
•  PROCURORII care 
anchetează scandalul I. 
rangatc afirmă că se află 
in posesia unui document 
ce indică faptul că în 1986 
George Bush, în calitate de 
vicepreşedinte al SUA, 
a cerut ajutorul preşedin
telui Hondurasului, Jose 
Az'cona Iloyo, pentru tri
miterea de arme luptători, 
lor contras din Nicaragua,

după ce Congresul State
lor Unite a interzis acest 
lucru — transmit Associa. 
ted Press şi France Presse.

•  MINIŞTRII DE IN, 
TERNE ai României ţi ‘ E . 
giptului au semnat la Cairo 
o înţelegere de colaborare 
între cele două ministere 
în lupta împotriva teroris. 
mului şi a traficului de 
droguri.

•  MINISTRUL DE EX
TERNE AL UNGARIEI, 
Geza Jeszenszky, şi-a ex
primat speranţa că nego
cierile româno.ungare la

nivel de experţi, prevăzute 
pentru această săpjămînă, 
vor facilita o îmbunătăţire 
a relaţiilor bilaterale, e- 
xistînd şanse favorabile 
semnării Acordului — bază 
dintre cele două ţări. Lu. 
înd cuvîntul la cel de-al 
Vl.Iea Congres al Forumu. 
lui Democratic Ungar, ce 
şi-a încheiat duminică lu . 
crările, şeful diplomaţiei 
de la Budapesta, citat de 
agenţia MTI, a spus că în 
raporturile cu Bucureştiul 
sînt posibile nu numai 
consensul, dar şi compro
misul într-un sens mai larg 
a l acestei noţiuni. In con.

text, el a evocat revendică, 
rile „raţionale şi moderate", 
potrivit formulării sale, 
ridicate de recentul forum 
al Uniunii Democrate a 
Maghiarilor din România 
în legătură cu drepturile a- 
cestei minorităţi din Romă. 
nia. Ungaria, a declarat 
Geza Jeszenszky, este in
teresată ca autorităţile ro
mâne şi UDMR să ajungă 
la o înţelegere în ceea ce 
priveşte drepturile minori
tăţilor naţionale, fapt ce 
ar contribui, într.o măsură 
considerabilă, la soluţiona, 
rea problemelor ce nu şi.au

găsit o rezolvare la convor
birile dedicate elaborării 
Acordului — bază.

•  ÎNTRUNIT LA BEL. 
GRAD, luni, Consiliul Şu . 
prem al Apărării Iugo. 
slaviei (Serbiei şi Muntene. 
grului) a luat decizia de 
„întărire a pregătirilor de 
luptă" pentru unele unităţi 
ale armatei iugoslave — 
informează agenţiile Taniug 
şi France Presse.

•  UCIDEREA UNUIA 
DINTRE CEI MAI APRE
CIAŢI ZIARIŞTI din Tur

cia cu o bombă plasată în 
automobilul său, a generat 
o stare de şoc în întreaga 
ţară, relatează agenţiile in-, 
ternaţionale de presă. U- 
gur Mumcu a fost asasi
nat duminică pe o stradă 
din Ankara, fiind cel de.al 
treisprezecelea jurnalist turc 
care îşi pierde viaţa în 
astfel de circumstanţe în 
ultimul an.
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Pînă de eurînd li se spu
nea’ garanţii. Mai nou se 
numesc anticipaţii. Le plă
teşte fiecare abonat al Fi
lialei de Reţele Electrice 
Deva. De fapt, le plătesc 
toţi consumatorii de ener
gie .electrică din ţară:

Dar ce sînt aceste anti
cipaţii ?

Ele constituie plata unei 
părţi a consumului de ki
lowaţi între două citiri a- 
Ic contorului, efectuate de 
către salariaţii unităţilor de 
distribuţie a energiei elec
trice. Adică sînt o garan
ţie că furnizorul îşi va în
casa măcar* şi o parte din 
contravaloarea curentului 
consumat, în cazul neachi- 
tării prin factură a consu
mului real de către unii 
abonaţi, rău platnici, ori în 
situaţia plecării lor fără 
adresă dintr-o localitate în 
alta.[ ' .

Altfel spus, F.R.E. li
vrează' beneficiarilor săi o 
marfă pentru, care primeşi. 
te plata după Q; anumită 
perj dadă de timp. ... încasa
rea anticipaţiei înseamnă 
un avans pentru respectivă, 
marfă asigurată şi neono
rată imediat.
o Aceasta ar fi o motiva
ţie a plăţii anticipaţiilor la 
F.R.E. Deva. Alta o con
stituie asigurarea unor su
me de bani — ieşi nu la

nivelul necesar — cu care 
RENEL să plătească furnir 
zorilor săi, interni şi ex
terni, anumite cantităţi de 
resurse energetice — pă
cură, cărbune, gaz metan 
— indispensabile In proce
sul producerii energiei e. 
leetrice în termocentrale, 

întrueît circulă zvonuri

LUMEA TREBUIE 

SĂ ŞTIE

că RENEL a majorat anti
cipaţiile (garanţiile) pentru 
salariile sale frumuşele şi 
că ele se aplică preferen
ţial abonaţilor, l-am rugat 
pe dl ing, Cornel Cazan, 
directorul F.R.E. Deva, să 
facă unele precizări.

— în prinţul rînd — ne 
spune domnia sa,, RENŞL 
nu înseamnă doar unităţi
le de distribuţie â energiei 
electrice, ci şi producătorii 
acesteia (termocentralele, 
hidrocentralele’, centralele 
electrotermice din unele 
mări unităţi industriale' 
etc.). în al doilea rînd, sînt 
şi alte categorii profesio, 
nale cu venituri relativ bu
ne — rezultate mai ales din 
sporuri şi indemnizaţii’ — 
nu numai energeticienii, iar 
salariile noastre nu aii ni-’ 
mic de.a face cu anticipa-,

ţiile despre care vorbim, 
in sfîrşit, trebuie să ştie 
toată: lumea că anticipaţiile 
s.aţi majorat, într-adevăr, 
de la 1 septembrie 1992, 
de cînd au crescut preţu
rile la toate produsele şi 
serviciile, dar în nici un 
caz preferenţial, ci în func
ţie de consumul abonatului 

înregistrat pe o anumită pe. 
rioadă de timp în urma ci
tirii contorului. Să mai 
spun că la noi taxa do con
tor nu se plăteşte decît la 
instalarea sa, iar în cazul 
eventualelor defecţiuni şi 
reparaţii, bineînţeles . că 
acestea trebuie plătite de 
către abonat.

— O ultimă întrebare, dle 
director : Cît mai costă la 
ora actuală curentul elec
tric ?

— Pentru agenţii econo
mici se percep 22,50 lei/ 
kWh, iar1 pentru populaţie 
6 lei/kWh. - ' v ’

Cam acestea erau de spus 
despre anticipaţiile pentru- 
energia electrică. Simplu,- 
nu ?

DUMITRU GHEONEA

De eurînd, la parterul 
blocului nr. 8 de pa bule
vardul Decebal din Deva, 
firma mixtă „Trie Impex" 
S.R.L., avindu-i ca patroni 
pe dl Aziz Acikgul şi dna 
Daniela Buescu, şi-a înce
put activitatea de fabrica
re şi de vînzare pe loc a 
pîinii. Animaţia zilnică, de
venită un adevărat specta
col al străzii (întrueît to

cordarea lui la ga/, metan 
(ceea ce asigură o calitate 
mai bună a produselor fa-, 
ţă de cuptoarele alimentate 
cu energie electrică).

Acum la firmă lucrează 
9 salariaţi, intenţia patro
nilor fiind dublarea, numă
rului angajaţilor prin or
ganizarea noh-stop a actil 
vităţii, în afara zilei de 
duminică. De asemenea,

II FLO A R EA

tul este la vedere — n.n.), 
constituie dovada certă că 
aici se produce pîine, o- 
ferta fiind departe de a a- 
coperi cererea.

De la patroni am aflat 
că în fiecare oră se pro
duc cîte 400 franzele de 

'cîte 0,600 gr, făina albă şi 
drojdia provenind din im- • 
port. Utilajele sînt aduse 
din Turcia, reprezentînd 
tehnologia de ultimă oră în 
această privinţă, funcţio
narea cuptorului realizîn- 
du.se cu injecţie de moto
rină,' iirmînd să se facă ra-

producţia orară şF zilnică 
(se vor realiza 10 specia
lităţi de panificaţie) va fi 
dublată prin instalarea şi 
a celui * de-al doilea cup
tor. Dc menţionat că şi 
preţul de vînzare este ac
cesibil, practicîndu-se un 
adaos comercial de numai 
10—12 Ţasută.

Dincolo, de unele temeri, 
obiecţiuni, neînţelegeri şi 
feacţii negative ale loca
tarilor din blocul respectiv, 
aici se produce pîine de 
cea mai bună calitate, mult 
căutată şi apreciată de că
tre consumatori. (NT.)

u m  z ?
CONSTATARE:

#  Dacă a» fi şămînţă şi te.aş pune în 

pămînţ ar răsări cucută...

f l
în  luna octombrie 

anul trecut, mai mulţi 
angajaţi ai S.C. „REVA“ 
S.A. Simeria au sustras 
din incinta întreprinderii, 
printr.o spărtură în gar. 
dul împrejmuitor, cahtita. 
tea de 15 208 leg ovăz, 
în valoare de 'ăfKMlvo lei.

Vagonul din cart? s.a 
sustras ovăzul a sosit în
tr-un „convoi" de va
goane goale de la Staţia 
C.F.R. Coşlariu pentru a

fi reparate la „REVA“ 
Simeria. Cum ovăzul pă
rea „al nimănui" 32 de 
persoane s.aii „înfruptat" 
din vagonul .cu bucluc, 
şustrăgînd diverse canti
tăţi de la cîteva kilograme 
pînă la peşte o mie de 
kilograme.

Dintre „campionii ovă
zului" am reţinut cîteva 
nume : Gabof Daniel Pe
tru —: 1290 kilograme, Po. 
pescu Traîan •— 482- ki
lograme,: Popa Marcel - -

I I

482 kilograme, Socaei Tra- 
ian —- 220 kilograme, Po
pa Ioan — 215 kilogratne, 
Susan Viorel - -  177 ki
lograme: JSudu Adam — 
154 kilograme. •

Prin intervenţia, opera, 
tivă a poliţiei T.F. din 
Gara Simeria, „Opera
ţiunea Ovăz" a fost sto
pată,-iar păgubaşa S.C-. 
...SUINI ‘ROD" S A. BON 
ŢIDA a „răsuflat uşurată".

CORNEL POENAR

O  SIMPOZION NICOLAUS 
OLAHVS. Mîine, la Orăştie, are 
loc simpoZipniil. „Nicolaus Ola- 
husK întiiul ntare umanist ro.

• mân". Manifestarea, organizată 
de Muzeul Judeţean, Inspectora
tul Judeţean pentru Cultură şi 

1 Primăria oraşului Orăştie, este 
dedicată împlinirii a 500 de ani 
de la naşterea cunoscutului om 
de cultură, care a trăit pe «7 
ceste meleaguri. (M.B.)

O INTWNIRE. Vineri, 29 iar 
, nwarie .1993, ora 17, ia Casa de. 

Culttură din Deva [sala mică) va

avfd -loe întâlnirea dintre mem
brii şi simpatizanţii Alianţei Ci- 

'vide din. judeţul Hunedoara şi 
reprezentanţii. Comitetului CoOr. 
donator Naţional ai A.C., domnii 
Valerian Stan, Nicolae Prelip- 
ceanu şi Geofye. Şerban. (N.T.)

O  APARIŢIE AŞTEPTATĂ de 
actuali posesori ai superbelor spe
cii canine de rasă, şt nu doar de 
domnule lo r; „Dresajul cîinelui 
de rasă”, autor Torino Băcăniei. 
Lansarea cărţii, sub îngrijirea 

de-acum cunoscutei edituri devene 
„DESTIN”, are . loc , astăzi, 
miercuri, "27 ianuarie, ora 15,30, 

; la Casa Cărţii din Deva. (N.V.)

o  STAŢIE PECO. La ieşirea 
din Lîig,..pe DN Deva -r- Arad, 
s-d dkschis o. nouă staţie PECO.

întreprinzătorii, (dmi loan Arde- 
ieanu. Călin Orbonaş şi Gheorghc 
Belu) şi-au propus să-şi extindă 
ăctivitatea cu o staţie de butelii. 
Beneficiul realizat le va permite ? 
materializarea ideilor privind mo
dernizarea acestor utile activităţi.

■ (E.s.) ; j . ;

.J® CĂLĂTORUL NEATENT. 
Unui călător neatent î s-a furat 
din Autogara Deva geanta. Tot 
ca avea înăuntru valora 27 000 de 
lei. Mai atent la cei dra jur s-a 
dovedit a fi Eugen Lăpugean din 
SSvîrşin. Da, el furase geanta. 
(V.N .) .

O  tN LOC DE AJUTOR. De 
obicei, cînd vezl'noaptea un . om 
căzut, pe stradă, te gîndeşti că

are nevoie de ajutor. Chiar beat 
fiind. N u acelaşi lucru l-a gindit 
şi Dor el Opreau din Ormmdea. 
Afltndn.-se dinsul lâ Deva, în-, 
tr-o noapte, iţi , jurul orei îl 
găseşte pe C C, căzut, pe trotuar. 
Omul era, într-adevăr, beat, dar 
ajutor nu cerca. Totuşi, Oprean 
l-a „ajutat" fiirînduri geaca. 
(v.N.) . . . •

O  JMAGAZINUt SĂTESC clin 
Mălăieşti (Sălaşu de Sus),. respon
sabil dna Dorina . Duncan,- poate: 
concura cu multe magazine ale 
cooperaţiei în ceea ce priveşte a- 
provizionarea şi curăţenia. Nu <v- 
celaşi lucru .se poate spune de
spre alte magazine săteşti din co
mună : rafturi goale, dezordine 
înăuntru şi afară. (S.C.)

Ca urmare a evaluării 
făcute de o echipă a Or
ganizaţiei „Medicii lumii" 
în instituţii de ocrotiră a 
minorilor, s.a ajuns la 
concluzia Fă e neco > tră o 
asociaţie nongnve, namen. 
tală care să propună struc
turi alternative la situaţia 
actuală. Asociaţia va purta 
numele „Floarea vieţii", v:< 
avea sediul la Deva şi va 
realiza patru structuri al
ternative la instituţionaliza. 
re, Prima structură o con
stituie prevenţia abandonă, 
ril copiilor şi se va des. 
făşura în maternităţi.

Următoarea structură pre
supune existenta unul a. 
partament în care o familie 
va primi copii abindenaţi 
pînă la vîrsta je  3 ani, că
rora li se vor căuta faini, 
liiie spre a fi ajutate să-şi 
rezolve problemele. A treia 
structură este constituită 
din cîteva familii care vor 
primi-copii cu probleme, ă- 
vînd peste trei ani, îi voi 
ocroti întrcţinînd .eventual 
legătura cu părinţii fireşti. 
Ultima structură va acţio
na în instituţiile de; ocro
tire a copiilor, pentru" re
stabilirea legăturilor afec
tive între ei şi familiile 
lor. Deci, scopul asociaţiei 
este umanitar şi a fpst ge
nerat , de constatarea- că, - 
trecînd succesiv prm mai 
multe instituţii .copiii a- 
bandonaţi sau orfani rămîn 
fără repere afective şi fără 
mcţdele. ■■■'

Lista membrilor fonda
tori ai Asociaţiei: .Floarea 
vieţii" rămîne deschisă 9 - 
prolcimativ o lună pentru, 
ă' dă futilror celor care yor 
să sprijine copiii abando
naţi posibilitatea să se În
scrie. Cei interesaţi se pot 
adresa dnei Maria Prodan, 
Ia Primăria Deva. telefon: 
613435, pentru a deveni: 
membri: fondatori • (singuKî- ' 
le condiţii fiind să; respecte 
statutul asociaţiei şi să, 
plătească o cotizaţie anua 
lă de 2000 lei) sau pentru 
a face donaţii. (V.R.)

IN NUMĂRUL DE AZI.

•  ICortessem — notre 

amour

•  Nou la Policlinica  

- Deva : Cabinetul de

planning fam ilial

•  De .ce a fost suspen- 

dat primarul din Bu.

■ cufeşci .

•  Despre copiii nim â. 

mii

•  Fără căldura, fără 

speranţă
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KuRTESStM-notre âfnour
A devenit o tradiţie ca 

în preajma sărbătorilor 
de Crăciun şl fi Anului 
Nou, prietenii,.-' statornici 
din KORTESSRM — Bel
gia să ne viziteze. In ca
drul vastei acţiuni „Ope- 

ration Villages Roumains". 
o delegaţie condusă de 
Dl. Paul Wagemans a po
posit din nou pe melea
gurile noastre. Din dele
gaţie au mai făcut parte: 
Nicole Vaelen, Iozef Ste- 
vens, Ward Schevenels şi 
Piet Wagemans. Ei au 
adus alimente, dulciuri, 
detergenţi şi seminţe di
ferite pentru locuitorii 
satului Caraciu, sat cu 
care locuitorii Kortesse- 
mului s-au înfrăţit din 
anul 1989 şi pe câre-i a- 
jută permanent- De bu
nurile aduse, mai ales de 
diversitatea de dulciuri, 
au beneficiat şi copiii fa
miliilor sărace din Baia
de Criş, îndeosebi copiii

orfani de la Casa de copii. 
In acţiunile lor umanitare 
oaspeţii au fost însoţiţi şi 
ajutaţi de membrii aso. 
ciaţlei Amiciţia, care le-au 
fost şi gazde primitoare.

O dorinţă comună a fost 
şi aceea de a sta de vor
bă şi a stabili acţiunile 
umanitare de perspectivă 
ale celor două asociaţii 
înfrăţite. Oaspeţii şi-au 
exprimat dorinţa de a ne 
sprijini în acţiunile de 
patronare ale şcolilor şi 
aşezămintelor culturale 
din comună. A fost dis
cutat şi elaborat un plan 
comun de acţiune pentru 
vară, ce va-fi supus apro
bării membrilor asociaţiei.

Primăriei din Kortessem 
— Belgia şi locuitorilor 
comunei le datorăm dra
gostea noastră, sentimente 
de prietenie şi recunoş
tinţă.

LIVIU LUCACIU, 
Baia de Criş

— Stimată dna dr. Da. 
lia Coca, sînteţi medic spe
cialist de planning fami
lial şl coniraccpţie. In a. 
ceasta calitate, vă rugăm 
să ne vorbiţi despre acti
vitatea dv. ta cahineţul res
pectiv, deschis de curînd la 
Policlinica Deva.

— Cabinetul de planning 
familial şi contracepţie 
funcţionează, din decembrie 
1992, la etajul I al Poli
clinicii Deva, lîngă cel de 
ginecoloeie. Lucrează aici 
doi medici ginecologi şi doi 
în specialitatea de planning

familial şi contracepţie. Pla-

tanţa unui astfel de servi
ciu medical Un rol pri
mordial este cel pe care îl 
ăfe în cimentarea familii
lor. Noi învăţăm pe fie
care să se cunoască pe el 
însuşi, să-şi cunoască par
tenerul spre a se armoniza 
între ei, spre a depăşi mo
mentele de criză. Planifi
carea familială şi contra- 
cepţia vor elimina sarcinile 
nedorite, accidentale, vor 
ietermina scăderea număru
lui de copii nedoriţi, al 
celor cu handicapuri neuro- 
psihice ce ajung adesea în 
orfelinate şi în instituţii de

NOU LA POLICLINICA DEVA

Cabinetul de planning fam ilial
nificarea familială repre
zintă o specialitate care are 
de luptat cu vechile men
talităţi şi reţineri ale popu
laţiei faţă de ideea de con
tracepţie ; o metodă de 
educaţie sanitară care vine 
în. ajutorul cuplului (pere
chilor căsătorite şi necăsă
torite) şi a femeii în ceea
ce priveşte-planificarea sar
cinilor, în funcţie de do
rinţa fiecărora, în raport cu 
situaţia economică, socială, 
profesională şi psihologică 
Această planificare se rea
lizează prin contracepţie, 
adică prin împiedicarea sar
cinii prin metode naturale 
şi artificiale. în paralel, 
contracepţia reprezintă un 
mijloc de apărare împotriva 
infecţiei cu HIV, în final 
împotriva SIDA, cit şi îm
potriva tuturor bolilor ve
nerice. Noi, care lucrăm la 
acest cabinet, discutăm de
taliat cu tinerele cupluri 
despre metodele contracep
tive- indicate, contraindi
cate şi efectele lor secun
dare. Prin aceste discuţii şi 
prin consultaţiile ce se a. 
cordă ajutăm cuplul să-şi 
aleagă metoda cea mai 
potrivită de contracepţie, 
ţinînd seama şi de situa
ţiile particulare : post par- 
tum (după naştere), post 
avortam, la pubertate, pre- 

menopauză, după intervenţii 
chirurgicale etc.

— Lumea ştie prea pu. 
ţin despre existenţa şl ro
lul acestui cabinet. Se pare 
că nu prea aveţi pacienţi.»

— Intr-adevăr. De aceea 
cred eă-i bine să .se cu
noască rolul nostru, impor.

ocrotire. Activitatea de 
planning familial şi con
tracepţie are, totodată, un 
rol însemnat în scăderea 
mortalităţii materne, a du
ratei şi cheltuielilor de spi
talizare datorate avorturi, 
ier, în scăderea naşterilor 
premature. , ,

Realizarea unui program 
naţional ştiinţific, de plarti- 
ficare familială şi contra
cepţie va permite punerea 
în aplicare a unor. pro
grame privind sănătatea 
familiei, a cuplului, pro
grame care să ajute tinerii 
în ceea ce priveşte, viaţa 
lor sexuală.

— înţelegem că tinerele 
cupluri — căsătorite ori 
nu —, femeile tinere sînt 
aşteptate să ia legătura cu 
dv., medicii acestui cabinet, 
spre a beneficia de o edu
caţie sanitară pentru să. 
nătatea proprie, a familiei, 
ori a partenerului de sex 
în cazul ■ cuplurilor necă
sătorite.

— li aşteptăm cu bună
voinţă şi cu rugămintea de 
a fi bine înţeleşi. Scopul 
nostru este de a proteja fe
meia de suferinţă, de a 
ocroti tinerele potenţiale 
mame, cuplurile de sufe
rinţa fizica şi psihică. Se 
ştie că un chiuretaj este un 
traumatism, iar repetarea 
întreruperilor de sarcină 
aduce consecinţe grave să
nătăţii femeii. Re cînd fo
losirea metodelor contra
ceptive fa prezervativelor, 
pilulei sau steriletalui) este 
simplă, comod*, eficienţă-

SSTERA ŞINA

„VA MULŢUMESC

Ţin să mulţumesc redac
ţiei ziarului „Cuvîntul li
ber" pentru înţelegerea şi 
amabilitatea ce a  avut-o 
faţă de mine, publicînd 
nota : „Să le dea Domnul 
sănătate". Fiind încă la 
început de an doresc în
tregii redacţii „La mulţi 
a n i!", multe succese în' 
activitatea din 1993 şi bu
curii alături de cel dragi. 
(Gheorghe Drăgiilln, Sime- 
ria),

N.R. Şi noi vă mulţu
mim pentru urări şi vă 
asigurăm că „între cei 
dragi" noi ii considerăm şi 
pe cititorii şi colaboratorii 
noştri.

INGENIOZITATE

Ne-am bucurat cînd am 
văzut prin alimentare cin. 
tare electronice care cal
culează fără greş costul fie
cărui aliment cumpărat. 
Dar, la o privire mal a» 
tentă, am sesizat că deja 
s-a instalat un mod mai 
subtil de a ni se băga mina

în buzunarul nostru,, al 
cumpărătorilor. Cum ? Să 
vă dau un exemplu. Am 
cumpărat (n.are importanţă 
de la care alimentară, căci 
procedeul am impresia că 
e... universal t) o bucată 
de slănină şi alta de sa
lam. După ce a fixat preţul 
457 lei (parcă) a tăiat slă
nina şi a aşezat o bucată 
de hîrtie pe cîntar. Sen. 
sibil, cîntarul a marcat L. 
mediat suma de 4,60 lei 
(pentru hîrtie), la care s.a 
adăugat valoarea slâninei, 
totalizînd 151 lei. La sa
lam, probabil' sesizînd in. 
sistenţa cu care privesc 
cînterul, a cîntărit marfa 
gata ambalată. Dar dacă la 
aproximativ 300 gr slă
nină, cu un preţ sub 500 
lei, costul hîrtiei a fost de 
4,60 lei, cit o fi fost pentru 
ambalajul a 200 gr salam. 
Care costă peste 2000 lei 
kg ? (M. Ivan, Deva).

„NE-AM BUCURAT PREA 
DEVREME?"

Două scrisori, aceeaşi 
problemă: exceptarea pen

sionarilor de la majorarea 
impozitelor şi taxelor lo
cale pe 1993, pentru tere
nuri, imobile şi mijloace 
de transport auto. Ambele 
scrisori vin din Simeria. 
Doar că în timp ce dl Pe
tru Urdea ne solicită sâ-i 
punem la dispoziţie, Hotă- 
rîrea 79/1992, dna Victoria 
Korosy precizează că a- 
ceastă ştire îmbucurătoare 
pentru pensionar! i-a venit 
pe calea undelor, în timp 
ce asculta programul I de 
lâ Radio Bucureşti.

Revenind la hotărîrea 
menţionată de cititorul nos
tru trebuie să precizăm că 
ea este a Consiliului local 
Brad şi ca atare se aplică 
doar pe- raza acestui oraş, 
deci nu Ie poate servi ce
lor din Sfmerla. De altfel, 
la nivel de Prefectură mă
sura se consideră ca ncle- 
gală, întrucît scutirea de 
impozite sau taxe se face 
individual, nu în grup, 
conform Decretului 425. 
Aceste scutiri se acordă 
în funcţie de nivelul veni

turilor (nu numai pensio
narilor, ci şi altor categorii 
de oameni), ta cerere.

Ne-am interesat pentru 
dv., stimaţi pensionari, şi 
la Direcţia finanţelor pu
blice. Am aflat că în baza 
Ordonanţei 14/3992 a Gu
vernului, consiliile locale 
pot să nu aplice majorarea 
cu 50 la sută a impozitelor 
şi taxelor locale pentru 
pensionari.

Acestea fiind informaţiile 
pe care le-am primit cre
dem că problema care vă 
interesează este de compe
tenţa Consiliului local- Si
meria, dar este preferabil, 
mai ales dacă aveţi pensii 
mici, să faceţi cerere pen
tru a solicita scutirea de 
majorarea impozitelor şi 
taxelor pe 1993. Iar în 
ceea ce priveşte întrebarea 
cu care-şi începe scrisoa
rea dna Victoria Korosy 
„Ne-am bucurat prea de
vreme 7“, sperăm ea
răspunsul să fie cel aş
teptat de cititorii noştri si- 
merieni.

O U R S  DE 
ARBITRI

Asociaţia municipală de 
arbitri din Deva organL 
zează, în perioada 1 mar
tie — 30 iunie 1993, un curs 
de arbitri de fotbal pentru 
tineri intre 16 şi 25 de 
ani, absolvenţi de liceu sau 
care urmează un curs li. 
ceai.

înscrierile se fac la sta
dionul „Cetate" Deva, in 
zilele de marţi şi joi, ca. 
mera 22, între orele 16—18, 
pînă la data de 25 februa. 
rie 1993.

Pentru înscrieri sînt ne
cesare : cerere tip (se com. 
pletează la înscriere), copii 
xeroxate de pe certificatul 
de naştere şi de studii (sau 
adeverinţa de elev), certi
ficat cazier şi 2 fotografii 
tip buletin.

DE LA 0 LA 0  ALTA
Cercetări etnologice. con

duc la descoperiri istorice, 
care de-a dreptul uimesc. 
Pentru mentalitatea şi i- 
moralitatea zilelor noastre, 
spre a ne convinge că : 
Iţi istoria poporului nostru, 
S-a trecut de la o lume 
milenară, tradiţională şi 
echilibrată, la una impro
vizată, inovatoare şi deze. 
chilibrată, redau cîteva de. 
terminări privind : „absti
nenţa, curăţenia şi cumpă
tarea păstorilor bîrsani", 
din partea eminentului et
nolog Nicolae Dunăre, du
pă cum urmează : „După 
concepţia tradiţională, păs. 
trată încă dc la oierii mai 
vîrsţnîci, păcătuirea soţilor 
în tîrlă era condamnată, 
atrăgînd pierderea de vite. ,

Baciul sau vătaful cobora,, 
în sat la Slnpetru şi stă
teau 3—4 zile... Pe la Sin. 
tilie merg în sat cei care 
sînt de însurătoare... Co- 
borîrea păcurarilor în sat 
constituia un adevărat e. 
veniment... In subzonele 
Bran şi Săcele, în Munţii 
Breţcu, la Soveja şi în 
Ţara Vrancei, mergeau şi 
nevestele la baci şi la cio
bani însuraţi, dar numai 
o singură dată pe vară, la 
Rusalii, ceea ce corespun
dea cu încheierea unei e_ 
tape în acumularea pro
duselor stînii... în rest, nu
călca picior de femeie la 
stînă".

Cîte nu s.ar putea spurre 
despre tăria de caracter, 
despre acurateţea morală

şi despre statornicia in 
trăirea de sine şi în si
nea sa a ceea ce s-a im. 
pus istoriei ca fiinţare a 
Neamului Românesc ? Din 
toate cele posibile, mă 
opresc deocamdată la două 
judecăţi istorice :

1. Fiinţarea milenară a 
Naţiunii noastre, depăşind 
impedimente de extremă 
gravitate, se datoreşte, in
tr-o mare măsură, tăriei 
morale în care s.a stăruit 
cu înţelepciune.

2. Viitorul statului nos. 
trn naţional, în climatul 
imoral al unei lumi ce 
neagă etica tradiţionala, 
este destinat unui declin 
implacabil şi primejdios,.

VICTOR *SAC-
,■, • .A

De ce a fost suspendat 
comunei Bucureşci

De la un domn ce cola
borează de multă vreme 
cu ziarul „Cuvîniul liber"
— dar nu numai de la el
— am aflat că dl Aurel 
Badiu a fost suspendat din 
funcţia de primar al co
munei Bucureşci. , Actul 
respectiv a fost săvîrşit —- 
cum este de altfel firesc — 
de către Prefectura jude
ţeană, la sesizarea Pro
curaturii. L-am întrebat pe 
colaboratorul nostru.

— Ce a. făcut primarul 
Bucureşciului de a ajuns 
in această situaţie ?

— Da’ ce n-a făcut?
— Ce n-a făcut nu ne-a 

interesat, de aceea ne.am 
deplasat in sus-numita eo- 
mună să aflăm ce anume 
a  dus la suspendarea dlui 
A.B.

Succint, lucrurile s-au 
derulat astfel: familiile 
Badiu şi Oancea sînt şi 
vecine şi le leagă ceva ru
denie. Dl Badiu a candidat 
pentru postul de primar al 
comunei şi a ieşit dştigă-

tor în al Il-lea tur de sera. 
tin. Ei bine, de la data cînd 
a fost instalat în fruntea 
comunei, domnia sa : n-a 
mai văzut-o cu ochi buni 
pe dnă Dorina Oancea, 
contabila şefă a consiliului 
local. De ce ? Fiindcă dînsa 
l-a sprijinit în alegerile 
locale din anul trecut pe 
fostul primar. Şicanele ta 
adresa contabilei curgeau 
lanţ şi se pare că nici 
D.O. nu se lăsa. Dl Badiu 
a solicitat de la judeţ o 
seamă de controale care să 
verifice activitatea finan
ciară â consiliului. Dar ne
regulile descoperite erau 
de mică însemnătate. Punc
tul culminant a- fost acela 
cînd a sosit în comună o 
maşină cu ajutoare din 
Elveţia. Primarul nu se 
afla la sediu în ziua a- 
ceea şi dna Oancea a ho- 
tărît să fie descărcată ma. 
şina, iar ajutoarele să fie 
depozitate sub cheie în 
sala de şedinţe. Cînd ac
tivitatea era în toi a picat

A.B. care a dispus ca a- 
jutoarele să fie reîncărcate. 
Ceea ce s-a şi întîmplat, 
marfa fiind mai apoi pusă 
în păstrare la unii cetăţeni, 
iar mai apoi valorificată 

, printr-o societate din Brad. 
Neînţelegerile dintre pri
mar şi contabilă s.au fina. 
lizat printr-o decizie .a 
celui din fruntea comunei 
prin care D.O. i s-a des
făcut contractul de muncă.

Firesc că dna D.O. nU 
s-a lăsat aruncată pe drum, 
mai ales fiindcă nu se con
sidera în culpă. S.a adre
sat justiţiei care a hotărîţ, 
prin sentinţa nr. 2599, re
încadrarea sa în muncă. 
Primarul n-a băgat în 
seamă hotărîrea instanţei. 
A fost sesizată Procuratura 
care, la rîndul el, a tai 
fprmat Prefectura jude
ţeană care, firesc, a dis
pus suspendarea dlui Aurel 
Badiu din funcţia de pri
mar al comunei Bucureşci.

Acestea sînt faptele. Pre
fectura va efectua cerce
tări pentru a stabili dacă

dl A. Badiu mai poate fi 
primar la Bucureşci. Dacă; 
va da un răspuns afirmai'" 

• tiv dl A.B. îşi va relua! 
funcţia. Dacă nu; se vori 
organiza, în termen de 6' 
luni, noi alegeri pentru a 
fi desemnată persoana din 
fruntea comunei.

în  ce ne priveşte am 
scris despre acest caz pen
tru, a < sublinia ~  în ideea 
relevată de ţin reprezentant 
al judeţului nostru în Par
lamentul României publi
cată în ziarul „Cuvîntul 
liber" şi anume că un om 
ce ocupă o funcţie — fie 
şi în urma alegerilor — 
nu trebuie să se considere 
bătut în cuie acolo. Dacă 
activitatea şi conduita şa 
nu sînt la nivelul cerinţe
lor, dacă face abuzuri, ori
cine poate fi dat jos din 
orice post. Asta trebuie s-o 
ştie toţi cel numiţi său a- 
leşi ta fruntea, fie a unei 
colectivităţi, a unei unităţii 
economice său instituţii.

TRAI AN BONDOK
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J.

Dialogul purtat cu dna 
Brighitte Steiner, din Hel- 
delberg — germania, care 
conduce activitatea Fi
lialei pentru Ajutorarea 
Casei Copiilor din Bretea 
Streiului, Filială ce apar. 
ţine „Societăţii AKA 
Transilvania**, a reliefat 
o serie de aspecte ce me
rită toată atenţia din 
partea factorilor de deci
zie. Vizita interlocutoarei 
la redacţie s-a datorat u- 
nor greutăţi ivite la adu
cerea ultimelor ajutoare, 
la începutul acestui an 
(în ultimii trei ani a fost 
prezentă de mai multe 
ori aici — n.n.). Din „de
rularea filmului" am re
ţinut că ajutoarele n-au 
fost primite de către edu
catoarea de serviciu, pînă 
cîhd n-a venit de acasă 
contabilul şcolii, care a 
constatat că produsele a. 
limentare sînt în termen 
de valabilitate (garanţie). 
Dnei S;B. i s-a interzis 
însă să înregistreze pe 

■ peliculă, pentru a avea 
într.un fel justificare şi 
credibilitate că a'jutoarele 
au ajuns unde trebuie, 
adică în fnîna copiilor, şl 
nu în altă parte. S-a mai 
constatat — după cum 
nc-a spus interlocutoarea 
— că, în ciuda ajutoarelor 
substanţiale primite din 
mai multe ţări, unele do
tări, între care şi can
tina, nu sînt puse în 
funcţiune sau au fost de
gradate (boilere, instalaţii 
sanitare), copiii find ne- 
voiţi ca şi pe timp de 
iarnă să-şi facă nevoile 
în afara clădirii, W.C.. 
urile interioare nefiînd în 
stare de folosinţă. Ce să 
mai vorbim despre ju
cării, detergenţi, prosoape 
şi alte materiale care s-au 
„evaporat" ca prin mi

nune Condiţiile de ielenă 
sînt destul de precare, 
şobolanii mişunînd în voie 
în această zonă (s-au gă
sit chiar şi în magazia 
tinde se păstrează făina).

Exprimîndu-şi nemulţu
mirea pentru faptul- că' 
n-a găsit solicitudine (a 
aşteptat o oră, fără nici 
un rezultat — n jî.j «ici 
la Inspectoratul (Şcolar 
Judeţean Deva, unde tre
buia să se intereseze de 
modul cum se derulează 
un program stabilit ante
rior, dna S.B. ne-a ex

plicat cum suma de fio 000 
D.M. colectată şi desti
nată iniţial Casei de Copii 
din Bretea Streiului a luat 
o altă cale, respectiv la 
Mostar — Boznia — Her- 
ţegovina, întrucît la noi 
nu s.au făcut eforturi să 
se demonstreze că este ne
voie şi în ce scop se va 
folosi un asemenea aju
tor (?). Intenţii au existat 
şi pentru înfiinţarea şi 
dotarea cu aparatură spe
cifică a unui laborator, la 
Deva, pentru testarea vi
rusului SIDA la internaţii 
caselor de copii din ju
deţ, dar din partea noas
tră nu s.a mişcat nimic 
în acest sens (!).

Nu detaliem toate as
pectele ce ni s-au prezerj-

> .  . .....

tat. Mai reţine atenţia 
şi sesizarea că, deşi re
vin măi puţin de 3 copii 
la un salariat, la Casa 
din Bretea Streiului, unde 
este acută nevoie de în
grijire şi afecţiune sufle
tească faţă de copii, sînt 
angajate doar 5 îngriji
toare şi peste 20 de edu
catoare.

Pe lingă corectarea de
ficienţelor semnalate, dna 
S.B. doreşte ca toţi co. 
piii preşcolari şi cei din 
clasele I şi II ce se află 
la Casa din Bretea Stre 
iului, care sînt normali, 
acum lipsiţi de afecţiunea
specifică mediului fami
lial, să fie crescuţi în ţară, 
respectiv în România. In 
acest scop ne-a rugat să 
facem un apel, prin in 
termediul ziarului, la fa. 
miliîle care doresc să ia 
în întreţinere copii de la 
casa respectivă, , aceştia 
urmînd să beneficieze dă 
unele ajutoare din partea 
organizaţiei de caritate 
di* Germania. Pe cei ce 
sînt interesaţi să-i ajute 
pe aceşti copii ai nimă. 
nui, îi rugăm să se adre 
seze în scris redacţiei, cO- 
munieîndu-ne preferinţele 
şi adresa unde pot fi cort. 
tactaţi, scrisorile urmînd 
să fie îninînate de către 
noi dnei S.B. atunci cînd 
vă reveni în România 
(de Paşte sau în vară 
cînd se va afla în  va. 
canţă, deoarece nu bene
ficiază de nici un profit 
personal sau de alte a- 

vantaje — n.n.). Cu durere 
şi sinceritate, , interlocu
toarea ne.a mărturisit că 
aşteaptă o reală schim. 
bare a' condiţiilor şi a 
soartei copiilor de la 
Casa din Bretea Streiului, 
care nu sînt cu nimic vi
novaţi că au fost aduşi 
pe lume şi acum se văd 
abandonaţi de către cei 
ce le-au dat viaţă.

NICOLAE TÎRCOB

Ideî în 
m işcare

De curînd ă avut loc ple
nara Comitetului judeţean 
al Partidului Socialist al 
Muncii, tn acest context 
s-au Stabilit direcţiile de 
acţiune ale Partidului So
cialist al Muncii, ale Co

mitetului judeţean al acestei 
formaţii politice în peri
oada următoare: •  reforma 
nu trebuie să ducă la îm
părţirea oamenilor in foarte 
bogaţi şi foarte săraci; •  
ţara să nu se întoarcă Ia 
capitalismul primitiv, săl
batic, ei să se îndrepte 
spre o democraţie mo
dernă; « forţele de stînga 
sînt chemate să se unească, 
să acţioneze în ofensivă» 
pentru a contracara activi
tatea antinaţională şi anti
patriotică a  forţelor de 
dreapta care vor să sub
juge ţara marilor puteri ale 
luniii; •  P.S.M. este un 
partid al oamenilor mun
cii şi trebuie să acţioneze 
în sprijinul lor, să militeze 
pentru reducerea şomajului, 
pentru crearea de noi lo
curi de muncă ; •  pentru 
â scoate ţara din criză tre
buie acţionat pentru pune
rea în valoare a capacită
ţilor de producţie existente, 
pentru folosirea forţelor de 
muncă de care dispunem 1 
•  ’ P-Ş.M. - este un partid 
de stingă, continuator al 
mişcării socialista din Ro
mânia, care are tradiţii bo
gate, de aceea trebuie să 
acţioneze pentru continua
rea ideilor mişcării socia
liste, unind în jurul său 
pe toţi oamenii necăjiţi din 
ţară şi să-i unească în ju 
rul ideii de a ne face o 
viaţă mai bună ; •  Comi
tetul judeţean al I'.S.M. 
are datoria să acţioneze 
pentru a atrage în rîndurile 
sale şomerii, tineretul care 
nu are se'rviciu, făeînd din 
ei oameni de acţiune pen
tru implementarea ideilor 
socialiste ; e Ideile socia
liste au mare viitor în 
România, ele au încă mulţi 
adepţi şi P.S.M. are. sar
cina de a le populariza în 
rândul oamenilor ce, trăiesc 
din muncă, din salariu,

TRAIAN BONDOR

Fără căldură, fără 
speranţe

„Veniţi la Hunedoara l 
•-r- ne Chema cu disperare 
dl Nîcolae Boureănu, lo
catarul apartamentului 39 
din blocul 6, de pe strada 
Viorele. Este trecut de mij
locul lui ianuarie şi apar
tamentele din blocul nos
tru încă nu au cunoscut ce 
înseamnă să fie caloriferul 
cald. Toate ţevile de la 
subsol sînt perforate de ru
gină, deoarece de ani de 
zile stau în apă. în toamna 
anului 1991 s.au făcut 
ceva cîrpeli care au ţinut 
pînă în primăvara lui 1992. 
Speram că în vara acelui 
an se vor face reparaţii te
meinice, dar nu s-au făcut**.

Pâră a mai sta mult pe 
gînduri, am descins într.o 
dimineaţă geroasă, în car
tierul Micro 7 al Hune
doarei. întrebînd noi pe 
strada Viorele de blocul 6, 
ne-am interesat cam cum 
se stă cu căldura în car
tier. Ca în reclama aceea 
stupidă cu pasta de dinţi 
Colgate: dezastru! Din 
întâmplare âm contactat şi 
o echipă — un bărbat 
şi o femeie care lu
crează Ia deranjamente la 
R.A.M.G.C .1,. Hunedoara. 
„Ce vorbiţi dumneavoastră 
de blocul 6 ! Mergeţi la 
turnuri să vedeţi ce e“. 
Cum se numesc, nu ne.au 
spus, din motive lesne de 
înţeles.

Am sunat lă uşa aparta
mentului 40, din blocul, 6. 
Acolo locuieşte de mulţi 
ani familia pensionarului 
Boda Andrei. Punem mina 
pe calorifere—  reci, gheaţă. 
„Aşa au fost toată iarna — 
ne spune gazda. De sărbă
tori s.au dezmorţit nn pic 
şi apoi au îngheţat. din 
nou". "

îl contactăm şi pe dl. 
Gheorghe Milian-, preşedin
tele blocului.

„Problema instalaţiilor 
de la blocul nostru nu este 
atît una de rea voinţă sau 
de neputinţă, cit una fi
nanciară. Majoritatea loca
tarilor şi-au cumpărat a- 
partamentele. Cei de la 
R.A.M.G.C .1,. au făcut un

deviz de reparaţii tare se 
ridică, după spusele dum
nealor, la circa <î milioane 
da lei. Jumătate din a- 
ceste cheltuieli ar urma şa
le, suporte locatarii proprie
tari, un sfert R.A.M.G.C.I*, 
pentru apartamentele a- 
flate încă în proprietatea 
statului şi un sfert societă
ţile comerciale şi institu
ţiile eu activitate la  parter 
(dispensar pentru copii, 
farmacie, mai multe ma
gazine — n.n.). De unde să 
ia un pensionar sau un 
şomer atiţia bani ?“ <

Exact, De unde să-i ia? 
Dacă toţi ceir 54 de loca
tari şi.ar fi cumpărat a- 
parţamentele şi tot ar re
veni cîte 47 000 lei pe fa. 
milie, pentru repararea 
instalaţiilor de termoficare 
din subsolul blocului. Nor
mal şi logic este ca p ro -. 
prietarii să suporte costul 
reparaţiei. Că nu este şi 
drept, aşta.i altceva. Ani de 
zile proprietarul de fond 
locativ, adică statul, orin 
reprezentantul său I.G.C.fa, 
a făcut în aceste subsoluri 
sumare cîrpeli. Acum sa
cul s-a închis la gură, E 
drept, şi apartamentele au, 
fost cumpărate cu preţul 
actual al unui televizor co
lor, dar adevărul trist este 
că oamenii nu au bani. a -‘ 
bia se descurcă cu traiul 
zilnic’şi cu cheltuielile co
munei Nici aceea nu este 
o rezolvare însă, ea agen
tul termic să se scurgă zi 
şi noapte prin aceste sub
soluri la canale, căci şi oe 
acela-1 plăteşte cineva, fie 
locatarii, fie prestatorul de 
servicii.

Ceri de făcut ? Problema 
nu este numai a locatarilor 
din blocul 6. de pe strada 
Viorele din Hunedoara. Ea 
este comună miilor de lo
catari care au cum narat 
apartamente mai vechi, din 
fondul de stat. A sa cum 
se pune ea în cele mai 
multe locuri, pare fără ie. 
şire. Şi' totuşi trebuie gă
sită o ieşire din acest la- ţ 
birint A'A . /•

ION CIOCIvEl

CALORIFER ELECTRIC0  Putere instalată 15,55 kW

^  Funcţionează în două trepte : 10 şi 15 k\V

®  Capacitatea aerotermei :
— treapta I 8600 Kcal/h
— treapta a Ii-a 12900 Kcal/h

0  Tensiunea de alimentare 380 V/50 Hz 
9  Motor : o;55 kVV/1500 rot./min.

9 Rezistenţa de încălzire : 15 k\V 

9  Masa 35 kg.

\ 7 Nimic nu cs-3 mai important pentru dvs. 
dccîi să vă simţiţi bine în căminul în care lo- 
cuiţi. a

/• . Nu. este imposibil de îmbunătăţit confortul 
î dvs- dacă aveţi bunăvoinţa să apelaţi Ia IAICA 
\ — SA, .singurul producător şi comerciant în 
* măsură şă vă ofere obiecte de larg consum la 
*, preţuri deosebit de avantajoase, foarte rezis- 
/ tente în exploatare şi siguranţă în funcţionare : 
•1 AEROTERMA ELECTRICĂ . .

BOILER ELECTRIC

9  Capacitate 15—65 litri

9 Dimensiuni 0  300 x 660 
mm — 0  406 x 1065 mm

9 Masa netă 17 kg—38,5 kg

9 Rezistenţa electrică 
1500 (1900) VV

9 Tensiunea de alimentare 
220 V

9 Număr de clem enţi: 10 
9 Dimensiuni 760 x  705 x 180 mm 
9 Masa netă : 26: k g  :{
9 Funcţionează cu ulei şi este prevăzut cu termostat, 

lampă de control, rezistenţă electrică -capsulată, 
iar manipularea se face uşor pe roţi pivotante,

9 Are cel mai interesant design.
;; LAICA — SA VĂ AŞTEAPTĂ !

A L E X  A  X  D  B l  A  
Str. Dunării, nr. 372, cod. 0700, jud . Te-*: 

lcorman. -
Telefoane : 091 —  314264 ; 311690 ; 311558; 

312145. F a x : 01 — 312 2190; T e lex : 16133 
TAICA r. . - (48)

Temperatura maximă de 
încălzire a apei - j  99CC

9 Boilerele sînt prevăzute 
cu termostat, limitator 
de temperatură şi lampă 
de control.
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ANIVERSĂRI
•  COPIII Iulian şi A- 

dina, împreună • cu cum
nata Niculina şi verişoara 
Ana, vă urează Elena şi 
Adrian Borş, din Crişcior, 
cu ocazia împlinirii a 25 
<Je ani de căsătorie, mari 
succese, multe bucurii şi 
să ajungeţi tot aşa de fru
mos şi la nunta de aur.

(2062)

VlNZÂRI-
CUMPĂRĂRI

•  VÎND urgent video pla- 
ver. Deva, telefon 627452.

c <1453)
; *  VÎND urgent video pla- 
ver. Deva, telefon 629255.

(1453)
•  VÎND Skoda 110 Sport,

stare bună, preţ convena
bil. Tel. 621585. (2056)

•  VÎND butelie aragaz.
Tel. 0956/60834. (2055)

•  FIRMA Deway COM
SRL Deva — Sîntuhalm, 
nr. 69 C 1 (lingă Peco). 
vinde din stoc şi execută 
schimb ulei motor şi 
transmisie cu renumitele, 
uleiuri Casţrol şi Carrier. 
Se. asigură filtru ulei şi 
pentru Mercedes, Audi, 
Volkswagen, Fiat, Opel, 
Ford. (2022)

.•  CUMPĂR două bu
telii aragaz, normale, ofer 
preţ convenabil. Tel, 624800, 
?»lnic. (2042)

achitate, Opel Asco- 
na Luxus 1600 cmc, an 
1982, înmatriculat. Tel. 
G29642, 619212. (1888)

•  VÎND garsonieră. O-
răştie, tel. 642867. (2066)

•  VÎND fîn 1500 kg. Chi-
tid, nr. 22. (1887)

•  VÎND apartament 3
camere, decomandate, et. 
10. Tel. 626159. (1890)

•  VÎND maşină de blă
nărie marca „Bunis" şi 
maşină de cusut piele marca 
„Afrana", numai în ! va
lută Tel. 0923/21848. între 
orele 18—20. (1892)

•  CUMPĂR ax came,
culbutori Oltcit. Hunedoara, 
724593. (1893)

PIERDERI

•  PIERDUT legitimaţie 
handicapat, pe numele Dă- 
nilă Costică. Se declară nu
lă.' . . . . \  T

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  SCHIMB garsonieră,
zonă centrală, confort I, 
Hunedoara, cu similar, sau 
orice tip apartament. De
va tel. 621670, orele 8— 
18. (2047)

•  SCHIMB apartament
2 camere cu 3 camere, sau 
cumpăr garsonieră. Tel. 
618117. (2039)

SOCIETATEA co
mercială Ardelean vin
de următoarele: fri
gidere, maşini de spă
lat, maşini de cusut, 
detergent 286 lei, hîr
tie igienică 49 lei/buc. 
încălţăminte. zahăr, 
margarina, apă mine
rală şi alte produse. 
Informaţii şi ofertă la 
magazinul „Ardelean",

_ str, Horea, nr. 172, 
tel. 618879. Cumpărăm 
Sau închirierii aparta
ment parter sau casă, în 
toate oraşele din ţară.

(1894/
W .'.W .V .V .W .V .V .W ,'

*  SCHIMB apartament 
4 camere şi garsonieră, ul
tracentral, cu casă în Deva. 
Solicit închiriere garaj 
sau alt spaţiu pentru co
merţ. sau depozitare măr
furi. Tel. 627582. (2032)

•  SCHIMB garsonieră
confort I, cu apartament 2 
—3 camere. Informaţii tel. 
629347. (1900)

ÎNCHIRIERI

•  S.C. Euromarket 
Brînduş SNC vinde 
televizoare color Nei 
en gros, en detaille, 

• maşini de spălat Alba 
Luz 11, 12, Relaţii la 
tel. 647361, între orele 
8—12. (2046)

•  VÎND convenabil casă 
in Simeria Tel, 623409,

(2034)
•  VÎND motor Opel re

parat şi Opel Record. Tel. 
626475. (2054)

:•  VÎND apartament 4 
camere. Simeria, tel. 661595, 
6—11, 15-10 (1632)

•  CUMPĂR vaci cu
lapte, ofertă serioasă! Tel.' 
629320. - , (1860)
, » VÎND .apartament' cu
,ţrei; camere, trei balcoane, 
condiţii deosebite, gaz me, 
ţan, Orăştie; str. Pricazului, 
bl. 62, informaţii tel. 642279.

(1848)
•  VÎND urgent Alfa Ro-

meo, caroserie Mercedes, 
(pentru piese schimb 
model 1974, cţţ accesorii. 
Informaţii 6)7531, după 
ora 17. (2049)

•  CUMPĂR apartament
2 camere, garsonieră, cen
tral. Te). 621065. (1868)

.• VÎND remorcă tip „Pa. 
deş 500“ înscrisă în circula-' 
tye, malaxor pentru frămîn- 
tat piine cu două cvive şi ele- 
menţi pentru calorifer din 
font;.. Tel 656212 Crişcior.

1(2053)
'•  VÎND material con. 

strucţie casă, ţiglă şi ma
terial lemnos, esenţă brad. 
Relaţii tel. 610026. după 
ora 20. (1783)
.,;• VÎND piese schimb 
pentru Skoda MB 1000 (Ş 
. 400). Relaţii Deva, tel. 
627279, între o re le-16—-21.

“ (2059)
•  QUASAR Eleetro SRL

vinde televizoare color 
„Megavision1' şi Samsung. 
Deva, tel. 611261. (2061)

•  VÎND casă în Huituri,
str. Lătureni, nr. 45. In
formaţii corn. Brănişca, sa
tul Boz, nr 30 Drăgoi 
Şfiron. (1891)

•  VÎND IFA VV 50, an 
1990. oblon spate hidraulic, 
Lada 2104 de 130ă cmc, an 
1987, taxele vamale

•  VÎND casă cu gaze.
grădină, garaj, în Ocna 
Mureş, str Mihai Viteazu. 
nr. 92, tel. 096/871101 —
Cernat. (1890)

•  VÎND casă, Eminescu
34, Deva, negociere la a. 
dresă, în 6 februarie, ora 
10. Informaţii tel 0967/ 
31321, seara. (1896)

•  VÎND masă pliantă,
cuier. Tel. 625014. (1897)

•  VÎND apartament 2 
camere, confbrt I, Abrud, 
eventual, schimb cu . PB 
teşti. Tel 097 —  680624.

(1901)
•  VÎND* cărbune (huilă,

spălată). Livezilor, ; 10,
Deva, tel. 616849. (1889)

•  VIIND Audi 80, două 
uşi, stare excepţională, preţ 
convenabil. Brad telefon 
650365, după ora 19.

/  . ■ . - (1907)
•  VÎND garaj, preţ con

venabil. Informaţii Hune
doara, bdul 1848, nr. 2, ap. 
15. (1312)

•  VÎND casă veche in
Răcăştie, preţ convenabil. 
Informaţii tel. 712624. du
pă ora 18. (1313)

•  VÎND apartament 2
camere, str, Minerului, nr. 
12 (lingă patinoar) şi man*- 
tou nutrie, bej, nou,, mă
rimea 46. Informaţii tel. 
711775. ,'(1314)

•  VÎND earoseriv7 ejccep- •
ţională Dacia 1300. Peşti- 
şu Mare ,nr. 24. (1310)

•  VÎND cameră video
Hitachi. Tel.. 717748. orele 
10--,20. (1310)

•  CUMPĂR Mercedes a-
variat,. vînd video player 
Orjon. Hunedoara telefon 
721941. (1317)

•  VÎND orgă Casio 670 
şi orgă Korg M. 1. moto
retă Mobra. Tel. 771587

(1905)
•  VÎND grădină (8 arij 

Ia Roci — Deva, arendez 
60 ari teren arabil. Deva. 
Informaţii Cozia, nr. 78.

' 2 • (1903)

•  CAUT pentru închi
riat apartament 3 4 ca
mere, nemobilăţ, pentru 
locuit, cu plata anticipat. 
Tel. 618619. (1859)

. •  CAUT garsonieră sau 
apartament mic; confor
tabil, pentru închiriat ne 
(mobilat), exclus Dacia; Mi
cro 15, pe perioada de un 
an. Plata fn valută Tel. 
623728 Deva. (1864)

»: ÎNCHIRIEZ spaţiu pen
tru depozitare, vînd lem
ne foc Tel 617546. (2064)

OFERTE. 
DE SERV ICIU

# ANGAJAM gestionar 
pantril comerţ şi alimenta
ţie publică, Informaţii la 
tbl. 618114 617472, Deva;

(1886)

•  ANGAJAM ur
gent contabil şef, stu
dii superioare, contai 
bil, studii medii. In
formaţii tek 0956/ 
12747. (2048)

•  INCOTA Atlas Keisen 
Sibiu efectuează transport 
persoane şi pachete pe 
ruta Sibiu — Deva Praga
— Nurnberg Heilbronn
— Stuttgart, în 27 ianuarie, 
3 -10—17 februarie ’93. 
Informaţii şi înscrieri la 
tel. 618882, orele 10 21.

-  (218)

DIVERSE

•  CU autorizaţia 1023/ 
3.07.1990, eliberată de Pri
măria judeţului Hunedoara, 
S-a deschis activitate in
dependentă "reprezentată

prin Dodu Mircea, din De
va, , str. G. Enescu, nr. 44, 
avind ca obiect de activita
te bazar, desfacere măr
furi industriale, mărunţi, 
şuri, desfacere ţigări, su
curi, produse zaharoase,

(2057)

I

I
SC AGROMEC SA LUNCOIU \

I
•  FAMILIA Demea a- 

dresează sincere mulţumiri 
şi întreaga gratitudine dom
nului doctor MARA IOAN 
şi personalului medical din 
secţie, pentru profesiona
lismul, omenia şi eforturi, 
le depuse, din păcate za
darnic, pentru salvarea ta
tălui nostru. (2060)

str.-Valea Lungă, tel. 650529 *
Organizează miercuri, 17 februarie, ora 12,1 

I licitaţie pentru vînzare de mijloace fixe. | 
5 în  caz de neadjudecare, licitaţia se va re- J 
|  peta în fiecare miercuri, la aceeaşi oră. (CEC) î

I
I

l

I
DECESE

I

L I C I T A  Ţ I  E |

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BRAD I

I

I Organizează potrivit art. 1(1— 15 din Legea J 
nr. 50/1991 t j

•  FAMILIA greu în
cercată anunţă cu du
rere decesul, după o 
lungă şi grea suferinţă, 
al celui care a fost un 
bun soţ, tată şi bunic 

SIGISMUND 
ZBOR A

în vîrstă de 68 ani. în. 
mormîntarca in 28 ia
nuarie 1993, în Sime- 
rîa, cimitirul Biscariâ.

(2065)

•  SORA Maria, ne
poţii Sandu, Marioara 
si Angelica regretăm 
profund trecerea in ne
fiinţă a dragului nostru 

SIGISMUND 
ZBORA

li vom păstra veşnic 
amintirea I (2065)

•  PIQS omagiu şi 
neştearsă amintire prie
tenului nostru drag 

SIGISMUND 
ZBORA

Familiile Duşa I., Gor- 
,: be A.; Kaluza Fran_ 
cisc. (2060)

I LICITAŢIE PUBLICĂ I

l

I

l

în vederea concesionării a 3 terenuri situate | 
în oraşul Brad pentru realizarea următorului j 
obiectiv din documentaţiile de urbanism apro- I 
bate potrivit legii. I

I

I

I

•  MAGAZIN UNIVERSAL ŞI BIROURI, j 
cu parter şi 2 etaje, parţial 4 etaje pe un teren ; 
în suprafaţă de 850 mp. situat în Brad, strada | 
Republicii, nr. 8. \

I

I
TAXA ANUALA MINIMA de concesionare 

este de 594 lei^mp/an. |

I

l

Concesionarea terenului se face pentru pri- ” 
melc 2 obiective pe 99 ani. |

I

I

t

•  CU profundă du
rere fiul îoah, soţia şi 
copilit! anunţă înce. 
tarea din viaţă a bu
nului lor tată, socru şi 
bunic

’ IO AN DAV1D
I nm orm îh ta rea are loc 
în ziua de .28 ianuarie 
a.c., în .satul Peşti.ş. Îi 
vom păstra veşnică a. 
mintirea. (1909;

•  FAMILIA . Goroho- 
linschi aduce un ultim 
omagiu celui care â ' 
fost un distins tată şi 
socru, om de aleasă o- 
menie - - \ 7-

IOAN DA VID
Fie-i ţărlna uşoară şi 
Dumnezeu să-l odih
nească’ în pace. (1909)

•  CADRELE de la 
Inspectoratul Poliţiei 
judeţului Hunedoara 
exprimă sinceră com
pasiune domnului mg- 
ior, David ia decesul 
tatălui său

IOAN «AVID 
; ' ; .. . ' (1909)

I

Documentele licitaţiilor se pol ridica con- |  
tra cost de la sediul Consiliului local al orasu- * 
lui Brad, camera 3, începind cu data de 15. 2. | 
1993.

Ofertele se depun piuă la data de 2. ii. 1993. j 
orele 14,00, la sediul Consiliului local oraş I
Brad, camera 2, din strada Republicii, nr. 18. j

I

Garanţia de participare la licitaţie este de j 
20 000 lei. '

I

INFORMAŢII SUPLIMENTARE şi con- JI

I

sultarca planşelor sc pot face zilnic între orele •
I I12—16, la sediul Consiliului local al oraşului 

Brad, camera ut. 23, telefon 95/650880, începind | 
cu data de 15. 2. 1993

I

ora
Brad

Licitaţia vă avea loc în data de 3. 03. 1993, j 
i 10, la sediul Consiliului local al oraşului*

(47) |

s .c . M A R K .E T  S K R V IC E  s.r .l 
Deva cartier O itu / bl. 15

I

I

i
i
I

I

I

I

I

•  BRATU A TA BA. 
CU SNC DEVA oferă 
cumpărătorilor TELE
VIZOARE COLOR 
N.E.I. R 2094, com
ponente Philips, 90 ca
nale programabile, te
lecomandă, garanţie un 
ari. Adresa noastră : 
Deva, str. Victoriei, nr. 
4 (casa de cultură) tel. 
619310. (1904)

} }
\ ŞCOALA NORMALĂ „SABIN DRÂGOl“ 1

( DEVA \

| Organizează in data de 9 februarie 1993 | 
|  concurs pentru ocuparea următoarelor posturi: |

j •  muncitor de întreţinere calificat (tini-  ̂
 ̂ plar) ţ

j •  muncitor de întreţinere calificat (zugrav- j 
) zidar) ;

t •  muncitor de întreţinere calificat (Snsta- ţ
|  la tor sanitar). ^

I

I

I

I

Vă oferă mobilă:
» biblioteca l uceafărul 
* Garniluri de hol pluşale 

' . * Mese extensibilei 12perspane)
- Măsuţe - - V

De asemenea 'ă oferă detergenţi parfumaţi, en gros 
şi la preţul eu aniănuntul. case de marcat en gros şi en 
detaille marea III.M ECR 140 fabricaţie jgpt^it'iâ. 
omologată sub nr.6 30 nfti.1992 de Ministerul 
.Comerţului, cu următoarele caracteristici: t 

>200articole (PI l i ' x  j
4. ? 4 departamente
* t 6 sinzători (casieri;

î 2 dispozitive de afişare 8 cifre 
S 4 clase de taxe
i imprimantă EPSON, CITIZEN 
» hîrtie dublu autocopiativă 450 tehrola 

înformaţii suplimentare la sediul societăţii sau la 
telefon 095 *61.74.15 după ora 19. r

i
i
■+I ■

\

*»•: •

1

i

(208)
I

s e
I

RETEGAN A CO SNC DEVA 
Bduî Decebal

" Vă oferă
En gr6s şi en detaille casele AUDIO RAKS 

si GENERAL. Informaţii la telefon 095^618372,
(223)

I

I
.V »* * * * * .*>: * V* *• V * * «

I
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