, următoarele pro- ţ 
duse..:/. \

•  biscuiţi (diverse sortimente) 1
9 Eugenia — Divertis — Crem cu arome 7 

de banane, ciocolată, portocale, căpşuni; / 
9  sticksuri; )
9  paste făinoase; J
9  tăiţei de casă. ţ
9  hârtie pentru ambalaj. \
Relaţii şi comenzi — zilnic. Ia sediul sode- ţ 

tăţii, strada 22 Decembrie, nr. 257- Ia teie-1 
ioanele : 054/620712 şi 621750 ; fax : 621159. ţ

DIRECTfA GENERALA A FINANŢELOR  j 
PUBLICE ŞI CONTROLULUI \

FINANCIAR DE STAT j
HUNEDOARA — DEVA {

Pune la dispoziţia agenţilor economici \
lucrarea

„NOILE REGLEMENTARI PRIVIND \ 
AMORTIZAREA CAPITALULUI 1MOB1- \ 
L1ZAT ÎN  ACTIVE CORPORALE Ş l ) 
NECORPORALE", j

care cuprinde toate ~ actele normative î 
în acest domeniu. Rugăm agenţii eco- ' 
nomici să se prezinte la serviciul „Bilan
ţuri" din cadrul D.G F.P.C.F.S. pentru ri
dicarea lucrării al cărei cost este dr 
3 000 lei, : 1  ̂ J 9J


