
In urmă cu cîteva săp- 
tăinînî la E.M. Barza a a- 
vut Ioc un puternic con
flict de muncă. Pentru a 
afla care este situaţia în 
momentul de faţă ue-am 
adresat domnului Inginer 
loan Arsene, directorul u- 
nităţii, care ne-a răspuns 
Ia- efteva Întrebări privind 
mersul exploatării după a- 
cest eveniment 

— Domnule director, cum 
ipreciaţi starea de spirit 
lin întreprindere existentă 

după conflictul de muncă 
încheiat tn urmă cu cîteva 
săptămînl?

Colectivul s-a reaşe
zat în • matca sa de lucru. 
Acum oamenii sînt bine 
intenţionaţi. Micile neînţe
legeri încercăm să le re
zolvăm din mers. Proble

mele existente sînt date 
de blocajul econpmic fi
nanciar care duce la im
posibilitatea aprovizionării 
cu materiale la locurile de 
muncă. Unitatea nu poate
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na; ar pată cu Trime;
financiare oi 
în această I ml 
deblocarea GCT5I lUlltlua. Il!e~ 
dresarea unităţii este dată 
şi de condiţiile .de zăcă- 
mînt.

j ropus să realizăm. 
1 a fost destul 

e slat>, volumul realizări
lor situîndu-se sub cete
înregistrate în anul 1990 
începând cu luna iunie s-a
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asigura ritmic toate mate- 
dalele pentru procesul 4e 
producţie. S-au purtat dis
cuţii cu flecare formaţie 
de lucru pentru a lămuri 
situaţia existentă a între
prinderi. Unele probleme

— Care este situaţia pri
vind producţia în momen
tul de faţă ?

;— Pată de cifrele lan
sate ia începutul lunii iu
lie. s-ar putea să ne apro
piem mai mult de ceea ce

resimţit un reviriment, cău- 
tînd sa ţinem pasul pentru 
răalizatea obiectivelor pro
puse.» La zi, programul este 
realizat în proporţie 'de 
peste 00 la sută. Rezulta
tele sînt în Creştere faţă

Y a  n  i  o  3  i

a  o

de perioada trecută cu tne- 
te greutăţile în aprovizio
nare pe care le mai avem.

— Cum vedeţi rezolva
rea problemelor cu care 
se confruntă întreprinde
rea în momentul de faţă ?

— Deblocarea economică 
este problema centrală a 
activităţii noastre De ase
menea, nu există o corela
ţie între preţul produselor 
noastre şi preţui produse
lor achiziţionate. Preţuri-

. le sînţ foarte mari. ajun- 
gînd pînă de peste 10 ori, 
preţurile iniţiale, fapt ce 
ne dă mari probleme, Pro
ducţia marfă este afectată 
de liberalizarea unor ma-
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In strada Eminescu din 
Deva, într-un cartier care 
la rubrica publicitară desti- 

' nată cumpărătorilor sau 
schimburilor de locuinţă 
apare mereu însoţit , de 
menţiunea „exclus Micro 
15", un temerar a deschis 
o unitate de servicii. Stă 
la dispoziţia populaţiei din 
zonă cu servicii de vulca
nizare încălţăminte, camere 
de maşini sau bicicletă, 
tocilărie şi mici lucrări de 
mecanică fină şi alte preş-, 
taţii , după care .omul a- 
leargă uneori cîte o jumă
tate, de oraş. Temerarul se 
nunteşte Constantin Păd li
cean şi este o ,..piesă" .raţă  
in multitudinea întreprin
zătorilor particulari . auto 
rizaţi să desfăşoare diferi-
*  -* r  r  0 am* 00*0 0 *m  ,r m r j  a

te activităţi. Cum îi „mer
ge" ? Dumnealui zice că 
bine. „Dar dacă tot v-au 
adus dramurile pe la pră
vălia mea, să vă spun şi 
eu cîte ceva". 51 _

asta ducea lipsă-cartierul. 
Şi am deschis această u- 
nitate de prestări Nu duc 
lipsă de comenzi deşi îmi 
procur foarte greu mate
riale, în special adeziv. Nu

hă., Nu-i exagerat în ra
port: cu ce plătesc alţii că
rora li s-au pus la dispo
ziţie spaţii construite, cu 
dotări gata făcute ? Dar eu 
nu fac comerţ. Ed fac preş-

Slot incurajaţi cei ce produc servicii
Aici, unde ani deschî.4 

atelierul, eu am avut mai 
înainte garaj. Vînzînd ma
şina am 2 is câ e păcat să-l 
demolez, deoarece amena
jările pe care le-am făcut 
pentru ş l tje-au costat ceva 

. bani. M-am gînclil iniţial 
să deschid o cafenea. Mi-am 
dat însă senina că nu dc

am cumpărat insă declt 
adezivi de cea mai bună 
calitate. Dacă ne-ar ajuta 
cineva eu ceva şi pe noi, 
ăştia care am deschis uni
tăţi de prestări, dar nu 
ne ajută nimeni ! Plătesc 
27 000 lei chirie pentru 25 
mp dc teren pe care stă 
chioşcul; 9 lei/mp pe lu-

tări. Kilowatul îl plătesc 
cu 2,80 lei. Cum să adu
năm şi noi, ăştia din pres
tări puţin curaj, şă conti
nuăm

Domnul Pădurăap are 
întrebări legitime şi neli
niştitoare. Poţi şă-l numeri 
pe degetele de la două 
mani pe efei care ou des

chis în Deva unităţi de 
producţie sau prestări de 
servicii Pe cei cu activi
tate comercială în schimb, 
îi întîlneşti la tot pasul. 
Cei mai mulţi fae- comerţ 
de speculă cu mărfuri au
tohtone de la societăţi co
merciale cu capital de stat. 
Pentru aceştia au fast şi 
spaţii de închiriat, au fost 
şi uşi deschise, lor nu le-a 
pus nimeni crampoane.

Mai sprijiniţi, domnilor 
care dirijaţi bunul mers al 
treburilor în capitala ju
deţului, şl pe cei ca dom
nul Pădurean, ajutaţi-i să 
prindă şi ei puţină coajă 
nu numai pe comercianţi 
că încă n-am ajuns socie
tate de consum.

ION CIOCLEI

O  INVESTIŢIE NECESARA Şl UTILĂ 
ABONAMENTUL LA ZIARUL 

„CUVINTUL LIBER”
•  Cine doreşte să fie permanent şi bine informat, 

citeşte zilnic ziarul „Cuvîntul Liber”.
•  Pe lingi scrisori şi opinii ale cititorilor, pu

blicăm raiduri-anchetă, reportaje, convorbiri şi 
articole de atitudine fn care sînt abordate cele mai 
arzătoare probleme ale vieţii economico-socialc mn 
localităţile judeţului nostru. .

•  De asemenea, vă prezentăm cronici şi clasa
mente sportive, programele Televiziunii Române, 
articole pe teme de literatură şi artă, veşti actuale 
din ţară şi străinătate, precum şi anunţuri de marc 
şi. m ici publicitate. ...

O Abonamentele pentru luna septembrie, & cele 
mai accesibile preţuri cit putinţă, se fac Ia eSeiile 
poştale, factorii poştali şi difuzor» din instituţii, re
gii şi societăţi comerciale, pînă la data de 29 august 
1991, inclusiv.

Au apărut pepenii. Scumpi, scumpi, dar... sînt dulci.

Foto PAVEL LAZA

— Eu cred că absenţa măreşte dragostea.
—1 A, bineînţeles. De cînd a plecat Mitică, 

iubesc pe Costel cu fiecare zi mai mult...

m U m

#  s e c e r iş u l  în a in t e a *
«Ă . Cu toată vremea ploioasă, 
î s  comuna Băiţa s-a muncit in
tens ta secerişul griului. Ca uf* 
mare, 0  fost strînsă recolta de 
pe cele 780 ha ocupate cu aceas
tă cultură. Se lucrează la sece
rişul ovăzului pe ZOO ha. De re- 
Tharedt că recoltarea păioasclor 
se face exclusiv manual.

(P  PLOUĂ. Din tavanul ba* 
m ini cantinei-rcstaurant S, O. 
„Transilvania" S. A. D ev  a, 
cit şi în alte locuri din u- 
năate, picură mereu. ItigcniOS,

şeful de unitate, dl Dorin Belea, 
a pus cratiţa peste tot şi adună 
apa. Deşi anunţaţi de mai multe 
Ori, lucrătorii de la R.ÂG.C.h. 
stau sub... umbrela tăcerii...

•  IN FAŢA CUPTOARELOR 
ÎNCINSE. Aproximativ 100 dc 
pîihi se coc zilnic la „Cuptorul 
de Aur" din Hunedoara, unitate 
profilată pe produse de patiserie. 
Cum tot. ce-i bun se epuizează 
repede — şt cetăţenii din oraşul 
vechi preţuiesc iniţiativa respec
tivei societăţi comerciale patrol 
nOtoare — se încearcă mărirea 
capacităţii de coacere.

•  PUNCT; DE DESFACERE. 
In incinta laboratorului de cofe
tărie din Simetria s-a deschis un

punct de desfacere. rAici se pun 
zilnic la' dispoziţia consumatori
lor peste 25 sortimente do cofe* 
tărie, patiserie, răcoritoare, în
gheţată.

•  NOUTĂŢI ÎN .LIBRĂRII. 
Dintre titlurile de, cărţi apărute 
recent în librării, am ales cîte
va care ar putea să vă intereseze. 
Dacă doriţi o carte pentru tim
pul dv. liber, romanele „Gondo
la cu himere" de. Mauricc Defco- 
bra, „Comorile din Poynton" de 
Hcnry James sau ,,Extraterestrii 
printre noi" de Dan D. Farcaş 
ar putea să vă fie pe plac. Da
că vă interesează istoria, găsiţi 
volumul semnat de mareşal l. An- 
toneseu „Românii *— originea, 
trecMul, sacrificiile şti drepturile

lor”, lucrare însoţită, de hărţi ce 
urmăresc evoluţia graniţelor pă- 
'mîntului românesc.

«DUPĂ FORFOTA AUTO- 
II DEVA... îşi ordonează 
programul de servire ăl călători

lor noua uhitite privatizată des
chisă în vecinătate.. Intr-o am
bianţă plăcută. între două auto* 
buze, călătorul găseşte aici ră
coritoare, dulciuri...
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A CĂZUT Şl 

GORBACIOV i

■  PREŞEDINTELE Ml- 
HATL GORBACIOV A 
FOST ÎNLOCUIT DIN 
FUNCŢIE {din motive de 
sănătate). Conducerea 
sfatului a fost preluată 
de vicepreşedintele la- 
naev. S-a instituit starea 
de urgenţă pe întreg te
rilor iul sovietic, pe o  
durată de şase luni, în- 
cepînd cu ieri noapte, 
ora 4,00.

Decuăa este semnată 
de noţri preşedinte al 
-J.R.S.S. -  Ghenadi la- 
naev, primuf-mimWru şi 
vicepreşedintei# consi
liului Apărării. > Gorbu- 
eîov so afla la odihnă 
In Krtmeaa. S-d consti
tuit un comitet de crna, 
alcătuit din minimul a - . 
pârărtî, şeful K.G.B. şi 
prwiul-ministru.

S DOSARELE OSTA- 
ILOK. Israelul va fi 
„foarte flexibilş fn proble

ma < atecilor, după ce va 
primi informaţii conclu
dente despre ceişapte rai- 
lltari israelieni dispăruţi • 
în Liban la ultimii ani. Cu 
privire la celălalt dosar cu 
ostateci. mult mai recent, 
din Caucaz, M U d şn d  de 
Interne al VMS^h. a  de
clarat că nu va face «ici 
un compromis cu răpitorii 
armeni ai militarilor so
vietici. *

Flexibilitatea şi intransi
genţa — intre promisiuni 
şi realităţi...

•  MARINA S.U.A. MAI 
R.AMlNE IN GOLF. Mari
na americană işi va men
ţine unităţile de luptă în 
zona Golfului „cel puţin 
pînă la finele acestui an", 
a declarat amiralul Ray 
Taylor, comandantul fofţel 
expediţionare navale ame
ricane din Orientul Mijlo
ciu. Retragerea se va face 
treptat şi controlat.

g f  MORALIŞTII. In mo
mentul de faţă afacerea 
ostatecilpr. „depinde . în ex-

*idr|ţţfjf| de onestitatea 
cidem m i”. reglementa- 
rea fiind posibilă, „dacă 

Statele Unite fac dovada 
onestităţii lor ţn presiunile 
exercitate asupra Israelu
lui", a afirmat şeful miş
cării libaneze proirâniene 
„Amalul Islamic", Hussein 
Moussaoui. „Pentru elibe
rarea tuturor ostaiecilor, 
atit a celor deţinuţi' tn Li
ban, cit şl a Celor din Pa
lestina ocupată, condiţiile 
ar fi ideale", dar .„orice e- 
ziiare In repuneri fn li
bertate a prizonierilor re
ţinuţi de sionişti ar stopa 
eliberarea celor deţinuţi în 
Liban".

■  f il ie r a  a m e r ic a 
n a  PENTRU ZAGREB. 
După Florida, iată că în 
Tennese S-a descoperit altă 
tentativă de export de ar
mament din S.U.A. în 
Croaţia. Ar fi vbrba de 
20 000 de mitraliere, 600 
mbiiracbcte etc. Valoarea 
aproximativă ar fi de cir
ca 12 milioane dolari.
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terii prime. Preţurile unor 
produse sînt. practic nene
gociabile (explozibilul pro
dus de Făgăraş — acesta 
fiind singurul producător). 
Costul energiei a crescut de 
aproape 4 ori., Fiecare a- 
gent economic îşi stabileş
te preţul, de unde rezultă 
cheltuielile foarte mari 
pentru întreprinderea noas
tră.- •

— In urma unei analize 
atente a potenţialului pro
ductiv, apreciaţi că este 
necesară o restrîngere a ac
tivităţii sau, dimpotrivă, 
extinderea acesteia în sub
teran ? x * . -

— In perspectivă vom
desfăşura- unele acţiuni 
preferenţiale, unde conţi
nutul cte metal preţios este 
mai mim. Vom căuta să 
exploatăm toate ivirile de 
aur nativ. Extinderea sau 
restşfcjjjiţreâ activităţii este 
dată- d« calitatea zăcăfhîn- - 
tutui. ■ '

Problema pensionării ne 
creează mari dificultăţi. ■

S-au pensionat oameni cu 
mare randament şi expe
rienţă, fapt ce afectează 
producţia. Calificarea, lipsa 
de experienţă se cunoaşte. 
Trebuie mai multă muncă 
pentru descifrarea tainelor 
mineritului. '' > V

— Se vorbeşte, printre 
altele, de un fenomen al 
birocratismului, al unui 
număr mare de personal 
indirect productiv. Care 
este stiuaţia reală a per
sonalului indirect produc
tiv din întreprindere?

— Numărul acestora este 
în scădere. Un serviciu 
care a fost de 12 oameni 
s-a redus pînă la 5 per
soane. Personalul TESA 
de la sediul unităţii a fost 
redus cu o treime.

— Cum vedeţi rezolva
rea problemei angajaţilor 
la Decretul 33/90 ?

— Majoritatea persona
lului angajat la Decretul 
33/90 a plecat. Cei care au 
rămas s-au integrat în pro
cesul de producţie, înlo
cuind oamenii care. s-au 
pensionat. • -

Repară una şi strică alfa
In Microraionul 3 al mu

nicipiului Hunedoara se e- 
xecută importante lucrări 
gospodăreşti de c ă t r e  
I.C.S.H.—S.A. Se sapă mult. 
Toate sînt bune pînă aici, 
deoarece lucrările ce se e- 
xecută sînt absolut nece
sare.;

Par, deoarece lucrările 
înaintează cu greu, loca
tarii din Micro 3 se întrea
bă, cu îngrijorare, dacă la 
iarnă vor avea căldură. S-a 
săpat peste tot Incit abia 
poţi ieşi în stradă din 
blocuri, pe nişte punţi im
provizate. Să dea Domnul 
ca aşteptările noastre să 
se împlinească şi, anume, 
la iarnă căldura să ne dea», 
afară din casă.

Încetineala cu care se 
desfăşoară lucrările mai 
creează un neajuns. Cana
lele termice nou construi
te, acoperite de luni de 
zile, au fost umplute cu 
apă din ploile din ultimul 
timp ca şi de la luiele ţevi 
mai vechi, sparte,'devenind 
un adevărat „paradis» al 
ţînţarilor care ne terori
zează seară de seară.

Şi încă ceva; înţelegem 
că lucrarea e necesară şi

lângă Piaţa „Obor* din Hunedoara este 0 parcare. Iar în parcare — o movilă 
apreciabilă de moloz. Cine a—. construit-o ? Cine o.„ desfiinţează ?

Foto PA VEL LAZA

făcută cu chibzuinţă, dar 
ea .a antrenat şi unele dis
trugeri care nu se justifi
că în nici un fel. Doar un 
exemplu : în dimineaţa zi
lei de 2 august 1991, pe 
strada Cerbului se săpa cu 
un utilaj adecvat un şanţ 
între restaurantul „Dună
rea* şi blocul W. Cei ce 
lucrau aveau schiţele ne
cesare : pentru a cunoaşte 
traseul reţelelor electrice 
sau telefonice subterane, 
din zona săpăturilor. Cu 
toate acestea cablul care 
leagă telefoanele locuitori
lor din cartier cu centrala 
telefonică a fost distrus şi 
se pare, că pe o porţiune 
destul de mare. Şi culmea 
e că nu s-au efectuat re
medierile necesare. Cei ce 
se ocupă cu telefonia nu 
au cablu de înlocuire, 
I.C.S.H.—S.A., vinovatul în 
cauză, nu repară ce el a 
distrus. Pînă cind o să mai 
aşteptăm, domnilor? Stăm 
CU telefoanele fără ton, ca 
şi cind am avea un... mort 
în casă.

NECULAI CHIRICA
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ASTA ?"

Asemenea , întrebare 
a circulat zilele trecu
te printre cumpărătorii 
din Deva, care n-au 
găsit la ,centrul de pre
zentare al pnităţiî pro
ducătoare decît lipii 
mici, rotunde, de circa 
500 grame, dar al că
ror preţ era de... 15 

- lei. .
Aveţi dreptate, oa

meni buni : Ce pîine-i 
asta ? Am- avut ocazia 
să-i văd miezul ne- 
crescut, să-l simt gus
tul fad, ca să nu mai 
vorbim de.» preţ. Oare 
comercianţii de ce o 
acceptă de la cei care 
o coc? In definitiv^ ei 
primesc reproşurile de 
la oameni î

’<#»». -•<!«* no o® eeaoPO®

ne
Ne răspunde domnul ing. 

Vladimir Giosan, preşedin
tele Filialei Deva 3 Uniu- . 
nii Economice Române a 
întreprinzătorilor Particu
lari.

— Vă rugăm, domnule , 
preşedinte, să punctaţi pe 
scurt, pentru cititorii zia
rului „Cuvîntul Liber* De
va, cîtevâ dintre principa
lele atribuţii ale U.E.R.I.P.
— Filiala Deva.

— Ele sînt aceleaşi pen
tru toate unităţile similare 
din ţară şi se referă, în
deosebi, la : •  sprijinirea 
întreprinzătorilor particu
lari, asociaţiilor profesio
nale, altor organizaţii, so
cietăţi şi firme, ca şi per
soanelor fizice, în vederea 
trecerii la economia de 
piaţă şi privatizarea acti
vităţilor economice şi co
merciale ; «perfecţionarea 
cadrului instituţional şi 
legislativ ir» domeniul pri
vatizării ; •  dezvoltarea şi 
stimularea liberei iniţiati
ve particulare în toate do
meniile de activitate ; •
protejarea patronilor şi 
proprietarilor în faţă or
ganismelor de stat —  gu
vernamentale şi neguverna- ' 
mentale — privind intere
sele acestora în demersu
rile lor.

— Şi reuşiţi să răspun
deţi unor asemenea cerinţe 
extrem de importante şi 
de spinoase in perioada a- 
ceasta tulbure de emanci
pare şi democratizare a- 
vieţii economice şi sociale, 
la liberalizarea galopantă 
a preţurilor ? ,

— Greu, foarte greu.
— De ce, domnule pre

şedinte ? Cu ce probleme

de ulei, instalaţii de pre
parare a îngheţatei, multe 
altele.

— Şi?'! . '
— Cu spaţiile nu-i pu- 

. tem .ajuta, pentru că încă
nu există o lege clară în 
acest sens. Iar spaţiile ca
re, totuşi, pot fi atribuite, 
se dau, la licitaţie. Or, oa
menii care vin la noi vor 
să presteze, rin cea mai

C O N V O R B I  R I

vin oamenii la dumnea
voastră şi nu-i puteţi aju-. 
ta ?

— Vin cu o mie şi una 
de probleme. Cer sprijin 
pentru -asigurarea de spaţii 
şi procurarea de instalaţii, 
aparate, echipamente, ma
şini etc. — din ţară şi din 
străinătate — ce le sînt 
necesare foarte mult şi 
foarte urgent în activita
tea lor de privatizare. Şi 
aş nota cîteva : mori, bru
tării, o gamă largă de ma
şini şi unelte agricole de 
mici dimensiuni, strunguri, 
aparate de sudură, prese

mare parte, acti'vităţi de 
prodţjcţie şi servicii şi la 
licitarea spaţiilor nu se pot 
măsura cu comercianţii, de 
exemlpu.

— Dar în privinţa dotă
rilor tehnice ?

— Este aceeaşi proble
mă. Noi le mijlocim legă
tura cu furnizorii, însă 
cind aud sau văd preţuri
le, majoritatea capotează. 
Sînt- exorbitante. Iar oa
menii cinstiţi, specialişti 
pasionaţi, nu -au bani.

— De ce nu iau credite ?
— Trebuie să prezinte 

la bănci atîteâ acte şi do-

•  ■  ■

cumente drept garanţii, că 
le piere chefuL

— Patronatul Naţional 
Român nu vă ajută?
■ — Este la fel de sărac 
şi neputincios ca şi noi, iar 
guvernul nu vrea să des
chidă acreditare pentru 
tehnică şi utilaje din im
port, spunind că nu are 
valută şi pentru aşa ceva.

t - Şi, totuşi, ce facem ? 
Nu ne mai privatizăm ? Nu 
există nici o şansă ?

— Ba da, însă cu for
cepsul. Legea privatizării 
este ambiguă, nu dă crite
rii clare de acţiune, deşi 
a fost promulgată şi de 
preşedintele ţării, iar noi, 
aceste organisme judeţene, 
ne descurcăm cum putem. 
Sigur, nu cedăm lupta. Ii 
aşteptăm pe oameni. Vrem 
să-i ajutăm, oricum, atît 
cit ne stă în putinţă. Şi 
avem unele exemple po
zitive la Orăştie, la Brad. 
insistăm şi pe relaţii de 
colaborare cu unele firme 
străine, dar credibilitatea 
lor în guvernul nostru este 
extrem de scăzută. Ne-au 
spus-o clar.

— Să fim, totuşi, opti
mişti, domnule preşedinte !

—- De acord...

DUMITRU GHEONEA

Este foarte practic să ai 
tupeu. In fafa lui bunul 
simf se retrage jenat, Este 
şi comod pentru conştiin
ţă, căci lupei ştii nu par 
să fie deranjaţi de ceea ce 
cred alţii despre ei.

Poţi constata acest lucru 
dacă eşti nevoit să aştepţi 
în fafa unui cabinet me
dical. Am ales intenţiogat 
un astfel de exemplu pen
tru că mi se pare prilejul 
cel mai supărător de ma
nifestare a lipsei de res
pect pentru cei care-şî a ş
teaptă civilizat «rîndul, în 
timp ce alţii dau buzna di
rect în cabinet. Am fost

ar fi cu siguranţă puşi -la 
punct de acelaşi personal ) 
medical.

Adevărul zicalei „Obraz
nicul mănîncâ praznicul" 
ne este dat să-l probăm tot 
mai des. Uneori rămînem 
uimiţi de energia consu
mată de unii pentru a se 
vîrî în faţă, principalul lor 
merit fiind acela că se pri
cep mai bine să dea din 
coate sau să ignore părerile 
celorlalţi. Am asistai recent 
la o scenă'penibilă. Se pe
trecea într-un autocar, la. 
întoarcerea dintr-o excursie 
în străinătate. La plecare • 
unii. ocupaseră locurile din

martora unor astfel de ma
nifestări nu o dată. Cei 

} mai mulţi tupeişti pun ca- 
ţ pul în pomînf ca să no 
1 vadă pe nimeni, alţii ’ însă 
’ te sfidează pur -şi simplu. 

Iar dacă îndrăineşţi să le 
spui ceva devin furioşi. De 
pildă o doamnă în halat 
alb, pe care mi-am permis 
s-o întreb de ce introduce 
într-un cabinet de stoma
tologie infantilă, peste rînd, 
O domni şoaro (mai, curînd 
matură decît copil) a ri
postat nervoasă. "„Este o 
urgenţă ! (urgenţele nu se 
rezolvau în acel cabinet -  
n.n.). Şi-apoi, eu fac parte 
din personalul spitalului". 
Observasem şi singură a- 
cest lucru. Dar ara mai re
marcat ceva : este o prac
tică frecventă ca persona
lul medical să-şî introducă 
prietenii şi cunoscuţii peste 
rînd. Lucru supărător pen
tru cei care nu se bucură 
de un asemenea statut pri
vilegiat, care sînt cei mai 
mulţi şi care, dacă ar în
drăzni să forţeze lucrurile,

fata şi n-au mai vrut să le 
cedeze în favoarea celor
lalţi turişti (cum ar fi fost 
normal). S-a ajuns din acest 
motiv la o altercaţie în 
trei, violenţelor verbale ur- t 
mîndu-le o păruială în le* ţ 
ge, combatantul bârbot ie- 4 
şind cam zgîriat din luptă. 1 
Am aflat că aceasta era o 1 
încheiere de conturi, , cei ţ 
trei avînd ceva de împăr- 1 

ţiţ dintr-o excursie anteri- / 
oară. Căci, din păcate, nu ţ 
toţi cei care trec graniţa i 
sînt turişti autentici, unii /  
devenind în ultimii aproape J 
doi ani veritabili navetişti ţ 
în scopuri comerciale, sau l 
altfel zis „oamenii noştri / 
de afaceri" ?. )
' '  Acestea şi oiţele aseme- ţ 
nea lor sînt manifestări 1 

ce-ţi lasă un gust amar- J 
Din nefericire ele vor per- ) 
sisfa cît timp oamenii de 4 
bun simţ le vor tolera. Pen- * 
tru că tupeiştii exact pe 
lipsa de reacţie a celor
lalţi mizează.

VIORICA ROMAN

Am pornit tirziu şi greu 
în lume, dar în condiţiile 
actuale este imposibil de 
ajdhs In una din părţile 
Europei, mai ales dacă se 
va da startul din Deva, La 
noi, democraţia e mal de
mocraţie, existind oameni 
.înfometaţi”, care, dacă nu 
şi-au umplut şi Ieslea şi 
vana cu benzină, motorină 
sau ulei, în detrimentul 
mulţimii, trec neîntîrziat la 
blocarea D. N.-ului, care de 
fapt şi de drept este drum 
european.
-. Dacă respectivii au pro
cedat aşa de mai multe ori. 
pe drumurile naţionale din 
zonele staţiilor PECO De
va sau din alte localităţi, 
încercăm să credem că au* 
făcut-o din cauza „firii* 
lor. Nicidecum nu credem 

.că au.baricadat traseele de 
trafic pentru â întrerupe 
cursul normal al . mijloace
lor de transport naţional 
in tranzit, ori pentru im
port—export (toate pe ba
ze legale), nici circulaţia 
turiştilor străini şi români. 
Puteau şi trebuiau să se 
gîndească la astea şi la 
circulaţia salvărilor cu vie- . 
time sau pentru cazuri gra
ve, a maşinilor de inter
venţie ale pompierilor la 
incendii (poate chiar la 
gospodăriile lor), a maşi

nilor poliţiei la di verse, e- 
venimente grave etc.

Pentru asemenea „între
prinzători” trebuie^ în afa
ră de mila lui Dumnezeu, 
şi ceva diagnostice şi trata
mente juridice adecvate. 
Deocamdată salutăm preo
cuparea presei şi a televi
ziunii locale vizînd proble
matica grea in domeniul 
aprovizionării şi livrării 
către populaţie a produse
lor de larg consum, inclu
siv a celor de la PECO şi 
sin tem convinşi că aceste 
instituţii de largă opinie, 
împreună cu organele fi
nanciare. cele de urmărire 
penală şi ale Tjoliţiei vor 
. scoate la iveală cauzele 
faptelor şi actelor care au 
le?at ori lezează interesele 
ţării şi ale oamenilor cin
stiţi şi vor institui sau vor 
propune instituirea unor 
măsuri de eradicare şi de 
„taxare” a celor care în
calcă legile ţării şi .intere
sele tinerei noastre demo
craţii. -

Oricum, trăim cu speran
ţa că pentru BARICADA- 
TORI se pot şi trebuie gă
site soluţii de a fi DEBA- 
R1 CAD AŢI de metehnele 
lor lipsite de cuget şi sim
ţire umană.

NlCOLAE ARDELEAN-



CU CAII CE-AU AVUT ? N-O SA MAI FURE biecte de îmbrăcăminte. 
Poale se va lecui de a- 
cest nărav.\  Neavînd nici o ocupa-- Pentru 6 vreme, Mihai 

l ţie, tinerii Aurel Angheif Gentîmir din Deva nu 
l Moga din- Hărţăgani-Băi- mai are posibilitatea să 
I ţa şi Vasilc Rosoş din fure,' Ncfiind Încadrat în 
\ Spini-Turdaş au căutat 
1 să-şi găsească o pasiune 
/ comună pentru „creşterea"
1 cailor. Poate aşa se cx- 
i plică de ce ci au furat 
i doi cai din satul Ilobiţa- 
1 Sarmizegctusa. Dar în loc 
ţ să-i crească, au intenţio-

! nat să-i vîndă în tîrg. Fi
ind prinşi şi arestaţi, s-a 
constatat că cei doi mai 

ţ furaseră anterior nişte 
t căpestre şi piei do ovine.
1 Cu siguranţă că tot noca- 
1 zui de la cai Ii se trage.

S-AU ARS  ̂ '
. Am mai 'auzit că . s-au 
întîmplaf cazuri cind unii 
cetăţeni’ s-au ars cu fie
rul de călcat. De o ase
menea păţenie .n-âu scă
pat nici Peter Bambo şi 
Alfexandru Pogan, ambii 
din judeţul Mureş. Tji 
veniseră la Petroşani CU 
60 de fiare de călcat P0f\- 
trn a Ie comercializa. 
ConStatîndu-se că le fura
seră. făptaşii s-au ara a- 
marnic. ui tractorul P,|l. 
fiind cercetat a ţu n . fn 
Stare de arest

Poliţia ne 
informează

muncă, deşi are 32 de 
ani» el se ocupa cu fur
tul prin violenţă de ia 
persoane particulare, fn 
lunile martie şi iulie a.c., 
sus-numitul a deposedat 
pO trei persoâne din mo- 
nicipiu de bani şi de o-
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DREPTUL LA REPLICA

V o r b e  m in c in o a s e
In ziarul „Cuvîntul Li

ber" din data de 14 august 
1991 a apărut articolul „Oa
re nu mai este respect pen
tru vîrstnici ? Cind l-am 
citit, m-am întrebat cum 
se poate scrie aşa ceva 
despre. Un om fără să fie 
cercetat cazul în amănun
ţime. Dar acest individ a 
reuşit să oerşeaşcă prin 
vîrstă şi vorbe mincinoase 
mila conducerii acestui 
ziar, spunînd că, dacă nu 
va fi ajutat, va apela la 
foruri internaţionale.

Cine îl cunoaşte pe Spak 
Alois este lămurit, dar pen
tru cine nu-1 cunoaşte am 
să vă spun pentru ce l-am 
înjurat şi insultat, fiind 
singurul adevăr din tot ar
ticolul. De 15 ani am cum
părat casa de la fratele Iui. 
Spak Ladislau; acesta a 
fost nevoit să vîndă deoa
rece fratele său Alois " se 
certa mereu cu el, ame- 
ninţîndu-1 cu moartea. Pe

mine, în ultimii 10 ani, m-a 
purtat prin judecătorii de 
patru ori, invocînd diverse 
motive. De fiecare dată a 
pierdut procesele, inclusiv 
un recurs. Mi-a făcut dife
rite şicane din care amin
tesc doar cîţeva: mi-a tă
iat un prun de la colţul 
casei, a băgat pămînt Sn- 
tr-o fîntînă ce se află pe 
terenul cu ieşire din indi- 
viziune (în vreme ce nu e - . 
ram .acasă). De asemenea, 
mi-a tăiat curentul electric- 
şi multe altele ce nu me
rită să ooupe spaţiul zia
rului. Iar despre acea pre
tinsă doamnă, pe numele 
întreg Martin Liana, după 
ce a „mirosit" că se poate 
alege cu ceva, bătrînul fiind 
de 81 ani, îi este foarte 
devotată şi face. pe stăpî- 
na în curtea mea. Cine 
vrea să o cunoască să se 
intereseze la vecini şi co
legii de serviciu şi se va

convinge ee-i poate „gură*.
...Aşa că, dacă a văzut 

dl. Spak că nu merge pe 
cale judecătorească, îmbă- 
trînind pe băncile tribuna
lelor, apelează la ziare, fo
ruri internaţionale, Poliţie, 
procuratură. Apelează, d-Ie 
Spak, că cei din ţară s-an 
lăm urit; lămureşte-1 şl 
pe străini de ce eşti capa
bil. In legătură cu sesiza
rea Poliţiei, fac o invitaţie 
prin presă acestor organe 
să vină cind doresc. Men
ţionez că tot ce am scris 
dovedesc cu acte şi mar- 
tori.

GIIEORGHE BRAD

N.R. Am dori ca cele 
.două scrisori să constituie 
un apogeu al numeroase
lor şi gravelor injurii re
ciproce şi să se ajungă Ia' 
o Împăcare. In asemenea 
situaţii, greu se poate con-* 
stata de partea cui înclini 
balanţa adevărului. Regre
tăm că dL Spak a reuşit 
să ne inducă în. eroare, 
scrisoarea pe care ne-a 
trimis-o conţinînd doar 
parţial adevărul.

PRIETENIE ÎNTRU FĂRĂDELEGE
Tinerii Vasile lib ian  

Irimieş, Neculai Ciobotaru 
şi Glaudiu Anghel Goguţ, 
toţi din Brad, încă elevi la 
diverse şcoli din oraş, erau 
prieteni. Dar nu învăţătu
ră îi apropia, petrecerea 
plăcută şi utilă a timpului 
liber, practicarea unor pa
siuni nobile. Prietenia lor 
— cuvînt ce trebuie pus 
în ghilimele —  avea un 
alt scop şi anume acela de 
a fura. Şeful tinerei bande 
era primu} amintit mai 
sus, care planifică locui şi 
data acţiunilor. Studia te
renul din vreme, stabilea 
sarcinile fiecăruia şi - tot 
cl împărţea prada. Terenul 
pe- care acţionau ci eţ-au 
unităţile comerciale - din or 
raş, dar şi din localităţile 
din jurul Bradului. Prima 
lovitură a dat-o V.K.T. sin

gur, ia o unitate de des
facere a legumelor şi fruc
telor, unde a intrat dislo- 
cînd o placă de azbociment. 
Prada n-a fost cine ştie 
ce, dar i-a deschis apeti
tul, şi pentru ca loviturile 
să aducă maximum de pro
fit i-a atras în acţiune şi 
pe ceilalţi doi.

Vreme de 10 luni cei 
trei au săvîrşit nici mai 
mult nici mai puţin decît 
19 spargeri, numărul res- 

. pectiv fiind mai mare de
cît vîrsta fiecăruia dintre 
ei. Cum procedau ? Sim
plu, pîndeau unde este lă
sat peste noapte un geam 
întredeschis sau cu încu
ietoare şubredă şi îl „încăr 
lecau". Aşa au păţruns în 
barurile „Union”, „Intim”, 
„Expres”, In restaurantul 
„Crişul” — aici de două ori 
— şi „Minerul" din Gura-

barza, restaurantul şi co
fetăria cooperaţiei de con
sum, cantina de la Ţebea 
de unde au luat, începîrid 
de la bani, pînă la ţigări 
şi băuturi fine. Un fapt se 
cere slibliniât* aici şi anu
me acela al lipsei de gri
jă a 'şefilor unităţilor men
ţionate mai sus, a gestio
narilor de mărfuri. Cum, 
adică, pleci la ora închi
derii acasă, lăsînd un geam 
deschis sau cu încuietoare 
fragilă ? Şi încă o proble
mă iriai merită ridicată : 
Oare de ce poliţia din Brad 
— pe care o ştiam opera
tivă şi eficientă, în gene
ral — a pus aşa tîrziu mi
na pe cei trei hoţi, abia 
după 19 spargeri? Iată 
două chestiuni asupra că
rora se cere meditat.

TRAIAN BONDOR

Piaţa Deva. Merge biş niţa ? Merge ? Foto PAVEL LAZA

I »  A l

DIVIZIA B, EDIŢIA 1091-1992 SERIA I
ETAPA I (24 aug.)

F.C. OM *90 — Sportul ,3a Dec.” ------ -
Autobuzul A le - — Unirea Slobozia -  
FEPA'74 Bîrlad — Flacăra Moreni —  
Metalul Bucureşti — Unirea Focşani 
Portul Constanţa — Gloria Buzău » ■■■
Petrolul Ianca — Prog. Bucureşti s—-----
C.S. Tîrgovişte — Callatis Mangalia ——— 
Olimpia Rm, Sărat — F.C. Caracal 
Steaua Mizil — Gloria C.F.R. Galaţi --------

ETAPA A II-A (31 aug.) 
Sportul „30 Dee.“ — Ătft. Buc. 
Unirea Slobozia — FEPA *74 B. 
Flacăra Moreni — Metalul Bucureşti 
Unirea Focşani — Petrolul Ianca 
Gloria Buzău — C.S. Tîrgovişte 
Progresul Bucureşti Portul C-ţa • 
Callatis Mangalia — O. Rm. Sărat > 
F.C. Caracal: — Steaua Mizil 
Gloria C.FdEţ Galaţi — F.C. Olt *90-

ETAPA A III-A (7 sept.) 
F.C. OU ’90 — F.C. Caracal 
Autobuzul Buc. — Gloria C.FJţ. G. 
FEPA *74 Bîrlad — Sport. „30 Dec." 
Portul Constanţa — Unirea Focşani 
Petrolul Ianca — Metalul Buc. • 
C.S. Tîrgovişte — Progresul Buc. 
Olimpia Rm. Sărat — Gloria Buzău 
Steaua Mizil — Callatis Mangalia 
Unirea Slobozia — Flacăra Moreni

ETAPA A ÎV-A (14 sept.)
Metalul Bucureşti---- Portul G-ţa
Sportul „30 Dec.” — Unirea Slob. 1 
Flacăra Moreni — Petrolul Ianca 1 
Gloria Buzău — Steaua Mizil 
Unirea Focşani — C.S. Tîrgovişte ■ 
Prog. Bucureşti — Olimpia Rm. S. 
Callatis Mangalia — F.G. Olt ’90 
F.C. Caracal — Autobuzul Buc. 
Gloria C.F.R. Galaţi — FEPA ’74 B.

ETAPA A V-A (21 sept.) 
F.C, Olt *90 — Gloria Buzău 
Autobuzul Buc. —* Callatis Mangalia

FEPA '74 Bîrlad — F.C. Caracal 
Portul- Constanţa — Petrolul Ianca 
C.& Tîrgovişte — Met. Bucureşti 
Olimpia Bm, Sărat — Un. Focşani 
Steaua Mizil — Prog. Bucureşti 
Sportul ,30 Dec.” — Flacăra Moreni 
Unirea Slobozia — Gloria C.F.R. G.

ETAPA A VI-A <28 sept.) 
Metalul Bucureşti'— O. Rm. Sărat 
Petrolul Ianca —• C.S. Tîrgovişte 
Flacăra. Moreni — Portul C-ţa 
Unirea Focşani — Steaua Mizil 
Gloria Buzău — AUtob. Bucureşti 
Progresul Buc. — F.C. Olt *90 
Callatis Mangalia — FEPA *74 Br. 
F.C. Caracal — Unirea Slobozia 
Gloria C.F.R. G. — Sp. „30 Dec.”

ETAPA A VTl-A (5 aci.)

F.C. Olt '90 — Unirea Focşani 
Autobuzul Buc. — Progresul Buc. 
FEPA '71 Bîrlad — Gloria Buzău 
C.S. Tîrgovişte — Port. Constanţa 
Olimpia. Rm. S. —• Petrolul Ianca 
Steaua Mizil — Metalul Buc.
Sportu' „30 Dec.” F.C. Caracal 
Unirea* Slobozia — Callatis Mang 
Gloria C.F.R. G. — Flacăra Moreni

ETAPA A VIII-A (12 oct.)

Metalul Bucureşti — F.C. Olt *90 
Portul Constanţa — O. Rm. Sărat 
Petrolul Ianca — Steaua Mizil 
Flacăra Moreni — C.S. Tîrgovişte 
Unirea Focşani — Aufob. Buc. 
Gloria Buzău — Unirea Slobozia 
Prog, Bucureşti — FEPA ’74 B. 
Callatis Mang. — Sportul „30 Doc." 
F.G. Caracal — Gloria C.F.R. Galaţi

ETAPA A IX-A (19 oct.) 
F.G. Olt '90 — Petrolul Ianca 
Autobuzul Buc. — Metalul Buc. 
Olimpia Bm, Sărat — C.S» Tîrg.

FEPA ’74 Bîrlad—  Unirea Focşani 
Steaua Mizil — Portul Constanţa 
Sportul ,30 Dec.” — Gloria Buzău 
Unirea Slobozia — Prog» Bucureşti ' 
F.C. Caracal — Flacăra Moreni 
Gloria C.F.R. Galaţi — Callatis Mg.

ETAPA A X-A <23 oct.) 
Metalul Bucureşti — FEPA *71 B. 
Portul Constanţă — F.C. Olt *90 
Petrolul Ianca -  Autobuzul Buc. 
C.S. Tîrgovişte — Steaua Mizil 
Flacăra Moreni — O. Rm. Sărat 
Unirea Focşani, — Unirea Slobozia 
Gloria Buzău— Gloria C.F.R. Galaţi 
Progresul Buc. — Sportul „30 Dec.” 
Callatis Mangalia — F.C. Caracal

ETAPA A XI-A (26 oct.)
F.C. Olt '90 — C.S. Tîrgovişte ■—
Autobuzul Bucureşti — Portul C-ţa —  
FEPA» *71 Bîrlad — Petrolul Ianca —  
Steaua Mizil — O. Rm. Sărat —  
Sportul „30 Dec." — Unirea Focşani -— 
Unirea Slobozia — Met. Bucureşti -— 
Callatis Mangalia — Flacăra M- —  
F.C. Caracal — Gloria Buzău —  
Gloria C.F.R. Galaţi — Prog. Buc. ——

ETAPA A XII-A (2 noiemb.) 
Mut. Bucureşti — Sportul „30 Dec.” - 
Portul Constanţa — FEPA *74 B. - 
Petrolul Ianca — Unirea Slobozia - 
C.S. Tîrgovişte — Autobuzul Buc. - 
Olimpia Rm. Sărat — F.C. Olt ’90 • 
Flacăra Moreni — Steaua Mizil 
Unirea Focşani' — Gl. C.F.R. Galaţi ■ 
Gloria Buzău — Callatis Mangalia - 
Progresul Bucureşti — F.C. Caracal, •

ETAPA A XIII.A <9 noiemb.) 
F.C. Olt *90 — Steaua Mizil —
Autob. Bucureşti — O. Rnţ. Sărat — 
FEPA *74 Bîrlad — C.S. Tîrgovişte -  
Sportul „30 Dec." — Petrolul Ianca — 

Unirea Slobozia — Porlul C-ţa — 
Gloria Buzău — Flacăra Moreni —

Callatis Mang. — Prog. Bucureşti 
F.C. Caeacal — Unirea Focşani , 
Gloria CXF.Bf Galaţi — Met. Buc.

ETAPA A XIV.A <16 noiemb.) 
F.C Olt DO — Flacăra Moreni 
Metaluţ, Baeureşt> — F.C. Caracal 
Portul-C-ţa — Sportul „30 Dec.” 
Petrolul lănca — Gl. G.F.R. Galaţi 
C A  Tîrgovişte — Unirea Slobozia 
O» R nvSârat — FEPA '74 Birlad 
Steaua MiziJ.,— Autobuzul Buc. 
Unirea,. Focşani — Callatis Mang. 
PregeMUf#Bucîtrcşti— Gloria Buzău

ETAPA A XV-A <23 noiemb.) 
AutobUZUt Bucureşti — F.C. Olt *90 
FEPA, *71 Bîrlad — Steaua Mizil 
Sp» „39 Dafe" — C.S. Tîrgovişte 
Flacăra- Moreni — Progresul Buc. 
Gloria Buzău — Unirea Focşani 
Callatis Mangalia — Metalul Buc. 
F.C. Caracal — Petrolul ianca 
Gl. CJF.R. Galaţi — Portul C-ţa 
Un. Slobozia — O. Rm. Sărat

ETAPA A XVI-,4 <30 noiemb.) 
F.C. Olt '90 — FEPA 74 Bîrlad -  
Autobuzul Buc. — Flacăra Moreni — 
Metalul Bucureşti, — Gloria Buzău — 
Porlul Constanţa — F.C. Caracal — 
Petrolul Ianca — Callatis Mang. — 
C.S. Tîrgovişte — Gl. C.F.R. Galaţi — 
O. Rm. Sărat — Sportul „30 Dec.u — 
Steaua Mizil — Unirea Slobozia — 
Unirea Focşani — Progresul Buc. —

ETAPA A XVII-A (7 dec.) 
FEPA *74 Bîrlad — Autobuzul Buc. — 
Sportul „30 Dec." — Steaua Mizil — 
Unirea Slobozia — F.C. 01* '90 —
Flacăra Moreni — Unirea Focşani — 
Gloria Buzău — Petrolul Ianca — 
Progresul Buc. — Metalul Buc. — 
Callatis Mangalia — Portul C-ţa — 
F.C. Caracal — C.S. Tîrgovişte — 
Gl. C.F.R. Galaţi — O. Rm. Sărat -
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V1NZARI-
CUMPARĂR1

* ’•  VIND apartamentcen-
[■eal două camere,
f'âancdate, etaj IIÎ, plata" în 

dotă, Seva, telefon 14689,, 
•e orMe 20—22. 1

r <4447);
‘ ‘O VIND apartament cen- 

două camere deco
mandate. etaj III «an 
schimb cu garsonieră' cen- 
‘ * ’us etaj IV, cu 

Deva, telefon 
între orele 7—9.

(4447)
0  VlND cărţi istorie, fi-

.... colecţie filatelică
de Poche, ajte 

rţl franţuzeşti, bicicletă 
' ta. Deva, Minerului, _ 
39, apartament 13.

(4455)
0  V IN  D motocicletă 

cu ataş, 650' cmc, 
Deva, telefon 11631.

(4448)
•  VÎND. convenabil Grun- 

dig color, diagonala 68 cm. 
tteva. telefoane 18399 şi

; t $ m .  <4457)
, r •  VtND înscriere Dacia 
, |ş tju ţie  1990) cu posibilita
te de ridicat Oltcit. Deva, 
telefon 19348, (4423)

"O VIND înscriere Dacia, 
4989. Deva, telefon 13644,

' după pra 16. . (4424)
. ţiţ VÎND casă cu grădină 
fn Govăfdie, nr. 12. Infor
maţii Hunedoara, telefon 
4te«o.' , ( 4 m

•  VÎND bicicletă Pegas 
. 41 :Daria 1 300 (65 000 km).
vevis, telefon 16727.

(4435)
IfijtSND motor Opel, De- 

telefoane 23347 şi 16550.
. E  (4433)
•  VÎND motoretă Mobra 

S*uijst, Stare foarte bună şi
tapiţată. Deva, te- 

Iraon (4431)
v _ O CUMPĂR în Deva (ex-

plus Micro 15) apartament 
<f«*S*»mere sau garsotHe- 

• confort I sporit, sau 
t cdntract In schim- 

uftel recompense con- 
îbile în lei sau valută, 
ipgferesaji se pbf’adren 

Iă |elef<ai 15W, 6 eva.
<4430)

f  VÎND Trabant 601 S. 
Deva, telefon 13021.

(4428)
" •  VÎND casă şi grădină
“friD eva, str. Barbu. Lău- 

l= taru, nr. 43. (Viile Noi).
(4427)

' • '  VIND Oltcit Club 11
IÎ.M; 1 fjăvă. - telefon 13112.

;  . - (4425)
•  VÎND înscriere Dacia 

LIT885 (iunie 1988). Deva, te
rn 14868. £4442)
^VÎND robot .Hercules"

.... .....  maşina
de spălat, maşină de cusut, 
bicie)etă. motor electric 

fjcifozat, generator curent 
12 V auto— 220 V — 1 fcW 
gfcţersibii. Informaţii De-, 
fât, telefon 14720, după oră 
OU. <4456).

4 0 -V fN p  înscriere Dacia 
‘Uliflo (1984). Informaţii Hu-
- nedoara, telefon 11368,

----- „ (159492)
•  VtND Dacia 1300, sta- 

, re bună, preţ rezonabil, 
-[fetanedoara, telefon 15725, 

între orele 83» — 
**4,30. - (159490)
\  -O- VIND Dacia 1300. Hu- 
t-'«edoara, telefon 12173.
- -  • (159489)
i  -He VlND televizor color

„Elcroin". Hunedoara,
■ ^taefoa 16891, după ora 16.

(159488)
VlND motor trei pistoa- 

■.«•cBteşov DUS, cu set mo-
- .for nou, vizibil zilnic, după 

bea 16. Streisîngiorgiu, 
M ţ fPeste drum de sta
dion ^Victoria" Călăii).

(159478)

•  VIND înscriere Dacia 
1 300 (octombrie 1988). Hu
nedoara, telefon 29280.

. , * (159486)
•  VÎND autoturţsm Peu

geot 305, irerdfe mdfalizat, 
stare foarte bună, consum 
rmnîm, fabricaţie 1981, preţ

: acceptabil. Telefon 928/ 
••14968* " c , • *44519
, 0  VÎND -video «Philips" 
nou, Oltcit, fabricaţie 1984. 

..Deva, telefon 24671. >,
, - ' • (4454)

r PJERDERE
c •  PIERDUT legitimaţie 
eliberată ide Liga Veterani- 
lo j dg Război, carnet 4 e 
membru, eliberat de „Orga
nizaţia Foştilor Deţinuţi 
Poliţiei?, carnet de mem
bru, eliberat de P.N..Ţ-e.d., 
toate pe numele Magheţi 
Nicolae^. Le declar nule.

- (4429)

INCHI&ER1
■ «  DOAMNA singură caut 

cameră la pensionari (la 
bloc). Hunedoara, telefon 
21875. (159494)

•  PRIMESC în gazdă 
două fete salariate. Deva. 
telefon 21910. -^4425)

S E R V O

•  societatea co
merciala B A B IN
TERNAŢIONAL — 
S-R.L.. din Timişoara, 
Calea Martirflorf fosta 
Girocului), nr. 11, 961/ 
83602 sau 83585, efec
tuează transport de 
persoane în Germania- 
cu autocar sau'micro
buze, cu cele mai re
duse preţuri: între 90 

110 DM. Se accep- 
; tă şi piaţa în lei. Efec
tuăm intermedieri ma
trimoniale internaţio
nale. Doriţi un parte
ner de viaţă din Ger
mania, Suedia sau 
Franţa ? , Apelaţi la 
serviciile noastre !

(4451) ..

SiLVANIA” S.A.; cu 
sediul în Deva, str. 
Magnoliei (fost Kari 
Marij), unitatea Spălă- 
•tone oferă tuturor so- ' 
cietăţilor comerciale 
S.A. sau S.R.L. Servi
cii complete" de spălă
torie, la tarife de 34— 
35 lei kilogramul, sau 
la tarif de bucată. Ga
rantăm servicii de ca
litate, ' u r g e n ţ ă  . şi 
promptitudine. Plată 
se efectuează pe bază 
de C.E.C. Solicitaţi.

‘ cu încredere serviciile 
noăstre! ' (4437)

C.O.M.O. — S.R.L.
•  ŞCOALA DE ŞO

FER! AMATORI TI
MIŞOARA. FILIALA 
DEVA, face înscrieri 
la cursurile teoretice 
şi practice in vederea 
obţinerii permisului de 
conducere, categoria B, t  
pentru luna septem
brie 1991. Angajează 
Instructori atestaţi cu 
sau fără autoturism 
propriu. Redaţii ia te
lefoane : 18899, între 
orele 8—14 * 21837, în 
tre orele 16—21.

(4371)
•  FILMĂRI video, 

de calitate, jocuri pe 
calculator. . Deva, te
lefon 27689.

; 'f  (4282)

I
•  CAUT femeie îngrijire 

copii. Hunedoara, telefon 
22732. - (4421)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

loc azi, 20 august 1991, ora 
14, la cimitirul Popa Şap* 
că, Hunedoara. (159496)

î •  SCHIMB apartament 
proprietate două camere (cu 
balcon închis), cu casă sau 
apartament proprietate în 
Deva. Informaţii Deva, str. 
Minerului, bloc 25, aparta
ment 42. <4449)

•  SCHIMB garsonieră 
proprietate cu apartament 
două-trei camere, chirie de 
stat, Deva, telefon 19318,

- după ora 17. (4450)
1 •  SCHIMB două apar
tamente în Deva, cu un 
apartament trei camere, 
confort sporit Informaţii 
Deva, str. M. Eminescu, 
bloc 42, apartament 4L

(44*1)
•  SCHIMB apartament

două camere cu trei 
patru camere. Deva, tele
fon 15665, (4444)

•  SCHIMB apartament
proprietate personală, con
fort redus, două camere 
Ploieşti, cu apartament 3-4 
camere Deva. Telefon 20884, 
Deva. - (4440)

•  SCHIMB Avantajos gar
sonieră Gojdu, cu aparta
ment , două camere,, ex
clus Dacia şi Micro 15. De
va, telefon 17244.

(4452)'
•  SCHIMB garsonieră CU 

apartament • două-trcl ca
mere. Deva; telefon 11631.

(4448) .

•  ADI şi Melania, 
Simona şi Tibi nepoţi, 
Andra strănepoată, 
cuscru prof. îoan Udrea 
anunţă cu adine re-. 
gret decesul celei care 
a fost

ŞUSANA POPA 
şi sînt alături de fa
milia. îndoliată. (159495)

•  UN ultim omagiu 
fostului nostru coleg 

FOGEL RUDOLF, 
din partea colectivului 
de ceasornicari din sec
ţia centru. (9415)

DIVERSE

•  OFER recompensă
150008—200 000 lei pentru 
cedare contract chirie - a- 
purtament 2-3 camere De
va, sau schimb garsonieră 
nouă Simeria cu aparta
ment două camere Deva 
(exclus Micro 15). Telefon 
954/23101. (4432)

•  OFER recompensă
(150 000—200 000 Iei) pen
tru cedare contract apar
tament doua camere sau 
garsonieră în Deva (exclus 
Micro 15). Informaţii sat 
Mintia, nr. 84 (Bozan Au
rel). (4432)

•  CU durere nemăr
ginită în suflet anun
ţăm încetarea fulge
rătoare din viaţă a 
celui care a fost 
ANTONIU GROŞAN, 
de numai 54 ani. fn- 
mormîntarea va avea 
loc azi, 20 august 1991, 
era- i*jjn,eţ#m îw Vpi- 
rea, săt Livezfo Tata, 
soţia, copiii. Surorile şi 
nepoatele îi vor purta 
o  veşnică amintire.

(4438)

•  DEPLÎNGEM moar
tea neaşteptată a  dra
gului nostru naş 
ANTONIU GROŞAN, 
şi sîntem alături de 
familia îndurerată. Fa
milia Şimon din De
va. (4439)

•  COLEGII de ser- 
vîciu de ia staţia 
C.F.R. Ilia aduc un 
ultim ' omagiu celui 
care a fost 
ALEXANDRU OLAR 
şi sînt alături de fami
lia îndoliată. Dumne
zeu să-l odihnească!

(4445)

DECESE

- - ŞfevŞOŢlA, copiii şi : n^- 
poţii eu du itre  Si suflet; 

iăjunţă? trefeerea în nefiin
ţă & fag u lu i lor

CRISTEA DIONISIE, 
in viestă de 70 anii ,:. , 

înmormîntapeş,' .$n|er«uri, 
21 august 199L orp 14, din 
Dgvţb Dorea', nr« 15. . ;

(9414)
•  NELU fiu,. TefţZi fiică, 

Aurelia noră, Viorel gine
re ammţţ <$} pisofundă du- 

. rere înpetareţi ttin vigţă 
a celei care a fost o ma
mă bună pentru tftţj ’ 

SUSANA POPA 
înmormîntarea va avea

•  SOŢIA Cornelia, coi 
piii Mihaela si Marius, cu 

v idureişe rţetnăiginîtă, anun, 
iţă încetarea din viaţă a 
celui cară a fost un bun 
soţ şi tată.

ALEXANDRU OLAR
Înhumarea va avea loc 

.. în.data de 20 august 1991, 
- la—Cimitirul Bejan, ora 

14. (9413)

: •  UN ultim omagiu ce
lui ' ca're a fcwt un bun gi
nere, cumnat şi unchi

ALEXANDRU OLAR

0

j REGIA'AUTONOMA'DE ELECTRICITATE j

I
I

FILIALA OE RETELF ELECTRICE

D E V A

A V E R T I Z A R E

. jEarascbiva, Nicoleta. Titi 
şi Yalentin. (9413)

filor
re-

PRI MĂRIA MUNICIPIULUI 
D E V A

Aduce ta cunoştinţa cetăţenilor 
economici, că prin Decizia nr. 6515/1 
feritoare la organizarea activităţii în 
agroaKmentarâ a municipiului Deva, s-au sta- 
feslif următoarele masuri de asigurare a ordinii, 
curăţeniei şi liniştii publice î

— interzicerea sub orice formă a desfacerii 
şi consumului de băuturi alcoolice în piaţa 
agroalimentarâ şi zonele limitrofe pieţei;

— accesul mijloacelor de transport este 
admis numai pentru aprovizionarea pieţei;

— interzicerea poiuârii sonore a pieţei prin 
reclame cu aparate audio ;

— întreţinerea permanentă a curăţeniei de 
către cei care desfăşoară activitate de comerţ 
în piaţa agroalimentarâ şi zonele limitrofe,

J Persoanele fizice şt agenţii economici care 
l încalcă cele stabilite prin decizia de mai sus. 
\ vor fi sancţionaţi potrivit prevederilor legate. 
I (505)

1

4
j In urma controalelor complexe efectuate de | 
I echipele formate din salariaţi ai filialei la eon- -
* sumatorii de energie electrică s-oU depistat o  l 
J seri# de consumuri frauduloase de energie e- ’

»
de \, î Vă prezentăm numai cîteva exemple 

t  FURTURI DEPISTATE la consumatorJi, casnici , 
|  şi suma plătită de aceştia reprexentînd contra- 
* valoarea energiei consumate fraudulos : j

Orăştic, str. Gb. j

............ /C ââa , str. Aveam |
I lancu.nr.13 — 44 3 »  tei; !

MARCU IUL1A, din Colan, str. Gării, nr. 4 j

I
—  4& m  & L

CONSECINTEL*
ELECTRICÂî

I

I
întreruperea furnizării energiei electri- j 
c e ; - !

I

i
1

I

I
— calculul energiei consumate fraudulos se ' 

va face consiaerîndu-se întreaga putere i 
instalată a receptoarelor şi timpul lor !

. motorii particulari şi casnici;

evaluarea cantităţilor de energie elec-1 
frică consumate fraudulos se va face cu j 
tariful murim simplu de joasă tensiu- j 
ne, în vigoare la data constatării, con- * 
form H-GJt. 4 6 4 /iulie ,1991, egal cu 4 ţ 
LEI/kWh; ■ " ■*

consumatorilor, care se retrag d e  la • 
plata datoriilor rezultate în urma con-1 
sumului fraudulos, ii se anulează cdn- - 
tractul de furnizare al energiei electri-r 
ce, se demontează branşamentul e lec-' 
trie şi se acţionează în judecată. ]

(508) [

r
i

i

i

AXON if/ÎFHX

r P.^SOX 2-69 BUCHAREST-  ROMÂNIA 7et#y 11948b cbt* r

; ; firma caută, persoană fizică sau juridică in
teresată pentru deschiderea unei Fcp rcxc 
zonale, a e  cQinercializcire şi service

•  Maşini de tricotat şi de cusut 
din import pentru uz casnic.

Ofertă detaliate la AXON 1MPEX -  _ _ 
CUREŞTI, O .P .-2 ; C.P^-2-69; telefon (90) 
656077. (507)

1

1 A N U N  T

j Angajăm dactilografă şi contabil cu foarte 
» bună pregătire. Se pot prezenta şi pensionari 
|  cu naflte exper ienţă, .
î  ' Informaţii suplimentare fa telefon 11339 sau 
I sediul U.E.R.I.P. Deva, str. 1 Decembrie, nr. 30,

Ş ij camera. 30.
(506)
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