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Ieri, dl Nicolae Văeăroiu, 
primul ministru-al guver
nului, s-a aflat în jude
ţul Hunedoara, în- fruntea 
unei delegaţii guvernamen
tale, din care au mai fă
cut parte: Dumitru Po- 
pescu — ministrul in
dustriilor, Aurel - Novac — 
ministrul transporturilor, 
Octav Cozmâncă — şeful 
Departamentului Admi
nistraţiei' Locale al Gu
vernului, Nieuşor Constan-

Silviu Samoilescu — di
rectorul general, al S. 0. 
„Siderurgică" S.A. Hune
doara, Virgil Moroşan — 
directorul general al S.0, 
„SidSrmet" S.A. Călan, 
Doru Gaiţă —» directo
rul general al S.G. „1CS“ 
' Hunedoara,’ Văsile Pavel 
— directorul S.M. Poiană 
Ruşeăi> Remus Mariş. 
primarul municipiului Hu‘ 

-nedoara, Miliar NegescŞ-: 
primarul oraşului Călan,

♦  „Siderurgica" Hunedoara va exista, se va 
dezvolta ;

♦  , „Sidermet “ Călan va fi ajutat;
♦  „ICS Hunedoara" şi S.M. Poiana JFtuscăi 

— 'parteneri direcţi ai metalurgiei bune* 
dorene.

tinescu — Secretar de Stat 
la Ministerul Finanţelor, 
reprezentanţi ai altor mi
nistere şi departamente, 
vi Ca invitat al primul.ui 
ministru în judeţ s-a aflat 
dl Adrian Năstase, pre
şedintele Cărherei Deputa-. 
tilor, Preşedintele ~ Execu
tiv al P.D.S.R.

După ce a vizitat Blo- 
oming-ul de 1300 mm, dele
gaţia guvernamentală a avut 
o întâlnire la sediul S.G.
, (Siderurgica" S.A, Hune
doara cu cadre de condu
cere şi lideri Sindicali de 
la societăţile siderurgice 
din Hunedoara şi Călan, 
ICS Hunedoara şi Sucur
sala Minieră Poiana Ruscăi, 
primarii ’ municipiului Hu
nedoara şi oraşului Că
lan. Au fost de faţă pre
fectul judeţului Hunedoa
ra, dl. Georgel Uăjcan, şi 
preşedintele Consiliului ju
deţean — dl Costel Alic.

în cuvântul lor, dnii

liderii de sindicat de la 
„Siderurgică",- „Sidermet" 

■ şi „ICSH" au subfrmiat 
greutăţile cu care > se con- 

• fruntă societăţile îrt care 
lucrează, dificultăţile din 
viaţa- socială a populaţiei 
din zonă, au cerut sprijin 
guvermilui în soluţionarea 
acestora, şi-au manifestat 
convingerea că vor găsi în
ţelegere, pFecum şi angaja
mentul de a susţine mai con
secvent şi mai eficient 
dezvoltarea economico-so- 

. cială a ţării.
La problemele ; ridicate 

au dat răspunsuri şl au 
făcut promisiuni de re
zolvare a lor dl ministru 
Dumitru l’opescu ; şi dl 
Adrian Nâstase, după care 
dl prim-mlnistru Nicolae 
Văeăroiu a concluzionat 
cu o serie de acţiuni şl 
măsuri ce vor fi -întreprin
se în sprijinul : acestor 
categorii de salariaţi cară 
desfăşoară o activitate

dură, dar. extrem de ne
cesară şi de importantă 
pentru economia româ
nească, pentru progresul 
ţării.

în continuarea vizitei de 
lucru efectuate de primul 
ministru al României ' h  
judeţul Hunedoara, dele
gaţia a poposit scUrt timp 

t la S.O. Sidermet Ş,A,
* • lan, S.<5, Rempes S.A'. De- 
, va, şi la filiala Electra-. 
centrale Mintia.— Deva.

‘ Peste tot, delegaţia gu
vernamentală condusă de 
primul ministru , Nicolae 
Văeăroiu a fost -primită 
cu deschidere .şi sincerita
te şi la rândul ei a re
ceptat pozjtiv. problemele 
ridicate, şolidtând cadre
lor ;. de conducere din cele 
patru mari unităţi ' hune- 
dorene măsuri şi pro- 

- puneri conprete- In . ve* 
derea înfăptuirii progra
mului de restructurare, 
modernizare şl dezvoltare 
a activităţii, acestor pu
ternici agenţi economici, 
ccrânclu-le să acţioneze 
cu mai multă perseverent 
ţă pe linia diminuării 
cheltuielilor materiale, a 
consumurilor specifice • de 
energie, gaz metan, alte 
materii prime, pentru creş
terea productivităţii mun
cii. *

După-amiază, la Prefec
tura' judeţului Hunedoara 
a avut ioc o întâlnire în- 

. tre delegaţia guverna
mentală şi reprezentanţi 
ai Prefecturii, Consiliului 

i Judeţean, conducători ăi 
unităţilor economice vizi-' 
tate, ai altor societăţi 
comerciale • din judeţul 
Hunedoara, lideri de sin
dicat.

DUMITRU GHEONEA, 
ION CIOCLEI
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Aţi început sâ au
ziţi mai bine cu noul 
aparat auditiv ?

-— Da, mi-am schim
bat de trei ori- testa
mentul...

•MMAWUWWWWVVVA

ANUL TOLERANTEI
fDupă un an al familiei, dacă şi amatorii de re- 

am intrat în 1995 în a- laţii împotriva firii —. _
nul toleranţei. Alegerea homosexualii şi lesbieiţeie 

’ lor*: dovedeftş că simt ă- S— \^r- pretjpde în /'asMU’ 
lemente fundamentale ţolerartţei mai multă în-, 
pentru omenire. Dar in ţelegere din partea ce-- 
egală "măsura’ vrear să *a- ‘ *--»
tragă atenţia asupra ne
voii de a le' reconsidera

D ru m u r ile ,  

b a tă - le  v iu a î

Intre oamenii care tru
desc la drumuri jşi cei pare 
urcă lavoiân, chiar şi pie
toni, există legături înori- 
care anotimp, dar mai 
cu seamă pe timpul fri- 

. guros. Dacă drumurile sunt 
bune, şi transporturile func
ţionează bine. Şi viceversa. 
Lucruri bune am văzut în 
acest sens la Deva, Hu
nedoara, Brad, Orăştie. 
Precizăm, . este vorba de
drumurile din afara loga- 
lităţilor. în oraşe sunt, 
dacă «unt,- alţi.r.“tirwnsri;' 
(Gh. I N.)'

A adus sau: nu anul 
1994 modificări pozitive 
în statutul familiei? Greu 
de răspuns. Oricum, e 
pozitiv faptul că i-a. o- 
bligat pe oameni, de la 
şefi de state şi conducă
tori religioşi la muritori 
de rând, să se gândească 
la rolul şi obligaţiile fa
miliei. Este şi acesta un- 
câştig.

CaTe va fi rezultatul în 
anul declarat al toleran
ţei ? Poate e prematur 
să ne întrebăm. Ca la 
orice început avem mai 
ales speranţe. Noi spe
răm ca încrâncenării să-i 
ia locul o atitudine re 
zonabilă, în care forţele - 
politice să admită şi 
punctele de vedere ale

lorlălţi. SS vor gândi 
oare , până la ce punct 
îşi pot' întinde pretenţiile? 
Dar, dincolo ?de aeeSttip 
de relaţii, mai special şi. 
mai ieşit din comun; îrr ge
neral oamenii ar trebui să 
aibă acel simţ al echilibru-: 
lui şi măsurii indispensabil 
unei convieţuiri sub sem
nul toleranţei.

Noi, românii, suntem 
prin excelenţă oameni 
blânzi şi îngăduitori. .Şi 
religia ortodoxă, ca de 
altfel întreaga credinţă 
creştină, îndeamnă Ia ÎO-' 
leranţă Ceea ce nu în
seamnă eă nu avem şi noi 
o Urnită a răbdării. Ne 
este încă proaspăt în me
morie însângeratul 
cembrie 1989..

Acum lucrurile 
calmat, s-.-tu aşezat 
matca lor firească.

de

s-au
în

Am . 
cum)opozanţilor, viaţa în ge- redevenit toleranţi, 

neral să se desfăşoare în ne-e firea. Nu înseamnă i 
condiţii materiale şi so- însă că în acest an sau! 
ciale suportabile. Mult în Oricare alt moment al 1 
încercaţii bosniaci speră existenţei noastre' putem ţ 
că , în locul armelor va trece cu vederea corup-l 
vorbi în sfârşit raţiunea ţia, carierismul ori min- |  
în spiritul toleranţei in- ciuna politică. Nu putem ) 
teretnice şi religioase. Ce- şi nu trebuie să supor-' 
cenii în schimb nu mai tăm să nise încalce drep- 
speră într-o comportare turile, să rămânem in 
îngăduitoare din partea expectativă când în viaţa 
ţarului Boris. în acest noastră apar fenomene 
timp opinia..publică rnon-, până mai ieri inexistente 
dială-şi marile puteri iau .cum ar.fi traficul de. 
atitudihe faţă de intolo- droguri; reglările de con- 
rabila punere la punct turj In stil. mafiot, co
dă; către. Moscova a micii 

' republici rebelş. Va. avea 
firmamentul lui 1995 
vreo influenţă în soluţio- 
■narea acestui- conflict, 
despre care unii sunt de 
părere că ar putea dura 
mai mulţi ani ?

De obicei când spun 
toleranţă oamenii se gân
desc mai ales la o p’o/i 
ţie mai. indulgentă a ce
lorlalţi faţă "de ei. Nu 

—tfebttfe să rre strrprindâ

merţpl cu cârpe. vie.
Ne aşteptăm ca toate 

aceste ne*iid?«tiri inac
ceptabile peritru un, popor 
paşnic şi moral să : fie 
îndepărtate. O Ipme în
treagă aşteaptă de fapt 
ca în 19-95 să fie tole
ranţi cei mari faţă de 
cei mici, cei puternici 
faţă de cei slabi şi cei 
bogaţi faţă de cei săraci. 
Să dea Dumnezeu!
'•* VIORICA ROMAN

Diurnele de şedinţă
Parlamentarii noştri a- 

doptâ, între altele — în 
stil original românesc — 
şi legi- câre-i avantajează 
nemijlocit. Aşa este, -spre 
exemplu. Legea privind 
indemnizaţiile • şi celelalte 
drepturi ale senatorilor şi 
deputaţilor, precum şi sa
larizarea personalului din 
apăratul Parlamentului 
României, adoptată de 
cele. două camere intr-un 
timp record, dacă avem 
în vedere tergiversarea a- 
numitor legi de urgentă 
necesitate şi interes na
ţional. Textul acestei legi 
a foat pregătit, discutat 
şi votat în consens de •

către parlamentarii din 
arcul- politic aflat la pu
tere şî susţinător al pu
terii, ca şi de cei din 
opoziţie, doar reprezen-

ÎN VIZOR
tanţii PD (nota bene!) 
considerând legea imo
rală, diferenţilndu-i pe 
aleşii naţiunii (în avan
tajul lor, fireşte) de cei
lalţi cetăţeni ai Româ
niei. .

Această ciudată şi con- % 
traversată iniţiativă par-1 
lamentară a generat dez- * 
bateri ample în presă,,fi-.» 
ind sever sancţionată de I 
ziarişti şi de .populaţie, j 
Şi pe bună dreptate. Pen- I 
tru că ce vor domnii par- * 
lamentări' ? Vor ca, ‘ pe |  
lângă salariile consistente » 
şi celelalte privilegii — I 
sedii, maşini, şoferi; con- J 
silieri, dotări - ultramo- » 
derne etc. —, să mai în- I 
caseze şi indemnizaţii de » 
şedinţă, scutite de im- |  
pozit, care ar însuma Iu' ' 
riâr în jur de 300 000 de | 
lei. Este prea de tot. Cum » 
adică ? Primesc salarii I 
doar- pentru că sunt par- J

-DUMITRU GHEONEA 

(Continuare în pag. a 3-ă)
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19 ianuarie

• Au trecut 18 zile
din an; au mai rămas 
347; '

•  Cuv. Macarie Egip
teanul, Ars'enie şi Mar- 
cu, Cuv. Eufrasia;

•  1809. S-a născut 
scriitorul american 'ED- 
GAR ALEAN POE (m. 
1849);
■’% 1818. A murit. DI- 

MITRIE ŢICHINDEAL, 
cărturar şi fabulist ro
mân (n. 1775),

. © Temerarii. în condiţiile deo
sebite de7 pe şosele, conducătorii 

. auto de pe mijloacele de trans
port alevS.G „ŞorvintranŞ" Ha- 

- nedoara fac eforturi pentru a 
acoperi traseele. Se circulă eu 
atenţie şi grijă, dar se râuşeşte 
să se realizeze un transport ci
vilizat. Printre cei- mat temerari 
şoferi' amîntim' pe Ioan Gecsei. 
Constantin TutRise,' Vibrel Be- 
jân, Aurel Grădioaru, Vaslle Co
vaci ş a. (Tr.B.) 1 ;

- ’ ' r - ■ j . ' . '  t
0  • Măsuri eficiente. Zăpada 

care ’a căait până) act&n , a avut 
dariil să'.bucure copiii, care şi-au

pus în mişcare săniuţele. • Dar, 
i-a pus în alertă,şi ;pe drumarii . 
de la secţiile din Brad, atât de 
•la -Drumuri Naţionale, cât şi de 
la RA a DJDP. Aceştia au pus 
în funcţiune utilajele de spe
cialitate pentru degajarea caro.

C sabilului..de zăpadă, au~ împrăş- 
a tiat ma^rial * (antiderapant) — 

nisip, zgură — creând condiţii 
optime de transport mijloacelor 

' auto în această parte a judeţu
lui, (Al. J.). _

© C.M.- 5 face apel ! Pentru 
cititorii hc^ri,' precizăm că este 
vorbă” df". framihul ”/ muncitoresc 
nr. 5 din''Hw«I<»raf bloc pen
tru. lo<ş»ţa^ riefamilişti, majori
tatea muncilor! îh secţiile ooin- 
biriatulUi Şideirurgic. Şi:’ câţisra
pensionari. De iâ dpmBţ&doir:'awff

aflat, că în unele camere nu este 
apă caldă şi rece, căldură, „că 
portarul de la intrare lasă să 
intre în - bldc pe oricine, că în 

unele camere se joacă, se che- 
fuieşte până târziu în noapte 
Am recepţionat apelul. îl trans
mitem administratorului cămi
nului. (Gh; I.N.)
' © Pentru prestatorii de şer- 

vic'i. Cei care se ocupă de zu
grăveli, vopsitorie auto ori decora- 
ţiunl interioara pot găsi, la magazi
nul „Valentin", situat laparter.il 
blocului 2, din str. Andrei Mu- 
reşanu, Deva, o bogată gamă de 
vopsele auto -metalizată, vopsele 
de tâmplărie, uleiuri, diluanţi şi 
tapet. De asemenea, se găsesc 
materialo pentru zugrăveli in
terioare şi exterioare, lacuri pen
tru mobilier. Toate de o cali

tate' excepţională, cum ne- asi
gură administratorul Ş.C. „lm- 
prest — Tima" S.R.L. (ES.)

© Fără căldură. Dl. Aurel 
Beşehiti, din Deva, ne scrie cu 
indignare că din ziua de 13 ia
nuarie a.c., după lucrările efec
tuate de salariaţi ai R.A.G.C.L, 
la blocul I, locatarii din blocul 
D 6, unde îşi are domiciliul, au 
rămas fără căldură. Petentul 
pune înhpbafea : dacă ar' fi'în 
cauză "conducerea R.A.G.C.L., 
oare "tot* âşa ar sta lucrurile ? 
Oamenii au nevoie urgentă de 
căldură şi nu de justificări. (N.T.)
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« i n i  h
Sâmbătă, 14 ianuarie 

a avut Toc Ta Deva un dia
log Intre reprezentanţii sa
lariaţilor de la Exploatarea 
Minieră Deva, conducerea 
Regiei Autonome a Cupru-, 
lui prefectul Judeţului 
Hunedoara, fn, cadrul în
tâlnirii, la care a mai par
ticipat, alături de liderii 
de sindicat din unităţile 
miniere aparţinătoare RAC 
Deva, şi preşedintele Cen
tralei Naţionale a Sindi
catelor Miniere din Româ
nia, dl. Marin Condeescu. 
s-a atras atenţia asupra 
rolului important pe care 
A Vor avea sindicatele în 
păstrarea echilibrului so
cietăţii româneşţj, ca urma
re a intensificării luptei po
liteţe premergătoare vii
toarelor alegeri.

Din datele prezentate de 
dl. Wmm» Sobre, directo
rul general al Regiei Auto
nome a Cuprului Deva, a 
rezultat Idesa că» la tivu
lui Judeţului Hunedoara, 
mineritul va avea încă 
mult de trăit, dat fiind 
faptul o* rezervele cu
prifere omologate existente 
in şuia de activi 
giei se ridică la 
miliard de tone,

, Orăştie este o instituţie 
bine gospodărită, arătând 
decent în ciuda unor ine
rente greutăţi specifice de- 
acum perioadei de tranzi
ţie. O instituţie cu două 
localuri şi chiar In aceste 
condiţii spaţiul- de şcola
rizare este insuficient pen
tru, cei 793 de elevi din 
ciclul primar şi 522 elevi 
din; ciclul gimnazial. Din 
această cauză, consiliul de 
administraţie al şcolii a 
fost nevoit să ia măsura 
ca o parte dintre elevi 
să iacă cursuri după-masa. 
în acest caz apar şi ne
mulţumiri în rândul pă
rinţilor — cei nevoiţi să 
vină • după-jnasa fiind e- 
levii din ciclul primar. In 
ciuda acestui inconvenient, 
în Şcoală se realizează un 
proces instructiv de ca
litate. Despre aerat lucru 
vorbeşte procentul de pro- 
movahilitate înregistrat la 
sfârşitul primului trimestru; 
In Ciclu] primar — 763
elevi promovaţi; 457 în ci
clul gimnazial. Un proces 
instructiv-educativ de ca
litate implică o temeinică - 
pregătire, imprimai rând 
a cadrelor didactice. la 
acţiuni metodice au fost 
implicate toate catedrele, 
pornişi a metodică. Au a- 
vuf loc schimburi de ex
perienţă, ore deschise, a- 
sistentg reciproce. Se în-

rioadă de exploatare de a- 
proximativ o sută de «ti, 
în ritmul actual. Rezervele 
auroargintifere sunt esti
mate la 31 milioane de 
tone (pentru 25 de «ti fit 
nivelul capacităţilor exis
tente), minereuri complexe 
la 3Q de milioane de tone, 
iar minereul de fier în
sumează 14 milioane de 
tone, rezervă ca» din pă
cate se află într-un declin 
natural, atât fizic câţ Şi 
calitativ.

Deşi rezultatele din a* 
nai 1994 sunt sensibil a- 
propiate celor din 1993, 
posibilităţile tehnico-eco- 
nomice şi umane existente 
In unităţile miniere simt 
valorificate sub posibilităţi. 
Dificultăţile date de bloca
jul economic au determi
nat în principal o pierde» 
de 33 miliarde de iri. In 
condiţiile In care In *94 
subvenţiile s-au ridicat la 
146 miliarde de Ici. Sub
venţia, a  arătat directorul 
general *1 RAC Deva, 'nu 
este dată de O eficienţă 

-mai scăzută a activităţii, ci 
de nivelul slab ăl coneen-

conlucrare 
între cadrele .didactice din 
generaţii diferite. Cu toţii 
sunt conştienţi de necesi
tatea asigurării nu numai 
a laturii instructive, ci şi 
a celei educative, -profe
sorii, învăţătorii şi educa
torii onorându-şi diploma 
ce atestă pregătirea fie 
Căruia. Prin întâlnirile cu 
veteranii de răiboi, alte

Cu toate că anul' • 1995 
este acoperit mai bine prin 
programele existente, in
certitudinea unei activităţi 
calitative comparativ cu 
’94 plănează încă din pri
mele zile ale anului, avân- 
du se în vedere faptul că 
bugetul central încă nu s-a 
definitivat şi aprobat, iar 
blocajul econorajoo-fman- 
ciar amplifică dificultăţile 
existente. ' ,

A fost reiterată idee* 
investiţiilor, a perfecţionării 
şi tetextidgizării fluxurilor 
de prelucrare şi extracţie 
a minereurilor auroarginti
fere care, fiind neperfor
mante, determin* extrage
rea doar a 50 la sută din 
metalul existent ta mine
reu, comparativ ca tehno
logiile moderne care au un 
randament de până la 90 

:la
între problemele ridicate ‘ 

de cri prezenţi, *la toti-fr 
nirea de sâmbătă, s-au mal 
adus in dezbatere potiţtite 
de asigurare, singurul punct 
nerezoîvat din actualul con
tract colectiv de muncă; 
cea a tinerilor reâttocşi din 
armată, care vor fi. toca

ţi obligatoriu de unită- 
miniere (dacă se In

ii psa spaţiului de şcolari
zare şi apoi problemele ma
teriale grave cu care se 
confruntă unii dintre e- 
levi, implicit familiile a- 
cestora. Referitor la prima, 
se face un apel insistent 
la factorii responsabili 
pentru o înţelegere' corectă 
a acestei situaţii. Se pro
pune în acest sens o ana
liză judicioasă, amănunţită 

'■ ■ - ţ . • ■ ■

(N ŞCOALA CU 
PESTE 1300 ELEVI...

personalităţi ale oraşului, 
prin concursurile" organi
zate ng o tematică adec
vată, excursiile la tocuri 
Istorice, elevii sunt In mă
sură să cunoască semnifi
caţia evenimentelor istorice 
şi cotidiene, a noţiunii dş 
patrie şi patriotism sănă
tos. Printr-o acţiune aparte 
— „Simeze şcolare" —, e- 
îevitor le este ştimulată 
creativitatea, expoziţii per
manente de desene reu
nind,. lucrări ale celor mai 
talentaţi dintre aceştia.

Cel mal mult frământă 
conducerea şcolii însă două 
probleme. In primul rând

asupra modului de utiliza» 
a spaţiului şcolar de & 
nivelul oraşului, unele din
tre unităţile de învăţământ 
fiind favorizate în acest 
sens. Şcoala Generală Nr. 
2 este singura din oraş 
care face cursuri în două 
schimburi. Din această 
cauză, perioada mare de 
nesupraveghere a elevilor, 
după <pm ne spuneau 
dnii Nicolae Câstăian, di
rector şi Lucian Gal, di
rector adjunct, ducând, u- 
neori la'întâmplări irepa
rabilă (incendii. accidente 
de circulaţie, comporta
ment dăunător). Se crede

cadrează In lege), problema 
biletelor pentru odihnă 
şi tratament; nerespectarea 
prevederilor privind cre
ditarea cu dobândă atică 
pentrit locuinţe; gospodări
rea oraşului Deva, in mod 
special a Cartierului MicrO 
15 şi Dacia, Cheltuielile 
din căminele de nefaini- 
lîşti au generat procese 
pe rol la Curtea de Con
turi, totalizând 15 milioane 
la Deva şi 14 fit Hune
doara, "‘îtrucât s-au făcut 
încasări pentru apă caldă, 
energie electrică etc., lâ 
tarif de populaţie şi im la 
cri de .agenţi economici, 
cţjm s-a apreciat de orga
nele de control, căminele 
lănd considerate locuinţe 
de serviciu (!)

Partea a doua a întâl
nirii a fost marcată de o 
dezbatere, cu uşile închise, 
fii care reprezentanţii or-

- -•>— --- * ^ , - 1 * t f l h__  . _ — V~ -'-r â '* . , :: •• Sîă*Qî6®i.I? • '  •
«Liga Solidaritatea ’92" 
Deva • au adus m prii», 
plan aspecte concrete ale 
ideţii de sindicat, ale uri 
ganizării luptei sindicale 
pentru apărarea interesă* 
lor salariaţilor din unită
ţile miniere.
- COBKEL FOSNAX -

JOI, 19 ian. 1995
feOO Hrttterea emisi

unii din seara prece
dentă; 15,00 Videotext; 
ISjtO Desene, animate : 
Copiii familiei fttot- 
stone; 18,% Film docu
mentar: Guvernarea pe 
înţelesul tuturor; 19,00 
Frimul pas (emisiune de 
Xivia Pop); 20,00 Film 
serial: Echipa de şoc 
— ep. «; 20,50 Ţara nl- 
.mănul: 21,00 Telejur
nal (emisiunea din 18 
ian.);21,30 . Film serial: 
Vegas — ep, 48; 22,20
Mitică; 22,30 Chestiunea 
zQei (emisiune de Car
men Bendovsld); 23,30 

:ea de citire; 2Î05 
ri pentru totdea- 
24A0 Videotext.

absolut necesară o rearon- 
dare a circumscripţiilor 
şcolare şi mai ales respec
tarea acestora.

Un al doilea aspect ce 
generează greutăţi este 
numărul mare de elevi 
provenind din familii fără 
nici un venit sap cu ve
nituri foarte mici. Protec
ţia socială a acestor elev) 
este aproape inexistentă. 
Din lista CU elevii propuşi 
pentru burse de şcolarizare, 
doar 10 elevi au fost apro
baţi (numărul de burse de 
aerat fel fiind insuficient 
pe judeţ), venitul bănesc 
al familiilor Idf fiind zert». 
Bar, foarte mulţi elevi 
provin din familii cu ve
nit de 3000—5000 de lei. 
Nu credem bă este vreo 
diferenţă dintre prima şi 
cea de a dopa categorie. 
Ce înseamnă azi 5000 (#0
lei ?! Şi sunt foarte multe 
asemenea caisurt nerezol
vate în şcoală. Faptul fii 
sine este întâlnit .fi»« a- 
proape toate şcolile şi cre
dem că devine un serios 
semnal de afertnâ în ceea 
ce priveşte stanţa toatei 
rlală a  familiei în general 
pentru guvernanţii acestei 
ţări. De aceea» foarte mulţi 
copil sunt trimişi pur şl 

la cerşit de către
lori

MISEI, BOBEA

•«re»-**--

MAI LENT, DAE 
SE CONSTRUIEŞTE...
— Vreau sft precizez 

că de curând a test avi
zat Pianul urbanistic ge
neral de dezvoltare a o- 
raşulul nostru — sublinia 
dl. ing. Ioan Gabroveanu, 
viceprimarul Haţegului.- 
Comisiile judeţeană şi fe
cală de specialitate au 
căzut de acord asupra 
celor mal Importante o- 
Weetive. fifu vi le pot 
spune fiică, deoarece mai 
simt «nalte detalii fi a- 
mănunte de pus la punct. 
Bineînţeles, vor mai veni 
păreri, sugestii, propuneri, 
critici de te consilieri, de 
la cetăţenii oraşului. Re
pet, asupra acestui - su
biect Vi rog să reveniţi 
să vorbim ceva mai târ
ziu. • Peste ■ o lună, două.

— Dar în anul de eu-
s-a- eoa-

_ ? -Câte 
autorizaţii de construcţii

A test un an bun în 
această privinţă — con- 
ttouă dL tehnician Tră
ia» Juri, inspector te 
ccsnpartimentul urba
nism şi amenajarea teri
toriului de te Primăria 
Haţegului. Au fost apro
bate % autorizaţii pentru 
construirea unor obiective' 
la agenţi economicii 23 
pentru construirea de 
case individuale, 50 de 
garaje, am eliberat şi 9

avize tehnice de construc-" 
Re a diferitelor anexe 
pentru locuitorii oraşului.

— Dar comparativ cu 
«Nălalt an, ritmul con
strucţiilor a crescut, a 

«scăzut ?
; Adevărul este că s-a 

construit îrttr-un ritm mai 
lent. Creşterea preţurilor 
la materialele de con
strucţie,' te transporturi, 
scumpirea mâinii de lu
cru sunt câteva dintre 
cauze...

— In apropiere se află 
în construcţie sediul vii
toarei Primării a Haţe
gului. De mai mulţi ani 
de zile.. Oare pe 
credeţi că/ o să vi 
taţi id casă nouă?

•— Vom găsi un con
structor serios şi anul 
acesta ne vom muta. Nu * 
aş putea preria» date 
sublinia dl. praf. Marius i 
Constantinescu, primarul .J 
oraşului. ■ - ţ

— Bani vor fi ? 4
— Cu sprijinul Gonsi- ?

jiului judeţean, de la bq- I 
getul propriu vom avea 1 
fi bani. I

— In ce ne priveşte, * 
noi aşteptăm o invitaţie /
la tăierea pângării tea-j 
ugerele. {

— Fiţi fără grijă, o J 
s-o primiţi. Sperăm cât ? 
mai curând. --

Gh. I. NEGREA ţ
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Aţi încasat primele !
pentru viţei?

între măsurile luate este cauza pierderii a pe ne 
pentru stimularea dezvol- jumătate de miliard de lei? |  
tării zootehniei, în spiri- Dacă necunoaşterea pre- * 
tul prevederilor Legii 83/ vederilor legale poate fi |  
1993* se înscriu şi cele mai puţin invocată, pre-I' 
referitoare la acordarea cizăm că nici reţinerea u-.J 
de prime pentru viţeii nor producători agricoli |  
obţinuţi din monte ani- de a înregistra produşu » 
fîciale (75 000 de leî) şi de teama impozitării sau |  
din monte cu tauri auto- a contractării nu are nici • 
rizaţi (50 000 de lei), cu o justificare. - I
condiţia ca aceştia să fie p o a t e unii mai . 
crescuţi şi păstraţi în înstăriţi nu au avut ne f  
gospodăria proprie până d. irita fin va î : Tini» " ■. Ctinf.' 
la vârsta de şaşe luni.
Pentru a beneficia de 
primele respective, potri
vit prevederilor H.G. nr.
72/1994, crescătorii de a- 
nimale trebuie să înde

plinească cerinţele stabilite 
referitor la înregistrarea 
montelor în registrele ti
pice şi a fă ţărilor în re
gistrele agricole, . consiliilor locale fi obştii.

Plata primelor acordate Faptul că O J.KJSA. nu j 
de Ia bugetul de stat mai dispune de farduri * 
producătorilor agricoli a alocate de la buget pen- î 
început după 1 iulie 1994, tru procurarea şi Intre- I 
respreţiv după ce viţeii ţinerea repimto^torilc» * 
obţinuţi din ianuarie atestaţi, conduce la i- |  
1994 au ajuns la vârsta deea că trebuie găsite * 
de 6 luni. resui'se bugetare j»? plan I

■Vin afiatg ia local în această privinţă. ,
serviciul de şpeetelitate E s î» intere- I
aţ Direcţiei judeţene pen- sul producătorilor a- f 
tru agrittllturâ ţi aii- gricoli şi uşor de Înţeles 
mentaţte reiese că In pri- că se câştigă numai a- J 
mele patru luni din a- tunci când viţeii se ob-1 
nul trecut s-au obţinu* tir* Cil material Ha ra- « 
peste 12 800 viţei. Con 
diţiile pentru plata pri
melor solicitate au test puţin 6 luni. De aceea, # 
Îndeplinite insă numai acolo unde nu simt con-1

diţli tehnice de extindere '  
a Insămânţârilor artifi-1 
ciale, -este bine să se în- * 
treprindă măsuri de orga- j 
nizare- a staţiunilor dej 
mantă şi a Ioturilor zoo-

voie tte banL Dar sunt 
şi situaţii în care nu s-au j 
îndeplinit condiţiile teh- I 
nice pentru însămânţâri j 
artificiale său pentru I 
montă cu tauri autorizaţi. '  

T r e b u i e să ară- f 
tăm că organizarea - 
staţiunilor de montă este |  
acum o chestiune ce a- , 
parţine în exclusivitate j

aut ţin cu material de re- ] 
producţie valoros şi sunt * 
crescuţi în gospodărie cel I

de viţei, re
prezentând abia 28 la 
sută din numărul total 
obţinut în perioada de 
referinţă. Suma cuvenită 
la plată ,fi Încasată de 
către producătorii agricoli tehnice, astfel încât toţi I 
depăşeşte 245 milioane de proprietarii de animale i 
lei, deşi aceasta putea să* să poată beneficia de {
fie de peste trei ori mai facilităţile acordate de *

erau Indepli- lege. |
egale tn î"

vigoare-întrebăm: care NICOLAK TÎRCOl) I
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IN ALTE LOCALITĂŢI
DE CE SE POATE?

Cel puţin 100 de eon» 
tainere vechi sunt aruncate 
pe rampa de gunoi mena
jer a municipiului Hune
doara. De ce nu sunt ri
dicate de combinat pentru 
a fi topite şi refolosite V

Vă aduc In atenţie şi 
alte probleme gospodăreşti 
hv- de data aceasta privind 
municipiul Deva- In alte 
localităţi de ce se poate 
păstra curăţenia ? Primă
ria nu poate întreprinde 
nimic, chiar sporadic, pen
tru a pedepsi pe cei care 
aruncă la întâmplare tot 
felul de reziduuri sau pe 
cei care rup arbori şi ar
buşti ornamentali sau trec 
prin zonele verzi ? Acum, 
când % nins, nimeni nu;este 
obligat să cureţe zăpada de 
pe trotuare ?

Nu este in regulă nici 
cu spartul străzilor şi tro
tuarelor de către Romtele- 
cOm, Regionala de gaz me
tan sau R.AG.C.L. care 
nu mai refac carosabilul 
aşa cum a fast Când se 
fac astfel de lucrări, asfal
tul este aruncat o dată cu 
pământul rezultat, iar eân«L 
se reface nu se lucrează 
corect. Adică după termi
narea intervenţiilor la ca-

N
-<i

O J V Â M T U lO t  U fc E ft
bluri şi conducte, să fie 
aşezat şi bătut pământul, 
apoi un strat de beton de 
15—20*cm şi la urniă asfal
tul. Gropile care apar Ia 
scurt timp după astfel de 
intervenţii sunt rezultatul 
lucrărilor făcute de mân
tuială. Un exemplu: când 
Romtelecom a spart Strada 
şi apoi trotuarul, lângă 
CEC. n-a mai pus M loc 
toate bordurile şl n-a tur
nat beton între cele aşe
zate la loc şi sub ele. .Se 
pot vedea şî acum urmele 
unei intervenţii făcute în 
grabă, de mântuială. <A- 
urei Teuşan, Deva, sţf. 22 
Decembrie, bl. 42).

SPERANŢE DEŞARTE

Sunt un abonat statornic 
al ziarului „Cuvântul li
beri* şi, văzând că atât 
de multe păreri sunt ex
primate prin -intermediul 
acestui ziar, mai ales în 
vremea din urmă, aş vrea 
să pun pe hârtie câteva 
gânduri. Nu fac parte dto

vreun partid politic şi nici 
nn voi face. Mi-am pus 
.speranţe mari, începând 
cu revoluţia, am crezut că 
va fi mai bine, dar toate 
sunt deşertăciuni. Ca om 
al satului, constat că avem 
doar obligaţii, drepturi nu. 
Nu s-au dat încă pămân
turile celdr care au drep
tul să intre în posesia lor. 
Satul Valea Brad este 
campus numai din dea
luri- Pe timpul dictaturii, 
pământul era încadrat în 
categoria a patra de fer
tilitate, înşă cei care con
duc azi au mai tăiat o 
treaptă, punându-1 în ca
tegoria a treia. Ce să mai 
zicem, ce să mai credem 
şj în cine ? Agricultura nici 
nu s-n pus bine pe picioare 
şi guvernanta’ de azi ne 
sugrumă cu impozitele. Nu 
avem pici un reprezentant* 
al saţului care să ne plângă 
durerea pe lângă cei sus- 
PU?i- Speranţele - noastre 
s-au prăbuşit. Greul apasă 
pe umerii fiecăruia dintre 
hei. Şomaj, furturi, crime, 
nesiguranţă; nesiguranţa zi- *

lei de mâine. Dar când 
am dus-o ne» mai bine?' 
Speranţa ne este numai 
în bunul Dumnezeu. ' Va 
doresc sănătate fi la mulţi 
ani i <Luciaa Mateş, satul 
Valea Brad, nr. 24).

„POSTA RUBRICII

; •  Nu punem la îndoială
adevărul conţinut de" scri
soarea dv* stimate „grup 
de cetâţenr* din fosta co
mună Lăpuşnic, băştinaş* 
ai acestor meleaguri hu
li edorene, oameni gospo
dari, cinstiţi şi harnici” — 
cum ne scrieţi despre pro
priile dv însuşiri. Numai 
că, spre a fi publicată „spre 
cunoaştere, petiţia dv“ — 
aşi cum ne cereţi in fi- 
•naiul scrisorii trebuie 
să semneze ■ cineva sau 
chiar mai mulţi săteni, 
cu nume, prenume şi a- 
dresa exactă. Mai cu sea
mă că cereţi public să fie 
anchetaţi de către organşie 
în drept cei care au dispus 
demolarea căminului cul
tural din satul dv.

•  Cu toate că scrisoarea 
dv. conţine foarte multe 
date. nume şi adrese — 
stimată dnă Am  Crlşan 
din îlia •— o avem în a- 
tenţie şi, în limita spaţiu
lui, vom publica necazu
rile dv.

i c o n s fă tu ir e  p e  ţa r a
I In zilele de 20-21 ianuarie a.c., la Deva va avea loc J în organizarea Inspectoratului Şcolar al judeţului Hu- 
■ nedoara, o consfătuire {te ţară cu inspectorii generali 
I adjuncţi cu reforma din cadrul inspectoratelor şco-
I* lare judeţene din întreaga ţară. întâlnirea se desfă

şoară în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Invâ- 
J ţâmântului şi a specialiştilor de la Institutul de Şti- 
I inţe Educative din Bucureşti, după următorul pro- 
- grafn; Vineri, Ora 9 —.Sala festivă a Prefecturii Judeţe- 
I ne* — Va fi dezbătută tema : „Reforma. în învâţâmân- 
J tul preuniversitar. Studiu şi perspective1'. în aceeaşi
I zi, la ora 15, vor avea loc intervenţii la tema; „He- 

forma in învăţământul preuniversitar la nivel de ju- 
î deţ". Va fi vizitat apoi Liceul Sportiv. Sâmbătă, de 
I la ora 9, dezbaterile vor continua pe tema: „Parte- 
* neriatul în educaţie şi învăţământ**. (M.B.) .

SUCURSALA JUDEŢEANĂ CEC 
HUNEDOARA — DEVA

Cu în Deva, str. 22 Decembrie, nr.

Organizează în data de 9. 02'. 1995, ora 10, 
la sediul său, la sediul Filialei CEC Petroşani

\ l sDiurnele d e  şed in ţă i i
” "T"

I

(Urmare din pag. ij sLOR*
preşedintele *

nelinişte că Legea
,;r.........— ... n-a ajuns îa preşc......

ţării, pentru promulgare, \ 
lamentări, iaş pentru că. în timp ce sunt promyl- i
îşi exercită atribuţiile la gate o serie de alte legi 7
serviciu — participând la şj că (din nou nota be- V
şedinţe şi fiind pro sau ne I) Curtea Supremă de ţ
contra în adoptarea legi- justiţie a declarat ca ne-1

această ’

REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALĂ 
DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ I 

Şl LOCATIVĂ HUNEDOARA

lor — să mai primească 
un salariu. Şi încă neim
pozabil. -Aberant. Ar fi 
ca şi cum profesorii, de 
exemplu, ari fi salarizaţi 
pentru că sunt profesorii 
iar. pentru că merg la 
ore să-şi exercite misi
unea trebuie să li se mai

constituţionala —____ ,
absurdă pretenţie a par- \ 
lamentărilor noştri. ' l 

Oamenii însă aşteaptă ? 
de la Curtea Cohstituţio- 1 
nală — care se va în- ţ 
truni pe data de 23 ia- » 
nuarie a.c. pentru a lua > 
In • discuţie sesizarea \

|
> Anunţ a reluarea licitaţiei, care ft j 
I fost anunţată în data de 17. 01. 1995, pen- , 
j tru spaţiile cu altă destinaţie, situate la 1 
- parterul blocului 14 B — str. Libertăţii j 
I nf. 7 şi bloc 47, situat în str. Elisabeta, 
yMărgineanu, în data de 26. 01. 1995. I 

în caz de neprezentarea ofertanţilor, l 
| licitaţia se reia în dată de 2": 02. 1995. ,
i I*I . .............. ...... .......... . ■ ~I ...... .ar.III ■ II ...  >

pentru vânzarea mijloacelor fixe propuse pen- 
tru casare.

Listele cu mijloacele fixe supuse licitaţiei 
şi reiaţi suplimentare se pot obţine de la ser- 
v ic iul administrativ al sucursalei, tel, 618050, 
interior 124 sau 155, precum şi la Filiala CET 
Hunedoara, tel. 712281 si Filiala CEC Feiiwm'ni: 
teL 542962.

tn caz de nevânzare, licitaţia şe va relua in 
sediul celor trei unităţi, în zilele de 16 şU2ft 
februarie 1995, ora 10. (121

i

dea un salariu. Să nu mai Curţii Superioare de justi t 
spunem Că profesorii, dacă ţie — o decizie dreaptă, i 
tot am luat cazul lor, în caz contrar, ei îşi pun 1 
trebuie să plătească im- speranţa în primul dintre,( 
pozit şi pe meditaţii. aleşii ţării, preşedintele i 

Dar cum aleşii «aţi- Ion lliescu, eâ va mani-7 
Und hu due lipsă de idei festa aceiaşi cafci. echfr ţ 

• atunci când "este vorba libeu şi spirit de dreptate i 
despre ei şi despre viaţa şi' în această situaţie. De 1 
lor, au găsit soluţia, în- altfel, domnia sa a si 1 
locuind termenul de in- declarat că va respinge ţ

i
REGIONALA C.F.R TIMIŞOARA : |  

s DIVIZIA COMERCIALĂ — MAREA. \
deschiderea agenţiilor de trans I

1 port marfă pe calea f erată, în oraşele ţ
Timişoara, Arad, Deva, în sediul actua- :

iluiuuiu xenueniiii oe ir- ucciardi uat th resjmig'c , . lelor ̂ agenţii de voiaţ C.F.R. 
dimhizaţie eu cei de di- Legea privind indensniza- ( I invităm agenţii economici să solicite \
urna. care. cred \ dlor. tiile oarlamentanlor si ) > > , . „ _ ^ r  ̂ . «|once ./e2 de informaţie privind transportul j 

de marfă interii şi internaţional pe calea J
re- \deT
Să |

poate fi neimpozabilă-şi, chiar va cere să 
deci, o să ţină şi pentru vadă întregul sistem 
...Curtea de Conturi, venituri ale acestora. 
Oare? Şi astfel. Legea sperăm oă aşa va fi, că. 
:„diurnei de şedinţă** a şi parlamentarii* vor fi i 
fost Votată şi înaintată plătiţi efectiv după munca ţ 
Curţii Constituţionale încă lor — ea toţi -oamenii a- i 
înainte de intrarea par- cestei ţări care muncesc >

X

lamentărilor in vacanţa cinstit şi care pot acorda 
J de sărbători şi de iernă, astfel un vot dfe încre- 
j  Probabil că unii senatori dere preşedintelui Ion 
y şi deputaţi dau semne de lliescu

I
Transportul de mărfuri pe calea i 

tă este mai sigur, mai ieftin şi mai bun. J
(CEC) |

[ ROM ANI AN 

AMERICAN-

' b u n g a r ia n  

JOINT VENTURE
Cel niai mare distripuitor 

en gros din ţară de 
■ ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ 

IMPORT VEST
Vă 'oferă ;

•  baloţi nesortaţi : 350—400 kg
•  sortimente de iarnă saci de 10 kg
•  plapume şi perne din puf

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

, : a

: .•

fa m iliile  t in e r e
Printre obiectivele in 

scrise In programul Con
siliului local Câlan pentru 
anul în care am păşit de 
curând se numără şi con
struirea a două blocuri :A$ 
locuinţe. Asta în ciuda a 
ceea ce zic unii ş) aljii că 
în România totul este In- 
cremenit şi nimic nu se 
mişcă. Dl Mihai Negesc, 
primarul localităţii, ne spu
nea-: .- -

Vom construi, îa 
1995, două blocuri că- vor 
avea 68 de apartamente. 
In arest sens se vor chel
tui 210 milioane de lei. 
Documentaţia este reali* 
zaţă, dispunem de fondu- 
rile necesare. în curând 
vom organiza o licitaţie

pentru stabilirea' construc
torului.

— Deci, apartamentele 
vor fi pentru tineri. Care 
tineri anume?

— Căsătoriţii ce’ nu au 
depăşit vârsta de 30 de 
ani

Ce se va mai realiza 
în 1995 ?
’— Vom începe îmbună

tăţirea- aprovizionării' cu 
apă a oraşului. Se va rea
liza un plus de apă de 
20000 mc, se va realiza 
canal foariga şi o staţie 
epurare, se vor pozş 5 km 
de conductă pentru apă şl 
se vor reeliisa S km de re
ţea de canalizare.

TRAI AN SONDOR
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6. VARMA — NAPOLI 1 nul. - Jj

CONCURS Ut .DIN 
22 IANUARIE 1995

1. BRESCIA — LAZIO X >
Echipa lui Lucescu *  este in revenire de forma.

Dar Lazio joacă foarte bine atât acasă cât şi în de
plasare. Un egal ar fi echitabil,

2. CAGLIARI — JUVENTUS X
Juventus Torino ocupă ţn prezent primul loc în 

clasament. E greu de crezuţ că vor ceda —în depla
sare fiind — ambele puncte echipei din Cagllari. Deci, 
mai Probabil, tneci nul.

.3. LOGGIA — REGGIANA 1 
Penţfu Foggia, obţinerea unui loc mal bun în 

clasament este motivaţia forte. Ea poate obţine vic
toria în faţa unei echipe —- Reggiana care încâ nu-şi 
găseşte cadenţa;

. 4, MILAN — FIORmTINA 1, X
Amb&e formaţii doresc un rezultat favorabil. To

tuşi, avantajul terenului este de partea lui Milan. 
Deci o victorie a milanezilor sau un rezultat nul.

5. PADOVA — INTERNAZIONALE X
i Deşi în deplasare, Interaazionale va lupta pentru 

9  obţine cal puţin un punct Şi după cum 
Padova, acest lucru «stei pasibil.

6. "ARMA — NAPOLI 1

După înfrângerea suferită In etapa trecută la 
Juventus, Parma trebuie să-şi refacă prestigiul. Va 
reuşi ? Credem eă da.

T. ROMA — CREMONESE I » , ;
Roma beneficiază atât de avantajul terenului, cât 

şi de o experienţă bogată în prima ligă de fotbal a 
ţării, E greu să piardă vreun punct

8. SAMPDORIA — BABI 1, X
Gazdele contează mult pe revenirea la formă a lui 

GulUt ^ vor face totul pentru a câştiga. Este însă 
posibil şi un meci nul.

9. TORINO — GENOA 1, X
Ambele echipe vor lupta pentru a obţine măcar 

uu punct. Avantajul este însă de partea torinezilor.
10. ASCOLI — VŞRONA 1, X
Ascoii se zbate să lasă din zona retrogradării 

Verona însă este mai sigură şi doreşte mult promo
varea în prima ligă.

11. F. ANDRIA — UDINESE 1
Andria este avantajată şi de terenul propriu fi 

nu poate să-l scape victoria.
-  12. PALERMO — PESCARA 1

Sicilienii, ca gazde, vor face tot ce depinde de ei 
pentru a obţine victoria. Pescara nu va putea rezista.

13. PERU6IA — ANCONA 1, X
Perugienii au toate şansele sS Obţină cele trei 

puncte. Dar şi jucătorii Anconei pot realiza un med 
nul.



\  . VÂNZARI-
CUMPARĂRf

; ’•  Vând convenabil Opel 
tpîdett 1  ̂ eînm itî cula b >,

: Iribtof Audi 80, - eursierăi 
Tel. 621315-, (5605)

•  Vând urgent, conve-
, nabil, apartament două
i camere, dubită Barkas,
stare perfectă. Tel, 624196 

: < j : =-(5604)
9  Vând 1 apartament 3 <

. camere, cartier Dacia, bl. 
35, tel. 622914. - . (5601) ;

e Vând armă de vână
toare marcă IJ Sovietic, 
calibru 4-2, Negoiespu Ioan, 
Călan 730782 — Sîhtămăria 
de Piatră. (5550)i

•  Vând apartament două 
camere Hunedoara,. tel. 
723219, după ora 18. (5525) •

•  Vând casă cu grădină . 
Deva (peste linia ferată). 
Informaţii la tel. 611389.

(5247)'
•  Vând1 urgent . autotu

rism Tal bot Solara înma
triculat, preţ avantajos. 
Tel, 636483. ţ (SG07)

•  Vând fân, Jucernă si 
paie porumb. Tel, 612182.

- (5608)
•  Vând 2 cai Semimo-

rani, Mâns-rău, nr. 2. preţ 
’ (5614)

•  Văi t jv i, anexe c;
E ijchoă i âî:«âvxt i, 
centrală. Tel. 620327.

(5616)
•  V,"- ntrii â ă

gaz,, canal, Orăstie, tel. 
6429 1 (5617)

•  \  >■ 1 ud în-
tnajricula!:.. Tel, ' 628238.

~ (5610)
•  Vând două Opel Re

cord 19%), 1982, stare per
fectă, Haţeg, 770519; 777332.

(5619)
•  Vând casă, gaz, curte,

dependinţe, în Deva. In
formaţii la tel. 624283. în
tre orele 9—-17. (5625)

•  Vând garsonieră ultra
central Deva (deasupra Ia 
maga&nul tineretului). Tei. 
614069. (5630)

•  Cumpăr bendix, şi ca- . 
pete bară pentru - ‘Ford 
Tranzit. Tel 054/543340.

• (5507) <
•  Vând Golf .GTI, vamă

plătită, neînmatriculabil 
Tel. 622796. . (5635)

•  Vând apartament două 
camere decomandate Orăş
tie» str. PricazUlui. Relaţii 
tel. 625130. Deva. (5637)

•  Vând apartament două 
camere, tel. 622882. (5642)

•  Vând urgent casă.
grajd. - grădină, anexe 
gospodăreşti. Muntean Ioan, 
Său!eşti, nr. 100. (5643)

•  Vând urgent aparta
ment două camere, cen
tral, Deva. Tel. 613350/

o , . . -(5644) .
•  Vând fân, preţ nego

ciabil, comuna Pui str. 
Stfeiului/ fir/ 4, "familia 
Ponce (5647)
. •  V-ănd casă, Costeşti 
43. Informaţii Costesti. 43.

■ (5406)
•  Vând microbuz 'Mer

cedes, neînmatriculat, Dacia. 
1310, motor Mercedes 200 
Diesel. Tel. 723080. .(3617)

•  V -i’ • pa", un - 
camere, zonă centrală, preţ 
negociabil. Tel. 713778.

(3616)
p Vând garsonieră etaj . 

IX. bloc-A 1, confort I, 
tel. 722795. (3618)

0  Vând convenabil pa- ' 
.vilion apicol şi cumpăr 
-'•-.o. it înmat cutare 
Ford Tranzit, 1979. Tel. 
720020. (3612)

« Vând televizor color 
Telefunken, preţ convena- 

f ■, mti 1 .12339 
(3610)

0  Vând Dacia 1310, în
matricula bilă şi una ne- 
fnmatriculabilă, Germania,

motor Skoda 320 L, cup
tor microunde sigilat. Gold- 
stai Tel. 721750, 724664. ' "" 

‘ (3611)

ÎNCHIRIERI

■ « Caut- pentru închiria!
garsonieră. Deva iei.
6272-74........  (5620)

« închiriez rochii le 
mireasă şi K^wsoriţ». «Scoria 
Primăverii, nr. 19, Oj-ăştie 
(5hz L'<~ t ţ  %Ăf7)

•OFERTE  
DE SERVICII

* 5 u- - ' Vi sic n v) „
Germania, îmi ofe r servi
ri! le'. Tel. 621315. (Ş6{£)

DIVERSE

0 1 S.C. Decom Mixt Im- 
pex SRL 'Simeria anunţă 
intenţia de majorare a 
adaosului comercial până 
la 80 ia sută, începând cu 
data de 19 februarie 1995.

' - (5606)

„ PIERDERI
* P ierdut'legitim aţie,. pa 

numele Popistaşu Floren
tina O .declar nifiâ, (3407i

* Pierdut' autorizaţie zi- 
d r, m 18( - j • numi 1
’etrut 5 ir| y O d -.1 i 

nulă. ' (3615)/

SCHIMBURI
■ DE LOCUINŢE *

0  SC- mb /». soi ibră  ̂ .n . 
fort t»' apartament c(n 
fort I, plus diferenţă-, Tel. 
729417. ’ ... . <3612)

. CC MEMORĂRI

0 Sub povara ace
leiaşi sfâşietoare su* 
ferinţ uuin m că izi 
19 anuarie, se ixnpîi 
nesc 1? ic|î de la In- 
î rodii ila dispar ţie a 
mult iubitului nostru 
soţ, tată, ginere şi 
bunic

VIOREL G1URA
• Nu le  vom uită nici
odată. (5198)

0 La * 5 ani de la 
trecerea în eternitate 
a celui care a fost 

ing. NICOLAE 
BOGDAN

ni galal, • „t tnt£
( n i rtiîli r >agă 
pe Bunul ■ Durrtnezeu 
să > facă odihnă veş
nică. > (56X3)

-ţt Gu aceeaşi adâncă: 
durere şi nesfârşită 
tristeţe, - anunţ că ■ as'* 
tăzi, 19 ianuarie, se 
împlinesc 9 arii cTe la 
dispariţia prematură a 
iubitul i • fiu 

DÂN PENELUL 
Lacrimi şi 'flori ' pe 
mormântul Iui.

' ' ’ (3704)

riiciodată- ţjţimi şi ’ Luci.

* Tristă şi neuitată - 
va rămâne ziua de 19 
ianuarie când se îm
plinesc doi ani de la
crimi şi durere de la- 
plecarea în eternitate 
a celui care a fost

PASTIU DANIEL 
NÎCOLAR‘

din Geoagiu. Te plâng 
mereu mama şi sora 
ta Daniela. (5613)

- DECESE

0 în 22: ianuarie se.. înv 
plineşte un an de la grea 
* i iespârţire cit s'
nostru prieten

BONEF SLAVI 
Dumnezeu să-l odihnească

0 Familia Stăncioiu ■ 
Nipulac şl Maria a- 
nunţu cu neţărmurită 
durere stingerea din 
viaţă, marţi, .17 ia
nuarie 1995, -d fiului 
lor '

praf. dr.- NICULAE 
STĂNCIOIU,

Director al Institutului 
Inimii „Aurel Moga“ 
ţlin Cluj-Napoca.’ 1 
- înmorrnuniarea va 
a\ a loc. sâmbătă, 
ianâariey^Qfa.  ̂
satul RomoŢ"'--- Grăş- 
tie.

Anii vieţii noastre 
vor rămâne în la
crimi si durere, dra
gă Iţă.' . (605460)

• Cu inin :le frânte 
de durere, Anucuţa, 
soţie, Horia, .Tudor 
şi Oana, copii, 'anunţă 
că în ziua de 17 ia
nuarie 1995, Dumnezeu 
a vrut ca sufletul a- 
les al celui care a 
fost
, profil dr. NICULAE 

STĂNCIOIU
să se îndrepte spre 
îmţ i 5a

în mo rmâ n ta rea ' va 
avea loc sâmbătă. M 
ianuarie, ora 13, în 
satul natal Romos, 
unde va fi adus joi.. 
19 ianuarie.

Florile pe mormântul 
tău vor rămâne, me
reu proaspete pentru 

(că vor fi udate cu la
crimile noastre.

■ (605460)

0 Lacrimi, durere 
.şi regrete, pentru de- „ 
preţuitul
prof. dr. NICULAE
- STĂNCIOIU,

care a* dispărut pre
matur din mijlocul 
nostru. Uitarea nu se 
va aşterne niciodată 
peste chipul tău drag.

Mama Anuţa, sora 
NuH, cumnatele şi 
cumnaţii cu familiile. .* 

(695460)

... # Despărţirea- pre
matură de
prof. dr. NICULAE 

STĂNCIOIU, 
om de o deosebită 
probiţaţe morală şi 

profesională, laşă multă 
durere şi suferinţăr în 
inimile celor ce l-au 
iubit şi nu-1 vor_ uita 
niciodată.

Dumnezeu să-l o- 
dihngav-’ă ţn pase.

Fam. dr. Gheorghe şi 
Carr o*. R isa rl-

(605460)

iSMâi

0 Consternat de tre
cerea . premdtenŞ în 

-
lui ' .

dr.-NICULAE:
* I ,* .-U

asigur familia adânc 
îndoliată de întreaga 
mea compasiune. ’ Bu- 
nul mnezeu #J-, 
e&nduîe odihna -de ţASşi, 
*H ’ avut până acilm 
parte. -• • / Dr. . Cariei 
Stoica. (5621)

•  Colectivul de me
dici al Spitalului Mu- 
■n i d Hune ioar 
duce un ultim şi pios 
omagiu celui care a 
fost

prof. dr. NICL’I.AK 
STĂNCIOIU, 

om de o deosebită no
bleţe- sufletească şi 
eminent cardiolog.

(3619)

0 Deplângem pier
derea'prematură a 
prof. dr. lyiCULAE 

- STĂNCIOIU,
din Cluj, personalitate 

* de ■ frunte a cardiolo
giei româneşti,; şi sun- 
c  • ai. î d f I , 

greu încercată. Crilec- 
tivul secţiei Cardiolo
gie, 'Spital Deva.

(5636)

. 0 Colectivul Spiţa-- 
lului - municipal Orăştie 
deplânge stingerea pre
matură din yiaţă - a 
celui care a fost 

prof. dr. NICULAE 
STĂNCIOIU, 

eminentă personali- ■ 
ţaţe a medicinei ro 
ni .r*- ; t , îndr J r â o î 
prieten devotat al 
medicilor Spitalului 
municipal Orăştie. Sin% 
cere condoleanţe fa
miliei îndoliate. •

(5646)’

0 Directorul general 
al Regiei Autonome a 

- Huilei din Români.-», 
irig. Alexandru. Blaj,, 
îşi exprimă profunda* 
eompasîurie şi este 
alături de ' îrfdţihata 
far liiie in „ lipa ■» -, 
a dispariţiei eminentu
lui medic şi omV de 
ştiinţă

prof. dr. NICULAE 
STĂNCIOIU,

directorul Institutului 
Inimii „Aurel Moga" 
din Cluj-Napocâ. Prin 
el medicina -româ
nească'pierde urr stră
lucit- specialist şi un' 
rim 'de aleasă omenie 
Odihnească-se în pace."

(d;p .)

0 Elena şi dr. Radu 
Rădulescu, cumnaţi, 
Mircea! Rădulescu şl 
Lia Rădulescu, nepoţi, 
anunţă cu durere în- 

i-r*» din viaţă ce 
lei care a fost 
dr, LUCIA ŞUIAGA 
îţi vom păstra o veş
nică amintire. Dum
nezeu să o odihnească.

(5640)

. 0. Neaşteptată ple
care. Ajută-1. Doamne 
pe cel care a fost co-, 
îf-i-i * nostru

GHEORGHE
BACÂZU

să fie în împărăţia 
Ta;; Familia* Panai-, 
eseu. (5633)

ş Coiectivuj Disper.- 
sartdui J Deva este a- 
1 u < d oîegi 1 i C 
Iulian la greaUa în
cercare r ciriuiiă ele 
dddesul tatălui său 

■şi-î 'trânşmite pe /aeeăstS 
câle ' Sincere condo
leanţê ________ (5641)

w Familia Sndure-
râUi ^mulţumeşte tu* 
turor celor care? I-au 
cunoscut şi' condus 
;pe ultimul drum ; pe 
tei care a fost 
neguleiu ONIŢIU,
din Sibiu (fost anga
jat IRE Deva). Dum
nezeu să-l odihnească.

(s^3ir

•  Fa nibi ITx.rb-’r
, szâr < j durere

anunţă pierderea so
ţului si tatălui 

ARON HriîBva 
înmormântarea joi, 19 
ianuyşie, ora 13, la ci- 
mitirtil Popa ' §fepcă. 
Hunedoara, (5622)

# Colectivul S.G. „Lu-ka‘‘, 
farmacia Hunedoara, este 
alături de familia Lazăr 
la ■' marea durere a pierde
rii tatălui si socrului

ARON IIERBAN
(5626)

•  Suntem alături de fa
milia Lazăr la deăpărţiraa

de cel care a fost învăţă
cei

ARON HERBAN
Sincăre ' condoleanţe." ■ Fa- 
mi^a^Pienar^^_^(5623)

* Victor, ‘soţ, - şl 
rudele anunţă cu
mare durere încetarea 
din viaţă, după o grea 
suferinţă, în ziua de 
17 ianuarie 1995, la 
domiciliul din Bdul
Decebal, bloc 14, scara 1 
C, apartament 18, '
a celei care a fost 

LUCIA OLIVIA 
DOMNICA dr.

ŞUIAGA
născută Dobre, în 1913.

Corpul neînsufleţit 
este depus la Casa
Mortuară din strada 
Eminescu, iar înhuma
rea va avea loc în 19 
ianuarie 1995, ora jă, 
în cimitirul ortodox 
din strada Eminescu.

Dormi în pace su
flet nobil şi generos!

Nu te vom uita ! 
Jalnica familie. (5640)

S.C. COMINCO S.A. DEVA
Cu şediul în Deva, str. Depozitelor, 

nr. 2 A, tel. 626482, tel'fax 626381.
Angajează excavatorişti, buldozerişti, • 

sudori şi electricieni auto, vechime minimă 
5 ani. (5556)
- CONSORŢIUL LOCAL PAEM DEVA

Organizează licitaţie de selecţie de 
oferte pentru :

•  amenajarea unui spaţiu destinat
Clubului şomerilor .

•  achiziţionarea de mobilier necesar
dotării Clubului şomerilor. i

Termenii de referinţă se află la se
cretariatul DM.P.S., str. 1 Decembrie, 
nr. 12. Ofertele s& depun la acelaşi secre- ' 
tariat până în 24. 01. 1995, orar 12,00 
________________________(605557)

BANCA DE CREDIT COOPERATIST 
BANtfCOOF S.A.

Anunţa pe toţi deţinătorii de Certificate de 
Depozit cu dobândă sub formă de* câştiguri tn 
autoturisme că tragerea la sorţi trimestrială, 
'pentru CERTIFICATELE cumpărate până în 
ziua dc 30 septembrie 1994, va avea loc în ziua 
de 20 ianuarie 1905, ora 11, în oraşul DEVA»' 
la sediul sucursalei BANKCOOP HUNEDOARA
— Deva, din bdul Decebal, bl. 8.

La această tragere se vor acorda 30 auto
turisme, respectiv 5 DACIA 1310 berlină şi 25 
QLTENA 11 TR.________ ’__________(13)

LOTUS TRADE S.R.L.
Tel.: (01) 6159804. Fax : (01) 6152295 
Tel.: (054) 6,13029., Fax î (054) 613029

SOCIETATE COMERCIALA MIXTĂ
Angajează agenţi economici distribuitori 

produse import pentru judeţul Hunedoara»
Posfesori permis conducere B, prefeTabil 

autoturism.
Trimiteţi, curriculum vitae pe adresa:
Calea Plevnei, nr. 59, corp H, Bucureşti, 

sector VI, ptr. Dl. BOGDAN URECHE.

<9* .

IVDEVA

JOI, 19. 01. 1995
15,00 Videotext': preţu

rile la Bursa de Mărfuri 
Timişoara, mica publi
citate, anunţuri diverse; 
17,00 Observator —, An
tena 1; 18,00 Film artistic; 
Ultimul qtohican; 19,39 
Worldnet-’ Vacante în 
SUA. I

zi» «dltaţ'de S.C._ „ClWANTUITLIBER’* S.A. DEVA
l.C» Deva. Cod fiscal

fy*.
K̂MBI 8(199t Cont 4(572613119 B 

2116827 Deva, Str. 1» Decembrie, 3 0  |ud> Hunedoara,' 
fî /tna<€11276;6l2157;611269; 625904.Fax: 618061;
t f o n a i l ă d a ţ f e  Cumitm G:ît.-<«ea 
Minat Bode*,VirMI Cnţari, Tiberkitstrate, NtcolaeTîrcob

funtoalalor 6 poaiti ■ â»tSrH acestora. Tipanfl exeCutât ia 
S.C. „POLIDAVA” S.A. CEVA.


