
0 . PRAGA. Parlamen
tul Cehiei a aprobat A_ 
cordul de liber schimb 
dintre România şi Cehia, 
semnat ia Fraga, în oc
tombrie trecut, de primii 
illilriştri 'ai. celor două 
ţări. Nicolae Văcăroiu şi 
„Vaclav Klauş. Acest a. 
cord este menit să creeze 
noi condiţii pentru liberul 
schimb al bunurilor/ între

Cehia şi România, taxe. 
ie vamale urmează si fie 
reduse cu 26 la sută -p.n- 
tru unele produse, până 
m 1998,'câftd vor fi cwn» 
piei desfiinţate. Alte taxe 
şi tarife usraează să . fie 
reduse cu . 20 de procente 
anual şi abolite complet 
până în 2002. Ultima taxă 
vamală ce va greva un 
produs românesc dc im
port1 va fi eliminată la 
1 ianuarie 2003.

•  VARŞOVIA. Joszef 
Oleskyr Preşedintele Dietei

(camera inferflferă a ţh»f- 
lamentulul polonez), a în
ceput astăzi convorbirUe 
în vederea formării unui

• nou -guvctn, după anunţa
rea decizie], coaliţiei de 
ceatru-stahgă de la Varşo
via 'de a-1 propune ca 
succesor al actualului pre
mier.

’  •  CAIRO, Negocierile
între Israel şi Organizaţia 
pentru Eliberarea Pa
lestinei (OEP) privind a- 
legerile palestiniene au 
eşuat, a declarat, miercuri.

şeful delegaţiei palestinie
ne, Şâeb Erakat, citat de 
Franc* Fresse. „Nu , pot 
spune că am realizat ceea 
ce ne-am propus", a afir
mat şeful delegaţiei pa
lestiniene. „Din neferici
re, nu am ce să-l sptin 
preşedintelui Yasser Arafat, 
care ar putea să' ajute la 
reuşita summitului dc 
joi“, a adăugat el.
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ORĂŞTIE — DE LA CETATEA MEDIEVALĂ 
LA MUNICIPIUL DE AZI

Economia dă semne de revigorare
Dacă istoria densă şi 

foarte bogată îft eveni
mente a Orăştifi a fost 
primai factor ce .a deter- 

- minat Pa rlamentul Româ
niei să-i acorde statutul de 

: municipiu, puterea, eco
nomică a localităţii a fost, 
fără doar şi poate, al doi
lea .

încă din secolul XIII 
Orăştia este cunoscută ca' 
un centru puternic al pro
ducţiei de tip manufactu
rier, ca -localitate cu mulţi 
meşteşugari. în 1376 este 
consemnata reînnoirea sta. 
tutelor breslelor. Existau 
în. acel an 25 de branşe 
meşteşugăreşti, organizate 
în 19 bresle numite „fra- 
ternitas", ce făceau co
merţ gU ţările rdmâne, 
precum şi cu Polonia şi 
Dalmaţia. Dezvoltarea pu
ternică a activităţii manu
facturiere se explică prin 
aceea că ţăranii din zona 
Orăştiei nu erau iobagi, ci 
jeleri, ceea ce le permi
tea să lucreze şi la 
alţii. In timp, Orăştia a 
devenit foarte cunoscută 
în jur şi la mari distan
ţe, prin produsele reali
zate din piele, lemn ş.a. 
In a doua jumătate a 
secolului trecut funcţiona 
o fabrică de spirt, una 
de gips, o moară cu a- 
buri, UP atelier da săpun 
şi o fabrică de ţiglă. In 
1880, revista „Cosânzeana“ 
menţiona că in localita
te existau 115 maiştri meş
teşugari, 110 sodali şi 280 
învăţăcei..

Secole de-a rândul însă, 
Orăştia a avut o econo
mie preponderent agra-, 
ră, 4 ca şi- toată zona de 
altfel. După realizarea 
Marii Uniri din 1918, în 
Orăştie iau fiinţă uzinele 
„Astra" şi o fabrică de 
încălţăminte.

în prezent, în Orăştie e- 
xistă agenţi economici 
puternici ce au o impor
tanţă mare în .economia 
judeţului. Fosta „Astra" a 
devenit actuala S.C. „Chi
mica" S.A. Orăştie. Din 
industria* locală a crescut 
S.C. „Mecanica" S.A., din 
fosta „Vidra" actuala S.O. 
„Favior" S.A., iar din 
„Plafar", SG. ,Fares“ S.A. 
Există şi un puternic sec
tor de industrializare a 
lemnului. Economia ora
şului mai cuprinde so
cietăţile agricole ,SUIN_ 
PROD" şi „Comvior", fer
me ale Staţiunii de Cer
cetări Geoagiu ş a.

în prezent, industria o- 
raşului produce articole 
de masă plastică, oxizi de 
fier, haine de blană şi de 
piele, motocositoare, che
restea de răşinoase, aro
me, esenţe, .ceaiuri, plante

medicinale şi siropuri şu. 
Valoarea fondurilor fixe 
din industrie se ridică la 
267,754 milţârde de lei, 
iar numărul * 'de salariaţi 
la 9124. Există, la ora 
actuală, 812 agenţi eco
nomici, din care numai 34 
sunt cu capital integral-şi 
majoritar de stat, ceea ce 
relevă existenţa masivă şi 
în prezent , a meşteşugari
lor particulari. Producţia 
marfă industrială depăşeş
te valoarea de 114,175 mi
liarde Iei.

Fără doar şi poate, eco
nomia Orăştiei trece ca şi 
întreaga economie româ- 1 
neajscă prin necazurile" 
tranziţiei spre economia 
de piaţă. însă, unităţi ca 
S.C. „Chimica" S.A. func
ţionează în bune condi- 
ţiuni, nescoţând nici un 
om" în şomaj. S.G. „Fa
vior" S.A. a intrat în 
procesul de privatizare 
care a depăşit prima eta
pă. S.C. „Fares" dă sem
ne de revigorare, unita
tea de prelucrare a lem
nului, de asemenea. In- 

TRAIAN BONDOB
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% Banul nu ne scapă dc săracia min

ţii...

•  +  Si. Sfinţit Mc. (Ia- 
ralambic; Sf. Mc. 
Valentina ;

•  Onomastică; Valen
tin; >’

•  1938, în locul guver
nului O, Goga — A. 
C. Cuza, regele Ca. 
rol al Il-lea insta
lează dictatura per. 
sonală;

• S-au născut: in 1313, 
GIOVANNI BOCCA- 
CCIO, scriitor italian 
(m. 1375); în 1916, 
scriitorul HARA- 
LAMBIE ŢUGUI;

•  Soarele răsare la oră 
7,24 şi apune la 
17.37 ;

•  Au trecut 40 de zile 
din an ; au mai ră
mas 325.

Vineri, 10 februarie 
a.c., vremea va debuta 
cu temperaturi pozitive 
(6—7 grade ,C), iar spre 
amiază se Va încălzi 
simţitor, termometrele 
depăşind 13—14 grade 
C. Doar în nordul ţării 
se va înregistra o uşoa
ră scădere a tempera
turii, unde ploaia se 
va transforma, pe alo
curi, în lapoviţă şi nin
soare. Nebulozitatea se va 
înregistra şi îh vestul 
şi centrul ţării, favori
zând ploi locale.

F tIN D A M fN T A L IS M IIL U I

în ultima perioadă, ţă
rile est şi central euro
pene şi-au intensificat 
cererile de a fi admise în 
structurile Uniunii Eu
ropene şi NATO —, cele 
două organizaţii occi
dentale care au- poten
ţialul de a asigura se
curitatea întregii Euro
pe. La corul celor şase 
ţări foste comuniste — 
România, Polonia, Unga
ria, Bulgaria, Cehia ■ şi 
Slovacia — s-au adăugat 
acum şi vocile ţărilor 
baltice — Lituania, Le
tonia şi Estonia, care, 
deşi scăpate de sub ciz
ma lui Ivan, continuă să 
fie ameninţate de ma
rea „prietenă" de la Ka-

o, comisie care va elabo
ra, după îndelungi con-; 
«uitări şi analize, con_; 
diţiiîe pentru ca ţările 
în cauză să poată obţl-2 
ne admiterea în N.A.T.O. 
Când va fi posibilă e_ j! 
laborarea acestor con
diţii, numai Dumnezeu! 
ştie. Forţele ostile pri_î 
mirii au râurit, prin1 
constituirea comisiei, să ; 
amâne sine die intrarea* 
ţărilor centrale şi est! 
europene în structurile ■ 
N.A.T.O. Căci, de când; 
lumea, dacă vrei să în- * 
mormântezi o problemă, ■ 
faci 0  comisie. Ceea cej 
sporeşte îpsă îngrijora
rea este faptul că şl*

COME NT AR I I

sărit. Sub imperiul a- 
cestei permanente te
meri, ’ la o recentă reu
niune a miniştrilor de 
externe ai ţărilor balti- 

: ce, ministrul de resort 
al Estoniei, Juri Luik, de
clara : „Liderii europeni 
nu înţeleg că acum este 
timpul să acţioneze în 
privinţa lărgirii IDE. ?“. 
Şi tot el .spunea cu a- 
mărăciune: „Nu există 
mulţi politicieni în ca
drul NATO care ar dori 
să ne primească".

Mai ales acum, după ce 
au văzut de ce sunt în 
stare cei ce doresc re
facerea fostului imperiu 
sovietic Şn Ceeenia, pri
mirea ţărilor central şi 
est europene în structu
rile NATO şi U.E. de
vine un imperativ nu 
numai penţju statele în 
cauză, ci pentru întreaga 
Europă.

Cu toate acestea, în 
Occident ca şi în S.U.A. 
sunt destule forţe care 
acţionează pentru ţine
rea la distanţă a ţărilor 
foste comunii se. După 
ce şi-a dat seama că 
Parteneriatul pentru Pace 
este doar o poveste de 
adormit-copiii, adminis
traţia SUA a revenit şi a 
recunoscut necesitatea 
primirii ţărilor din cen
trul şi estul Europei în 
structurile N.A.Ţ.O. Pen
tru a studia posibilita
tea primirii s-a constituit

U.E. .a recurs tot la o corni- * 
sie care să studieze po-J 
şibilitatea admiterii ţâri_| 
lor foste comuniste ea • 
membri cu drepturi de
pline- în Uniunea. Euro
peană. Cu alte cuvinte, 
aceste ţări vor fi primi-! 
te în U.E. dar., ,1a Sfâ: 
tu Aşteaptă.

Dacă exemplul cecen 
n-a fost suficient să con_î 
vin|ă Occidentul de ne
cesitatea luării unor mă- J 
suri ferme pentru asi_j 
gurarea securităţii ţări- * 
lor oare bat la Uşa strve- î 
turilor europene (Consi. J 
liul Europei, întrunit la * 
Strasbourg, a condamnat! 
cu... mănuşi ţnterven- ‘ 
ţia Rusiei în Ceeenia, ca* 
nu cumva să se supere; 
ţarul Boris), ce se mai * 
poate âştepta ? Mai alesj 
că, în. ultimul timp, a- 
tât U. E. cât şi N.A.T.O. 
îşi îndreaptă tot mal în- \ 
grijorate privirile spre* 
sud, în zona meditera-J 
njană, unde. noua stafie, • 
ca şi comunismul, bân-; 
tuie prin ţările arabe şi* 
nu numai, lăsând în | 
urma ei zeci de cada-; 
vre, sute de răniţi, sân
ge şi nenorocire — sta
fia fundamentalisrnului j 
islamic.

Ce ne mai aşteaptă* 
oare în acest strălucit şi 1 
totodată incendiar sfâr-î 
şit de mileniu? -

GH. PA VEL
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| Vă invită în fiecare zi, între orele 12—04 J 
| dimineaţa, la salonul de bingo din Sala Spor- | 
! turilor, să câştigaţi premii de milioane. ^
|  ’ ' (605988) \
I ■ |

O PREMIERĂ LA ANI- 
NOASA. Teatrul dc
păpuşi .fitndo'1 al Cht- 
butui sindicatelor din'
Aninoasa a .prezentat zL 
lele trecute ţrt premieră 
spectacolul „Visul ursu

leţului Martineti', o pie
să; muzicală primită cu 
bucurie de copii. SublL 
niem sprijinul dat de 
sindicatul M.T.I.' de la 
mină pentru înfiinţarea 
teatrului. (S. C.).

© ÎN FOLOSUL OAS
PEŢILOR. Recent, Uni.' 
tatea de Tratarttţnt Bal* 
near pentru Agricultori

Geoagiu-Băi a fost do
tata cu două autoturis- 
me — o Dacie pentru a_ 
provizionare şi un ■ mi
crobuz —, care vin în 
sprijinul'turiştilor.

Astfel, transportul per. 
spânelor care vin la tra_ * 

*tarnent în staţiuni, de la 
halta Geoagiu, se face 
cu mijloace proprii şi In 
condiţii de confort spo 

mşţUBS S  «*r>*»|**«—

rit. De asemenea, cu 
microbuzul, U.T.B.A. or- 
ganizează excursii în ju. 

' deţ, pentru o reală destin
dere a vizitatorilor.. 
(C.P.). ;

•  OPERATIVITATE, 
CALITATE. Cererile a. 
dresate S.C. „Eurosat“ 
Haţeg, patron dl loan 
Debelea, sunt rezolvate

cu operativitate. In cel 
mult 48 de ore cei care 
doresc racordarea la 
reţeaua televiziunii prin < 
cablu au problema re
zolvată. (GII. I. N.).

O PAINE „METAL. 
EXPRES",. Pare curios 
cum o firmă' cu..i metal 
Jace pâine. Da, face. Nu 
multă. Numai cât trece. 
600—700 bucăţi pe Zi.

Dintr.o făina de, : cea 
mai bună calitate, bru
tarul Nicolae Qcoş, cu 
lucrătorii lui, scot o pâine 
bună, care se vinde în 
trei magazine din Deva 
şît la punctul de desfa
cere din strada 16 Fe
bruarie, Deva (Viile noi, 
lângă Baia Sărată). Cine 
nu ne crede să se 
convingă. (Gh. I, N.).



Un dialog util: agricultori
Graţie receptivităţii şi 

interesului deosebite ale 
primăriei şi centrului ă- 
gricol local, la Şoimuş, a 
avut loc o întâlnire în 
cadrul căreia s-a purtat 
un dialog cu multe foioa
se pentru agricultorii din 
satele comunei şi specia
liştii de la Direcţia jude
ţeană pentru agricultură şi 
alimentaţie.

După ce în prealabil s_a 
vizitat şi s-au dat ample 
explicaţii pe viu în ca
drul mihiexpoziţiei de 
tractoare şi maşini agricoa 
le ce s-a organizat lângă 
sediul primăriei, s-a discu
tat şi s-au dat răspunsuri 
ample la întrebările puse 
de localnici în legătură cu 
funcţionarea, reglajele şi 

•exploatarea eficientă a în
tregii game de utilaje a- 
gricole. Acest dialog cu 
un accentuat caracter 
practic s-a doved't a fi 
deosebit de util şi nece
sar, având în vedere fap
tul că exploatarea corectă 
şi cu randament ridicat a 
bazei materiale impune 
un piVei corespunzător de 
cunoştinţe ' profesionale, 
specifice acestui domeniu.'

In continuare, discuţii
le s-au desfăşurat la sală, 
ele vizând cele mai di
verse aspecte ale activităţii 
din agricultură, de la lu
crările solului, seminţe, 
întreţinerea culturilor, com
baterea* bolilor şf dăună
torilor, păstrarea produ
selor, acţiunile specifice 
zootehniei, cunoaşterea le
gislaţiei în vigoare pri
vind stimularea produ
cătorilor agricoli, practica
rea agroturismului ş;a.
_ Exprimându-şi părerea 

despre astfel de iniţiative 
(de a organiza instruiri 
profesionale şi discuţii în
tre agricultori şi specia
lişti), dnii ArorrPopa; Va- 
sile Popa, Savu Resigâ, 
Ilie Gheorghe, îosif Ga- 
bor, Ioan Moise, Bemus 
Popa şi alţi participanţi 
|a întâlnire au apreciat 
importanţa şi necesitatea 
permanentizării pe întreg 
timpul iernii a acestei 
forme de colaborare şi 
confruntare intre cei care 
se ocupă de producţia a_ 
gricolă, intr-un asemenea 
cadru organizat, fiecare 
având posibilitatea să-şi 
exprime punctele de ve
dere, să arate greutăţile 
ce.le întâmpină şi, îm
preună, să găsească so
luţii de ameliorare a si

tuaţiei.
Iată, câteva probleme 

dezbătute: # întrucât
Agromec-urile au fost de- 

' capitalizate şi n-au mai 
procurat utilaje noi, să 
acorde toată atenţia re
parării şi pregătirii celor 
existente, în special a 
combinelor. •  Deoarece 
calitatea arăturii asigură 
circa 30 la sută din pro
ducţia agricolă, proprie
tarii de pământ să soli
cite specialiştilor de la 
centrele agricole locale să 
verifice dacă această lu
crare corespunde. sau • nu 
cerinţelor agrotehnice. • 
Ar fi bine ca şi seminţele 
de calitate să fie parţial 
subvenţionate, scoţându-se 
în relief şi rolul loturi
lor demonstrative pentru 
verificarea soiurilor şi 
hibrizilor ce se folosesc 
in cultură, o Diminuarea 
recoltei şi infestarea cul
turilor agricole cu boli şi 
dăunători se datoreşe în 
mod deosebit nerespectâ- 
rij asolamcntelor. •  Când 
este vorba de erbicidatul 
culturilor, lucrarea se e- 
xecută cu dificultate, dacă 
terenul este parcelat mă
runt şi nu se face o or
ganizare pentru formarea 
•de tarlale compacte. •  
NUmaj prin tratamente • 
fitosanitare, efectuate ia 
i. p ş cc ec nciush in 

livezi, se poate face com
baterea eficientă a bolilor 
şi dăunătorilor. •  Evitarea 
pierderilor din producţia 
de cartofi, sfeclă furaje
ră şi de cereale depinde 
hotărâtor de modul de 
depozitare şi de păstrare a 
recoltei. # Eficienţă ma
ximă se obţine numai a- 
tunej când îngrăşămintele 
minerale se aplică după 
cartarea . agrochimică a 
solului. •  Ameliorarea 
raselor-, este o condiţie e- 
senţială pentru creşterea 
producţiei şi rentabilităţii 
fiecărei specii de animale. 
•  Cei ce doresc pot să-şi 
asigure producţia agricolă 
faţă de riscurile provo
cate de calamităţi, e Nu 
trebuie neglijate câtuşi 
de puţin normele de pro
tecţie a muncii şi cele de 
p.s.i. •  Printr-o bună 
colaborare între . pri
mărie, centrul agricol, 
organele judeţene de spe
cialitate şi producătorii 
agricoli, se găsesc soluţii 
la toate problemele pro
ducţiei agricole.

NICOLAE TlRCOB
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IDEI GENERAŢII DE VETERANI

IOAN ROŞCA, 
veteran din războiul 

de independenţă.

• Cu pioşenie, dl Ioan 
D. Roşea, pensionar; din 
Deva, păstrează amintiri 
cu o încărcătură sufle
tească aparte. Sunt do
cumente care atestă că 
atât bunicul, cât şi tatăl, 
apoi dânsul, au pârtiei, 
pat la cele trei mari răz. 
boaie purtate şi de b&rba. 
ţii acestui neam. Este 
mândru mai ales de „Li. 
vretul de recunoaştere" 
cu nr. 1943/1309, emis de 
Societatea Veteranilor 
Grade Inferioare „Smăr- 
dan“, fondată la Craio. 
va, în 1908. Acesta men. 
ţîonează că „plugarul 
Moşea Ioan", din comuna 
Cioroiu, plasa F ălcoiu, 
judeţul Romanaţi, „a fă. 
cut campania din 1877 — 
1878 în Reg. 3 Dorobanţi". 
F otografia docummtului 
poqgtă autograful careţi 
precizează participarea 
(de către căpitanul care a 
comandat batalionul din 
care a făcut parte).

In primul război mon
dial a fost rândul, să 
pună mâna pe armă, lui 
Dumitru Roşea, fiul ve- 
teranului din războiul de 
independenţă şi tatăl pen
sionarului de azi, care 
conservă cu sfinţenie fo
tografiile. A luptat în 
cadrul regimentului 14 ar. 
tilerie Slatina la Mără. 
şeşti. ^

Dar cea mai substan. , 
ţială participare a inre. 
gistrat.o familia Roşea

DUMITRU ROŞCA,
1‘ veteran din prinţul 
' răzbqi mondial.

îq cel de.al doilea răzb i 
mondial. Dintre cei i  
copii (o fată şi 7 feciori), 
5 biie au faci - r s 
Din fericire s-au întors 
toţi teferi de pe front. 
Chiar părinţii au fost 
plăcut surprinşi, căci în 
aşteptarea 'fiilor se gări. 
dea*t „hal să scape unul,

La războiul 
de independenţă 

din 1877 şi Ia cele 
două conflagraţii 

mondiale 
,; au participat 
şi trei generaţii 

ale familiei Roşea

doi, trei, dar nu pot ' 
scăpa toţi”. Dar au scă. 
pat. „IVjci n-am fost toţi 
Ut un loc”, îşi aminteşte' 
dl Ioan D. Roşea. De a. 
ceea cea mai emoţionantă 
amintire din timpul ani. 
lor de război (1942 —
190), când a fost atât pe 
frontul din est, cât şi pe 
cel din vest, este întâl
nirea întâmplătoare cu 
unul din fraţi. S-a în. 
tâmplat pe Tisa, pe un 
pod plutitor. S.au bucurai 
mult, doar pentru un 
moment însă, căci trebuia 
să-şi vadă fiecare de o. 
bligaţiile lui militare.

Amintirile veteranului

IOAN D. ROŞCA, 
veteran din cel de.al 
doilea război mondial.

de azi sunt multe. E 
greu să le aleagă pe cele 
mai relevante. Cu tim
pul, nume şi date s-au 
uitat, unele amintiri s-au 
, omi * s fapti le 
deosebite nu se pot şter
ge din memorie. Ca de 
pildă moartea colonelu
lui Pani tonescu, . co. 
manăantul regimentului 
19 infanterie, intr-un a. 
tac neaşteptat din partea 
nemţilor, la llanska Bis. 
trica. Sau episodul în 
care, la o lizieră de pă
dure, aflaţi la 300 de m 
de un cuib de mitralie, 
ră nemţesc, cel mai bun 

. cfhitor şi omologul său 

. german .s-au împuşcat 
simultan unul pe altul.

- Tot despre anii de răz
boi stau mărturie şi cele 
două medalii — una ro. 

' mânească şi una sovie
tică — primite de dl Ioan 
D. Roşea. Toate docu
mentele, de care pose
sorul lor este pe. bună 
dreptate mândru, arată 
că bărbaţii din Samilia 

, Roşea şi-au făcut eu pri
sosinţă datoria faţă de 
ţară. Începând cu buni
cul Ioan, plugar şi soldat, 
continuând, cu tatăl < Du. 
mitru şi încheind cu ne. 
poţii, intre care şi ser. 
geniul Ioan. de ’O ani 
pensionar. Este o tra. 
diţie onorantă cu care nu 
se pot lăuda multe fa.
jwş'îff

VIORICA ROMAN
'. V

E conom ia  dă se m n e  de revigorare
(Urmare-din pag. 1)

tr-o f situaţie mai grea 
se află S.C. „Mecanica" 
S.A. ce şi-a restrâns mult 
activitatea. îh această e- 
tapă se întreprind măsuri

pentru restructurarea u- 
nităţii dotată cu maşini 
şi utilaje modeme. Ast
fel, reorientarea produc
ţiei spre ceea ce solicită 
piaţa este posibilă.

Am încercat în rândurile

de faţă să argumentăm 
că şi economia Orăştiei 
este unul din factorii ce 
au determinat acordarea 

■“titlului de municipiu. Şi 
nu credem că am greşit 
susţinând aşa cc\‘a.

VINERI,
10 FEBRUARIE

6,30 Ştiri e  Seriale •  
Desene animate; 10,65
Kojak (s); 11,00 Frumos
şi bogat (s); 11,30 Vre.
mea dorinţei (s); 13,30
Springfield Story (s); 
1445 California Clan (s); 
15,10 Pasiunea ei e cri
ma (s.p.); 17,00 flans
Meiser talkshow; 18,00 
Jeopardy I (cs); 18,30 în
tre noi (s); 19,00̂  Frur oş 
şi bogat (s); 20*10 Ex
ploziv (magazin); 20,40 
Vremuri buhe, vremuri 
rele; 21,15 Film •  A-
dâncurile pădurii (SUA, 
1993); 23/00. Film SF •  
Terminator TI (SUA, ' 
1991), cu A. Sehwarze- 
negger

VINERI,
10 FEBRUARIE

10,00 Show-ul lui M. 
Costanzo (r); 12,45 Fo
rum (mag.); 14,00 TG5
— ştiri; 14,25 Cotidie
ne ; 14,40 Beautiful (s); 
15,05 Complot în fami
lie (show); 1640 Agen
ţia matrimonială (mag.);
17.00 Desene animate;
18.00 Supcr-samuraiu! (s);
19,00' O.K., preţul e co
rect (cs); (2O,00 Roata no
rocului (cs); 21,00 TG5
— ştiri; 21,25 Circ -lă
zvonul (show); 21,40 
Superpaperissiina (show); 
23,30 Target (mag.); 0,15 
Show-ul iui M. Costanzo; 
240 Cotidiene (r); 2,45
Circulă Zvonul

VINERI,
10 FEBRUARIE

6,30 Brunch TV-1 (ma
gazin TV); 10,15 Veci
nii (s): „Fericirea”; 10,45 
Brunch TV2 (magazin 
TV); 13,00 Loving (s); 
13,25 Soarele Californiei 
(s); 14,25 Falcon Crest
(S); 15,25 „Whîte Fang”
(s,a.); 1645 MacGyver (s. 
a.); 18,00 Să riscăm! (cs); 
19,00 Totul sau nimic 
(cs); 20,00 Ştiri. Meteo. 
Sport ; 20,30 Roata no
rocului (cs); 21,15 A.
proape un înger (co., 
SUA, 1990)5 23.10 Basic 
instinct ţer, thrUler, SUA 
1992);, 1,40 Bolţroui sim
ţurilor (f.e.r, Italia, 4991); 
3,10 MaeGyveo (i,a./r); 
4,05 Reluări.

N B C EUROSPORT
VINERI,

10 FEBRUARIE

6,30 Ştirile nopţii, cu 
Tom Brokaw; 7,00 Ştiri 
ITN; 7,30 Afaceri Ia zi. 
Ştiri ; 9,30 Poveştile zilei 
(magazin); 11,00 Roata 
banilor (rep.) — piaţa 
europeană ; 14,00 Azi — 
reportaje; 15,30 Roata
banilor (rep.); 19,00 Azi
—- reportaje; 20,00 Ştiri;* 
20,30 Roţi fierbinţi; 21,30 
Dateline; 2340 Ştiri;
2340 Show-ul serii, cu 
Jay. Leno; - 0 4 0  Real 
Pemoaal, cu Bob Ber- 
kowitz; 1,00 Buletin fi
nanciar internaţional; 
2,00 Timp egal — Show 
poliţie; 3 4 0  Destinaţii de , , 
vacanţă; 4,00 Riverp în 
direct •

VINERI,
10 FEBRUARIE

9,30 Eurofun •  Maga
zinul sporturilor distrac
tive ; 10,00 Ski « C.M. — 
Sierra Nevada. Slalom 
uriaş masculin (d); 12,00 
Atletism •  Concursul 
IAAF de Ia Madrid (se- 
lecţiuni); 13,30 Ski n 
Campionatele Mondiale 
de la Sierra Nevada. 
Slalom- uriaş masculin ; 
15,00 Golf •  Turespana 
Open de Ia Gran Cana- 
ria — turul 2 (d); 17,30
Tenis •  Turneul ATP 

Dotat. Sferturi de fi- 
nală (d); 2140 Buletin 
de ştiri 1; 22,00 Maga
zinul. internaţional al 
spoturilor cu motor

VINERI,
10 FEBBU ARIB

TVR 1
ÎJB9 TVM •  Tele- 

mattnal; 8,30 La pri
ma oră; 9,15 Serial 
(r) •  Santa Barbara; 
10,00 Actualităţi; 10,05 
Videocaseta muzicală; 
10,20 Desene animate; 
11,50 MTV •  Greatest 
Hits; 1-240 Film se
rial (r) e  Aur şi no
roi; 14,00 Actualităţi; 
14,10 TVR Iaşi •  Est 
Meridian; 1445 TVR 
Cluj-N. e Panoramic;
15.45 Tradiţii; 16,15 
Actualităţi; 16,25 A. 
genda consumatorului;
16.45 Lege şi fărăde
lege ; 17,00 Emisiune
în limba germană; 
18,00. Pro Patria; 19,00 
Serial •  Casa Eliott 
(ep. 21); 20,00 Actua
lităţi ; e Sport; 20,45 
Tezaur folcloric •  
Seară bănăţeană; 2140 
Film •  „Femeia care 
a păcătuit” (SUA,

„ 1991); 23,10 Viaţa par
lamentară; 23,40 Ac
tualităţi; 0,25 MTV

TVR 2
7,00 La prima oră* 

Ştiri ş  Desene anima, 
te; 9,15 Ora de muzi
că; 11,30 Desţme a- 
nimate; 12,00 Sfanpo. 
zion (r); 12,45 Ecra
nul (r); 13,40 e.M. de 
ski alpin. Transmisiu
ne directă de la Sierra 
Nevada (Spania); tf,00 
Arena e  Magazin spor
tiv ; 16,00 Desene a-
nimate; 16,30 Serial
s  Fiicele doctortdui; 
18,05 Serial •  Aug şi 
noroi (ep. 11); 19,00
Concertul Corului şi 
Orchestrei Naţionale 
Radio; 21,00 TVM •  
Meşter; 2146 Rit
muri muzicale; 22,00 
TV 5 Europe; 22,3» Mu
zica e viaţa mea; 
23,30 Filnf artistic.

m

9,00 Desene anima
te (r); 940 Serial •
„Echipa de şoc” (r); 
10,20 Serial •  „Vegas" 
(r); 11,10 Mitică; 11,15 
Chestiunea zilei (r); 
12,15 Cutia muzicală 
(r); 18,00 Desene a_ 
nimate; 18,30 Mm 
documentar • „Guver
narea pe înţelesul tu
turor”; 19,00 Repor
ter TELE 7 âbc; 19,45 
Clip Viva ; 20,00 Se
rial •  „Femeia fan
tastică" — ep. 8; 2040 
Clip Viva ; 21,00 Tele
jurnal (emisiunea de 
ştiri TELE 7 abc, din 
9 februarie); 21,30 Se
rial •  „Kung Fu” — 
ep. 10.

9,00 Teletext; 10,00 
Observator •  Antena 
1 ; 11,00 Alternative. 
„Metafizica in viziu
nea ELTA” (r); i i ,an 
Film •  Momentul a- 
devărului (r); 1540
Teletext •  Preţurile la 
Bursa de Mărfuri Ti_ 
mişoara; 17,00 Obser
vator •  Antena 1; 
18,90 Focus •  Ştiri 
din actualitatea fe
cală; 18,15 Week_end 
magazin ; 19,30 Film



ÎNTÂLNIRE POŞTAŞI-ZIARIŞTI J
-Marţi, la amiază, Ia 

sediul redacţiei noastre a 
avut loc o întâlnire — 
dialog intre poştaşii şi 
dirigintii oficiilor poşta? 
le din judeţ, care au fost 
premiaţi în cadrul con. 
cursului organizat în tri
mestrul IV 1994 şi an* 
gajaţi ai ziarului „Cu

vântul liber".
Conducerea redacţiei 

le-a mulţumit prietenilor 
din domeniul difuzării 
presei pentru consecven
ţa cu care se ocupă de 
pătrunderea in casele 
oamenilor a- cotidianului 
nostru, le-a înmânat pre
miile în bani obţinute la

finele concursului a- 
mintit, apoi ziariştii şi 
poştaşii s_au întreţinut 
într-un dialog interesant 
şi fructuos despre mi
siunile fiecăruia, despre 
posibilităţile şi necesita, 
tea de îmbunătăţire a 
muncii In domeniile lor 
de activitate.

Aspect de la‘ festivitatea^ prenviere a lucrătorilordin poştă.
Foto PA VEL LAZA

A  P  
CĂTRE TOŢI PENSIONARII

Suntem 3,5—4 milioane de pensionari, reprezentând 
unul 'din segmentele cele mai mari din populaţia ţării. 
Toţi aceştia sunt şi votanţii la orice fel de consultări 
populare '(alegeri, referende etc). ■ Aplicând principiul 
„Unirea face puterea", suntem aşa de numeroşi încât 
putem media şi impune activitatea parlamentului şi e- 
xeeutivului în orice acţiune ar întreprinde

Suntejn cei care am contribuit hotărâtor la crea
rea avuţjei naţionale existente actuale. Cu toate aces
tea suntem cei mai oropsiţi de la revoluţie încoace. 
Executivul, chiar prin afirmaţiile primului ministru, 
nu mai dă nimic pe noi, considerându-ne nişte para
ziţi ai societăţii, fiind ţinuţi în spate de 1,7—1,8 sala
riaţi de astăzi, uitându.se că la timpul nostru am con
tribuit la crearea fondurilbr necesare acordării de pen
sii, în perioada vârstei a treia.

Lipsurile în care ne zbatem sunt mari, nemaipu- 
tându-ne permite nici o satisfacţie, în afara strictului 
necesar pentru a nu muri de foame. îmbunătăţirea si
tuaţiei noastre depinde în cea mai mare parte de ati
tudinea noastră, a tuturor şi a fiecăruia dintre noi. Noi. 
nu facem manifestaţii zgomotoase, noi dorim un dialog 
real, să fim ascultaţi şi respectaţi. ' *

Noi vrem următoarele :
1. Reînfiinţarea „Casei Autonome a Pensiilor"; 2. 

Autonomia ei totală faţă de ‘executiv; 3. Retroceda
rea tuturor bunurilor mobile şi imobile confiscate de

! J f O _ T Â

I MUZEUL
\ j îyBRîERlTULUI —
\ j IN PERICOL !
ţ I Credem că ̂  momen

tul ca^factorii responsa
bili să intervină până 
nu va fi prea târziu 
pentru o instituţie dc 
cultură cum este Mu
zeul mineritului din Pe
troşani, aproape unic 
în ţară. Pentru muzeu, 
anii s-au adunat, iar 
timpul* s-a scurs im
placabil, degradându-i 

| acoperişul. Acum, în 
; clădire, apa se scurge 
i în yoie — de la ploa. 
J ie, de la zăpadă, de 

unde se poate. Din pă- 
I cate, în clădire se a- 
! flă valori care atestă 
| evoluţia tehnicii în mi_
* nerit. .Credem că Mi- 
| njsterul Culturii nu 
. poate să lase ca o insti- 
I . tuţie a sa să se distru- 
. gă. Iar dacă se înţele- 
I ge că este un unicat,
* nici atât! -

i !
\ I

I

I

Poate că nu am fi dat 
amploare celor expuse în 
scrisoarea ?dlui Vasile 

. Şindea, din Dobra, dar in. 
ea este vorba despre un 
conflict de interese, activ 
sau latent, posibil în mai 
multe sate . hunedorene 
ale căror teritorii sunt 
străbătute de râuri.

Potrivit legislaţiei în 
vigoare (Legea 18/1991), 
proprietatea, deci implicit 
folosinţa asupra pămân
tului de .pe malurile râu
rilor şi pâraielor este a 
celor ale căror proprie
tăţi funciare continuă până 
la limita apei. Pentru a- 
ceste proprietăţi sunt stipu
late în lege o serie de o* 
bligaţii la care nu ne vom 
referi* acum.

Inundaţiile catastrofale 
din anii 1970 şi 1975 au 
obligat administraţiile ju
deţene şi locale să ia 
măsuri de îndiguire a albi
ilor râurilor, cel puţin pe 
parcursul cât acestea stră
bat teritoriile localităţilor. 
Evident, nimeni nu a în
trebat atunci al cui este 
pământul pe care se con
struieşte digul, pentru că, 
se ştie, proprietar asu
pra pământului era în ex
clusivitate statul rOfnân. 
Ceilalţi — CAP-uri, alte 
organizaţii cooperatiste, în
treprinderi sau cetăţeni — 
îl aveau' doar în folosinţă.

Ce sesizează ziarului dl 
Vasile Sindea, din Dobra? 
Că pe teritoriul satului 
respectiv, digul este folo
sit In exclusivitate de 
familia lui Toma Bulbuc, 
care paşte pe el vitele şi 
în plus distruge recoltele 
celor ce au proprietăţi 
până la talpa digului.

Pentru lămurirea unor 
asemenea situaţii, ne-am

asupra vegetaţiei de pe 
eţe la licitaţie. La aceasta 
pot "participa atât cetăţenii 
ale căror pământuri se 
învecinează cu digul, dar 
şi alţi cetăţenL Câştigă 
licitaţia cine oferă mai 
mult. Pentru digul de la 
Mureş, pe partea satului 
Dobra, nu avem încheiate 
contracte de acest fel. Deci 
nici eu vreun domn eu

PORNIND DE LA O SCRISOARE

PE A P U C A TE
adresat dlui ing. Voicu 
Poenariu, directorul Sis
temului de gospodărire a 
apelor Deva.

„Prin prevederile Legii 
18/1991, ne spune dl di
rector, proprietatea asupra 
digurilor, indiferent de 
soluţia lor de construcţie, 
ea şi asupra terenurilor 
pe care ele sunt amplasate, 
aparţine Regiei Apelor 
Române şi sunt date în 
administrarea noastră; atât 
digurile, cât şi zona din
tre ele şl albia minoră a 
râurilor îndiguite. Pentru 
ca să asigurăm o bună 
îatreţinere a digurilor, noi 
scoatem anual folosinţa

numele citat în scrisoare".
Ne-am adresat şi la 

Primăria comunei Dobra, 
privind existenţa sau 
inexistenţa vreunei înţele
geri locale cu familia 
Bulbuc, în privinţa folo
sinţei .digului.

,,Nu avem asemenea în
ţelegeri locale — ne-a 
răspuns dl primar Da- 
mian Terteci. Contractele 
se încheie de către Siste
mul de gospodărire a ape
lor, care este proprieta
rul digurilor. Ştiu că e- 
xistă conflicte între ce
tăţeni ai satului Dobra şi 
această familie, care este 
venită aici din altă zo-

Avem deci de a face, cu 
un abuz, de vreme ce nu 
există nici un contract 
cu proprietarii de drept ai 
digului şi nici, vreo înţe
legere locală care oricum 
nu s_ar putea încheia de
cât prin proprietarul le
gal.

Ce obligaţii dă legea 
celor ce au licitat folo
sirea acestor diguri ? Co- 
sirea de cel puţin două 
ori pe an a ierbii de pe 
coronament şi faluzuri, in
diferent de calitatea a- 
cesteia; interdicţia tota
lă de a organiza păşunat 
de orice fel pe digr această 
activitate punând In 
pericol integritatea digu
lui. Interdicţia de circula
ţie şi de a face plantaţii 
de Orice fel, participarea 
la acţiunile de apărare a 
digului în caz de viituri 
mari sau alte pericole.

Cine gă vegheze la res
pectarea acestor obligaţii, 
a dreptului de proprietate 
sau de folosinţă ? Este 
clar. Organele administra
ţiei locale, proprietarul şi 
poliţia locală, in cola
borare cu cel ce a ■ licitat 
folosinţa. Pentru că acolo 
unde legea este înlocuită 
cu forţa sau bunul plac, 
tot torţa trebuie să fie 
aceea care ren-rit legea 
in drept1!-i
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S.C. BIALCO S.R.L.
D E V A

VINDE: £N GlOSf
O Bere Timişoara (nepasteurizată)
© Bere Timişoara Pils Premium 
© Bere Hopfen
© Vodcă Monopol '
© Rom Caravela î
© Lichioruri 
© Vinuri diverse

Str. M. Eminescu, nr. 76. Tel. 625561.
(5993)

j DIRECŢIA SANITARĂ A JUDEŢULUI

DIN JUDEŢUL HUNEDOARA
statui comunist şi menţinute In prezent de executivul 
şi legislativul PDSR-ist; 4. Reactualizarea pensiilor
conform contribuţiilor avute în perioada de activitate.

Pentru aceasta, în judeţul Hunedoara am format un 
comitet de iniţiativă care să-i mobilizeze pe toţi pen
sionarii din judeţ, să vină şi să susţină dezideratele 
mai sus menţionate. Dacă numărul adeziunilor din ju
deţul nostru ma fh suficient stimulativ pentru noi, vom 
pune baza unei asociaţii sau chiar a ţinui partid, aşa 
cum se va hotărî la prima adunare de constituire. O- 
dată Stabilită forma, ne vom adtesa tuturor judeţelor, 
pentru a forma comitete de iniţiativă similare şi vom 
trece la formarea unei mişcări, de care va trebui să 
se ţină cont

Dorim să ne contactaţi pe cât posibil,' pe locali
tăţi, în vederea economisirii cheltuielilor de început, 
cu adeziuni însoţite de tabele ce vor cuprinde nume
le, adresa, telefonul, buletinul de identitate, noi'urmând 
a vă confirma primirea acestor adeziuni şi pasul urmă
tor ce_l vom face. Ne puteţi contacta la adresele: 
î>TAICU ALEXANDRU — Deva, str. Horea, nr. 16, ap. ■ 
15; BIJU VICTOR — Deva, bdul N. Bălcescu, nr.' 
10, bl. 15 ap. 13; MAGER IOAN — Deva, str. Liber
tăţii, nr. 1, bl. F, ap. 8, tel. 611908 ; MORARU ALE
XANDRU — Deva, str .Kogălniceanu, bl. 56, ap. 38, tel. 
617647; CIUTA ALEXANDRU — Deva, bdul Decebal, 
bl. 36, etaj 2, ap. 44, telefon 616459.

HUNEDOARA
Organizează

în data de 23. II. 1995, peni ru octt- 
parea postului de

•  Contabil şef la Centrul de Sănăta
te Ma.

Relaţii şi înscrierile la Direcţia Şanir 
ţară, până în data de 22. II. 1995. (44) l

CONSILIUL LOCAL 
AL ORAŞULUI ORĂŞTIE 

O r g a n i z  e a z ’ă

pentru concesionarea Unui teren, ’ în  
suprafaţă de 40,5 mp, situat în strada 
Mureşului, lângă blocul nr. 6, pentru rea
lizarea unui spaţiu comercial pe parţer,
potrivit documentaţiei de urbanism, apro
bată în baza Legii nr. 5011991.

— Preţul de pornire a Ucitatiei este 
de 2 500 lei/mp/an;

— Taxa de participare la licitaţie este 
de 30 000 lei ;

—- Garanţia de participare la licita
ţie este de 101 250 le i;

— Perioada concesionării este de 15 
ani.

Cei interesaţi pot procura documen
taţia de la sediul Consiliului local al oră- 
şului Orăştie, biroul urbanism, telefon 
64 10 19, până la data de 27 februarie 
1995, ora 15. ,

Licitaţia va avea loc in ziua de mier
curi, 1 martie a.c., ora 10, la sediul 
Consiliului local al oraşului Orăştie. (46) I

CONSILIUL LOCAL ILIA 
Scoate la

în vederea concesionării în scop pro
ductiv .localul şi terenul fostei Şcoli de, 
şoieri din Ilia, str. Libertăţii, în ziua dê  
11 martie 1995, ora 12.

Informaţii la Consiliul local fila.
(45)

Ziar editat de S.C. „CUVÂNTUL OBER'’ S A. DEVA 
J/2G/618/1991 Cont 4072613110 B.C. Deva. Cod fiscal 
2116827 Deva, Str. 1 Decembrie, 35 jud. Hunedoara, 
Telefoane:611275; 612157; 611269; 625904 Fax 618061. 
Consiliul de administraţie: Dumitru Gheonea - preşedinte, 
Minei Bodeâ, Virgil Crişen, Tiberiu Istrate, Niccis,. Tîrcob 
- administratori întreaga răspundere pentru conţinutul 
articolelor o poartă autorii acestora. Tiparul executat ta 
S.C. „POLIOAVA" S.A. OEVA.
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•  Vând casă cu anexe 

şi grăclină, Boz, nr, 22. 
Informaţii nr. 144. •

(5993)
•  Ocazie ! Vând Opel 

Kadett 1,3 pentru pi’se. 
Tel. 626326. 600 DM.

(605492)
• Vând Warţburg break,

an fabricaţie 1986, înma
triculat, 1800 DM. Tel. 
629577. (6216)

•  Vând garsonieră, bdul 
N. Bălcescu, bl.. 2-9 B, sca
ra B, etaj 4, ap. 37, tel. 
01/6315351, după ora 18.

- (6151)
•  Vând apartament 2

camere, confort I, etaj 2, 
bdul Bălcescu, bl. 22, tel. 
620138. (6210)

•  Vând casă, str. M. E- 
minescu, gaz, apă, ti^i 
camere, baie, bucătărie, 
pivniţă, curte, grădină, a- 
nexe, preţ convenabil. Tel. 
623824 sau 621035.

(6211)
. •  Comercianţi întreprin-, 
zători ! Livrăm biciclete 
Montain Bike, din Ungaria, 
la preţ convenabil. Co
menzi scrise (preferabil în 

-maghiară), pe adresa: 
Gulyas Intre, 5600 Be- 
kescsaba Bertothy udvar I 
ÎI em. 6 (6209)

•  Vând apartament cen
tral, trei camere, sau 
schimb cu două (conve
nabil). Telefon 621553.

(6205)
•  Vând casă cu gră

dină, zonă centrală Sime- 
ria. Informaţii — Sime
nii, str. 1 Decembrie, nr. 
?■ (6198)

•  Vând apartament 2 
. camere, poziţie- centrală,
parter, posibilităţi privati
zare, instalaţie sanitară se
parata, preţ. 13 000 000. 
Orăştie, str. Mureşului, bl. 
10, ap. 26, - parter, sc. G.

(6196)
•  Vând casă, Simeria, 

str. Biscaria, nr. 124..
• (6224)

•  Vând Audi 80, 
fabricaţie 1990, ava
riat, tel. 82 64 40, 
61 48 36.

(6134)

'  •  Vând casă, grădină,
anexe, sat Lăsău, telefon 
118*— Ilia, Băbuţă, cum
păr Opel Ascona înmatri
culat, defect.

(6215)
•  Vând teren arabil la 

şosea, în Almaşu Sec. In
formaţii la nr. 93.

(6117)
•  S.C. Viva vinda in

stabilii satelit complete 
cu antene din aluminiu, 
la preţul de 490 000 lei. 
Deva, tel. 626265, 611764.

(5933)
•  Vând urgent aparta

ment 3 camere, Hunedoa
ra, preţ negociabil. Infor
maţii telefon 629691, îrître 
orele 9—11, 16—18.

(5958)
•  V ămi AHO 243, tele-

* vizor color Grundig; com
puter Oommodore, tel. 
625149. (6218)

•  Vând apartament 2
camere, cartier Dacia, 
3 000 000 (negociabil). Tpl. 
622372. (6237)

•  Vând maşină înghe
ţată stradală. Tel. 661787.

(6205)
•  Vând urgent garaj 

demontabil din prefabri
cate Sandwich, cu două

porţi metalice, în. supra
faţă totală de 36 mp. Tel. 
61 63 89. dimineaţa.

(6197)
•  Asociaţia familială

Cosmin Cărâstău vinde 
produse de consignaţie, cu 
adaos comercial 10 la sută, 
iar la produsele alimen
tare do la 10 la sută — 100 
la sută. ' (6213)

•  Vând camionetă Bar-
cas, cu piese de rezervă şi 
camion Gaz, de 5 tone. Tel. 
724946. (6570)

•  Vând televizor color 
Grundig, cu telecomandă 
preţ 250 000. Tel. 715338.

(6571)
« Vând instalaţie sate

lit,' completă, risivăr, 250 
canale, canapea. Tele
fon 723359.

(6568)
•  Vând Skoda MB sL 

Lada 1200, tel. 717421.
(6567)

•  Vând Dacia 1310, an
fabricaţie 1993, 5 mili
oane, şi dubă Opel, 1,25, 
3 500 000, negociabil. Tel. 
714050. ' (6562)

•  Vând apartament 2 
camere, Hunedoara, str. 
Gh. Lazăr, tel. 711486.

(6574)
•  Vând două video- 

recordere Akay (noi). Tel. 
715807, orele 17—19.

(6573)
•  Vând măcelărie cu

dotările necesare. Hune
doara, telefon 715575, după 
ora 20. (6572)

•  Vând grădină (600
mp). Orăştie, Gh. Doja, 
7. Telefon 647297, orele 
13—17. (5432)

•  Vând urgent casă, 
preţ convenabil. Informa
ţii Orăştie, Vânătorilor, 
nr. 6. Telefon 647113.

(5433)
•  Vând casă nouă, 

curte, grădină, instalaţie 
gaz, Orăştie, informaţii 
telefon 642384.

(5434)
•  Vând VW Passat, ur

gent, preţ convenabil.' 
Brad, telefon 650658, ’ între 
orele 8—16. _

(92296)
•  Vând 'Peugeot 305, 

înmatriculat. Tel. 625474.
‘ (605491)

•  Vând casă (pământ). 
Săulesti, 107.

(605489)
•  Vând nutreţ; calitatea 

I. Mates Constantin —
Cristur. Tel. 671515.

(605490)

PIERDERI
•  Pierdut legitimaţie 425 

A.F.D.P. Deva, pe ’ nume
le Răşină Susana. Se de
clară nulă.

ÎNCHIRIERI
' . •  Ofer spre închiriere 

cameră mobilată, zona li
ceu auto. Tel. 626147.

•  Caut pentru închiriat 
jocuri poker şi masă bi
liard. Telefon 642790.

(5424)

•  Caut pentru în- ; 
chiriat (perioadă lun
gă) casă 3—4 camere, 
telefon, apă, gaz. Tel. 
613029, orele 16—22.

(6322).

OFERTE 
DE SERVICII

•  S.C. Melkart Bibicu
S.C.S. angajează vânzătoa
re pentru magazinul ,.Ko- 
nya“. Condiţii : garanţii, 
vechime minirrlă 3 ani, 
studii j ic  specialitate. In
formaţii tel. 626390, 616900, 
Deva. (605486)

•  Solicit post de vânză
toare la firme particulare. 
Adresa : Lăpugean Delia, 
bloc Mătase 307, Deva.

(6199)
•  S.C. El Greco Dana 

P.eisen -SRL Organizează 
excursii săptămânal în
Polonia, cu plecare în
fiecare luni, din Arad. în
scrieri şi informaţii su
plimentare în Hunedoara, 
telefon 713802.

(6557)

DIVERSE
•  Societatea comercială 

„Vinalcool“ Deva S.A. a- 
nunţă intenţia de majora
re a preţurilor la băuturi 
alcoolice, începând cu dala 
dc 10 martie 1995.

(6212)

COMEMORĂRI
•  A trecut un an de 

sfâşietoare durere de la 
despărţirea de cel care 
a fost un fiu iubitor şi 
un soţ deosebit

CODRUŢ CLEMN1C 
Ai lăsat în inimile noastre 
un pustiu imens. Aminti
rea ta ne va însoţi mereu., 

‘ Slujba de pomenire : sâm
bătă,'11 februarie, la. Bi
serica Popa Şapcă. (6576)

•  Se împlineşte un
an de lacrimi şi du-
rere de când ai ple_
cat pe drumul fără
întoarcere, dragul nos-
tru soţ, tată, socru şi 
bunic

prof. SILVIU
GOTIU

Parastasul în 11 fe-
' bruarie, ora 9,30, la

Biserica din str. Li-
bertăţii Deva, (6208)

D E C E S E

• Profund îndureraţi a- 
nunţăm dispariţia fulgeră
toare din viaţă a celui care 
a fost un bun scţ, tată, 
socru si bunic

ALMÂŞAN CORNEL 
înmormântarea vineri, 10 
februarie 1995, ora 15, 
Brad. (92297)

(
SOCIETATEA COMERCIALA 

„TRANSLOC” S. A. DEVA
cu sediul îţi Deva, str. Depozitelor, nr. 2

• Anunfă intenţia de majorare a tarifelor de 
transport marfă şi prestări servicii, în medie cu 25 
la sută.

Această majorare este impusă, de creşterea pre
ţurilor la anvelope, piese şi materiale etc.

Majorarea preţurilor se va aplica începând cu 
data de 10 martie 1995.

De asemenea, angajează :
— conducători auto pentru autotractor cu şa, cu 

semiremorcă de 20 tone şi autobasculantă de 16 tone
— electrician auto.
Anunţă Continuarea în fiecare luni, ora 10, a li

citaţiilor pentru vânzarea mijloacelor fixe scoase din 
funcţiune.

Informaţii la sediul societăţii, din str. Depozite
lor, nr. 2, sau telefon 62 36 45. (6180)

•  Cu adâncă durere, - 
familia anunţă înceta
rea din viaţă a iubi
tului tată. -sot 

PEIU
CONSTANTIN

, înmormântarea^ A— 
sâmbătă, 11. februarie. 
Deva.

Nu te vom «uita 
niciodată 1. (605494)

•Elevii clasei a VI_a 
B sunt Mături de di
riginta lor, dna Peiu 
Maria, în clipele des
părţirii de dragul ci 
soţ

PEIU
CONSTANTIN

Sincere condoleanţe.
(605494)

•  Colegii din ca
drul S.C. Rempes S.A. 
Deva sunt alături de 
dl. ing. Buşcă Mircea 
la greaua încercare 
pricinuită de pierde-* 
rea tatălui său. (6217)

•  Familiile ing. Io_ 
neseu Alexandru şi 
Floca Ion transmit 
sincere condoleanţe şi 
toată compasiunea lor 
familiei ing. Buşcă 
Mircea, greu încercată 
prin pierderea tatălui.

(6223)

•  Cu adâncă durere 
in suflet cadrele di
dactice de la Şcoala 
Generală din Călan 
anunţă încetarea din 
viaţă a colegei 

NICUHNA 
MlţfAlLA . 

profesoară de limba şi ’ 
literatura română, în 
vârstă de 52 de ani. 
Familiei îndoliate co
legii îi transmit con
doleanţe. (6225)

•  Cu nespusă durere 
şi regret elevii clasei 
a VlII-a D (Şcoala 
Generală Călan) anunţă 
trecerea în nefiinţă a 
îndrăgitei lor . profe
soare de limba româ
nă, doamna

NICULINA
MIIIÂILA

şi transmit sincere 
condoleanţe familiei 
îndoliate. Veţi ră
mâne veşnic în amin
tirea noastră ! (6225)

•  Familia îndoliată 
anunţă cu durere tre
cerea în eternitate 
după o lungă şi grea 
suferinţă a celui care 
a fost

IOAN BAD1U
Înmormântarea, azi, 
10 februarie, ora 13, 
la domiciliul din str. 
Cetăţii Deva. (6219)

CASA DE PRESA ŞI EDITURA 
„CUVÂNTUL LIBERS.A.  DEVA

A n u n ţ ă ,

j —  j
S pentru angajarea de redactori. \

\ Candidaţii care s.-au înscris la concurs ţ 
\ sunt rugaţi să se prezinte la sediul redac- \ 
( ţiei din Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, \ 
] în ziua de marţi, 21 februarie a.c., ora 10. \
s ------------------------------------------ :------------------------------------------ --— —  s
) BANC POST — S.A.
1 SUCURSALA JUD. HUNEDOARA-

\
DEVA \

| cu sediul în Deva, bdul Dccebal, bl. P, mezanin j
 ̂ Anunţă, în data de 13. II. 1995, scoaterea  ̂
t Ia licitaţie publică a. următoarelor bunuri : ţ
ij • autoutilitară „Renault trafic“ \

• combina muzicală „Intern” ţ
i •  videoplayer ţ
i • instalaţie satelit WIS1 1
\ •  bibliotecă S
| • mobilă bucătărie. J.
J Licitaţia va avea loc la sediul Judecătoriei ' 
i Deva, biroul executorilor judecătoreşti, in data < 
\ de 13.11.1995, ora 9. - V
\ In data de 16. II. 1995, anunţă scoaterea la  ̂
\ licitaţie publică a următoarelor apartamente: \ 
\ • apartament 2 camere, Deva, N. Băl- ^
\ cescu, bl. 13, ap. 13; \
I • apartament una cameră, Deva, Emi- \
\ nescu, bl. 48 B, ap. 14; \
\ • apartament una cameră, Gojdu, bl. 04, S
\ ap. 6; \
\ • apartament 2 camere, Deva, Dacia, bl. S
\ 4, ap. 16; ^
\ • apărtamenţ una cameră, Deva, Dacia. ^
\ G 1, ap. 35; \
\ • apartament doliă camere, Deva, zona \
\ Gării, bl. 43/139; \
\ • apartament 3 camere, Deva, Dacia, bl. t
ţ 24, ap. 15. ^
\ Informaţii suplimentare sc pot obţine de \ 
\ la telefoanele 612680, 618870, Banc Post — S-A.
/ Deva, şi Ia telefonul 614332, Judecătoria 
' Deva. (49)

S.C. „COBRA COM ALIMENT” S.R.L. DEVA

Prin depozitul situat în bdul Dccebal, des
chis zilnic între orele 9—17, tel. 622425, la cete 
mal avantajoase preţuri.

•  cafea boabe, vrac şi ambalată;
•  alune vrac;
•  cafea ness, diferite sortimente:
•  ţigări;
•  dulciuri;
•  paste făinoase;
•  conserve;
•  detergenţi;
•  cosmetice. (605992)
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S.C. „PĂLĂRII CRlSTlNAa S.R.L.

Deva, str. A. Vlaicu, nr 19,

Telefon 61 39 64

Angajează economist (ă) cu probleme 

de Marketing pentru Bucureşti.

Relaţii suplimentare la ssdiul socie

tăţii, zilnic între orele 9—25

I.


