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Red.: Die deputat, în 
ţară are loc o acţiune de 
semnificaţie politică im- 

■ portantă: frontul Demo. 
crat at Salvării Naţionala 
îşi numeşte prefecţii în 
Judeţe.

P.S. i Activitatea este fi
rească Întrucît F.D.S.N. es. 
te partid de guvernămînt, 
iar opoziţia a refuzat să 
participe la guvernare. Du
pă opinia mea, două tre
buie să fie criteriile în nu
mirea celor că reprezintă 
guvernul în plan terito
rial : culoarea politică şi 
competenţa. P.U.N.R. spri
jină acţiunea F.D.S.N. De 
altfel am avut discuţii cu 
formaţiunea politică ma
joritară în parlament şi 
FD.S.N. a acceptat ca In 
unde judeţe din Transil. 
van ia subprefeeţii să fie 
propuşi de P.U.N.R.

Red.: Care este poziţia 
grupului P.U.N.R. în Ca.

„CUVÎNTUL LIBER” lN DIALOQ CU ALEŞII 
HUNED0REN1 ÎN PARLAMENTUL ROMÂNIEI

«rupui P.U.N.R. susţine tot ceea 
ce e benefic pentru România

mera Deputaţilor şi în Se
n a t?

PJ§.: Partidul nostru a- 
re o poziţie de echilibru, 
una constructivă, in sensul 
că sprijină tot ceea ce vi
zează progresul României. 
Nu procedăm ca acele for. 
maţ-iuni oare critică tot 
şi se opun la Iniţiative, dar 
nu pun nimic în loc. Este 
uşor să critici şi să negi. 
Important este insă să vii 
cu alternativă ia ceea ce 
combaţi.

DE VORBA CV  DL 
DEPUTAT 

FETRU ŞTEOLEA

.: Vorbeaţi de grupul 
P.U.N.R. din Parlament. 
Cum acţionează el ?

PJS.: Ne consultăm în
totdeauna în stabilirea po
ziţiei ce o adoptăm în ac
tivitatea legislativă, dar 
s-a stabilit libertate depli
nă în ce priveşte votul.

Red.: Aţi votat guvernul 
Văcâroiu, îl susţineţi în 
ceea ce întreprinde?

PJS.: Bineînţeles. După o 
perioadă de oarecare ezi
tare, guvernul a început să 
acţioneze. Nu acceptăm a- 
cele poziţii care susţin in 
competenţa guvernanţilor. 
Să lăsăm guvernul să ne 
arate ce poate şi abia cînd. 
constatăm că nu este în 
stare, să-| înlocuim.

Red.: F.S.N. şi-a desem
nat un guvern alternativă

uve*mafVScăfoiu. Cum 
apuŞiSfeage§? făm ? ....

P.S.: FiecaTe-' formaţie 
politică reprezentată în 
Parlam ent poate să aibă 
guvern alternativă, dar nu 
trebuie să-l facă public, 
cum a  făcut-o F.S.N., Este 
un gest teribilist din par
tea F.S.N. şi în special a 
dlui Petre Roman. Păcat 
că In perioada de tranzi
ţie în care ne aflăm nu 
există convergenţă în pro
bleme fundamentale ale 
strategie! de urgenţă In 
elaborarea legilor spre bi
nele ţării. P.U.N.R, — gru
pul său parlam entar — do
reşte o asociere cinstită, cu 
oricine, d ar respingem an- 
tisemitismul, naţionalismul, 
xenofobia şi cere celor în

A consemnat 
TRA1AN BONDOK

(Continuare în pag. a 2-d)
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După cum am mai scris 
în ziarul nostru, Societatea 
Comercială In Comandită 
Simplă „Brutăria Neamţ" 
realizează în Deva, pe DN 
7, în vecinătatea autogării, 
un important obiectiv de 
producţie şi servicii. în tre 
altele, aici vor funcţiona o 
fabrică de pîinc, eu capaci
tatea de 8,5 tone în 24 de 
ore, o moară de griu de 
050 kg pe oră, un magazin 
de desfacere a produselor j 
unităţii, o bucătărie şi o ' 
liniă de autoservire cu o 
gamă diversă de mincăruri 
calde, un bar şi o cofetă
rie. ■

Dl Ionel Neamţ, patro
nul obiectivului, un om cu 
nestrămutată credinţă în 
Dumnezeu, dar şi cu mare 
încredere In cei din preaj-

O a m e n i i  s e  a ş a z ă - : : :• ■

Convorbire cu dl TRAlAN BAŞHJ, 
primarnl comunei PUI

I

\

SERIAL. j
Mafia in România

D o l a r i  f a l ş i ,  a f a c e r i

t e n e b r o a s e

coaptă bine

mă, a pornit această ac
ţiune de meritoriu curaj cu 
mijloace financiare foarte 
modeste, A împrumutat su
me apreciabile de bani de 
la bănci, pentru care plă
teşte dobînzi substanţiale, 
a contractat lucrările cu 
S.C. JGIF“ S.A. Deva şi 
cu penitenciarul Bircea şi, 
împreună, s- au apucat cu 
rlvnă de treabă. Au fost 
parcurse etape dificile, ge
nerate ba de bănci, ba de 
constructori. Patronul a 
strîns din dinţi, a renunţat 
la m ulte ore de somn, s.a 
rugat Celui de Sus să-l 
ajute, a insistat la  cei de 
jips să-i înţeleagă zbuciu
mul şi acum, după aproape 
doi ani, visul este pe cale 
de Împlinire. în  22 ianua
rie a  c. a fost pusă în 
funcţiune fabrica de pline. 
Probele au dat rezultate 
pozitivei piine albă foarte 
bună şi la  preţuri accesi. 
bile. ,4Ju nu m-am aven
turat să aduc utilaje din 
import, nu umblu neapă
rat după griu din străină, 
ţaţe, ci lucrez cu ceea ce 
avem în ţară : cu instalaţii 
româneşti, cu făină Indi
genă, ca inteligenţa şi hăr
nicia tinerilor noştri mun.

. d u m it r u  g h eo nea

(Continuare In pag. a 2 a)

— Mai bine de 80 la 
sută din locuitorii comu
nei noastre sînt aşezaţi pe 
pămînturile lor — începea 
discuţia cu noi dl Tralan 
Başiu, primarul comunei,

— Contestaţii au fost, dle

—- Cum să nu fie ? La 
Ponor, lîîu Bărbat, Uric, 
Hobiţa. Mai cu seamă în
tre neamuri. Intrau abuziv 
unii peste alţii. Pentru o 
palmă, două de pămînt. 

-Dar cazurile au fost rezol
vate. Dacă (tor mai fi le 
vom rezolva. în  spiritul ie-; 
gilor în vigoare...

— V-a» ajutat şi topo
grafii ?

— Da. şi le mulţumesc 
celor de la fostul Combi
nat minier Petroşani'. Doi,

trei specialişti au fost me
reu prezenţi pe hotarul 
comunei noastre. La ora 
de i 3ţă pămîntul din to- 
travilan şi extravilan, din 
Pui şi Ponor, este m ăsurat 
şi Îm părţit în cea mai 
bună parte. Cu cele trei e- 
chipe de specialişti con
stituite pe trei zone, con
tinuăm acţiunea de îm
părţire a  pâmintului.

— Dar a pădurilor, a 
păşunilor ?

— încă nu am făcut ma
re lucru.

— Dar In zilele acestea

Au consemnat 
GHJ. NEGREA 

TRAIAN BONDOR

(Continuare în pag. a 2-a)

#  Din decalogul pisicii; „Nu intra pe 
poartă cînd poţi să te caţeri pe gard!”

După mai multe insis
tenţe „italianul" nostru 
scoate In locul paşapor
tului o adeverinţă de i- 
dentitate pe numele Mî- 
rela B., cu domiciliul în 
Arad. Recunoaşte apoi că 
de fapt este român şi că 
la plecarea din Arad 
luase din greşeala ade
verinţa logodnicei în lo
cul celei personale. Mai 
are însă o adeverinţă de 
identitate, eliberată în 
Ungaria, in urmă cu un 
an. Din buzunare i se re
varsă apoi o importantă 
sumă de lei şi trei sute 
de dolari. Poliţiştilor nu 
le.a trebuit prea mult 
timp să constate că dola
rii sînt falşj.

De acum încolo, Daniel, 
românul nostru, îşi dă 
seama că situaţia s.a 
complicat. încearcă expli
caţii plauzibile şi favo
rabile, recunoscînd că a 
adus din Italia 500 dolari 
falşi. Fabuîează cu privi
re la provenienţa banilor. 
Stupoare şi dezamăgire la 
Barul „Lido“. Da, dolarii 
sînt contrafăcuţi. Din 
acest moment,. procuratu
ra şi poliţia pornesc o

anchetă care va solicita 
din plin profesionalis
mul şi perseverenţa lu- 
crătorilor.

în  primul rînd, Daniel 
apără cu străşnicie nu
mele celuilalt italian. 
Spune orice, în afară de 
numele partenerului, tar 
pentru a  abate atenţia an
chetatorilor de la acesta, 
dă declaraţii false. Intui
ţia anchetatorilor şi ac.
ţittnca spectaculoasă a 
doi ofiţeri de poliţie fac 
posibilă reînnodarea tra 
seului urm at de Merce
des, chiar identificarea 
proprietarului.

După numai* două zile, 
acesta este prins la A- 
rad, in tim p ce se în
torcea fără nici o grijă 
de la un bar de noapte, 
la apartamentul cu patru 
camere deţinut intr-o fru 
moasă zonă a oraşului. 
Nu se gîndise că putea să 
i se mtîmple aşa ceva. 
Ca dovadă, în Mercedes

TIBER1U MEDEANU 
procuror

VALENTIN NEAGU 

(Continuare In pag a 2-a)

, „ .d  BRDJIQjŞIjygŞ, ROMA-, 
NIA A SEMNAT CON
TRACTUL DE ASOCIERE 
CU CJSJB. Intr-e conferin
ţă de presă desfăşurată i- 
mediat după ceremonia 
semnării acordului de aso. 
ciere, premierul Nicolae 
Văcâroiu a apreciat — râs. 
punzînd la o întrebare a 
corespondentului ROM- 
PREŞ — că In perspectiva 
admiterii sale ca membru 
cu drepturi depline al Co
munităţii Europene  ̂ Ro
mânia ar trebui să aibă 
în vedere, în principal, trei 
exigenţe : respectarea rigu
roasă s  termenilor acordu
lui de asociere, realizarea 
unei economii performante, 
capabile să poată concura 
cu adevărat b  nivel inter
naţional, precum şi adop
tarea şi punerea in apli. 
care a tuturor- măsurilor 
pentru accelerarea refor
mei şi instituirea econo
miei de piaţă. In cursul 
conferinţei de presă —- la 
care a fost prezent şi co- 
misarul CEE pentru aface
rile economice externe, sir 
Leon Brittan primul-
ministru a răspuns Ia o . 
serie de Întrebări privind 
evoluţiile politico.economi. 
ce din România, priorităţi, 
le guvernului şi a insistat 
asupra perspectivelor «le 
dezvoltare şi modernizare 
create ca urmare a acordu- t 
lui de asociere cu CEE.

O ABORDAREA REALIS.
TA A divergenţelo r
ŞI CONTRADICŢIILOR e. 
xistente io raporturile din
tre România şt Ungaria ar 
facilita rezolvarea lor — 
a spus preşedintele Româ
niei, dl Ion Iliescu, îotr-Un 
interviu acordat cotidianu
lui ungar „Nepszabadsag". 
Menţinerea stării de încor
dare nU numai că are re
percusiuni asupra climatu
lui politic, dar influenţează 
negativ şt şansele ambelor 
state de integrare ia Eu
ropa — a apreciat preşe
dintele Iliescu. Şeful Stalu
lui român s-a  arătat opti
mist în legătură cu posibi- 
litaiea Semnării tratatului 
privind principiile colabo
rării dintre România şi 
Ungaria,

9 PRIMUL MINISTRU 
UNGAR, Jozsef Antall, a 
atras atenţia ţărilor occi
dentale ră dau dovadă de 
„neglijenţă" faţă de vecinii 
lor din Europa Centrali şi 
de Est, deşi ele ar trebui 
să fie preocupate nu . numai 
din raţiuni morale ci şi 
pentru a-şi proteja proprii
le interese.

Antall, care în 1990, cînd 
a venit la putere, a făcut 
din intrarea ţării sale fn 
Comunitatea Europeană un 
obiectiv prioritar pe ter
men mediu, afirmă că un
gurii se simt din nou tră
daţi de ţările vest-europe- 
ne, exprimi adu.şi in spe
cial regretul pentru lipsa 
lor de hotărlre pentru a 
soluţiona conflictul din 
fosta Iugoslavie.

de frunte, cate are in propria o. 
gradă opt bovine, este dl Emil 
Radovici din Bacea ţllia). Creş
terea animalelor este o îndeletni
cire continuată cu statornicie de 
săteni. Ce înseamnă această o- 
cupaţie ? „Să te scoli cu noaptea 
in cap“ — cum plastic se ex
prima un sătean. Dar şi banil-s 
buni... (E.S.)

O  PENTRU POPULAŢIE. A. 
telierul mecanic din Burjuc e- 
fectuează pentru populaţie o 
seamă de activităţi printre care: 
confecţionat căruţe, debitat lemn, 
confecţii metalice, măeinat po
rumb, selectat cereale ş.a. (Tr.B.)

■ I i » *  » • • • • * » « «  m m m  •  • • •  •  •  •  •  »  •  • • • • » • •

O  PETROL. Satele Ursiel şi 
Prihodişte, din comuna Boşorod, 
sînt sus la munte.-Neelectrifica
te. Deci, sătenii işl luminează se
rile cu lampa, cu lămpaşul. Feş
tila acestora şe ştie că arde nu 
mai cu petrol. Dar’ la magazinul 
sătesc din M un id e  unde şe a- 
provizionează sătenii din cele două 
Sate) nu s-a dus petrol de multe 
luni de Zile. Responsabilii cu a- 

pro vizionar ca au petrol la... be
curile din casă ? (Gh.LN.)

, O  VREDNICIE. Un gospodar
O  UNDE ESTE APA ? Chiar 

aşa, unde este apa din zona sa-

tulul Subcetate, comuna Sîntă- 
măria Orlea ? Cei măi in măsu
ră să dea răspuns la această în
trebare sînt cei de la Elecţro- 
centrale Haţeg. Nu de altceva, 
dar oamenii din sat sînt nevoiţi 
să care apa cu butoaiele pentru 
a-şi adăpa animalele! ţV.N.)

O  Jn  a v a n t a j u l  c ă l ă 
t o r i l o r . Pe ruta Deva — Sime- 
ria circulă de o bună bucată de 
vreme un autobuz particular al 
firmei S.C. „TRUSCATRANS"
S.N.C. Tarifele sînt ceva mai 
mici (costul unui bilet pentru 
distanţa Deva — Simeria este 
de 50 lei faţă de 60 lei „la stat“), 
maşina e bine întreţinută, cei 
doi tineri care-o deservesc sint 
amabili. Asemenea privatizări, in

I m-9'•  m-m » • ’

folosul oamenilor, ar f i  de dorit 
cit mai multe şi in  toate dome
niile. (V.R.)

O  DERANJEAZĂ LOCATARII. 
Ne-au scris, ne-au telefonat mai 
mulţi locatari din blocul 15 A. 
bd Nicolae Bălcescu, din Deva. 
Ne sesizează că la etajul III. la 
ap. 32, dl locatar are un dine  
lup. Nu au nimic cu el. Dar este 
foarte neplăcut — zic locatarii — 
că frumosul d in e  deranjează oa
menii ziua şi noaptea, dimineaţa 
si seara. Stăpînii lui ce părere 
au ? (Gh.I.N.)



C U V iN T l' l .  L I D E R

Cu căldura, totuşi, stăm bine. 
Dar cu ce preţuri ?

Ştiind cine sînt partici
panţii la întîlnirea mediată 
de primărie — reprezen
tanţii Termocentralei Min
tia, ai R.A.G.C.L. Deva şi 
ai asociaţiilor de locatari 
— mă aşteptam la o con
fruntare tensionată. Se pare 
însă că vechile neînţele
geri, mai ales între bene
ficiari şi gospodarii agen
tului termic din munici
piu, au fost date uitării, 
în ' plus, participanţii au 
dovedit că-şi cunosc nu 
numai problemele proprii 
dar sînt informaţi şi asu
pra celor pe care le au 
partenerii lor în activitatea 
de termoficare. Şi mai im
presionant a fost spiritul 
concesiv, chiar diplomatic, 
în care s.a'u purtat discu

ţiile, disponibilitatea cu care 
fiecare parte a primit pro
punerile sau obiecţiile ce
lorlalţi.

Să punctăm cîteva din 
problemele de interes pen
tru deveni. Astfel, dl. 
Nicolae Ardelean Mun
tean, directorul tehnic al 
R.A.G.C.L. Deva, propunea 
furnizorului de agent ter
mic ca citirea consumului 
acestuia să se facă prin 
însumarea datelor înregis
trate la toate punctele ter
mice. Acesta este din cîte 
am înţeles şi punctul de 
vedere al asociaţiilor de 
locatari. Furnizorul, . prin 
persoana dini Florea Be- 
reş, directorul termocentra
lei, n-a respins propunerea, 
afirmînd că se poate pro
ceda ca în cazul furnizării 
energiei electrice, punîndu- 
se în paralel datele înre
gistrate; la plecarea agen. 
tului termic de la Mintia 
cu cele citite la punctele 
termice. Dar acest lucru 
este posibil abia după pu
nerea de acord a părţilor 
asupra unor detalii tehnice.

în  numele asociaţiilor de 
locatari dl lovu Nistor a 
solicitat ca distribuirea 
căldurii să se facă potrivit 
diagramei de reglaj, adică 
în corelaţie cu temperatura 
exterioară. A avut desigur

în vedere tenţperaturile 
scăzute din apartamentele 
noastre începînd cu Cră- . 
ciunul şi pînă la Bobo
tează, cit şi faptul că ul
terior am fost nevoiţi u- 
neori să deschidem geamu. 
rile- Problemele ivite de 
^treatori în încălzirea De
vei, spunea dl director Be- 
reş, s.au datorat unui acci
dent ; apariţia unei concen
traţii foarte mari de clo
ruri în Mureş şi lipsa apei 
pentru diluţie, ştiut fiind 
că în instalaţiile termocen
tralei se foloseşte doar apă 
distilată. Spre ghinionul 
nostru accidentul a coincis 
cu perioada cea mai ge
roasă a acestei ierni.

Altfel, Deva stă bine cu 
termoficarea, faţă de alte 
localităţi. Nu însă în tota
litate, căci nu toţi devenii 
se bucură de aceeaşi can
titate de căldură, fie pen
tru că blocurile construite 
în perioade diferite au ti
puri de radiatoare diferite, 
fie din alte cauze. La a. 
ceste „alte cauze" cei mai 
dezavantajaţi sînt locatarii 
din Micro 15, unde agentul 
termic nu ajunge în punc
tele termice la parametrii 
de temperatură- şi debit 
ceruţi, aceste puncte sînt 
supraîncărcate (au cîte 
5000 de apartamente), multe 
subsoluri sînt inundate.

In reţeaua de termoficare 
a  municipiului au fost 
identificate şi alte neajun
suri cauzatoare de pierderi 
de căldură : situaţia de
zastruoasă a punctelor ter
mice ale unor agenţi eco
nomici cu capital de stat, 
izolaţii termice în reţelele 
secundare prost executate 
ş.a. Dar cauza-cauzelor tu 
turor necazurilor, a faptu
lui că şi în termoficare ca 
şi în alte domenii nu se 
poate depăşi cercul vicios, 
sînt banii. Din pricina lor, 
sau mai exact a lipsei, lor, 
R.A.G.C.L. Deva a fost ac
ţionată în judecată de fur
nizor pentru restanţele de 
270 milioane de lei pe anul 

trecut şi aproape alte 200 mi-.

Pîinea trebuie 
coaptă bine

(Urmare din . pag. 1)

citori. Nu fac uz de fals 
patriotism, dar lumea se Va 
convinge că sîntem în stare 
să-i oferim pîine bună şi 
la preţuri mâi mici de'cît 
alţii, că lucrătorii noştri 
vor fi mulţumiţi de muncă 
şi de cîştigurile lor, că ni
meni — şi eu în primul 
rînd — nu are dorinţa de 
îmbogăţire, ci de ajutorare 
a semenilor, a celor săraci. 
Dumnezeu e mare şi m ie  
martor". c

Am discutat şi cu cîţîva 
dintre cei 25 de angajaţi, 
deocamdată, ai fabricii de 
pîine. Prima şefă de tură, 
dra Daniela Gheorghiţă, 
ne-â spus : „Toţi sîntem 
tineri, dar ne caracteri
zează dorinţa de a munci 
şi de a învăţa. Şi avem de 
la cine, căci dl patron este 
de meserie şi-i tot timpul 
alături de noi. Avem cre
dinţă că va fi bine".

Dar la S.C.C.S. „Brută
ria Neamţ" sînt şi unele 
probleme, după cum ne 
spunea patronu l: „Cei de 
la penitenciar şi-au înche
iat activitatea la noi şi 
n-au făcut treabă rea. In 
schimb, constructorii de la 
„GIF" acţionează foarte 
lent. Ii rugăm şi pe a- 
ceastă cale să grăbească 
lucrările şi să le termine.

Pentru noi, orice zi, orice 
oră de întîrziere în finali
zarea obiectivului înseamnă 
bani pierduţi, dobînzi în 
plus plătite".

Am dorit să ascultăm şi 
părerea constructorului. Ia
tă ce ne-a declarat dl ing. 
Oetavian Bocanici, direc
torul S.C. „CIF“ S.A. De
va :

— Ne.am străduit să-l 
ajutăm pe acest patron. In 
vara lui 1992, a avut şi 
dînsul probleme financiare, 
transferîndu-se cu împru. 

mutul banilor de la o bancă 
la alta şi, ca urmare, am 
redus şi noi ritmurile de 
execuţie. Acum, timpul nu 
ne permite să turnăm be
toane, să lucrăm la ten
cuieli, la mozaicuri. Efec
tuăm însă unele activităţi 
la interior. Pe măsură ce 
vremea se va îmbunătăţi, 
vom intensifica munca ia 
acest obiectiv, pentru a-1 
termina cît mai repede şi 
a ne încasa banii. Sper să 
ne înţelegem, pînă la u r
mă, în toate domeniile.

Este normal, este nece
sar. în fond, fiecare colec
tiv are interesul să lu
creze, să cîştige, să existe. 
Mai ales că este vorba de
spre pîinea noastră cea de 
toate zilele. Ea trebuie fră- 
mîntată în înţelegere şi... 
coaptă bine.

lioane lei acumulate în 
prima lună a Iui 1993. La 
rîndul său R.'A.G.G.L. ar 
trebui să încaseze 480 mi
lioane de lei de la alţi a- 
genţi economici şi chiar 
de la unele asociaţii de 
locatari, n-a primit sub
venţiile pe anul trecut... 
Dacă ar fi bani s-ar putea 
remedia defecţiunile exis
tente. Dar, din păcate, ne
voile se cifrează la mi
liarde, iar din cîte se ştie 
la această dată R.A.G.C.L. 
va avea în acest an la dis
poziţie mai puţin de 3 mi
lioane lei. Orice comenta
riu e de prisos !

Nu sînt în schimb de 
prisos încercările de a se 
găsi soluţii, fie şi parţiale, 
pentru problemele exis
tente. Intre acestea, am 
reţinut sugestiile domnului 
Virgil Boca, viceprimar. 
Dumnealui propunea intro
ducerea contorizării agen
tului termic pe blocuri sau 
chiar pe scări, ca la gazul 
metan (acum se face doar 
în punctele termice). De 
asemenea, realizarea unor 
contracte de service între 
regie şi asociaţiile de loca
tari pentru întreţinerea 
instalaţiilor interioare, din 
apartamentele locatarilor, 
care să fie benefice pentru 
toată lumea.

Problemele discutate au 
fost multe. Dar pentru a 
încheia într-o notă opti
mistă, voi aminti doar că 
deja la două grupuri d in , 
termocentrală au fost in
stalate boilere cu ţevi ino
xidabile, două grupuri vor 
fi la fel echipate în a. 
ceastă toamnă, alte două 
în toamna viitoare. De a- 
semertea, se- află în execu
ţie turbine româneşti de 
înaltă şi medie presiune, 
toate aceste înnoiri consti
tuind o garanţie că în ier
nile care vin devenii o vor 
duce bine din punct de 
vedere al căldurii. Cu ce 
preţuri însă, rămîne de 
văzut.

Aceasta este aprecie
rea pe care dl ing. Du
mitru Roşea o face, 
printr.o scrisoare adre
sată redacţiei ziarului 
nostru, privind activi
tatea Şantierului de in. 
stalaţii (fost A.S.I.M.), 
aparţinînd de S.0. „Con
dor" S.A. Deva, cu re 
ferire directă la efec
tuarea lucrărilor pentru 
introducerea gazului me
tan în locuinţele a 230 
de familii din Deva 
(pe străzile Oituz, Vul- j 
can, Crişan, Elena Vă. 1 
cărcscu, Iasomiei ş.a.). ţ

0
A iţ care prezin tă!

l

L încredere
! — — —  ;
ţ Un interes deosebit în ? 
I realizarea lucrărilor res- S 
'  pective l-au dovedit dnii ţ 
ţ director Zacheu. .losan, i 
i maiştrii şi şefii de cehi- J 
? pă loan Bucoviceanu, \ 
1 Alexandru Brujan, 1 
t Gheorghe Bota, Ton ? 
i Făţan, Ion Stanca şi ţ 
1 Ion Croitorii, precum şi i 
ţ sudorii Simion Miră- 1 
( neanu, Gheorghe' Oprea i 
/ şi Yasile Smeu. ^
1 De menţionat şi faptul l 
\ că în atelierele de pro. 1 

ducţie ale firmei respec- j\, tive se execută lucrări \ 
\ de ventilaţie, tinichige- i 
1 rie, confecţii metalice |  
7 diverse şi specifice in- )

stalaţiilor, tubulaturi e- 1
r) o timiinn cî .■

\ scrie în încheiere dl 
 ̂ Dumitru Roşea. (N.T.)

VIORICA ROMAN —■-

O am enii se aşază 

pe p ă m în tu r ile  lo r
(Urmare din pag. I)

de iarnă oamenii au lem
ne de foc ?

—- Au, Inclusiv în şcoli, 
cămine culturale, grădi
niţe avem lemne de foc 
asigurate.

—  Cum aplicaţi preve
derile Legii privatizării în 
comuna dumneavoastră ?

— Avem asociaţie .pentru 
creşterea şi îngrăşarea va
cilor de lapte, gater, moa
ră, produse semifabricate 
— la Rîu Bărbat, pesta 
1100 oi şi mieluţe la fer
ma Ru.şor.

— Cum contribuie gospo
darii din satele comunei Pui 
la constituirea fondului de 
consum cu carne, lapte, 
lină, piei etc. ?

7— Am putea da mult 
mai mult decît ni se pre

ia. Ieri, de pildă, la bu
ză au fost peste o sută de 
bovine. S-au luat cam 25 
de capete...

— In condiţii în care 
în măcelării nu se găseşte 
carne de vită.

— Noi nu avem nici o 
vină. Eu laud bunii gos
podari, pe acei vrednici 
crescători da animale. O 
fac în folosul lor şi al nos
tru.

— Dle primar, ce mai 
doriţi să ne spuneţi ?

— La blocurile noastre 
nu funcţionează scurgerile 
de apă ia bucătării şi Ia 
canal. Intervenţiile noastre 
la conducerea R.A.G.C.L. 
Haţeg nu au avut nici 
un ecou. Dar locatarii cred 
că noi sîntem de vină. Sînt 
însă convins că şi aceste 
necazuri vor fi rezolvate.

Rrupul P .U .N .R . susţine 
tot ceea ce e

pentru România
(Urmare din pag. 1)

drept să răspundă ferm la 
orice manifestări care nu 
slujesc binele ţării, celor 
ce deformează realitatea is
torică şi cea actuală.

R ed .: în  acest context 
cum apreciaţi acţiunile pri
marului din Cluj.Napoca ?

P.S. : Dl Gheorghe Funar, 
care este preşedintele 
P.U.N.R., nu încalcă nici 
Constituţia şi nici legile 
ţarii. Restabilirea adevă
rului istoric — mă refer la 
repunerea plăcuţei cu cita. 
tul din Nicolae'Jorga pe 
soclul statuii lui Matei 
Corvin — nu este extre
mism — cum îl numesc u. 
nii. Dl Funar este un foar
te bun gospodar al celui 
mai important oraş al 
Transilvaniei — Cluj-Napo. 
ca şi marea majoritate a 
clujenilor îl apreciază şi 
il susţin.

Red. : Ce apreciere aveţi 
faţă de Congresul ţj.D.M.R. 
de la Braşov 7

P.S. : Mă bucur că mo
deraţii au învins, semn că 
raţiunea cucereşte tot mai 
mult Joc. Alte comentarii 
nu mai fac.

Red. : Ţa ni are urgentă 
nevoie de legi. Ce legi le 
consideraţi cele mai im
portante 7

P.S. : Legea Apărării Na
ţionale, Statutul poliţistu
lui, Statutul- funcţionarului 
public...

Red. .' Consideraţi Legea 
Apărării Naţionale ca fiind
cea mai importantă. De
ce ?

P.S. : Fiindcă România 
se află într-o zonă geopo
litică fierbinte • şi de aceea 
armata ţării trebuie pregă
tită’ si menţinută în stare 
să-şi facă datoria cu cea 
mai mare eficienţă.

Rod. : Cc iniţiative le
gislative arc P.U.N.R. 7

P.S. : împreună cu
F.D.S.N. am iniţiat legea 
privind sprijinirea produ
cătorilor agricoli, care a 
fost deja analizată de co
misiile de specialitate din 
Senat şi Camera Deputaţi
lor. Grupul nostru parla
mentar a iniţiat proiecte de 
legi precum pensionarea 
femeilor ce au 25 de ani 
şi a bărbaţilor ce au 30 de 
ani în eîmpul muncii, a» 
cordarea de indemnizaţii 
celor internaţi in lagăre de 
concentrare sau "obligaţi la 
muncă forţată în perioada 
cînd Ardealul de Nord s-a 
aflat sub stăpînire hortis- 
tă. Avem in pregătire mo
dificări la l egea .fondului 
funciar.

Red. : în final, ce aţi do
ri să spuneţi ?

P.S. : în final aş vrea să 
fac apel la toţi cei ec re
prezentăm judeţul Hune
doara in Parlament pentru' 
soluţionarea problemelor cu 
rare «o confruntă cetăţenii 
din această parte a ţării.

ţ lcctrice de lumină şi , 
t forţă ş.a. De asemenea, t { 
) salariaţii şantierului au ţ 
ţ mai realizat instalaţii de ! I 
l încălzire centrală în J , 
} numeroase locuinţe. De \ |
I partea tehnică a lucră- l ; 
\ rilor s-au ocupat ingi- j 

nerii Gheorghe Filip şi 1 I 
Cornel Reltean — ne ţ j

SERIAL.

Mafia in România

I
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ÎN AUDIENŢA Î

Dl Gheorghe Pavel, din Brad, miner pensionar, a |  
fost de nvilte ori la redacţia noastră. Are mereu pro- j 
bleme. Ca orice om. Unele s-au rezolvat în decursul I 
'anilor. Dar altele se ivesc mereu. Ne-a spus că ars « 
necazuri cu un locatar ; cu neacordarea pensiei supli- |  
mentare. Sa întotdeauna noi am încercat să-l ajutăm. '  
Dar credem că şi la Consiliul Local Brad trebuie să 1 se |  
acorde mai multă atenţie. Este om bătrîn, bolnav, a J 
lucrat mulţi ani în mină. Să avem omenie 1 (Gh.I.N.) _ «

(Urmare din pag. 1)

se mai găsesc 1200 do 
dolari. Toţi falşi, evident, 
începe o nouă etapă a 
anchetei.

Dl C. Mario neagă 
faptul că' dolarii sînt 
falşi. Adoptă atitudinea 
omului cinstit, tulburat de 
la importantele sale a. 
faceri pe care le avea în 
România. In prima fază 
a anchetei se confirmă că, 
intr-adevăr, dl Mario es
te italian. El invocă şi 
calitatea sa do patron al 
unor firme din Roma. Pe 
parcurs însă, balonul se 
dezumflă, stabilindu-se că 
este doar posesorul n ci- 
torva acţiuni la o casă 
care organizează jocuri 
de noroc. Recunoaşte a- 
cost lucru.

Datele de pc paşaport 
relevă că, începînd din 
1989, vizitase în mod re
petat România, d c . fiecare 
dată stînd cîteva suptâ- 
mîni. Da ce 7 Pur şi sim
plu îi plac fetele din 
ţara noastră şi vrea să 
cunoască cît mai multe. 
Afirmă că de fiecare da
tă s.a distrat numai la 
Arad. Acum, în România, 
a venit însoţit de fiul său. 
Alessandro, de 20 de ani. 
Intre altele invocă şi cî
teva nume foarte cunos
cute din Arad. De fapt, 
nume celebre din lumea 
interlopă din oraş, po
sesori de baruri şi auto
turisme luxoase. In cer
cul acestora se învîrtea 
cu dezinvoltură. Unul din
tre aceştia l-a vizitat şi 
la Roma, lăsîndu-i ca
dou un autoturism AR0, 
Deocamdată însă, nu l-a 
putut înmatricula, pentru 
că nu există nici docu
mente. Prin intermediul

M 'm m m > m m m  m  m m m % * m m m  *  m m m  m  mmm

I
acestuia, spune, 1 a cu
noscut pc Daniel, dar | 
numai după muite ezitări . 
recunoaşte şi legătura cu | 
acesta. Se fereşte cu mii. J 
re grijă să spună cc a- » 
duce ci in România Este S 
evident insă că frecvente. '  

le sale călătorii nu sînt | 
dictate numai de intere- « 
sul pentru sexul frumos, j 
Suspiciunile in privinţa , 
unor afaceri dubioase se | 
accentuează in momentul j 
în care în apartamentul j 
său s-a găsit un al doi- I 
len permis de conducere. ' 
pe caro era aplicată po. | 
za sa, dar cu numele de ■ 
M. Antonio. Nu putea da | 
nici o explicaţie în pri- , 
vinţa permisului fals, a- « 
firmînd că nu cunoaşte I 
pc nimeni cu acest nu. J 
inc. Prietenii din Arad i 
insă îl cunoşteau şi pe < 
numele dc Antonio, po j 
lingă cele dc Mario şi ţ 
Papa.

O s i tu a ţ i e  n e c la ră  este  | 
şi in privinţa Merccdesu- > 
lui. Despre sicesta spune | 
că l-a donat fiului să u  , 
Alessandro, cu cîteva zi- I 
le înaintea ultimei plecări J 
in România. Şi acest lu- > 
cru, cu toate că îl vedea I 
o dată pe an, iar reia. J 
ţiile dintre ei sînt mai | 
mult dccît reci. La rin- > 
dul său, fiul declară că I 
în 'z iu a  obţinerii atttotu- , 
risnuilui a pierdut actele, | 
aşa că Ic.a înlocuit cu un ' 
document provizoriu, prin > 
care o autoritate italiană 
atestă că este propriatar 
al autoturismului pe ba
za propriei declaraţii. Gu 
prilejul donaţiei, cei doi 
schimbă numărul Mer- 
eedesuluî, înmatriculîn- 
du.I în altă provincie.

®e să mai spunem,'
treaba-i încîlcită rău !
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Directorul de cămin — un luptător loial 
sub flamura actului de cultură

Dincolo de faptul că 
.dna Ana Banciu este o 
cunoscută solistă de mu
zică populară, cu dese 
evoluţii la Radio şi Te
leviziune, dînsa rămîne 
un om de cultură, apre
ciat şi prin faptul că 
este chiar directorul u- 
nei instituţii de cultură, 
în, speţă Căminul Cultu
ral Zam. De curînd, a 
reuşit la Academia de 
Artă Bucureşti — secţia 
etnomuzicologie şi fol
clor, avînd astfel posi
bilitatea de a beneficia 
de cunoştinţe teoretice 
pentru culegerea corectă 
a folclorului local, hu- 
nedorean în general şi 
valorificarea lui scenică. 
'„E nevoie în ziua de azi, 
ne spunea Ana Banciu, 
de oameni care să apere 
folclorul, să-l conserve şi. 
dacă e posibil, să-i re
dea strălucirea pc care o 
merită". Şi dna Banciu 
este un astfel de apără
tor al folclorului luino- 
dorean.

Trecînd la munca pro. 
priu-zisâ de director al 
Căminului Cultural Zam, 
interlocutorul ne m ărtu
risea că baza materială 
a instituţiei este extrem 
de precară în momentul 
de faţă. Un cămin atît 
de mare să nu aibă o 
staţie de amplificare, in
strumente muzicale. Că

minul de la Almaş-Sâlişte, 
extrem de vechi şi con
struit din lemn, este dis
trus de o bună perioadă 
de timp. La Cerbia, Go. 
dineşti este nevoie de 
scaune, alte dotări mate
riale. De asemenea, 3ă 
Pojoga, Sălciva. S.a a . 
juns pină acolo incit să 
se achite montarea unor 
jgheaburi de scurgere a 
apei pluviale cu bani 
proprii, care numai ulte
rior au fost recuperaţi cu 
ajutorul Primăriei.

Ce se întreprinde pen
tru păstrarea tradiţiilor 
populare atit de bogate 
la nivelul comunei ? Du
pă cum ne spunea şi in
terlocutorul nostru, oa

menii au marele'm erit în 
păstrarea acestor tradi
ţii. In special cei de la 
Âlmaş.Sălişte, Godineşti, 
Micăneşti, Pojoga, Cer
bia care au reuşit prin 
grupurile folclorice con
stituite cu zeci de ani 
în urmă să le şi valori
fice scenic. Să ne amin
tim de evoluţia în 1935 a 
grupului de dubaşi de la 
Ahnaş-Sâlişte, conduşi de 
Ioan Bornemisa, la Are
nele Romane din Bucu
reşti şi aprecierea de ca
re s-au bucurat din par
tea marelui savant Ni- 
colae forga. Să ne rea
mintim de dubaşii de la. 
Pojoga, Godineşti, pre
zenţi în mari spectacole şi 

H

Prezenţa în bibliotecă a directorului de cămin, A- 
na Banciu, nu mai este un secret pentru nimeni!

Foto PAVEL LAZ A

. întreceri naţionale. Re
cent, cei din Cerbia au 
avut o prezenţă de două 
ore la Radio Timişoara 
(emisiunea „Izvoare fer_ 
mecate“), iar cei de la 
Almaş-Sălişte o prezenţă 
de patru ore, pe acelaşi 
post. ’ T:"':
- Pentru oamenii comu

nei au fost organizate 
spectacole în care au e. 
voluat cunoscute capete 
de afişă Nicolae Furdui 
lancu, Veta Biriş, Dinu 
Iancu.Sălăjanu, Mariana 
Drăghicescu, Ana Banciu, 
Ana Pacatiuş, Tiberiu Ce
ia, Sa va Negrean Bru- 
daşcu ; baluri, hore, dis
coteci. Dar viaţa unui 
director de cămin cultu
ral e grea. Salariul ră 
mîne mereu o problemă ; 
dialogul, cu oamenii, în 
ciuda eforturilor între
prinse, se încheagă greu, 
chiar şi cînd eşti localnic, 
intrucît prezenţa acestora 
la manifestări ridică me
reu semne de întrebare ! 
în  astfel de cazuri, sin
gura speranţă a directo. ' 
ruiui de cămin cultural 
rămîne perseverenţa, lup
ta cu sine, cu neputinţa 
de a face întotdeauna 
ceea ce vrei să faci. Şi 
Ana Banciu este un astfel 
de luptător, de luptător 
loial, altfel n-ar fi răzbit 
pină a ic i! ■ ;
v MINEL BODEA

I ţ S.C. DEVIL S.A. DEVA

Organizează licitaţii pentru vînzare dc u- 
tilaje tehnologice auxiliare şi mijloace de trans
port. ; ' g ’

Licitaţiile vor avea loc la ora 10, la sediul 
societăţii din Deva, str. Dorobanţilor, nr. 32 A, 
în fiecare zi de marţi, începînd cu — 16. II. 93.

•  FABRICA DE PRODUSE LACTATE PE
TROŞANI — LIVEZENI, în fiecare zi de vi
neri.

Lista cu fondurile fixe scoase la licitaţie se 
află afişată la sediul societăţii din Deva şi fi
liala —-Petroşani,

Pentru relaţii suplimentare apelaţi la te
lefonul 620509. ,

o
începînd cu 1. 03. 1993, facem declaraţie de 

intenţie de majorare a preţurilor la produsele 
din producţia proprie. (66)

! !

Odată eu finalizarea parţială a unor spaţii 
\ de producţie din investiţia nouă

Infractori si infracţiuni
GAŞCA A CĂZUT

Da, a mai căzut o gaş
că in municipiul Hune
doara. Ea era formată din 
Ioan. Btigică, Marian I- 
chiru, Claudiu I.eica. Lu. 
ciart Forghete şi Nelu 
Păiţ toţi între la şi 18 
ani. Ce făceau dumnea
lor ? Furau din autotu
risme. Prejudiciul în va
loare de 87 300 a fost re- 

. cuperflt, dar băieţii vor 
da socoteală. ,

LOVITURA MORTALĂ

Aşa s-ar putea . numi: 
ceea ce; a făcut Viorei 
Bota, un fost condamnat, 
de 44 de ani, de loc din 
Ilia. Concret. Aproape de 
miezul nopţii, beat fiind, 
intră în conflict cu Ma
rian Geampalia. Scoate

cuţitul şi loveşte’. Omul 
moare la 30 de ani !

680 000 LEI PREJUDICIU

Cum să nu te pună pe 
ginduri faptul că doi ne
isprăviţi pot crea unei U- 
nităţi economice 680 000 
de lei prejudiciu dintr.o 
singură lovitură ? Este 
cazul lui Ioan Pîrva din 
Petoiu — Vîlcea şi Flo
rin Mocan din Uricani. 
Primul are 19 ani, iar 
cel de-al doilea 18. Cei 
doi au furat bare de cu
pru de la E.M. Uricani, 
distrugînd mai multa în
trerupătoare de la schi- 
pul unităţii.

Rubrică realizată 
cu sprijinul 

Inspectoratului de 
Poliţie al judeţului

Fulgi de nea
Ninge. Fulgi uşori aştern 

pe pămînt covoare albe 
de puf. Naturali .dăruită 
cu frumuseţe şi puritate. 
Te-am aşteptat cu nerăb
dare, dalbă Crăiasă, şi 
ai venit în linişte şi stră
lucire. Cîtă puritate răs- 
pîndeşti în jur, cît mis
ter şi uimire micuţilor ce 
te văd întîîa oară ! Ţi.ai 
întins mantia peste par
curi şi clădiri,.ai troienit 
poteci şi drumuri ; ai pus 
epoleţi statuilor. şi Tocuri 
încălţărilor, ai adunat co
piii la săniuş şi la jocul 
cu zăpada. Copiii îşi pun 
din nou patinele, îşi iau 
săniuţele şi urcă dealurile 
spre a-şi. da drumul la 
vale.

Eşti stranie şi rece, dar 
acoperi sub cojocul stu
fos cîmpurile semănate; 
împrospătezi aerul şi tot 
ce atingi. Fie ca toţi cei

ce se bucură la vederea 
ta să dttvină curaţi şi ne
prihăniţi, buni şi drepţi ! 
Pentru ca între oameni 
jsă se instaureze respectul 
şi buna cuviinţă, cinstea 
şi demnitatea, să dispară 
ura şi suspiciunea.

ESTERA SÎNA

S.C. NAGHI & ZSOC
Pune la dispoziţie următoarele locuri de 

muncă :
•  10 locuri de muncă croitori
•  1 şofer profesionist pentru cursă internă 

şi internaţională
#  director general, experienţă minimum 5 

ani în funcţie
:■■■■■. •  contabil şef .

#  inspector personal experienţă minimum 
5 ani în specialitate.

Relaţii Ia sediul firmei, din str. M. Viteazu, 
nr. 112 sau telefon 616190.

CONSILIUL LOCAL GEOAGIU 
A N U N Ţ A

In conformitate cu Hotărîrea nr. 62/27. 11. 
1992, Consiliul Local Gcoagiu scoate Ia LICI
TAŢIE .

în data de 18 februarie 1993, ora 12 
•  SALUBRIZAREA ŞI ÎNTREŢINEREA 

ZONELOR VERZI ALE COMUNEI GEOAGIU, 
(Geoagiu-Sat şi Geoagiu-Băi).

Relaţii la sediul Consiliului Local Geoagiu, 
telefon 101. '.

SOCIETATEA COMERCIALĂ „SARMIS * S.A |

J cu sediul în Deva, str. Piaţa Victoriei, nr. 3, judeţul Hunedoara |

I Organizează licitaţie publică cu strigare conform prevederilor Le-1
J gii 58/1991, H.G. 634/1991 şi H.G. 758/1991, pentru vînzarea următoare-! 
I lor active : *

I
Denumirea
activului

Obiect de 
activitate

Adresa Preţ pornire 
licitaţie

1. Cabana Gura 
ZIafa

2. Cabana Baleia 

:). Cabana Costeşti

cazare şi alim. 
publică

M-ţîi Retezat

M-ţii Orăştiei

20 022 000

3 300 000 

21109 000

|  Licitaţia va avea loc în data de 11.03.1993, ora 10, în sala de recep-
i tie a hotelului Sarmis din Deva.

specifice pentru.

Ipreselecţia participanţilor la licitaţie pot fi consultate zilnic, la sediul so- g
O IE

Dosarele de prezentare a activelor şi criteriile 
îcţia participanţilor 

cietăţii, între orele 8—15.I cietaţii, intre orele 8— lî>. I
Alte relaţii privind activele ce urmează a fi vîndute sc pot obţine"

’ .... • • • ’ ’ * *““* dl |

Drumul naţional Ilia — Zam. Polei. Condusă cu viteză excesivă, maşina 
din imagine a derapat. S-a pus de-a latul şoselei, blocînd circulaţia. Atenţie, 
conducători au’to !

Foto PAVEL LAZA

|  zilnic, Ia telefon 095/612026, fax 615873, sau la juristul societăţii

I Pavel Gavril. ’ ■
Ofertanţii selecţionaţi vor depune pină la data de 5.03.1993, la 

|  casieria societăţii:
— taxa dc participare de 30 000 le i ;
— garanţia de 10 Ia sută din preţul de pornire a licitaţiei.

I în preţul de pornire a licitaţiei nu este inclusă valoarea terenuri-1
■  lor, aceasta urmînd să fie clarificată conform prevederilor H.G. nr. 834/jj 
|  1992 şi 331/1992.  ̂ |

I In caz de neadjudecare la termenul din 11.03.1993, se organizează |
o nouă licitaţie în data de 26.3.1993, în acelaşi loc şi în aceleaşi condiţii, ■  

|  la acest termen fiind admise si persoane juridice sau fizice străine. (60) |
I
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•  VTND Trabant 801. 
Infftrmftţii tel. 95/711075.

(1460)
•  ViND video recofder

Daewoo, nou. Deva, .feţ, 
828291. (2118)

«  ViND Dacia 131© T3C 
JBM^fanport Ungaria. Tel.

•  VÎND ARO 243 Die
sel. nou. Haţeg, tel. 770216, 
după ora S, (2123>

•  VÎND apartam ent 2
camere, bî. 35, str. Emi. 
nesca. TeL 622175. (2124)

•  VÎND filtru  cafea pro
cesional pentru bar, trei 
capete, nou, nefolosit. Deva, 
tel. m $ m .  (2126)

•  VtND maşină tricotat 
BnMher KH 700, televizor 
Snagov. Tel. 717427. (1341)

•  CUMPĂR apartament
camere Tel. 738108, 

după ora 16. (1344)
•  VtND motocositoare

Carpatina, fabricaţie 1992, 
rodaj neterminat. Deva, 1 
Decembrie bl. 3, sc. 3, ap. 
4©, tel. 619432. (2099)

•  VÎND sau schimb a-
pRrtament 4 camere, deco
mandate, cu apartam ent 2 
ctrtnere, zonă centrală, di
ferenţă lei (maşină). Tel. 
619344. (2098)

•  VtND autoturism Volk-
swvagen Golf. Informaţii 
Alba talia,-tel. 812024, după 
or* 1«. (2096)

•  ViND casă, str. Emi-
ifeMO, « r. 34, lingă casa de 
cultură, 4 camere şi sub, 
Spl locuibil, încălzire cu 
®»z. Negocierea vînzării în 
ofeta de 6 februarie a.c. la 
adresă, ora 10 d.m-, prefer 
Valută.  ̂ (2094)

•  ViND adeziv import 
pentru lemn, piele, cauciuc, 
plastic, linoleum. 619490.

(2107)
•  VIND sau schimb a-

g rtam ent 4 camere, con- 
1 1 Hunedoara cu* apar-

?ment 8 camere, confort 
Dotte, sau Hunedoara, ex

clus Micro 15. Tel. 721686, 
625606. (2102)

•  ViND apartam ent 2
camere, C;A. Vlaicu, bî, 
X  30, sc. D, ap. 13, Arad, 
Inf. la tel. 956/50097 Brad, 
după ora 16. (2104)

•  SC Rolatir tm pex SRL 
Deva vinde maşini de spă
lat Automatic, S'^oer, 16 pro
grame. Deva, t e l  621122.

(2103)
•  VÎND Fiat 1 8 0 0 , motor

ARO Cîmpulung. Brad, tel. 
mm. (2119)

•  VIND scaune Trabant 
301, ambielaj, caroserie tam .
ponată. Va(a — Brotuna, 

3*. (2H2)
•  VIND materiale de

construcţii: ţiglă şi lemn 
brad. Tel. 619026, orele 
20—23. (2117)

•  VIND convenabil easă
în Simerla. TeL 623409, 
după ora 18. (1709)

•  SC U&B Trading SRL,
cu sediul în Deva, str. M. 
Eminescu, nr. 48 B, vinde 
en gros un bogat sortiment 
de ţigări A.ssos 325, LM 
394, Kent 699, Monte Caria 
291, Parisienne 249, BT 
177. Adaos comercial 5 lă 
sută. Orar luni — slm- 
bătă 9—17, (230)

•  VÎND casă cu grădină 
mare şi anexe în _ comuna 
Vălişoara. Informaţii De
va, 624612, după Ora 16.

(1707)
•  R.A.G.C.L. Haţeg, cu 

sediul în Haţeg, str. De- 
cebal, nr. 15, organizează 
în data de 182.1093 lici
taţie publică pentru închi
rierea spaţiului cu altă des
tinaţie, situat în localitatea 
Rîu de Mori (fost sediul 
C.P.A.D.M.) 45 mp. Profi
lul activităţii, prestări ser
vicii populaţie. (2110)

•  PROCUR piese noi 
pentru toate autoturismele, 
străine, achiziţionez auto
turisme degradate în  vede
rea dfâmembrării. Preiau 
în regim de consignaţie 
autoturisme şi piese. Deva,

. 095/616614. (2131)
•  VÎND Mercedes 300 P ,

fabricaţie 1980, stere ex- - 
cepţîonală, p^nm aţriculat, 
video player Orion. Hune
doara, teL 721941. (134®)

|  S.C. ROBES S.A. BAIA MARE
I str. V. Lucaciu, ar. 162, teL 99/413853, 99/ 

417229, telex 33219r, fax 99/413853.
Execută şl livrează utilaje pentru agricul

tură pentru care şe obţin credite bancare de 
15 la su tă :

•  mori complete cu valţuri pentru grîu 
<16; 15; 20; 25; 30; 40 t/24 h) şi porumb (5; 10; 
ÎS t/24 h). Intermediază proiectarea liniei teh
nologice şi a clădirii

•  batoze pentru treierat cereale păioase şl 
pentru porumb (capacitate 300—800 kg/

h )
•  Unii tehnologice pentru obţinerea uleiu

lui de floarea-soarelui
•  gatere uşoare pentru buşteni 0  500 şl 

0 800 mm, complet echipate
•  circulă pendulară pentru gatere
•  maşini de raşchetat parchet
9  toate utilajele pentru fabricile de cără

mizi şi ţigle, inelusiv presă ţărănească de ca
pacitate mai mică

•  toată gama de utilaje pentru epurarea 
apelor reziduale

•  utilaje pentru transport (transportoare cu 
bandă, transportoare elicoidale, elevatoare, uti
laje pentru alimentare şi dozare)

•  SDV-uri şi roboţi industriali. (68)

SPITALUL DE PSIHIATRIE ZAM 
JUDEŢUL HUNEDOARAj

Organizează în data de 15 februarie 1993 
concurs pentru ocuparea a trei posturi vacan
te de asistente medicale.

Înscrierile se fac la sediul unităţii pînă in 
data de 14 februarie 1993. (67)

•  SC fatoreet» SRL
Hunedoara (magazin 
M ărite ro) vtrrde tele
vizoare color NX.I. cu 

telecomandă, diagonala 
51, garanţie 1 an. (1346)

•  VÎND garsonieră mo
bilată în Geoagiu-Băi, b l  
G 1. ap. 15. Informaţii tel. 
648283. (2129)

•  CUMPĂR şilingi. De
va, tei. 625494, după ora 
16. (2128)

PIERDERI
•  PIERDUT legitimaţie 

de serviciu, pe numele 
Guga Comei, eliberată de 
LR.E. Deva. O declar nulă.

(154)
•  PIERDUT ştampilă SC 

Indcom IMPEX SRL Deva. 
Se declară nulă. (2105)

•  PIERDUT permis de 
Conducere, pe numele Sapta 
Doru. Se declară n u l (2106)

•  PIERDUT chitanţă va
mală de scutire pentru au
toturism Dacia 1310, e lite , 
lâ tâ  la 19. 1. 1992. Şe de
clară nulă. (2135)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  SCHIMB apartament 
2 camere, proprietate, zona 
Progresutai, cu două gar
soniere, exclus Dacia şi 
micro 15. Tel. 614156. (2075)

OFERTE 
DE SERVICII

•  SOCIETATE comer
cială angajează prelucră
tor prin aşehiere. Tel. 
615199. (2087)

•  EXCURSIE In Ungaria 
ÎU perioada 3—6 februarie 
1993, cost 6000 iei. M o r. 
maţii la tel. 624033. (2086)

•  INCOTA Atlas Reîsen 
Sibiu efectuează transport 
persoane şi pachete pe 
ruta Sibiu — Deva — Praga
— Nornberg — Hcilbronn
— Stuttgart, în datele de 
3—10—17 februarie ’93. 
Informaţii şi înscrieri la 
tel. «18882, orele 16—21.

(218)
. ÎNCHIRIERI

•  CAUT pentru închi
riat apartam ent 2 camere *

mobilat. Informaţii tel. 
711993. (1349)

d iv e r s e
*  CU autorizaţia 7252/ 

7. 8. 1992 emisă de Consi
liul Judeţean Hunedoara 
«•© deschis activitatea in
dependentă reprezentată 
prin MihăiescU Viorel Mir- 
cea din Vulcan, str. Mihai 
Viteaza, bl. D 3/32, avînd ea 
obiect de activitate comer
cializare produse alimen
tare industriale etc. (1601)
, *  CU autorizaţia 7746/ 
18. I. 93 «nisă de Consiliul 
Judeţean Hunedoara s-a 
deschis activitatea indepen
dentă reprezentată prin  
Batogh Ipan din Deva, Al. 
Constructorilor, bl, E 4/30, 
avînd Ca obiect de activi
tate comercializare produse 
alimentare, industriale, con. 
signaţie ete, (1699)

•  CU autorizaţia 4811/ 
20. 5. 1091 emisă de Pre
fectura judeţului Hune
doara s-a deschis activita
tea Independentă reprezen
tată prin Tănase Ionel din 
Pişehinţi — Romos ; avînd 
ca obiect de activitate m a
gazin cu mărfuri alimen
tare şi nealimentare. (2091)

DECESE

•  REGRETAM pro
fund dispariţia pre
matură dintre noi a 
domnului doctor 

VALKRIU 
HERTESCU 

şi-i aducem pe această 
cale un ultim omagiu. 
Familia doctor Haţe- 
gan loan. (2132)

•  UADRELE din 
Grupul de pompieri al. 
judeţului Hunedoara 
deplîng dispariţia ne
aşteptată a

Lt. col, dr.
HERTESCU
VALERIU

medicul şef al In
spectoratului.

Condoleanţe familiei 
îndoliate!

COMAT HUNEDOARA — &A.
. Oferă posesorilor de MOTOCULŢOARE po

sibilitatea de a obţine anvelopele necesare pen- 
tru acestea: tipurile 500-10 ; 500-15; €50/80-12.

fn vederea asimilării lor în producţia in
ternă, vă rugăm să comunicaţi necesarul dv 
pentru anul în curs la compartimentul MARKE
TING al societăţii noastre în DEVA, sţr. Depo
zitelor, nr. 5, telefon 623330, interior 15.

(69)

EXPLOATAREA MINIERA ZLAŞTI 
Localitatea Hunedoara, str. Zlaşti, nr. 121,

• judeţul Hunedoara
Organizează licitaţie publică deschisă pen

tru executarea documentaţiei „Halda de steril 
Valea Nădrabului. Creşterea capacităţii de hal- 
dare cu 1,5 milioane tone“.

Licitaţia publică deschisă fără prccaltficare, 
va avea loc In data de 5.03.1993, ora 10, la 
sediul E.M. Zlaşti.

Alte relaţii privind licitaţia se pot obţine 
de la E.M. Zlaşti, telefon 712216 sau 711526.

(250)

R.A.G.C.L. DEVA
Roagă pe toţi cei care au depus sume de 

bani L, C.E.C. Deva reprezenrtnd avans pentru 
cumpărarea de locuinţă proprietate personală 
să se prezinte la Sediul R.A.G.C.L. Deva, str. 
Libertăţii nr. 6, pînă la data de 15. 2. 1993, cu 

“chitanţele din care rezultă suma depusă la C.E.C. 
în vederea definitivării contractelor de vînzare- 
cumpărare. (57)

js .C . „CASIAL" S.A. DEVA — CHIŞCADAGa I 
|  VINDE LA LICITAŢIE; |
J Utilaje casate conform Decret tar. 50/1990,1 
I Şi confecţii metalice uzate: |
! ® Strung 500 x 2000, tractor U 800, IFRON, *
|  motostivuitor 1,6 TF, ferme metalice acoperiş.! 
'  - Licitaţia va avea loc în data de 10 februarie ! 
1 1993, ora 9, Ia sediul unităţii. I
j Informaţii la telefon nr.: 613140, int. 203. f

I _________. — î— — —  i
. - J:-;- *

|  S.C. „CORA“ S.A.
I cu sediul In Hunedoara, ştr. Piaţa Libertăţii, {
j nr. 13, telefon 712244
1 încadrează urgent: |
I •  paznic înarmat j
1 Relaţii suplimentare la sediul societăţii. (64) |
:** îi: ■

I _ _ __________________________________ _______ \
% ••• ............. - : ' % ..

S.C. SARMISMOB S.A. DEVA 
| Angajează revizor contabil. î

Relaţii suplimentare la biroul personal al j I societăţii, telefon 627869 sau 627900, interior *
! 117. (65) ‘

SUCURSALA ASIROM — S.A. (ADAS) 
HUNEDOARA — DEVA 

cU sediul în Deva, str. I. Creangă, nr. 21 
Angajează un conducător auto.
De asemenea, încadrează agenţi de asigu

rare pe bază de tarife pentru toate localităţile 
din judeţ.*

Informaţii la sediul sucursalei din Deva 
precum şi la filialele din Petroşani, Hunedoara, 
Orăştie, Haţeg şi Brad. (62)
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j CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHELARI
* Recrutează doi ciobani pentru organizarea
|  stînelor de ol In anul 1993. (229)
■îb''
i ------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----

■b\- ■

I  S.E.T.T.P.P.L. DEVA (IFET)
|  Prin magazinul de desfacere de la AMTCF 
' Deva, str. C.A. Rosetti, nr. 2,
I Vinde parchet de fag şi stejar la preţuri a- 
! vantajoase.
I Informaţii la telefoanele 623608, 616706.
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S.C „ItOMAG-COM“ S.R.L. DEVA 
Organizează în data de 8.02.1993. concurs 

pentru angajarea unui maistru bucătar la Res
taurantul „TRANSILVANIA" din Deva.

Informaţii la telefonul 612518 Sau la sediul 
firmei din str. împăratul Traian, nr. 60.
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DACIA SERVICE DEVA
Comercializează în anul 1993 autoturisme 

din gama :
•  DACIA 1310 TLX — BERLINĂ
•  DACIA 1310 TLX — BREAK
•  DACIA 1304 PIKUP 

. 9  ARO 243, 244, 320 s! ARO 10
•  OLTCIT CLUB 11 R, OLTCIT CLUB 11 

si OLTCIT CLUB 11 RL.
Cei interesaţi sint rugaţi să se adresesze la 

sediul unităţii, magazinul vînzări autoturisme.
De asemenea, DACIA SERVICE DEVA an

gajează 1 (un) contabil cu vechime minimă de 
5 ani In domeniul financiar-contabil.

Angajarea se face confon i reglementărilor 
în vigoare.

Relaţii la telefoanele : 618840 ; 625840 ;
625841 sau la sediul din Deva, str. 22 Decem
brie, nr. 261.;

Ziar editat de SC. „CUVÎNTUL IJBFR" S..A. J /20/6I8/I09I Cont 30 7© 50 60) BC. Deva. Deva, 2700, str. 1 Decembrie, 35, jud. Hunedoara 
Telefoane: 611275, 612157, 611269, 625901. fax 618061 întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor publicate o poartă autorii acestora.

Tiparu! executat Ia S.C. „POLIDAVA" S.A. DEVA


