
OFENSIVA DEŞEURILOR ALIMENTARE CONTINUĂ
Surprizele Înregistrate In

ultima perioadă de timp 
în comerţ, .şî Hu *" hUmâi, 
sînt dintre cele mai di
verse. Natura intereselor, 
mai cu seamă cel finan
ciar, este ridicat la rang 
de principiu, iar căile de 
concretizare slnt extrem 
de abile.
, De la Oficiul pentru Pro
tecţia Consumatorului Hu
nedoara -— Deva am reţi
nut eîţeva aspecte, > deloc 
lipsite de importanţă pen
tru cumpărător:
■: •  S.C. „PRODCOM ' — 
pREST — ONIX“ SRL 
Deva a comercializat ness 
Alvorado mucegăit, preţul 
practicat fiind cu mult 
şub preţul pieţei — fapt 
ce a determinat epuizarea 
găpidă a produsului —, a- 
iături de băuturi, alcoolice 
ţâră documente de certifi
care a calităţii. Societatea 
<ţe faţă a fost „premiată" 
cu- 500 900 de lei.

•  S.C. „ALIMENTARA* 
S.A. Deva, prin magazinul 
tir.' 18 din strada Andrei 
Mureşanu, a vîndut zahăr 
import China •— care nu 
corespunde microbi ologţjţ «
şi fizico-chimic consumur 
lui. La data controlului, 
din cele 2950 kg aprovizio
nate, existau în stoc doar

te de certificare a calită
ţii. faptele.., .de, mai... sijs  ̂
au fost sancţionate cu 
500 000 de lei.

Cazuri identice, de în- 
călaan» a dispoziţiilor le- 
î i l  ; aflate în vigoare — 
lipsa certificatelor de ca
litate, inexistenţa docu
mentelor de „identitate" a

„Resturile" altora inundă piaţa internă ; 
Singura deviză rămîne banul I 
Ce trebuie să ştie consumatorul ?

312 kg care au fost oprite 
din vînzare.

Tot la această unitate, 
146 cutii de pateu — fur
nizor S.C. „Decebal" S.A. 
Deva — erau bombate, sau 
prezentau un început de 
bomba}, fapt care ridică 
semne de întrebare asupra 
calităţii produsului, la 
care se adaugă cafeaua 
(JAlvorado“ fără documen-

produselor etc. — au fost 
reperate la S.C, „Minodo- 
ra“ S.R.L. Haţeg, S.C. 
„Stil" — S.A. Vulcan, S.C, 
„Autocom" S.R.L. Deva, 
S.C. „Intersat" S.R.L. De
va, S.C. „Astra" S.A. Lu- 
peni — unitate care a pus 
în vînzare hipoclorit fără; 
nici un element de iden
tificare.

•  Dintr-un calcul su

mar, numai în săptâmîna 
15—21 februarie, amenzi
le aplicate’de organismele 
cu atribuţii In domeniul 
de faţă *— Oficiul pentru 
Protecţia Consumatorului, 
Garda Financiară —, se
ridică la 4 256 810 lei, la 
care se adaugă mărfuri o- 
prite sau interzise în va
loare de peste 5 milioane 
de lei.

•  Ce trebuie să ştie 
consumatorul despre marfa 
cumpărată ? Informaţiile 
trebuie să fie complete, co
recte, precise şi explicite 
şi să cuprindă : denumirea 
produsului, marca produ
cătorului, principalele ca
racteristici tehnice şi ca
litative, compoziţia, even
tualii aditivi folosiţi, can
titatea, preţul, termenul de 
garanţie sau, după caz, de

CORNEL POENAR 

(Continuare ta pag. a 2.a)

Ităspunzînd multiplelor întrebări şi griji ale S- 
gricultorilor, pe care ie au şi le pun în această per 
rioadă, publicăm preţurile seminţelor — la acestea 
adăugîndtt-se, fireşte, cheltuielile cu transportul pî- 
nă în fiecare localitate. Mai mari sau mai mici, n-a
vem cale de ales dacă vrem să cultivăm pămîntul.'

La COMPLEXUL AGROSEM ORĂŞTIE 
preţurile medii de vînzare practicate sînt ur
mătoarele : orzoaică 1 1 (înmulţirea 1} — 76 
Iei'kg, Î 2 — 71 lei kg; ovăz îl —• 71 Iei'kg 
şi î 2 — 67 Iei/kg ; porumb Suceava 95 —- 165 
lei/kg; Nora si Turda 200 — 285 lei/kg ; lu- 
cernă — 1025 Iei/kg şi trifoi 1150 Iei/kg.

La UNISEM ORĂŞTIE preţurile Ia cartofii 
de săminţă pe soiuri şi categorii biologice slnt 
următoarele: Desiree superelită 180 iei/kg; 
elită 160 lei/kg, î 1 — 125 M g  şi 12 — 120 
lei/kg. De aici se oferă toată gama de se
minţe de legume, inclusiv arpagic.
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din circuitul public
■ O Şţtlre publicată de zia

rul nostru în urină cu cîtva 
timp îi informa pe cititori 
că Staţiunea balneară Vaţa 
de Jos şi-a schimbat stă- 
pînul , trecînd din admi
nistrarea S.C. „Sarmis" 
Si A. în cea a Romtelecom, 
ieşind adică din circuitul 
turistic şi intrind In cir
cuit închis ca centru do 
recuperate medicală pen
tru personalul Suszisei regii. 
Din consideraţie pentru în
drăgostiţii din această li
niştită staţiune, care ne-au 
scris sau telefonat, am 
purtat recent, pe tema a- 
cestui transfer, o discuţie 
eu economistul iile Mâţiu 
— şeful Bazei da recupe
rare Vaţa de Jos.

—* Domnule Ilie Mâţiu, 
au ieşit definitiv Băile

Vaţa de Jos din circuitul 
public ?

— Nicidecum. Fosta sta
ţiune balneară Vaţa şi cei 
ce au beneficiat de-a lun
gul anilor de serviciile sale, 
de binefacerile apelor sale, 
nu au decît de cîştigat din 
acest transfer la Romtele
com. Staţiunea avea capa
citatea de 200 de locuri, dar 
niciodată nu era ocupată la 
capacitate pe parcursul u- 
nui an întreg» Prin trans
ferul Ia Romtelecom, 100 
da locuri vor fi rezervate 
în circuit închis în scopuri 
de odihnă şi recuperare 
pentru personalul regiei, 
iar celelalte 100 de locuri

ION CIOCLEI 

(Continuare }n pag. a 2-a)
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Wt* p 21.
— Acuzat, eşti condamnat Ia douăzeci de 

ani de închisoare» Doreşti să adaugi ceva ? 
. , — O, s t ,  domnule preşedinte, aş vrea să 
scad ceva.»

*?; ■
WMmm.

Chiar dacă primăvara (calendaristic) a sosit, iarna, cu pîrtiile sale de ză
padă, mai prelungeşte bucuria săniuşutui pentru cei mici. Foto PA VEL LAZA

sa u  în tre
„Cred că din salariul de 

ziaristă nici în 20 de ani 
nu puteţi ;cumpăra un ase
menea aparat". Această 
remarcă a revenit de cî- 
teva ori în discuţia cu un 

, tînăr patron, pe care l-am 
supărat (în opinia sa ■.ca
lomniat" cu un articol. A-

B A  N i l  

a ro g a n ţă  ş i
paratul cu pricina era u- 
nul de făcut cafea, bau un 
Joc-mecanic. N-are impor
tanţă, căci oricum nu 
m-am gîndit niciodată 
să-mi cumpăr aşa ceva. 
Şi, într-adevăr, nici n-aş 
avea cu ce. ■

Intenţia vădită a interlo

cutorului a fost aceea de 
a mă... reduce pe mine şi 
pe colegii de breaslă la ni
velul pe care ni-1. conferă 
puterea de cumpărare a

VIORICA ROMAN 

[Continuare în pag. a 2-a)

•  ECOGRAFII ABDOMINA
LE. Q mare şi veche doleanţă 
a haţeganilor s-a împlinit. Po- 
lielinica din Haţeg a fost dota
tă cu aparatura necesară efec
tuării de ecografii abdominale. 
In zilele de marţi, miercuri, joi 
şl vineri, doctorul Nicolae .Bîl- 
dea, absolvent al unui curs de 
specializare în domeniu, îşi aş
teaptă pacienţii. (N.S.)

[ •  MISS HUNEDOARA, Filia
la judeţeană a Uniunii Generale 
a Romilor din România organi-

zează, in  cursul lunii martie a,c., 
un bal-r icurs, cu prilejul că
ruia se va alege, dintre cele 
mai frumoase ţigănci, MISS HU
NEDOARA a acestei etnii. So
cietăţile comerciale care doresc 
să sponsorizeze acţiunea sînt ru
gate să telefoneze la Deva — 
625613, după ora 16. La timpul 
potrivit se va comunica şi data 
exactă a bal-concursului. (Gh.P.)

•  MULŢUMIRE. Sus, la 
Luncoi .ningea. Dar maşina con
dusă de loan Baneiu, Ungă ca
re se afla vînzăţorul Gheorghe 
Mihuţ, a sosit de dimineaţă eu 
butelii pentru săteni. Itenteu 
toţi sătenii s-au asigurat butelii 
de aragaz. Ba au Cast şi unele
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* care s-au întors pline Ia 
Brad, în depozit! (Gh.I.N.)

•  SCUMPIRE DA, CONDIŢII 
BA. După cum bine este cunos
cut, traseul Brad — Deva este 
asigurat de două societăţi co
merciale : „Crişbus" S.A. Brad şi 
„Coratranş" S.A. Deva. în efec
tuarea transportului călătorilor 
care fac zilnic naveta, cete două 
societăţi au un numitor comun: 
de la 13 lei cît costa pînâ nu 
de mult tariful acestui traseu, s-a 
ajuns la 206 de lei, fără vreo 
îmbunătăţire a condiţiilor. At
mosfera diii interior este depar
te de necesităţi: frig, uşile nu se 
închid perfect, geamuri murdare 
şl îngheţate şl lasă călătorului

care ajunge la capătul de linie 
amorţit impresia că singurul scop 
este cîştigul. (A1.J.)

• CU BUNĂTATE, cu în 
ţelegere. La uşa primarului 
din Geoagiu aştepta un om bă- 
trîn, dl Nicolae Lazea. Avea 
necazuri cu pămîntul. Dl primar 
l-a primit, l-a ascultat îndelung, 
l-a explicat cu dovezi unde este 
parcela dumnealui... Omul a 
plecat mulţumit de la primar. 
(Gh.I.N.) r
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•  WASHINGTON. Efi
cacitatea Organizaţiei Na
ţiunilor Unite este,. v tt*ult< 
redusă 6e o conducere îite 
bălrinitâ, de funcţionari i- 
nutilî, dăr care se bucură de 
tot felul de avantaje, ?» 
de practici bugetare ce „ţiu 
de domeniul. fantasticului", 
scrie, într-un raport,, citat: 
de AFP, Dick Tbornburgh. 
care luni şi-a încheiat' 
mandatul de un an ca sub
secretar general al Di»- 
recţiei administrative a 
ONU. U

în acest raport, prezen
tat secretarului general ăl 
organizaţiei mondiale, Bou- 
tros Ghali, Dick Thorn- 
burgh, fost ministru de 
justiţie al SUA, cere aces
tuia să j numească un in
spector general care să 
lupte permanent împotri
va abuzurilor pe care el 
însuşi le-a Combătut timp 
de un an.

Naţiunile Unite sînt a— 
proape „total neputincioa
se în lupta împotriva frau
dei, risipei şi abuzurilor 
angajaţilor săi", scrie Dick 
Thomburgh, esUmînd câ 
organizaţia hrăneşte ,;prea 
multe guri inutile, carfe 
nu fac aproape nimic, şl 
prea puţini lucrători buni, 
care fac prea mult",' In 
opinia fostului ministru al 
justiţiei, alocarea unui bu
get anual de un miliard de 
dolari pentru ONU „ţine 
de domeniul fantasticului". 
Statele Unite contribuie cu 
aproximativ o pătrime la 
acest buget.

«•**»****************»******.

GREVA. DE 

avertisment

Printr-Un telefon pri
mit la redacţie, dl prof. 
Ştefanovici Silviu anunţă,, 
în numele Biroului Orga
nizaţiei judeţene Hune
doara a Sindicatului fn- 
văţămîntului Preuniversi— 
tar, al cărei vicepreşedin
te este, pentru joi, 4 mar
tie a.c., orele l t—13, de
clanşarea Unei greve de 
avertisment, vizînd satis
facerea revendicărilor re
clamate în conflictul de 
muncă dintre v sindicatul 
pe ţară şi Ministerul tn- 
văţămîntului.
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Pe aceeaşi lungime de undă a pasiunii!
Intre manifestările ini

ţiate, în ultima perioadă, 
de Căsa de Cultură din 
Dăva,- se numără lina ca
re s-a' bucurat de un bine
meritat succes din partea 
oamenilor dornici să pe
treacă, la sfîrşit de săptă- 
mînă, clipe plăcute, de 
reală destindere şi bună 
dispoziţie. Genericul său — 
„Hanul veseliei'1 organizat 
în cea de-a treia vineri a 
lunii (această zi se va păs
tra şi pentru viitoarele e- 
diţii ala manifestării, după 
cum ne-au asigurat brga- 
nizatorii) de către Casa de 
Cultură Deva în colabora
re cu S.6. „Bratu şi Ta- 
bacu" (Bucureşti-Berlin), 
iirttiă găzduită de amintita 
instituţie. Celor prezenţi, 
organizatorii le-au oferit 
momente de muzică bună 
(romanţe şi cîntece de pe
trecere),' de dans, umoris
tice, într-o ambianţă care 
a încălzit sufletul celor 
dispuşi să uite pentru cî- 
tevâ ore problemele tim
pului de tranziţie spre... 
economia de piaţă. Oame
nii au devenit sau redeve

nit prieteni, animaţi de 
aceeaşi pasiune.

Ge s-a întîmplat mai 
precis la „Hanul veseliei" 
ne-a relatat dl Avram Da
ra, directorul Casei de Cul
tură. Solişti de valoare au 
interpretat romanţe, cînte
ce de petrecere, muzică 
populară, „glumeţi" cu har 
au oferit momente de u- 
mor mult aplaudate, s-a 
organizat chiar un concurs 
ad-hoc de epigrame şi ca
trene. Nu o dată microfo
nul a fost oferit interpre
ţilor ridicaţi din rîndul 
participanţilor.

In acompaniamentul or
chestrei, conduse de Gheor- 
ghe Eftici, au evoluat in
vitatul serii, cunoscutul so
list de romanţe pe versu
rile lui Mihai Eminescu, dl 
Gheorghe Sărac din Bucu
reşti, Adriana Vinţan, o 
lînără solistă vocală de 18 
ani, dar care stăpîneşte cu 
aceeaşi pricepere şi vioara, 
Daniela Borcan, Elena Ba- 
cheş, Dumitru Rădoi, Livia 
Olaru. In orchestră au e- 
voluat apreciaţi interpreţi 
instrumentişti, între care

Emil Tarrioveschi, luliu 
Vernichescu, Paul Acs, Ni- 
colae Toma, Bela Zelnea- 
nyn.

In concursul de catrene, 
care s-a bucurat de o cal
dă primire, s-au evidenţiat 
creatorii Nicolae Zlăgnean, 
Octavian Dragoş, ffiraian 
Gridan, Lili Ilyeş, Trai an 
Glonţa, Constantin Păcu
rar. Momentele vesele au 
fost oferite cu binecunos- 
cuta-i vervă şi talent de 
Ileana Zanke, de la Tea
trul de Revistă devean, şi 
de Mircea Păcurar, crea
tor şi interpret, care ne a- 
duce aminte prin calităţile 
sale de Li viu Oros.

„Hanul veseliei", deşi la 
prima ediţie, a reunit iu
bitori de frumos din Deva, 
dar şi din Hunedoara, Si- 
meria, din alte localităţi. 
E bine să nu uităm că bu
na dispoziţie a fost sub
stanţial susţinută de un 
pahar' da vin, de o friptu
ră. bună, de oameni apro
piaţi care undeva se ln- 
tîlnesc pe aceeaşi lungime 
de undă a pasiunii.

MINEL BODEA

Ofensiva deşeurilor alimentare continuă
(Urmare din pag. 1)

valabilitate, eventualele ris
curi previzibile, contrain
dicaţii şi modul de utili
zare, manipulare, conser
vare sau păstrare.

— Produsele de folosinţă 
îndelungată sînt însoţite şi 
de declaraţia de eonformi- 

’ tate, .certificatul de garan
ţie şi’’ după caz, cartea

tehnică, ori instrucţiunile 
de folosire, redactate în 
limba română, care trebu
ie să cuprindă principalele 
caracteristici ale produsului, 
condiţiile de instalare, ex
ploatare,, întreţinere, data 
fabricaţiei, termenul de 
garanţie şi eventualele 
riscuri ce pot apărea în 
urma nerespectării instruc
ţiunilor.

— Preţurile şi tarifele 
trebuie afişate în mod vi
zibil şi într-o formă ne
echivocă, uşor de citit.

Comercializarea produ
selor şi prestarea serviciilor 
‘ se fac în locuri autorizate. 
Este obligatorie afişarea 
în mod vizibil a denumirii 
firmei şi a numărului au
torizaţiei acesteia.

Vftţa de Jos n u  vor ie ş i  
to ta l d in  c ir c u itu l p u b lic

(Urmare din pag. 1)

vor îâmîne în circuit pu
blic pe bază de rezervare 
şi tarife.

-  Aţi spus1 că din acest 
transfer fosta staţiune va 
avea numai de cîştigat. 
Care este cîştigul ?

— Fostul proprietar era 
în Imposibilitatea de a in
vesti pentru ridicarea gra
dului de confort al sta
ţiunii. Ea are nevoie în 
primul rînd de agregate şi 
instalaţii noi şi eficiente

' de termoficare şi de su
praîncălzire, dacă este ca
zul, a apelor termale na
turale, astfel ca proprie
tăţile lor curative să poată 
fi folosite şi iarna, nu nu
mai în, anotimpul cald. 
Pentru menţinerea căldurii 
şi a confortului în vile, a- 
coperişurile terasă ale a- 
cestora trebuie înlocuite-cu 
acoperişuri din învelitoare 
de ţiglă şi multe alte îm
bunătăţiri de care are ne
voie baza aceasta şi care 
costă enorm. în prima e- 
tapă, Romtelecom va in-

sau

aroganţă şi disperare
(Urmare (fin pag. 1)

salariului nostru în com
paraţie cu veniturile sale. 
Poate de aceea şi consideră 
„o lipsă de bun simţ" din 
partea noastră obiceiul de 
a ne băga nasul peste tot, 
de a vedea şi ce n-ar dori 
unii. Surată lipsă de bun 
simţ să-i ironizezi pe nişte 
oameni care sînt „cineva" 
intr-un oraş cînd tu eşti 
un biet slujbaş amărit!

Mărturisesc că pînă la 
această discuţie nu mi-am 
dat seama cu cit dispreţ 
ne pot privi ei, care ştiu 
să facă bani mulţi, pe noi... 
ceilalţi. Dar nu intenţia 
nedisimulată de a mă u- 
mill m-a şocat. Nu. Noi, zia
riştii, sîntem obişnuiţi cu 
răbufnelile de orgoliu. Şl 
apoi cred că valoarea unui 
om nu poate fi socotita 
în bani. Fie ei şl milioane. 
Şl totuşi ceva m-a atins 
sufleteşte. Pe moment 
n-am înţeles prea bine ce.

Întîmplarea a făcut ca, 
în aceeaşi zi, să aflu şi 
povestea tristă a unei ma

me : are patru copilaşi pe 
care-i ţine în casă, îm
brăcaţi sumar, căci banii 
pentru haine groase şi îm- 
călţăminte îi lipsesc, ca să 
nu mai ceară îngheţată le-a 
spus că nu e bună, că-i 

' cu viermi. Abia atunci am 
avut explicaţia senzaţiei 
neplăcute pe care mi-o lă
sase discuţia 1 anterioară. 
Am înţeles — pentru a 

, cita mie oară ? — că banii 
şi iar banii ne controlează 
existenţa. Dar mai ales 
că banii le dau unora drep
tul să ne privească de la 
înălţimea milioanelor lor 

icu aroganţă. In timp ce pe 
alţii absenţa, lor îi împinge 
într-o stare umilă şi dis
perată.
_ Din păcate cele două 

situaţii — extremele axei 
pa eare banii sau lipsa lor 
u situează pe oameni — 
nu sînt singulare. Această 
împărţire a oamenilor du
pă grosimea portmoneulul 
e tot mai evidentă cu fie
care zi ce trece. Tot mai 
frecvent valoarea oamenilor 
este apreciată, avînd ca 
unic criteriu banul.

vesti în acest scop circa 
100 de milioane de lei.

— Ce va pune în conti
nuare Baza de recuperare 
Vata la dispoziţia celor 
ce apelează, în circuit în
chis sau public, la servi
ciile ei ?

— Servicii de cazare in
clusiv pentru grupuri, ex
cursii interne şi externe, 
vînzări de bilete de odihnă 
şi tratament pentru solici
tanţi individuali,. servicii 
de transport şi agrement 
balnear, închirieri de mij
loace fixe şi inventar, pres
taţii de spălătorie, călcăto- 
rie — toate pe bază de 
tarife aprobate şi foarte 
avantajoase.

CURIER LEGISLATIV
Datorită apariţiei unor fenomene de încălcare a legislaţiei şi a 

prestigiului social, de manifestare a corupţiei şi obţinere de foloase ne
cuvenite de către unii funcţionari publici şi agenţi economici, Prefectu
ra judeţului Hunedoara, cu sprijinul ziarului „Cuvîntul liber", iniţiază 
publicarea unor acte normative privind prestigiul social al autorităţilor 
administraţiei publice, precum şi a altor precizări, la rubrica „Curier le
gislativ", cu scopul ca acestea să fie cunoscute şi aplicate.

GUVERNUL ROMÂNIEI;
H O T Ă R l E E A  NR. 667/1991

privind unele măsuri pentru asigurarea prestigiului social
funcţionarilor publici

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRĂŞTE ;

Ari. 1. — Autorităţile administraţiei să se suplinească în serviciu, în cadrul 
publice — ministere, agenţii guvernamen- specialităţii lor.

- tale, departamente, secretariate şi sub- Art. 3. — Prin întregul lor compor- 
secretariate, alte structuri, prefecturi şi tament, funcţionarii publici trebuie să 
primării — fiecare în domeniul lor de se arate demni de consideraţia şi In
activitate, sîrit în serviciul cetăţenilor, crederea pe care o impune poziţia lor 
pentru satisfacerea cerinţelor vieţii sq- oficială şi să se abţină de la orice acte 
ciale prin aplicarea corectă a legilor şi de natură să compromită prestigiul func- 
a celorlalte dispoziţii legale sau, după ţiei pe care o deţin. în acest scop, este 
caz, prin organizarea aplicării lor, în interzis funcţionarilor publici: 
scopul realizării politicii stabilite de a) să accepte, pentru ei sau pentru al- 
Guvern potrivit programului său de gu- ţii, în considerarea situaţiei lor oficiale, da- 
vernare. rurl sau' alte avantaje, sau să facă să li

In conformitate cu atribuţiile ce re- se promită asemenea daruri sau avan- 
vin autorităţilor administraţiei publi- taje j
ce, funcţionarii publici sînt obligaţi să-şi b) să primească cereri a< căror rezol- 
îndeplinească cu fidelitate şi în mod vare nu este de competenţa lot şi care 
conştiincios îndatoririle de serviciu şi nu le sînt repartizate de şefii ierarhici 
să se abţină de la orice fapt care ar ori să intervină pentru soluţionarea U- 
putea să aducă uri prejudiciu instituţiei nor asemenea cereri j ‘
în care îşi desfăşoară activitatea. c) să fie mandatarii unei persoane în

De asemenşâ, funcţionarii publici ce priveşte efectuarea unor acte în le- 
sînt datori să-şi consacre activitatea pro- gătură cu funcţia pe care o îndeplinesc { 
fesională pentru exercitarea atribuţiilor d) să facă activităţi de comerţ, să la 
funcţiei în care au fost numiţi, în ve- lucrări în antrepriză sau pămînt In a- 
derea realizării obiectivelor Instituţiei şi rendă | nu Intră In această Interdicţie-' 
servirii binelui public. dobîndirea sau înstrăinarea de acţiuni

Au calitatea de funcţionar public, ori-părţi sociale, ca şi dobîndirea, în 
în sensul prezentei hotărîri, persoanele alt mod, a calităţii de asociat sau în- 
numite într-o funcţie publică cu ca- deplinirea unei activităţi profesionale 
răcter de permanenţă In serviciile ait- nesalarizate în cadrul regiilor autonome, 
torităţilor administraţiei publice centra- societăţilor comerciale ori altor organi-ş 
le său locale. zaţii cu scop lucrativ, cu 'condiţia ca in-

Art. 2. —- In conformitate cu stătu- teresele funcţionarului în aceste cali- 
tul lor juridic şi social, funcţionarii tăţi să nu vină în concurs direct cu co-
publici sînt obligaţi: recta îndeplinire a obligaţiilor afereh-

a) să aducă la îndeplinire, in termen te funcţiei publice pe care o deţine,
şi în mod corect, sarcinile încredinţate, Art. 4. — încălcarea Obligaţiilor ce’ 
cu respectarea strictă a dispoziţiilor le- revin funcţionarilor publici atrage răs- 
găle; punderea disciplinară a acestora. ■;

b) să păstreze secretul profesional, îtt cazul în care fapta funcţionarului
fiindu-le interzis să divulge probleme public îl face incompatibil cu funcţia pe 
de serviciu care, prin natura lor sau care o deţine sau este de natură să compro- 
potrivit unei dispoziţii legale exprese, mită încrederea de care trebuie să be- 
trebuie să rămînă secrete, precum şl să neficieze In exercitarea acestei funcţii, 
dea dovadă de discreţie profesională în se va dispune îndepărtarea s& din func- 
legătură cu faptele, informaţiile sau ţie. i < -
documentele de care iau cunoştinţă în Nu constituie motiv de îndepărtare 
exercitarea sau cu ocazia exercitării din funcţie dacă funcţionarul, înainte 
funcţiei lor | de a începe activităţile prevăzuta la

e) să furnizeze publicului, în cadrul art. 3 lit. „d", aducă la cunoştinţă fal- 
serviciulul .informaţiile cerute, eu res- stituţiel intenţia de a desfăşura aseme- 
pectarea prevederilor de la lit. „b“ j nea activităţi, solicitind în mod cores- 

d) să se ajute între el în aducerea la punzător încetarea raporturilor sale de 
îndeplinire a obligaţiilor de serviciu şi muncă.

NICI CHIAR AŞA, DOMNULE ALCIBIADE!
Celui mai mare poet 

„pa care l-a ivit şi-l va îvl 
vreodată, poate, pămîntul 
românesc" i-a fost dat, aşa 
după cum se ştie, să aibă des
tui detractori, atît în scurta 
lui viaţă cîtşidupă aceea. 
Dar Mihai Eminescu, poe
tul pe care „Dumnezeul 
geniului l-a sorbit din po
por", a trecut impasibil 
peste toate nimicniciile 
vieţii şl s-a înălţat trium
fal şi definitiv în vîrful pi
ramidei valorilor noastre 
spirituale, strălucind ca un 
Luceafăr pe firmamentul 
literaturii române. Acolo 
l-au aşezat şi l-au păstrat 
cu cinste toate generaţiile 
care i-au urmat după să- 
vîrşirea Iul din viaţă şi 
pînă în prezent. Acolo, sus 
de tot, el va râmîne „mln- 
dria- gîndirii noastre ro
mâneşti" cît timp va exis
ta pe lume dulcea limbă 
românească.

Aceste adevăruri m-au 
determinat, domnule Al- 
cibiade redivivus, să scriu 
cîteva rînduri despre jig

ni toarea parodie cu titlul 
luceafărul, apărută în re
vista România Mare din 
22 ianuarie 1993. Am toa
tă consideraţia pentru ta
lentatul şi incisivul pam
fletar Alcibiade, deşi u- 
neori varsă prea mult ve
nin nimicitor asupra anu
mitor oameni pblitici pe 
care nu-i agreează. Soco
tesc însă că a parodia (chiar 
prieteneşte) pe textul ca
podoperei eminesciene, lu 
ceafărul, este o blasfemie, 
o Impietate, pentru că a- 
ceastă creaţie de boltă a 
liricii noastre, sinteză a 
operei poetului, încunu
nare a muncii sale migă
loase de peste nouă ani, 
este şi va fi mereu o bis 
juterie naţională, o culme 
a rostirii noastre. O paro
die ea aceasta nu poate 
să provoace dec» amără
ciune şi indignare în sufle
tul oricărui iubitor de fru
mos şl apărător al mari
lor valori naţionale.

Cum este posibil ca pe 
nemuritoarele versuri ale

poetului: O, eşti frumos, 
cum numa-n vis/ Dar ce 
frumoasă se făcu/ Gum Iz- 
v'orînd îl înconjor/ şi mul
te altele, să se nască In
famii ca : O, eşti frumos 
ca porcu-n vis/ Dar ce ga
gică se făcu/ Gum le-a gă
sit cu fundul gol/ Şi Ana 
a fătat nasol/ care cuprind 
atîtea expresii de la peri
feria limbii noastre 7 Orice 
s-ar spune şi oricîte jus
tificări s-ar găsi, eu cred 
că nimănui nu-1 este în
găduit ca, în acest mod, 
să-l coboare pe Eminescu 
de pe piedestalul său „din 
înălţimea-1 selenară", în 
mocirla unor dispute po
litice efemere, terfelindu-1 
această nepieritoare crea
ţie,' ■' ri ’ ; _

El este prea mare. El 
ne reprezintă şi cu el ne 
mîndrlm.

Gu el am pătruns în u- 
niversalitate. „Fără el am 
fi mal altfel şl mai să
raci" — spunea Tudor Via- 
nu. Iată de ce trebuie să-i 
dăm respectul cuvenit, pen

tru că el ar avea dreptul 
să ne apostrofeze, astăzi, 
aşa cum i-a apostrofat pe 
contemporanii săi: „Prea 
v-aţi bătut joo de limbă... 
Prea m-aţi mutilat, dom
nule Alcibiade, cu lim
bajul acesta vulgar şi 
bolovănos, care nu poate 
fi semnul celor aleşi", ca
re nu convinge şi nu cîş- 
tigă, dimpotrivă, condam
ni.

in  aversiunea dumnea
voastră faţă de unii poli
ticieni ai vremii, începînd 
cu Silviu Brucan şi în
cheind cu Geauşescu, aţi fi 
putut găsi alte modalităţi 
polemice care să nu tră
deze un fals patriotism al 
celui ce se erijează în a- 
părător al valorilor neamu
lui nostru (Eminescu, Go- 
ga, Mihai Viteazu), pentru 
eă ceea ce a Ieşit din pa
rodia „prietenească" lu 
ceafărul se cheamă profa
nare a memoriei poetului 
nostru nepereche.
Prof. CORNEL C1SMAŞ 

Devâ...”
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„Romsilva" 

oamenilor, 

pe bază

dă pădure 

dar numai 

de acte

PIETONI, ŞOFERI !

ne purtam reciproc 
de grijă

Bl îlie Istrate, împreună 
cu colaboratorii săi da la 
Ocolul Silvic din Dobra, au 
în grijă circa 20000 hectare 
de pădure. Recent am -dis
cutat cu domnia sa pe o 
temă foarte actuală şl a- 
nume aplicarea Legii fon
dului funciar care prevede 
şi «împroprietărirea foşti
lor proprietari de pădure. 
Discuţia am deschis-o cu 
o întrebare tăioasă :

— Umblă vorba, dle in
giner, că „Romsilva" nu 
vrea să dea pădure celor 
ce au dreptul. Aşa stau 
lucrurile ? •

— Nici pe departe. 
„Romsilva" nu se opune 
aplicării Legii fondului 
funciar şi dă pădure oa
menilor, dar numai pe bază 
de acte.

— Adică, mai concret, 
cum devine treaba ?

-r  Gei ce au deţinut pă
dure sau urmaşii lor tre
buie şă aducă acte prin 
care să dovedească dreptul 
asupra pădurii pe care o 
solicită.

— Se mai zice că pă
durile ce se atribuie loca
lităţilor sînt, in mare parte, 
tufărişuri, tinere ş.a.

—r NU este aşa. .Noi am 
stabilit trupuri de pădure 
bună. Am mers, în general, 
pe ideea să le dăm oame
nilor pădurea ce au avut-e 
pe vremuri. In acest sens 
colaborăm foarte , bine cu 
consiliile locale din Do
bra, Eăpugiu de Jos şl 
Burjuc.

— Gîte. hectare deo pă
dure se vor da oamenilor 
pe raza . Ocolului Silvic Co
bra ? .

—r 780 ha. Din acestea 
au fost validate — dove

dite cu acte — 133 ha. Am 
pus în posesia oamenilor 
50 ha.

— Puţine.
— Aşa este. Vom inten

sifica acţiunea.
— Efectiv, cine dă pă

dure celor ce au dreptul ?
— în zona noastră, spe

cialiştii Ocolului Silvic 
Dobra, în colaborare cu 
cei de la O.G.O.T.

— Mai este o problemă 
ce se ridică în multe lo
calităţi din judeţ. De-a 
lungul anilor, pădurea a 
înaintat mereu pe păşuni, 
fîneţe. Ce soartă vor , avea • 
aceste suprafeţe.?

— Dacă foştii proprietari 
dovedesc cu acte că su
prafeţele , respective le-au 
aparţinut ca păşune, pot 
Intra în posesia lor. Fi
indcă tot discutăm, v-aş 
ruga să consemnaţi un fapt 
ce ne nemulţumeşte.

— Spuneţi-1.
— In Dobra avem o pe

pinieră în suprafaţă de 
5 ha. Ei bine, ne-a fost 
luată o suprafaţă de 1,8 
ha» Pur şi simplu cîţiva 
oameni au intrat în in
cintă şi s-au făcut stăpîni 
pe suprafaţa respectivă. 
Or» aici s-au făcut în timp 
investiţii serioase, avem 
sistem de irigaţii. Ga să nu 
mai spun că pepinierele 
sînt deosebit de necesare 
şi ar trebui tratate ca şl 
staţiunile de cercetare.

— Am consemnat fap
tul şi-l punem în atenţia 
comisiei pentru aplicarea 
Legii fondului funciar din 
Dobra şi a comisiei Ju
deţene, ă Prefecturii. Vă 
mulţumim pentru această 
discuţie!

TBAIAN BONDOK

*

!

— Dle maior IOAN 
TRIF, sînteţi şeful bi
roului Circulaţie din ca
drul Poliţiei municipiului 
Deva. Vă solicităm să vă 
referiţi la modul în care 
s-a desfăşurat circulaţia 
auto şi pietonală în anul 
de curînd încheiat,

—- In 1992, pe raza mu
nicipiului Deva şi a pos
turilor de poliţie aron
date am înregistrat 41 de 
infracţiuni la Legea cir
culaţiei. Principalele ca
uze : conducerea în stare 
de ebrietate, fără permis, 
autoturisme neînmatricu
late. S-au produs 22 de 
accidente grave, soldate 
cu morţi şi răniţi. în 
privinţa pietonilor, re
ţinem că mulţi traver
sează străzile prin locuri 
nepermise, nu se asigură, 
unii părinţi lasă copiii 
nesupravegheaţi, expuşi 
accidentelor etc.

— Să mergem mai în ur
mă. Faţă de 1991, situa
ţia s-a îmbunătăţit, s-a 
înrăutăţit?

— S-a îmbunătăţit sim
ţitor. In acel an am avut 
50 de accidente grave, 
soldate cu 21 de morţi.

— Gum a debutat anul 
1993?

— O spun cu regret; 
rău. Am înregistrat deja 
3 morţi. Ip Deva, te

Şoimuş, Veţel, HărăU s-au 
petrecut accidente grave. 
Bîteva exemple. Nicolâe 
Ştefoiu, in stare de ’ e- 
brietate, a vrut să urce 
intr-un autobuz, a alu
necat şi a căzut sub ro
ţile acestuia j Gheorghe 
Brănescu a sărit gardul 
dintre arterele de circu
laţie, dinspre restauran
tul „Mioriţa" spre resta
urantul „Deva" şi a ate
rizat pe capota autoturis
mului 2 — HD — 952, 
care circula regulamentar; 
Andrei-Livius Puiuţi a 
traversat şoseaua în drep
tul Izvorului Decebal, fără 
să se asigure, fiind sur
prins de autocamionul 
4 — AR — 9097, condus 
de Marian Unc. Exemple 
mai sînt. Majoritatea ac
cidentelor au la bază con 
sumul exs^erat de al
cool. Dacă anul trecut 
am suspendat 394 de per
mise de conducere, 286 
au fost din cauza consu
mului . de alcool. Cifrele 
vorbesc de la sine.

...Pietoni, nu vă lăsaţi 
în seama şoferilor! Şo
feri, nu vă lăsaţi în sea
ma pietonilor ! Să ne pur
tăm reciproc de grijă. 
Este în folosul sănătăţii 
şi vieţii fiecăruia dintre 
noi.

Gh. 1. NEGREA

* • * • * • « • *

DEPARTE DE LUME

Satul Lăpugiu de Sus este un sat de munte, mai 
îndepărtat. Dar oamenii de aici au şi ei necazurile 
lor. Se mai îmbolnăvesc, mai au trebuinţă de un me
dicament... Gum să anunţi pe cineva ? Telefonul este 
Ia 7 kilometri. De cînd cer sătenii din Lăpugiu de 
Sus un telefon ? Ba cererile dumnealor nu s-a răs
puns de ani şi ani de zile. Oare cînd, totuşi ? (Gh.I.N.)

__ _____________ -_____ ______

ANIVERSARI
•  DOMNULUI Niga George 
din Deva, cu ocazia îm
plinirii vîrstai de 67 ani, 
soţia Georgeta, fiicele Ee- 
nuţa şi Adina, nepoţii @a- 
melia şi Marius, ginerele 
Avram îi urează multă 
sănătate, bucurii şi „Ea 
mulţi a n i (3336)

VlNZARI-
CUMPĂRĂRI

• VÎND casă trei ca
mere, două grupuri sani
tare, garaj, dependinţe, 
plata valută. Tel. 612699, 
orele 10—14. (3308)

•  VIND pâtut copil. De
va, tel. 617550. ' (3271)

•  VÎND semiremorcă şi
servo direcţie tractor, punte 
spate Dacia 1300. Tel. Deva 
628763. (3277)

•  VIND cazan ţuică, 60
litri. Orăştie, Pricazului, 
bl. 56, ap. 25. (3267)

•  VIND videoplayer Fu-
nai, sigilat, preţ convenabil. 
Deva, tel. 625572. (3283)

•  VÎND pat dormitor , 
Sarmis, schimb apartament 
două camere proprietate 
cu apartament două ca
mere decomandate, exclus 
Micro 15. Tel. 625497.’ (3264)

•  ■ VÎND uşi din lemn
brad pentru apartamente. 
Deva, tel. 626096. (3113)

•  VIND casă mare ■ cu
anexe şi grădină . în sat 
Stejar, comuna Vărădia de 
Mureş, jud. Arad. Infor
maţii 0960/57461. (3285)

•  VÎND chioşc metalic 
în Bîrcea Măre, Informaţii 
Bîrcea Mare, nr. 15. (3286)

•  VÎND casă, grădină,
zonă liniştită. “Juîa-Marcu, 
Brad, str. Frunză Verde, 
nr. 4. (3306)

•  VÎND cameră filmat 
Philips, sistem VHSC, cu 
bandă de şters cap, eurocâ- 
blu adaptor VHS trei casete * 
şi o geantă, toate noi; vînd 
set tobe Ludwig original, 
sigilate, cu şase piese, 
scaun original, 6 cinele K

Zildjean, preţ informaţi^ 
S500 mărci. Hunedoara, tel, 
713861. (3303)

•  VÎND apartament trei 
camere, cartier Liliacului 
bl. 18, ap. 33, tel, 6238261.

ri'v .y  (330H

•  VÎND Opel 
Kadett Caravan (braakj, 
1,6, Diesel, model 1985, 
consum redus, stare 
excepţională. Relaţii 
tel. 626043 sau 623337.

(3280)

•  VÎND Mercedes 240
D, Renault 4 TE, fabrica
ţie 1985, înmatriculat. De
va, tel. 6jl443. (3316)

•  VÎND videoplayer Fu- 
nai, cu telecomandă, sigi
lat. Deva, tel. 620422, (3298)

•  VÎND videoplayer Tos
hiba. Tel,, 621827, între o- 
rele 17—21. (3305)

•  VÎND garsonieră Goj-
du, 1 000 000 lei (negocia
bil). Informaţii Deva, Zam- 
firescu, bl. A 6, ap. 21, 
după ora 16. (3294)

•  VÎND videoplayer A»
kai sigilat, telecomandă. 
Deva, tel. 615313. (3298)

•  VÎND casă în Sima*
ria. Tel. 661144. (3131)

•  VÎND videoplayer Sî-
kai şi Funai sigilate, preţ 
convenabil. Deva, tej. 
613376. (3290)

•  VÎND apartament două
camere, confort I, Gojdo. 
Tel. 622413. (3322)
„ •  CONSILIUL Local tb» 

thuna Mărtineşti vintîe 
lemn de foc. Tel, 642748»

•  URGENT cumpăr (D©*
va) 1200 mp teren ultTSe 
central pentru construcţii; 
616885. (3372)

•  APARTAMENT de 
vînzare, str. Minerului, bl, 
26, Deva; tel. 611233. (331?)

o VÎND rpaşinitricotal 
Singer, memomatic, d 
jaeard şi Dopletta. Tel. 
0966/40916. .. (3318)

•  VÎND vilă trei camerei 
.-bucătărie, baie, garaj, gr§- 
dină, Veţel, tel, 665190, fa
milia Cîmpeanu. (3319)

•  VÎND fin sat Fintoag,
Relaţii tel. 629212. (3290)

ETAPA XVI
» >
Metalopl. Orăştie — Min. Şt. V. 
Parîngul Petrila-E. — Mur. Deva 
Favior Orăştie — Vict. *90 Sălan 
Minerul Certej — G.F.R. Sim. 
Metalul Grişcior — Miri. V. Teliuc 
Haber Haţeg — Aurul»Bra<j 
Mln. Ghelari — Gonstr. Huned. 
Min, Aninoasâ — Min. Bărbăteni

ETAPA XVII

Mureşul Deva — Minerul Anin. 
Miri. Bărbăteni — MeţalopL O. 
Min. Şt. Vulcan — Min. Ghelari 
Gonstr, Huned. — Haber Haţeg 
Aurul Brad — Metalul Grişcior 
Miri. V. Teliuc — Min. Gertej 
0.F.R. Simeria — Favior Orăştie 
Vict. ’90 Gălan — Parîngul P.-E.

ETAPA XVIII

Haber Haţeg — Min. Şţ. Vulcan > 
Min. Ghelari — Metalopl, Orăştie 
Min. Aninoasa — Vict. ’90 Gălan ■ 
Parîngul Petrila-E. — ©.F.R. Sim. 1 
Favior Orăştie — Min. V. Teliuc • 
Minerul Gertej — Aurul Brad 
Met. Grişcior — Gonstr. Huned. 
Mureşul Deva — Min. Bărbăteni ■

. ETAPA XIX

S.F.R. Simeria -r» Min. Aninoasa ■ 
Victoria ’90 Gălan — Mureşul Deva ■ 
Min. Bărbăteni — Min. Ghelari 
Metalopl. Orăştie — Haber Haţeg ■ 
Min. Şt. Vulcan — Met. Grişcior ■ 
Gonstr. Huned. — Min. Gertej 
Aurul Brad — Favior Orăştie 
Miri, V. Teliuo — Parîngul P.-E. ■

ETAPA X'X .

Minerul Gertej — Min. Şt. Vulcan ■

CAMPIONATULUI DIVIZIEI 
SENIORI Şl JUNIORI,

Met. Grişcior — Metalopl. Orăştie -— —  
Haber Haţeg —Min» Ghelari ——»—
Mureşul Deva — G.F.R. Simeria ——— 
Min. Aninoasa, — Min. V. Teliuc — ~ 
Parîngul Petrila-E. — Aurul Brad - n
Favior Orăştie — Gonstr. Huned. ----
Victoria ’90 Gălan — Min. Bărb. ----

ETAPA XXI

Aurul Brad — Min. Aninoasa 
Min. V, Teliuc — Mureşul Deva 
S.F.R. Simeria — Vict. ’90 Gălan 
Min. Bărbăteni — Haber Haţeg 
Min. Ghelari — Met. Grişcior 
MeţalopL Orăştie —■ Min. Gertej 
Mia. Şt. Vulcan — Favior Orăştie 
Gonstr. Huned. — Parîngul P.-E.

ETAPA XXII

Parîngul P.-E. — Min. Şt. Vulcan —  
Favior Orăştie — Metalopl. Orăştie —  
Minerul Gertej — Min. Ghelari —  
Metalul erişcior^- Haber Haţeg —  
Victoria /90 Gălan — Min. V. Teliuc —  
Mureşul Deva — Aurul Brad ~  
Min. Aninoasa — Gonstr. Huned. —  
G.F.R. Simeria — Min. Bărbăteni ——

ETAPA XXIII

Min. Şt. Vulcan — Min. Aninoasa 
Gonstr, Huned. — Mureşul Deva 
Aurul Brad — Vict. ’90 Gălan 
Min. V. Teliuc — G.F.R. Simeria 
Min. Bărbăteni — Met. Crişcior 
Haber Haţeg — Min. Gertej

„C" -  FAZA JUDEŢEANĂ; 
EDIŢIA 1992—  1993
Min. Ghelari — Favior Orăştie 
Metalopl. Orăştie — Parîngul P.-L.

ETAPA XXIV

Mureşul Deva — Min. Şt. Vulcan 
Min. Aninoasa — Metalopl. Orăştie 
Parîngul P.-E. — Min. Ghelari 
Favior Orăştie — Haber Haţeg 
Min. Gertej — Met. Crişcior 
G.F.R. Simeria — Aurul Brad 
Vie. ’90 Călan — Gonstr. Huned; 
Min. V. Teliue — Min. Bărbăteni

ETAPA XXV

Min. Ghelari — Min. Aninoasa — 
Metalopl. Orăştie — Mureşul Deva — 
Min. Şt. Vulcan — Vict. ’90 Călan — 
Gonstr. Huned. — G.F.R. Simeria -— 
Aurul Brad — Min. V. Teliuc —  
Min. Bărbăteni — Min. Certej —  
Met. Grişcior — Favior Orăştie -—'• 
Haber Haţeg — Parîngul P.-L.

ETAPA XXVI

G.F.R. Simeria — Min. Şt. Vulcan 
Vict. ’90 Călan — Metalopl. Orăştie 
Mureşul Deva — Min. Ghelari 
Min. Aninoasa — Haber Haţeg 
Parîngul P.-E. — Met. Crişcior 
Favior Orăştie — Min. Gertej 
Min. V. Teliuc — Gonstr. Huned. 
Aurul Brad — Min. Bărbăteni

ETAPA XXVII
Met. Grişcior — Min. Aninoasa

Haber Haţeg — Mureşul Deva ——
Miri. Ghelari — Vict. ’90 Călan — —
Metalopl. Orăştie — G.F.R. Simeria---- -
Min, Şt. Vulcan — Min. V. Teliuc —~— 
Constr. Huned. — Aurul Brad ■r-—
Min. Bărbăteni — Favior Orăştie -——
Mln. Certej — Parîngul P.-L. ——

ETAPA XXVIII

Aurul Brad — Min. Şt. Vulcan . 
Min. V. Teliuc — Metalopl. Orăştie 
G.F.R. Simeria — Min. Ghelari 
Vict. ’90 Călan — Haber Haţeg. 
Mureşul Deva —: Met. Crişcior 
Min. Aninoasa — Min. Certej 
Parîngul P.-L. — Favior Orăştie 
Constr. Huned. — Min. Bărbăteni

ETAPA XXIX

Favior Orăştie — Min. Aninoasa < 
Minerul Oertej — Mureşul Deva 
Met, Crişcior ,— Vict. ’90 Călan 
Haber Haţeg — G.FiR. Simeria 
Min. Ghelari — Min. V. Teliuc ■ 
Metalopl. Orăştie — Aurul Brad 
Min. Şt. Vulcan —• Constr» Huned; 
Parîngul P.-L, — Min. Bărbăteni

ETAPA XXX
Min. Bărbăteni — Min. Şt. Vulcan 
Constr, Huned. — Metalopl. O.

- Aurul Brad — Min. Ghelari 
Min. V. Teliuc — Haber Haţeg ■ 
C.F.R. Simeria — Met. Crişcior 
Vict. ’90 Călan — Min. Certej 
Mureşul Deva — Favior Orăştie 
Min. Aninoasa — Parîngul P.-L.

Jocurile se dispută duminica de la o- 
rele 9,15 juniorii şi, 11,00 seniorii.

Minerul Bărbăteni dispută jocurile pe 
terenul de la Grupul Şcolar din Lupeni.

Cele trei etape intermediare se dispută 
în zilele de joi de la orele 14,15 juniorii, 
şi orele 16,00, seniorii.



Pat* 4 CITIMI’I MBFR

MICA PUBLICITATE
•  VÎND două maşini 

rwd Taunus. 1500 DM. Tel. 
712140.

•  VÎND 2 maşini înghe
ţată, producţie americană 
(1800 DM bucata, negocia
bil). Cumpăr cuptor cu 
mierounde, Deva, 618698 
sau Tipografia Deva, chioşc.

(2721)
•  SOCIETATEA 'Agricolă 

(transilvania Rapolt scoate 
la licitaţie bunuri, mijloace 
fixe. licitaţia se va ţine 
tn flecare joi a săptămînii 
la orele 17. Lista cu bu
fnirile scoase la licitaţie se 
află ia sediul unităţii. (3291)

•  VÎND televizor color 
şi video. Deva, tel. 629265.

VlND video, Deva. 
teL 010206. (2722)

■ *■- -DE vînzare butelie a-
rag*z. Tel. 611247 după ora 
t% (3303)

» VIND fişii prefabricate 
'din beton 4,80 x 0,66 x 20, 
faX Sehneider. Deva, teL 
624871. (3300)

•  VÎND Renault 20 Turbo 
Diesel, stare bună, relaţii, 
Sobcelate, nr. 147. (3309)

•  VÎND Datsun Biuebird
1981, VW Passat patru uşi, 
1978 neînmatriculate, stare 

funcţionare perfectă, urgent. 
Bajin . lulius, Peşteniţa, 61 
(Ungă Haţeg). (3314)

jg-VîND urgent camion 
IPA W 50, cabină dublă, 
aii . fabricaţie 1988, maşini 
de îngheţată. Deva, teL 
616862 (3324)

•  VÎND IJ, - fabricaţie 
190», şi motor şi cutie vi- 
teae Simen. Tel. 624429.

■ " ; (3330)
VtND parchet- Deva,

Horea, 41, după ora 10.
(3329)

•  VIND urgent aparta
ment 3 camere central, et. 
l,_.Xel. 724294. (2316)
1 •  'VÎND maşină de spă

lat Automatic Super, 16 
programe. Tel. 712496. (2317) 

•. VÎND butelie aragaz. 
TA 718236, orele 16—2Î.

(2318)
m VIND videoplayer Ai

wa. Tei. 718030. (2319)
•  VlND televizor Sirius

207, Tel. 721778. (2321)
•  VÎND mobilă hiicătă-

rie Bonantza, canapea Ma
drigal, servantă Madrigal, 
bibliotecă 5 corpuri, ,2 fo- 
toţd. covoare, aragaz 3 
ochiuri, frigider Arctic mij
locit — toate stare ex
cepţională. Tel. 611430, 
616862. (3352)

•  VÎND Dacia 1300 stare
perfectă, preţ negociabil. 
Brad, tel. 651589. (3340)

•  VÎND videoplayer Fa
nat, nou, Deva, tei, 627634.

(3351)
•  CUMPĂR garsonieră 

sad- preiau contract apar
tament. Deva, tel. 624848.

(3345)
•  VÎND rochie mireasă,

model deosebit absolut 
nonă, dantelă, paiete. In
formaţii tel. 661050 după 
ord 16. (3346)

•  VÎND casă cu grâ-
diria mare şi anexe în co
mună Vălişoara. Tel. 624612 
după ora 16. (3343)

•  SC Concorde Ful
ger Petrovici Hune
doara vinde maşină în
gheţată, aparat sifoane. 
grinzi, coarne, scîn- 
dură, dulapi brad, fa
ianţă, gresie. Tel. 
720915, 721851. (2314)

•  VÎND două anvelope 
tractor, seria 18,4/15—30. In
formaţii familia Nicoară 
iMiron, Banpotoe, nr. 220.

. (3253)
•  VÎND calorifere din 

fontă 120 clemenţi şi gar
sonieră confort I. Informa
ţii tel. 647374, Orăştie.

(3257)
•  VÎND apartament 3 

camere, confort I, în Hu
nedoara, preţ convenabil. 
Informaţii tel, 0961/150771, 
zilnic între orele 17—20.

(3082)

•  CUMPĂR mobilă an
tică, secretaire, tabernacol. 
Orăştie, tel. 642729. (3000)

*•— * -
•  SC PRODWPEX 

COM SRL DEVA, str. 
Libertăţii, bl. L.4, par
ter, vinde en gros şi 
en detaîlle zahăr im
port Ceho-Slovacia din 
sfeclă calitatea I A, 
adaos comercial zero, 
case de bani, încăl
ţăminte femei, tele
vizoare color Alfa 
(diagonala 61 cm). In
formaţii la tel. 612146.

(3247)
*—*—*—■*--*—*—*— *—* — *—♦

•  VINDEM autocamion 
SRD stare foarte bună. 
Informaţii Hunedoara, tel. 
711002 şi 711822.

•  VÎND televizor Gold
star, diagonala 54 cm, ga
ranţie încă 5 luni. Deva, 
tel. 627277, zilnic orele 
20—22. (3245)

VÎND apartament 2 
camere. Tel. 095/715602, du
pă orele 17. (?718)

•  VÎND videoplayer di
gital, telecomandă, Akai, 
combină stereo, teleco
mandă, sigilate şi dubă 
Daf 400, fabricaţie 1987, 
Deva, tel. 614156 şi 625493.

(2017)
•  HUNEDOARA Teren'

construcţie 303 mp (16 m 
faţadă, Piaţa Libertăţii) +  
74 mp etaj casă, str. Cloş
ca, nr. 1. Telefon 0991/ 
24146. (67807)

O OFER de Închiriat spa
ţii! depozitare (garaj) zona 
pieţei. Tel. 611565. (3320)

•  CAUT pentru inclus-
riat apartament cu 3 ca
mere în Deva, pe termen 
lung. Tel. 626840. (333©:

•  SCHIMB ' apartament
4 camere cu apartament 2 
camere +  diferenţe. Relaţii- 
tel. 617235. (3288).

•  SCHIMB apartament 2 
camere Hunedoara, cen
trul civic. et. I, cu similar 
Deva. Tel. 617136, Deva.

(3313)
•  CU autorizaţia * 4247

din 25.03.1991, eliberată de 
Prefectura judeţului Hune
doara, a luat fiinţă acti
vitatea independentă cu se
diul în Deva, reprezentată 
prin Lai îoan, avînd ca o- 
biect de activitate produ
cere şi comercializare pu- 
fuleţi. (3297)

•  BARBAT văduv 57 
ani, 15 000 pensie, stare 
materială bună, gospodărie 
mare, caut femeie săracă, 
45—55 ani, gospodină, cre
dincioasă, orice naţionali
tate (exclus ţigănci). Ro- 
moşel, nr. 114, corn. Ro- 
mos, Burte Stoian. (3266)

•  CU autorizaţia 7674/ 
27.01.1992 emisă de Consi
liul Judeţean Hunedoara 
s-a deschis activitatea in
dependentă reprezentată 
prin Csog Tiberiu-Eduard 
din. Deva, AL Trandafiri
lor, nr. 5/2 avînd ca obiect 
de activitate comercializare 
produse alimentare şi ne
alimentare, cafea, ţigări, 
sucuri, confecţii, tricotaje, 
aparatură electronică etc.

(3310)
r .v .v .v .v .v .'.v .v w iiW

t •  AGENŢIA de Tu
rism Mareş Tur Orăş
tie organizează săp- 
tămînal excursie în 
Ungaria la preţul de 
7000 lei, cu plecare 
lunea, ora 15, de la 
sediul firmei, Ucraina 
— la preţul de 10 000 
lei cu plecare dumi
nica ora 15. Polonia,
Ia preţul de 14500 lei 
şi 20 DM, plecare du
minica ora 8. Relaţii 
şl înscrieri la sediul 
firmei din Orăştie, str. 
Unirii, nr. 5, tel. 641446 
Intre orele 9—16. Vă 
oferim condiţii de 
transport deosebite. Vă 
aşteptăm. (3339)

•  Reparaţii acorde-
oarie, vînd convenabil orgă 
Crumar. Deva, Micro 15, 
bl. 60, ap. 68. (3348)

•  CAUT femeie internă 
pentru Bucureşti îngrijire 
copil de 6 ani, menaj uşor, 
condiţii deosebite. Infor
maţii Deva, tel. 612882, 
Bucureşti 016132848. (3296)

► » « ♦ •.* *
•  SC Adiprodexim. 

filiala Brad angajează 
prin concurs : brutari, 
vînzători produse ali
mentare şi şef secţie 
brutărie. Relaţii teL 
651547 sau 650862, AL 
Patriei, 8, oraş Brad 
(fosta cantină T.C.H.).

(3311)

•  ŞCOALA de Şoferi 
„Tezeu Prast” Deva 
mai face înscrieri pen
tru luna martie 1993, 
la cursei de conducere 
auto categoria B, la 
preţul de 18590 iei +  
benzina pentru prac
tică. TeL 624492, 612355.

;/ (3270)

•  SC Coman SNC 
Deva, str. Dragoş Vodă, 
nr. 5 BISTRO CAPONE
angajează barmani- 
ospătari cu calificare.

(3299)

•  SC Metronom SNC 
închiriază sau cum
pără 60—100- mp teren 
pentru atelier zona 
Gojdu sau Mărăşţi.- In
formaţii Deva, tel. 
620898 zilnic 18—20.

i (3206)
t** A .#*-** ••-•« * * *• * •*.• * *

•  EUROFRIENDŞ 90 or
ganizează excursie in Po
lonia în" perioada, .10—15 
martie 1993, preţ 14 000 -j- 
20 DM. Informaţii Deva, 
tel. 621840. (3315)

•  SC „PICROIMPEX"
SRL execută sobe te
racotă, zugrăveli, montat 
faianţă. Informaţii tei. 
628115. . . (3350)

•  EXECUT foto color la
diferite ocazii. 150 lei/buc. 
Relaţii tel. 628115. (3350)

•  SE împlinesc şase 
săptămîni de lacrimi şi 
profundă durere de 
cînd a plecat pe dru
mul fără întoarcere 

• scumpul nostru fiu şi 
frate

DANIEL NICOLAE 
PAŞTII)

Liniştea şi pacea să-ţi 
ocrotească sufletul atît 
de zbuciumat şl trist 
în această scurtă viaţă. 
Nu te vom uita nicio
dată. Părinţii şi sora 
Dana. (3302)

•  VEŞNIC Vei ră- 
mîne în inima noastră 
dragul nostru 
DANIEL NICOLAE

PAŞTIU
Familiile Perţa şi Cirs- 
toiu. (3302)

•  S-AU scurs şase 
luni de cînd scumpa 
mea fiică

MIHAELA
ne-a părăsit pentru tot
deauna lăsîndu-ne cu 
sufletele îndurerate. 
Marna, sora Carmen şi 
bunica — cea care a 
ciescut-o. Nu te vom 
uita niciodată. (2324)

•  ÎMPĂRTĂŞIM du
rerea colegului nostru. 
Iovan îoan şi sîntem 
alături de familia în
doliată la marea du
rere pricinuită de pier
derea tatălui drag,' 

IOAN IOVAN ‘ 
din Hărţăgani. Colegii 
de la Depozitul PECO 
Deva. (3325)

ţ  ILEANA soţie, O- 
Iivia şi Melania fiice, 
Costel ginere, înmăr
muriţi de dtirere, a- 
nunţă că după o lungă 
şi grea suferinţă a în
cetat să mai bată 1- 
nima generoasă a ce
lui care a fost iubitul 
nostru soţ 'şl tată 

LIV1U ROTARU 
Dumnezeu să-i odih

nească su itu l  lui bun 
şi drag. Ihmormînta- 
rea azi, 3 martie, la 
Cimitirul Bejan, de la 
domiellju i din cartierul 
Dacia, bl. 28. (3323)

•  ÎNDURERAŢI Ar
deleana îoan cumnat, 
împreună cu soţia Cor
nelia, Anuţa — soacră 
regretăm moartea ce
lui care a fost 

LIVIU ROTARU 
Dumnezeu să-l odih
nească. (3323)

•  VIORICA ; Ardş- 
leanu, cumnată, îm
preună eu soţul Pe- 
trică, copiii Gabriela, şi 
Remus anunţăm îndu
reraţi moartea dragu
lui nostru ;

LIVID ROTARU
Sîntem alături de 

sora şi nepoatele noas
tre. Dumnezeu să-i o- 
dihnească sufletul lui 
bun. (3323)

•  LOCATARII blo
cului 28, sc. C, sunt 
alături de familia în
doliată la despărţirea 
de bunul nostru vecin

LIVIU ROTARU 
Dormi în pace t (3323)

•  ACUM la despăr
ţirea de fratele iubit

LIVIU
care lasă in urmă la
crimi şi durere, amin
tire veşnică .ii vor 
purta fraţii Tfeofib A- 
chim. Geta, „ Maria.

(3323)

•  FAMILIA Stoicu 
Iosif soţ, şi Stoicu Ro- 
dica fiică anunţă în
cetarea din viaţă, în 
ziua de 1 martie 1993, 
a scumpei soţii şi ma
me, cea care a fost

VANDA MARIA 
STOIGU

Corpul neînsufleţit se 
află depus la Capela 
Cimitirului catolic din 
str. Eminescu. înmor- 
mîntarea va avea loc 
joi, 4 martie, ora 14.

. (3331)

•  LOCATARn din 
boeul 3, sc. G, bdul 
Bălcescu, deplini; dis
pariţia bunei lor ve
cine

VANDA MARIA 
STOICU

şi transmit sincere 
condoleanţe familiei.

(3328)

•  COLECTIVUL da 
salariaţi ai Policlinicii 
Hunedoara este ală
turi de familia dr. 
Joldiş Adrian la greaua 
suferinţă pricinuită de 
pierderea tatălui .

ION JOLDIŞ
(2322)

•  CU ad'încă durere 
în suflet anunţăm tre
cerea în nefiinţă a 
dragului nostru

SABIN MARINA, 
din satul Voia, co
mună Bal şa. înmor
mântarea azi, 3 martie, 
ora 14, în satul Voia-. 
Dumnezeu să-l ierte. 
Soţia Ma^dalena, fiul 
Dorin, fiica Jenica, 
nora Mărioara, ginerele 
Dionisie şi nepoţii.

(3327)

•  SALARIAŢII Băn
cii Agricole, Sucursala 
Judeţeană Hunedoara 
Deva, sînt alături de 
familia directorului 
Bugâ Simion la marea 
durere pricinuită de 
pierderea celei care a 
fost

AURELIA DAN
înmormântarea va 

avea loc joi, 4 martie, 
ora 14, in Gothatea.

; . (3341)

% SOŢIA Victoria, 
fiul Ionică, nora Ma
ria şi nepotul Cosmin 
anunţă cu nemărginită 
durere încetarea din 
viaţă a nepreţuitului 
lor soţ, tată şi bunic 

IOAN IOVAN 
in virstâ de 69 ani, 
înmormîntarea azi, ora 
12, la Cimitirul Orto
dox Hărţăgani: Dum
nezeu să-l odihnească t 

(3342)

piele şi blănuri. Deva, tşl. 
624569. ~ ~ ‘ ‘ (315)

•  SÎNTEM alături la
durerea provocată de 
moartea tatălui . dr. 
Joldiş Adrian. Colec
tivul de cadre medii 
foste şi actuale — Ca
binetul Medicina Mun
cii.’ . . (2323)

•  DUPĂ o îndelun
gată suferinţă a în
cetat din viaţă

LIVIU ROTARU 
un bun coleg de muncă 
şi prieten. Dumnezeu 
să-î odihnească în 
pace! Colegii de 
muncă de la SC Re
tezatul SA Deva (fost 
ICRA Deva). (3360)

•  MAMA Carolina,
fiica Maneta, ginerele 
Sabin, fiul Crenel, 
nora Felicia şi nepoţii 
Răzvan şi Andrei a- 
nunţă cu adîncă du
rere moartea fulgeră
toare a celui car» ■ :* 
fost •' •

GLAVA IOAN 
cfin Brad.

înmormintarea — 
joi, 4 martie, la Ci
mitirul ortodox din 
Brad, de- la domiciliu, 
din stradă Horea, nr, 
12.

Nu te vom uita nici
odată ! ' ' '' (5723)

•  VÎND maşină de cu- 
suţ . „Singer“ mare, per
fectă stare, pentru postav,

•  OFER pentru bi-
chiriat spaţiu corner- " 
cial. Deva, tei. '622137;: 

(312)

VM M AVAVVW VW UVVW

\

S.C. AGROMEC S.A. DEVA V
Str. Depozitelor, nr. 10. tel 622195, 621002 \
Anunţă scoaterea ia licitaţie publică de maşini ( 

agricole, în perioada 6—14 martie astfel: |
SINTUII U M 6.03.1993, ora 10,00 : pluguri P 2 V, 1 

maşină plantat cartofi, MIG.6, greblă oblică, trâiler, r 
remorci RM-23, combină CP.12.

ŞOIMUŞ 7.03.1993, ora 10,00: maşină plantat car
tofi, maşină de modelat şi fertiliza t solui, cabină trac. 
tor U. 650, şasiu remorci, pluguri P, 2 V. pluguri 
P 3 .V, remorcă cisternă pentru azot. .

BOZ 8-.03. 1993, or» 10,00: prese PPF, pluguri 
P. 2 V, combină CSU, remorci MA-3,5, combinator, 
Lombină C. 6 P.

BRETEA MUReŞANA 9.03. 1993, ora 10,00 : plug 
P. 2 V, maşină de modelat şi fertilizat solul, maşină 
plantat răsaduri. ■,

IIÂRAU 10.03.1993, ora 10,00 : pluguri P. 2 V. j 
semănători tip SPC pentru seminţe mici, maşină plan
tat cartofi, maşină MET 2500, remorcă cisternă 
RC 3,6.

BANPOTOC 1X.03.1993. ora lOJMi: pluguri P. 2 V, 
grapă disc, remorci, cutii fertilizat tip SUP-29, prese 
de balotat, remorcă cisternă EC-3,6 remorcă cisternă 
RCU-4, plug P 3 V. combinatoare. .

LEŞNIC 12 03 1993, ora tO.OO: combină C. 14,
C. 12, heder combină C. 12, rcgnorcă, remorcă cis
ternă RCU-4, semănătoare SUP-48, cositoare gre
blă, plug P. 3 V. :. .*■"■

(cec)

BANCPOST S.A-
Sucursala Judeţeană Hunedoara Deva

. a n i ; n ţ a
începînd cu data de 1.03.1993, s-au deschis! 

în municipiile Hunedoara şi Petroşani filialele 
BancPost S.A.

Aceste unităţi efectuează operaţiuni ban
care pentru agenţii economici şi populaţie, ca 
orice bancă comercială.

Acordă credite agenţilor economici pe 
termen scurt Şi populaţiei pe termen scurt şi 
mediu.

Efectuează operaţiuni de depuneri în cont 
în lei şi valută pentru populaţie.

Depunerile în cont curent se fac la ve
dere sau în depozite pe termen de 3,6 luni şi 
1 an-

Efectuează operaţiuni în cont curent pen- 
f tru populaţie.
i De asemenea, efectuează operaţiuni ctt J CEC-uri fianepost: la purtător şi cu sumă fixă 

şi dobîndă precum şi CEC-lri Bancpost ciî stime 
depuse la termen- : ; ‘; .'

Relaţii suplimentare Ia filialele respective.
Telefoane: Hunedoara — 095/717345; Pe

troşani — 093/541944 (1%
ti** J0* mt**»


