
1»4 #■— <1 — e^lr.. ̂ i-i  —1-.>- fc ■■ ♦ - ■Jtm/ăf'+̂ lr* ~t ~.t~*~.+w*~*~* ~4,-.*** ~*~*.m*- *m*m'*l, t  . i m* . O- * - » . * -

OI tng. Gheorghe Stoi- 
cuţa, ales în funcţia de 

primar al sstt&fcîiMui Pe
troşani In alegerile loca
le ce au avut loc cu mai 
bine de un an în urmă, 
a fost. la propunerea Pre
fecturii Judeţului nostru, 
suspendat, cu cîteva zile 
în urmi Autorul aces
tor rlnduri nu-1 cunoaşte 
decit superficial pe dl 
Stoicuţa, dar cele ce vom 
reda mai jos sînt extrase 
dintr-un material pus la 
dispoziţia noastră de Pre
fectură.

înainte de a ne referi 
la învinuirile ce i se a- 
duc diui Gh. S. să mai 
punctăm un lucru şi a- 
nume că, încă de la de
butul său in funcţia de 
primar, între domnia sa 
şi Consilieri a pus o oa
recare distanţă, pornind

probabil de la ideea fe
tişizării personalităţii sale. 

Dl Gh. S. se considera prea 
înalt în funcţie, probabil 
bătut în cuie acolo, o- 
mul ce nu poate fi atins 
cu nici o părere sau pro
punere contrară celor ale

pe sine In evidenţă, cu 
toate ocaziile, pe cei din 
pir considerîndu-i per
soane neglijabile. Ia ş*- 
dinţele de consiliu tfl 

impunea, dictatorial, punc
tul de vedere şi chiar 
dacă se hotăra în eonsi-

Gh. Stoicuţa, pe scurta 
căci acestea sînt foarte 
multe: •  Tergiversarea 
«I chiar sabotarea apli
cării legilor şi a hotărî- 
rilor consiliului •  Atri
buirea de terenuri în con
cesionare fără licitaţie •

ADIO, OLE PRIMAR AL PETROŞANIULUII
sale. N-a ştiut — sau 
poate n-a vrut — să co
laboreze cu nimeni, i-a 
desconsiderat pe consi
lieri şi pe salariaţii con
siliului municipal, consl- 
derîndu-se el cel mai 
cel dintre ei, iar nasul 
şi-l purta — la figurat 
desigur — prin cele mal 
înalte ceruri. Infatuat, se 
punea şi se scotea mereu

liu un lucru, avea dl Gh. 
S. grijă să nu se aplice. 
A mers pînă acolo cu fe
tişizarea persoanei sale 
incit a cerut interzicerea 
circulaţiei auto pe strada 

Horea unde locuieşte, pază 
înarmată la domiciliul 
său şl chiar gardă de 
corp.

Şi acum să vedem ce 
învinuiri 1 se aduc dlui

Aplicarea de taxe pe pă- 
şunat mai mici decît ce
le hotărîte în consiliul lo
cal, pe această cale pă
gubind primăria cu a- 
proape două milioane de 
lei •  A aprobat locuinţe 
persoanelor ce nu aveau 
drept la aşa ceva •  Fă
cea promisiuni cu mare 
uşurinţă, pe 'care . însă 
nu le onora •  A trans

ferat telescaunul de la 
RA.G.CX. la Regia Hui
lei, eu de la sine putere 
•  S-a opus cit a putut 

privatizării, terghrerslnd e- 
laborarea actelor nece
sare •  Vorbea urît cu 
oamenii ce veneau în 
audienţă.

O comisie a Prefecturii 
Judeţene a cercetat a- 
ceste aspecte, le-a con
semnat într-un raport pe 
baza căruia a solicitat Gu
vernului suspendarea dlui 
Gh. Stoicuţa din funcţia 
de primar al municipiului 
Petroşani. Concomitent, dl 
Ionel Puşcaş, viceprimar, 
a fost revocat din func
ţie, în Petroşani urmînd 
să se organice noi ale
geri. Aşadar, adio, dle 
primar de Petroşani!

TRAIAN SONDOR

CUVINTUI LIBER
ANUL V 
NR. 829

JOI, 18 
MARTIE 

1993
4 pagini —- 15, Iei

O B S E R V  A f O R Politica apei \
Una dintre cele mai mari 

şi mai acute probleme 
ale lupii! contemporane, la 
această oră, 6 reprezintă, fă
ră doar şi poate, apa. 
Apa industrială şi pentru 
irigaţii, apa de băut, apa 
pentru multiplele ’ nevoi a- 
le cetăţeanului. Din păca
te, apa nu este gospodări
tă şi preţuită la adevărata 
ei valoare. O simt preg
nant unele unităţi econo
mice, agricultura, locuito
rii marilor oraşe de aiurea, 
dar şi de la noi.

Seceta prelungită din a 
doua jumătate a anului tre
cut a făcut ca in multe 
centre urbane importante 
din ţara noastră, începînd 
cu Capitala, dar şi în ora
şe mai mici, cum sînt, de e- 
xemplu ,cele din Valea Jiu
lui — în Judeţul nostru -—, 
apa să fie insuficientă, fiind 
dată oamenilor eu linguri
ţa. •

Aceasta ar fi una şi poa
te principala cauză a defi
citului de apă. Dar sînt şi

altele, nu mai puţin impor
tante, care ţin de diminua
rea drastică a volumelor de 
lucrări hidroenergetice şi 
de hidroamelioraţii, obiec
tive mari din aceste do
menii fiind încetinite, a- 
mînate sau, pur şi simplu, 
oprite. „Politicienii noştri 
fac azi politică de multe 
feluri, numai politica apei 
nu o au în atenţie — re
liefa cu justeţe un inginer 
constructor în acest impre
sionant perimetru al apei. 
Şi, din păcate, nici guver
nanţii nu sînt mai recep
tivi la problemă, privin
d-o exclusiv din punct de 
vedere energetic, neglijîn- 
du-i sensurile poate la fel 
de majore privind irigaţii
le, navigaţia, pescuitul, a- 
grementul, alimentarea tu
turor sectoarelor vieţii e- 
conomico-sociale, apa fiind, 
indiscutabil, un element e-

DUMITRU GHEONEA 

(Continuare în pag. a 2-a)

care vinde moarte (II)
•  Efectele iau amploare •  Mai mulţi morţi, 21 

de persoane infestate, 12 spitalizate •  Pentru exper
tize, pînă în prezent, două cadavre au fost deshumate. 
Vor urma altele •  La priveghiul mortului de trichi- 
neloză, cei prezenţi sînt serviţi cu produse infestate!
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•  Discută doi ceferişti. La un moment 
dat, anul zice j

-  Ştii, iama avem mai muKe trenuri 
snspendatc dorit Japonezii!...

1 - Sîntem în măsură astăzi 
să vă aducem la cunoş- 

J tinţă cîteva noutăţi lega- 
|  te de tragicul caz petre- 
j cut la Vulcan şi în care 
I personajul principal este 
■î Farkaş Francisc. Pentru 
|  cei care nu au citit pri- 
J mul articol, rezumăm în 
|  cîteva cuvinte. Deci, deşi 
I ştia că este masiv infeş- 
I tată cu „trichinela spiro- 
I dis“, Farkaş ia de la un 
[ cetăţean carnea „pentru 
I clini şi săpun", dar face 
* din ea eîrnaţi sau o vin- 
I de mai multor cunoscuţi şi 
; prieteni. Urmarea: doi 
I morţi şi mai mulţi bol- 
4 navi.
I Cercetările ulterioare a- 
|  le poliţiei şi procuraturii 
J au scos la iveală alte şi 
I alte chestiuni. Prima şi 
Ş cea mai dureroasă este 
|  aceea că au mal murit oa- 
* meni. Nu spunem numărul 
I exact c» o vă vedeţi de 
J ce. A doua, ăl de persoa- 
|  ne au fost infestate, din 
* care 12 spitalizate pe 
I diferite perioade. Mulţi 
I continuă şi acum trata

mentul. Şi toate acestea

din inconştienţa unui 
„om“ 1 Punem ghilimele
le, nu degeaba. Intre al-

I
expertizelor medico-lega- » 
le efectuate de laborato- | 
rul de specialitate de la ' 
Timişoara. |

Legat de cazul" Fodor, J 
este necesară o parante- i 
ză. Este vorba de faptul I 
că, după ce bolnavul a j 
fost internat, concubina a- | 
cestuia i-a adus la spi- *

tele, pur şi simplu a fost tal cite ceva de mîncare. |

I

în stare să-şi servească 
musafirii cu eîrnaţi şi 
carne infestate. Mulţi au 
întrebat dacă nu-i pe
riculos. Nu ! Nici vorbă ! 
Are c e r t  i f  i cat  de 
la medicul veterinar. El 
ştia insă exact că este 
masiv infestată. Mai pre
tinde că şi el a consu
mat din produse. Culmea 
este că nu are nici cel 
mai mic simptom al bo
lti. pe cînd toţi ceilalţi... 
. ţn urina unor suspiciuni 
privind .moartea altor .oa
meni din acea perioadă, 
s-a procedat la deshuma
rea a două cadavre. Este 
vorba de Strausz Katalîn, 
de 76 de ani, moartă la 
27 ianuarie a.c. şi Adrian 
Fodor, de 64 de ani, mort 
la 12 ianuarie a.c. Ambii 
au consumat produse 
cumpărate de la Farkaş. 
Există probe, potrivit că
rora cei doi au murit de 
trichlneloză. Deocamda
tă, se aşteaptă rezultatele

Ce credeţi că era ? Cîrnaţ - 
infestat! Şi încă ceva. I 
După ce omul a murit, la J 
priveghi, cei veniţi, au ţ 
fost serviţi cu aceleaşi I 
produse infestate. Ca să J 
vedeţi unde se poate a- | 
junge eu inconştienţa. E- * 
vident, aici s-au imbolnă- I 
vit alţi cetăţeni. '

Există certitudini că I 
Gheorghe Varga şi Ion , 
Bălan au consumat şi ei I 
produse infestate, cum- J 
părate de la Farkaş. Cei ■ 
doi sînt morţi, iar în zi-1 
lele ce urmează vor fi j 
deshumaţi, după care se | 
vor face expertizele me- « 
dico-legale. I

Atît deocamdată. Cer- , 
cotările continuă. I

Poate n-ar fi lipsit de * 
importanţă să mai spu- J 
nem că cel pe care l-am | 
numit „omul care vinde « 
moarte" este în arest pre- I 
ventiv. :

VALENTIN NEAGU I
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O CONVOCARE. Sindicatul 
independent al agricultorilor par
ticulari din judeţul Hunedoara 
invită reprezentanţii aleşi din 
satele foste necolectivizate şi cî- 
te trei delegaţi din fiecare sat 
fost colectivizat Ia adunarea ge
nerală ce va avea loc în ziua de 
20 martie a.c., ora 10, la Casa 
de Cultură din Deva. (N.T.)

O INVITAŢIE. Membrii Ca
sei de ajutor reciproc a pensio
naţilor Deva sînt invitaţi să

Î M M S t S C i S

participe în număr cit mai ma
re la adunarea generală ce va 
avea loc în data de 26 martie 
a.c., ora 10, în sala U.J.C.C. Se 
va dezbate activitatea trecută a 
casei şl se vor supune spre a- 
probare importante proiecte de 
hotărîri. (I.C.) ,

O INIŢIATIVA. Din iniţiativa 
Consiliului Local al comunei To- 
pliţa a' fost adusă In localitate 
o mare cantitate de; sămînţă de 
trifoi .lucernă, sfeclă, legume ş. 
a. Dl Traian Bobora, viceprima- 
rul localităţii, ne spunea că se
minţele au fost plătite cu banii 
luaţi din bugetul consiliului lo
cal urmînd să fie recuperaţi de 
la cetăţeni. In prezent, dna ing. 
Tatiana Bălţanu se preocupă de

procurarea de îngrăşăminte chi
mic» complexe şi puieţi de pomi 
fructiferi. (Tr.B.)

O MAGAZIN PROPRIU. La 
intrarea în incinta Fabricii de 
pîine din Brad funcţionează un 
magazin propriu de desfacere. 
Aici se găseşte zilnic pline foar
te bună, abia scoasă din cuptor, 
la calitatea acesteia adueîndu-şi 
contribuţia schimburile conduse 
de Daniela Sularia, Claudia Si
ma, Alexandru Peter, Traian 
Volan, Ioan Zvorac, coordonaţi 
cu competenţă de către maistrul 
principal Gheorghe Tudora şl 
laboranta Paulina Perian. (Al.J.)

O UN COPIL PROBLEMA. 
Claudiu Tănase ,din Deva, este

pentru a şasea oară într-un cen
tru de primire minori. De astă 
dată chiar în oraşul natal şi a 
fost predat poliţiei de familie, 
pentru că vagabondează. După 
gratii, la centru, este în siguran
ţă. De aceea tatăl refuză să-I ia 
acasă. Dar şi pentru că acest copil 
problemă (oare cine trebuia să 
se ocupe de educaţia lui ?) îl 
încurcă pe tatăl care pleacă me
reu în Germania să lucreze, du
pă propriile-i mărturisiri. (V.R.)
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•  CH1ŞINAU. Consilia! 
de coordonare a relaţiilor 
economice dintre Republica 
Moldova şi România, lu. 
trimit in şedinţă, a anali
zat stadiul îndeplinirii pre
vederilor memorandumu
lui adaptat în cadrul înth- 
nirii delegaţiilor guverna
mentale din Republica Mol
dova şi România şi proto
colului semnat la Bucureşti 
la 14 august 1992. Au pre
zentat rapoarte şi an for
mulat propuneri vizlnd in
tensificarea relaţiilor re
ciproce miniştrii comerţu
lui şi resurselor materiale, 
relaţiilor economice exter
ne, economiei, informaţiei, 
informaticii şi telecomunica
ţiilor, tineretului, sportului 
şi turismului, precum şl 
preşedintele Uniunii Teh- 
nko-Ştiinţifice şi guverna
torul Băncii Naţionale. Pro
gramul şi acordul vor } fi 
coordonate şi definitivate 
in cadrul unei întrevederi 

a membrilor Consiliului Gu
vernamental al Republicii 
Moldova şi Comitetului ro
mân interministerial, de 
relaţii social-economice şi 
culturale cu Republica 
Moldova, întilnire ce va a- 
vea loc săptămîna viitoare, 
în România — transmite 
Moldova-Pres, citind surse 
guvernamentale.

•  VILNIUS. Aflat Ia Vil- 
nius, prima etapă a vizi
tei pe care o întreprinde în 
ţările baltice, ministrul ro
mân al transporturilor, Paul 
Teodoru, a început convor
birile cu oficialităţile litua
niene. Părţile au în vede
re parafarea sau semna
rea acordurilor pentru trans
portul maritim, aerian şi 
rutier. De asemenea, este 
prevăzută desfăşurarea pri
mei şedinţe a Comitetului 
mixt pentru aplicarea a- 
cordului rutier Intre Româ
nia şi Lituania.
.. •  BUDAPESTA. O reu
niune consacrată marcării 
a 130 de ani de la înfiin
ţarea Societăţii „Petru Ma
ior" a studenţilor români 
din Budapesta a avut loc 
la Centrul Cultural Român 
din Budapesta, Dr. Mircea 
Popa, şef de secţie la In
stitutul la lingvistică ,,Sex- 
tll Puşcaritt" din Cluj-Na- 
poca, a prezentat o comuni
care despre activitatea des
făşurată in capitala unga
ră de asociaţia amintită. 
Studenţi ai Catedrei de 
Limbă şi literatură Ro
mână a Universităţii din 
Budapesta au recitat apoi 
versuri din creaţia iui Oc- 
tavian Gaga. Au participat 
profesori universitari şi 
cercetători, membri al co
munităţii române, studenţi 
români şt maghiari.

•  CERNĂUŢI, tmpotri-- 
va ziarului „Plai Româ
nesc" din Cernăuţi se des
făşoară o adevărată cam
panie de denigrare susţinu
tă de mijloacele de infor
mare în masă de limbă u- 
craineană, transmite Mol
dova Preş. Astfel, gazeta 
„Melodii Bucovineţ" ape
lează la serviciul de securi
tate şi la alte organe pen
tru a se pune capăt „pro
pagării isterice a dreptului 
istoric" al românilor în 
nordul Bucovinei. „Plai 
Românesc" este acuzat că 
publică diferite memorii, 
demersuri, Scrisori colec
tive în apărarea drepturilor 
românilor bucovineni in 
generai, şi ale studenţilor 
care-şi fac studiile în Ro
mânia în particular. Sînt 
incriminate şi personalităţi 
politice şi culturale din 
Moldova, inclusiv scriitorii 
Ion Vatamanu, Grigore Vie- 
ru, Mihai Cimpoi, precum 
şi din România, care s-au 
exprimat in paginile ziaru
lui în sprijinul comunităţii 
româneşti din regiunea 
Cernăuţi.
/WWiftNWWWMftW
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„Săptămîna francofoniei”
îneepînd de luni şi pî- 

nă duminică, în România 
are loc „Săptămîna fran- 
cofoniei". In cadrul' ; a- 
cestei manifestări, Asocia
ţia culturală francofonă 
„Fradev" din judeţ or
ganizează cîteva manifes
tări dedicate artei şi cul
turii franceze, Astfel, în 
18 martie, va avea loc o 
seară de artă, muzică şi 
poezie în memoria lui Paul 

Găiiguin, EditH Piaff, Step- 
hape . Mallarmee, . desfă
şură ţă în cadrul Bibliote
cii' Judeţene.. Vorbesc prof. 
Ga briei a -Marcu, ing. Co- 
druţa Istrate, prof. Mioa
ra Todosiu.. Tot în 18 
martie se va desfăşura la 
Şcoala’ Normală „Sabin 
Drăgoi;* un medalion Ju- 
le’s \’crne. Cuvîntul de 
jsalut „Săptămîna franco- 
: fontei — sărbătoare a cul
turii şi prieteniei" va fi 
rostit de prof. Maria Ba- 
sarab, vicepreşedinte al 
Asociaţiei „Fradev“.

In 19 martie, ora 18, la 
Palatul Culturii din Deva 
se va desfăşura întîlnirea 
cu conferenţiarii francezi 
Bruno Copus — care va 
vorbi despre „Istoria noii 
Franţe (Canada)", Stepha- 
ne Riviere — „Viaţa co

tidiană în Reunion". In 
continuare, vor fi vizitate ţ 
expoziţia de artă V. Vas-l 
sarely şi expoziţia de) 
carte franceză. Vor pre- \ 
zenta prof. Doina Reghiş l 
şi Maria Basarab. Sîm- f 
bătă, 20 martie, ora 10,1 
tot la Palatul Culturii; ya ţ 
avea loc concursul „Ke- ' 
sais-je“. Participă echipa
jele liceelor „Decebal", 
„Traian" şi Şcolii Norma- i 
le „Sabin Drăgoi". Mo- / 
mentul artistic va cuprin- I 
de poeme ale elevilor i 
prezentate în cadrul con- ( 
cursului „Printemps ' de i 
1‘ecriture", organizat ,de J 
Ambasada franceză, dans) 
modern cu Luminiţa Pas- i 
cariu şi Marius' Popa (De- 
va), evoluţii ale solişti- I 
lor vocali şi instrumentişti ţ 
Simona Poenar şi Daniel i 
Munteanu. ' Aşadar, o .* 
manifestare care va ge-) 
nera o mai bună cunoaş-1 
tere a spiritualităţii fran- 1 
ceze în judeţul nostru, 1 
dar şi a realităţilor loca- ţ 
le în rindul oaspeţilor i 
francezi, o săptămîna cu J 
adevărat a prieteniei, ge- ) 
neratoare de sentimente £ 
reciproce mai bune. ?

MINEL BODEA (

Este un semn bun al 
economiei de piaţă că în 
peisajul financiar au apă
rut tot mai numeroase 
bănci, cu filiale şl agenţii, 
care acordă credite şi ao- 
ţiuni, chiar dacă dobînzîle 
practicate sînt cam ameţi
toare atît pentru agenţii 
economiei cu capital de 
stat şi privat, cît şi pentru 
persoanele fizice. Oricum, 

-din moment ce există clien
telă şi solicitări, înseamnă 
că sîntem, totuşi, pe un 
drum bun, urmînd, credem, 
ca şi în acest domeniu să 
apară tot mai multe bănci 
cu capital privat şi, ine
vitabil, concurenţa. Dacă 
sînt sau nu băncile un stat 
în stat, aceaşta este o altă 
treabă. Din moment ce 
multe societăţi productive 
cu capital de stat abia 
îşi trag sufletul, iar cei ce 
mînuiesc banii sînt destul 
de largi la pungă, ori res
piră lejer, dovadă fiind şi 
investiţiile ce şi le permit 
în numeroase sedii noi şi 
alte dotări (aspiraţia spre 
confort este normală, nu ?), 
asta ne întăreşte convin-' 
gerea că „cine împarte 
parte-şi face".

Dar să revenim şi la 
problemele bancherilor ca
re au fost şi există, ele 
fiind aduse pe tapet de 
către directorii băncilor la

C ăm inele cu lturale — în  aşteptarea  
unor zile  m ai bune

Dl Ilie Sălişteanu este 
director al Căminului Cul
tural din Bretea Română, 
din 1990. „Meseria' nu ar 
fi prea grea, ne mărturiseş
te interlocutorul, dar pro
blemele pornesc de la bani. 
Dacă mici noi, conducerea 
instituţiei, nu avem garan
ţia salariului, ce mai pu
tem zice cînd căminele cul
turale din comună au ne
voie de geamuri, de lem
ne în anotimpul friguros, 

j de reparaţii la acoperiş, uşi,
. tencuială, zugrăveli... Nu 
. am nimic împotrivă, dar
. dacă într-o localitate sînt 
. două instituţii de cultură 
. în care lucrătorul uneia e 
. plătit — în cazul bibliote-.

cii, iar celălalt nu — în 
’ cazul căminului cultural,
. credem că lucrurile au fost 
. gîndite, în orice caz, nu 

cu capul. Mulţumesc pri- 
!■ măriei locale că din luna
- martie a.c. a găsit posibi

litatea de asigurare a 50
. la sută din salariu, dar, 

întrucît am familie, nu voi 
putea rezista multă vreme 

. pe acest post cu jumătate 
din salariu".

- ■. ~  €e surse de venituri a-
- veţi la căminul cultural ?
- — Nedeile tradiţionale ca

re se organizează în 11 sa- 
te, chiriile de la nunţi.

' Pentru discoteci nu avem 
aparatura necesară, tre
buind să apelăm la tinerii 

' care posedă o asemenea a- 
" paratură.* - 4 • T ţ

— Ce dotare aveţi, de

fapt, la aşezămintele cul
turale ?

— La căminul cultural de 
centru : 86 scaune, două 
perdele la geamuri, un TV 
alb-negru. Căminul din Gîn- 
ţaga este cel mai dotat, po- 
sedînd o staţie de amplifi
care, un magnetofon. în 
rest, nimic. Căminul din 
Măceu se află în construc
ţie ; abia anul trecut am 
obţinut bani de la judeţ 
pentru a procura ţigla de 
acoperiş. Din păcate, ta
vanul a căzut pe o porţiu
ne şi acum trebuie reparat 
şi acesta. Pentru a-1 ter
mina, avem nevoie de alţi 
bani.

în astfel de’ condiţii, 
mai poate fi. socotită in
stituţia ca un centru ai 
vieţii spirituale locale ?

— Cui nu i-ar plăcea să 
aibă un spectacol la cămi
nul cultural ? Acest lucru 
se poate face însă mai 
greu. Se organizează în 
schimb, discoteci, cînd se

strîng tinerii. Aparat de 
proiecţie film nu mâi e- 
xistă, cei de la cinemato
grafie solicitînd un acont, 
anual, de 40 000 de lei, pe 
care nu am avut cum să-l 
achităm. Şi apoi, la filmele 
lor uzate şi la proiecţiile 
proaste nu mai vine nimeni, 
cînd oamenii au TV color 
şi video acasă. N-am mai 
avut posibilitatea să orga
nizăm „Sargeţia", mani
festarea noastră tradiţio
nală. Să sperăm că anul a- 
cesta o vom putea relua. 
Avem formaţii artistice: 
căluşerii din Vîlcelele Bune 
(două generaţii), Gînţaga, 
Plopi, colindătorii din 
Plopi şi fluieraşii de Ia 
Vîlcele.

•Aşadar, căminele cultu
rale rămîn, în continuate, 
în aşteptarea unor zile mai 
bune. Să sperăm că Gu
vernul, Consiliul Judeţean, 
primăria locală le vor a- 
-duce.

MINEL BODEA

I MASURI SEVERE PENTRU |
ASIGURAREA POTABILITĂŢII APEI *

I R.A.G.C.L. Deva a organizat un ■ test pentru la- |- 
* borantele de la staţiile de tratare a apei de la Sîntă- J 
|  măria Orlea, Batiz, Deva şi Certej.

Dintre cele 30 de laborante, 28 au trecut testul, I
| iar la două persoane (de la Certej), neobţinînd ba- j 
J remul minim, li s-a desfăcut contractul de muncă. |
( Măsura întreprinsă de conducerea: R.A.G.C.L." De- ' 

va are menirea de a evita orice pericol în potabilita- | 
' tea apei şi, mai cu seamă, evitarea fenomenului de • 
| tip „SEBKŞ" (C.P.) ’ |

POLITICA APEI
(Urmare din pag. 1)

senţial al igienei şi civili
zaţiei".

Aceste adevăruri sînt e- 
vidente, le-a demonstrat din 
plin viaţa. Cu regret, în
să, constatăm că nici a- 
cuin, cînd ne „arde gura-de 
apă", chiar dacă a nins a- 
bundent în întreaga ţară, la 
nivelurile înalte ale pute
rii nu se manifestă inte
res şi preocupare pentru 
îmbunătăţirea sistemelor de 
alimentare cu apă. @on- 
structorii de obiective hi
droenergetice au tras deu

năzi un serios semnal de 
alarmă, printr-un miting 
organizat. în Capitală, la 
care a fost prezent . ea 
veteran în domeniul apei 
— şi preşedintele ţării, dl 
îon Ilieşcu. Pe de altă par
te, responsabilii din agri
cultură au avertizat asupra 
necesităţii urgentării lucră
rilor de reparaţii, dezvolta
re şi punere în funcţiune a 
sistemului de irigaţii.

Şi am mai sublinia două 
aspecte care privesc proble
mele apei. Uzura pronun
ţată a conductelor de ali
mentare, a agregatelor şi

instalaţiilor, . şi imposibili
tatea financiară de repară- 
ţii şi Înlocuire ă lor pre
cum şi modul defectuos de 
exploatare şi întreţinere, a- 
tît din partea regiilor au
tonome din domeniu, cît şi 
a unor locatari. *

N-am dorit, prin aceste 
: rinduri, să filozofăm,' pur 
şi; simplu, asupra apei,: ci 
am intenţionat să semnalăm 
canalele principale în ca
re trebuie orientate străda
niile guvernanţilor', ale 
specialiştilor, ale noastre 
ale tuturor, pentru a avea 
în permanenţa apa atît dg 
necesară. Politica apei me
rită, indiscutabil, mult mai 
multă atenţie.

o recentă întîlnire cu pre
fectul judeţului. Punctăm 
cîteva dintre aspectele e- 
senţiale aduse în discuţie 
cu acest prilej, vizînd În
deosebi cauzele blocajului 
financiar şi acumularea u- 
nor debite restante, ce spo
resc permanent prin do- 
bînzi, unele izvorîte şi din 
deficienţele manifestate în 
privinţa lichidării patri-

voltă va pieri. Pentru 
R.A.H. Petroşani sînt alo
cate în acest, an, la inves
tiţii, abia' jumătate din 
fondurile băneşti solicita
te (peste 22 miliarde lei — 
n.ri.), dar puţin se face în 
acest scop, chiar şi amor
tismentele folosind u-se nu 
pentru dezvoltare, ci pen
tru consum, ceea ce relie
fează o optică greşită la

Si au
moniului fostelor cooperati
ve şi asociaţii agricole.

O condiţie decisivă pen
tru ca blocajul să dispară 
este lichidarea imobiliză
rilor în stocuri fără desfa
cere. Cînd bugetul ţării 
este gol, n-are nici un 
sens solicitarea de fonduri 
pentru realizarea de pro
ducţie fără nici o-mişcare, 
în altă ordine de idei, este 
limpede că cine nu se dez

unele regii şi societăţi cu 
capital de stat.

Cine sînt cei ce produc 
cele mai mari greutăţi fi
nanciare (unii condiţionaţi 
la rindul lor de către alţi 
furnizori — n.n.), devenind 
insolvabili pentru benefi
ciari şi cu datorii îngrijoră
toare faţă de bănci ? Nu 
este neapărat un clasament 
oficial, ci un semnal de 
alarmă pentru: ASVIIs

* • * • * • * • * • * • *

Lupeni, SUINPROD Orăş- 
tie, fostele unităţi sau a- 
sociaţii cooperatiste agri
cole din Birtin, Vaidei, Pui, 
Beriu, Nădăştia, Rîu de 
Mori ş.a.

Ce avantaje sînt qferi- 
te pentru stimularea' agri
culturii ? în ciuda tuturor 
promisiunilor, banca de 
profil specific n-a primit 
nici plafoanele de credite, 
nici normele de creditare 
(toate se mai primesc oare 
de la centru, pînă cînd ? — 
n.n.), ceea ce relevă că 
acum, în prag de primăva
ră, cei ce aspiră la trac
toare' şi alte utilaje agrico
le nu au certitudinea că şi 
le vor primi imediat.

De menţionat căt se în
trevăd shfbe perspective 
pentru realizarea debloca- 
jului financiar, fiind tot 
mai evident faptul că a- 
genţii economici cuprinşi 
în blocaj şi ameninţaţi de 
faliment atrag după ei şi 
pe alţii, ceea ce lungeşte 
lanţul şi lărgeşte cercul 
vicios al degradării vieţii 
economico-sociale.

NICOLAE TÎRCOB 

* • ♦ • * • * • * • * •

Termenul limită pentru aplicarea Legii 
fondului funciar 31—octombrie

De cutând, l;f Prefectura 
judeţului Hunedoara a a- 
vut loc o întîlnire între 
reprezentanţii R.A. Romsil- 
va — filiala Hunedoara — 
şi prefectul. judeţului Hu
nedoara, dl ing. Georgel 
Răican, întîlnire la care au 
mai participat, pe lingă şe
fii de ocoale din teritoriu, 
cadre ale Ministerului de 
Interne şi O.G.O.T.

Scopul principal ai întil- 
nirii l-a constituit urgen
tarea punerii în posesie a 
pădurilor, rezolvarea li
tigiilor create în urma apli
cării Legii fondului funciar, 
respectarea legalităţii şi o- 
crotirea pădurii.

Din discuţiile celor pre-
# * • * • * • * • * • » •

zenţi am reţinut cîteva as
pecte mai importante : •
Punctul fierbinte de pune
re în posesie a pădurilor 
judeţului îl reprezintă zo
na Ilia şi, qeva răzleţ, în 
zona Geoagiu • în pepi
niera Păclişa s-a intrat a- 
buziv în plantaţii, 5—6 
ha sînt sub semnul între
bării •  Pădurea din zona 
Simeria este ameninţată 
de poluarea de la Mintia 
•  Zona Retezat — Parcul 
Naţional :— este ţinta tu
rismului neorganizat şi a 
unor păstori din Albă, ce 
creează prejudicii însem
nate rezervaţiei •  Apari
ţia armelor de calibru mic 
*(5,6 mm) duce, implicit, Ia 
extinderea braconajului în

* • * • * • * • * • * •  '  (

Retezat • Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Hu
nedoara să acorde un in
teres mai mare pentru a- 
părarea naturii, ; . C 
. în finalul discuţiilor, pre
fectul judeţului a- solicitat 
celor prezenţi urgentarea 
punerii în posesie a pădu
rilor după vechile borne, 
întărirea ordinii şi a dis
ciplinei, -de la paznic pînă 
la factorii de conducere, pe 
linia protejării pădurii.

Termenul limită pentru 
încheierea acţiunii de faţă 
a fost fixat de către Pre
fectura judeţului Hunedoa
ra pentru data de 31 oc
tombrie 1993.

CORNEL POENAR

S o cie ta tea  Com erolalâ  
Crăciun & C om p Ş.N.C.
Complexul „Bitchus“, Piaţa

JN
EXCLUSIVITATE

Mesele dc biliard ,de, calitate america
nă, au dimensiunea de 225 x 111 x 78 
cm şi sc comercializează dc firma noas- . . .
tră la preţul dc 1,4 milioane de lei sau calitate superioară, într-o gamă diverst- 
2000 de dolari, cu accesoriile cuvenite:
2 tacuri; 2 crete; un set de bile; un 
triunghi; 35 de fişe.- Costul se poate a- 
chita prin dispoziţie de plată vizată dc 
bancă sau cash.

Totodată, se asigură accesorii pe bază 
de comandă fermă lacuri, capete de 
tac, seturi de bile, cretă, postav special, 
lămpi speciale pentru biliard, suporturi 
de tacuri. ' ' ■■
’ IMPORTANT 5 ■;
La etajul complexului „Bachus" din 

Deva solicitanţii, cei care doresc să_ se 
destindă cît mai agreabil, au la dispoziţie 
renumita formă de distracţie a Cazino-, 
ului (Casină), dotat cU mese de biliard,

jocuri, mecanice, jocuri de şah, table ş i f  
remmy. Aici, într-o ambianţă plăcută, : 
antrenantă, se servesc băuturi fine, de I

ficată, 4—5 sortimente de cafea aromată, |  
produse ale artei culinare la preţuri ac- ■  
cesibile. Reţineţi, Cazinoul (Casina) este |  
deschis Intre orele 14—6 (dimineaţa). I a

REŢINEŢI! * |
La Firma S.N.C. CRĂCIUN (Bachus) ■  

găsiţi pentru a cumpără şi o seamă de |  
produse alimentare şi industriale, prin- ■  
tre care.: ' |

•  cinci sortimente de ciocolată dc ca- |
litate superioară din Franţa, Cehia şi |  
Slovacia; |

•  uleiuri speciale pentru toate tipurile |
de autoturisme ; I

•  anvelope cu camere 155 x 13 ; 165 x I 
13. I

I Pentru i n f o r m a ţ i i  suplimentare, ADRESAŢI-VA la telefoanele 617240; . 
617084 si la fax 617294 Deva.



c u v i i v r u i  LIBER

CÎTEVA OPINII

Dl Mircea Oancea, din Brad, a 
ţinut să ne aducă personal la redac
ţie două consemnări ale unor eve
nimente care-1 privesc sau îl afec
tează mai mult sau mai puţin. Le 
vom prezenta împreună, întrucît sînt 
relatate de aceeaşi persoană.

Prima epistolă vorbeşte în cuvinte 
calde, elogioase, despre personalul 
Spitalului din Baia de Criş. Dl. 
Oancea suferă de ciroză hepatică 
decompensată, după cum ne scrie, 
şi la această unitate sanitară s-a 
bucurat de atenţia dlor doctori Ble- 
jan şi Trifan, a personalului mediu 
şi de îngrijire. Prin puncţii, a eli
minat lichidul din organism şi se 
simte mai bine. Pentru tratament 
şi îngrijire este recunoscător oame
nilor de la acest spital, dorindu-le 
sănătate şi viaţă lungă.

Cealaltă scrisoare exprimă ne
mulţumirea dlui Mircea Oancea 
faţă de felul cum s-a realizat pri
vatizarea comerţului la Brad. Şefii 
de ieri sînt patronii de azi. Trist 
este că aceşti privatizaţi comerciali
zează băuturi „fiind mai uşor să le 
ia de la stat şi să le pună în vîn- 
zare cu alt preţ" — scrie cititorul 
nostru. Asta în timp ce alte măr
furi lipsesc (ca de pildă sobele de

gătit). Se întreabă dl Oancea de un
de au avut respectivii bani să se 
privatizeze, cînd alţii nu-şi pot per
mite măcar o excursie într-o ţară 
vecină.

In.final, cititorul nostru solicită un 
răspuns de la cei îndreptăţiţi, pri
vind redeschiderea cantinei care a- 
parţinuse cîndva Minei Ţebea şi la 
care serveau masa mai multe per
soane de vîrsta a treia. O asemenea 
cantină ar răspunde nevoilor pen
sionarilor, care altfel „nu pot face 
faţă scumpetei de azi“.

DESPRE GALANŢII

„Locuiesc de 30 de ani în acelaşi 
apartament din acelaşi imobil. De' 
atunci, la anumite intervale, se 
bagă mina în buzunarul meu, pen
tru aşa-numitele „garanţii", cînd 
de către asociaţia de locatari, cînd 
de către cei de la telefoane, cînd 
de către RENEL. Sînt foarte curios 
să ştiu pentru ce se iau aceşti bani: 
Nu-mi închipui că dacă din greşeală 
defectez contorul sau se întîmplă 
ceva' la instalaţia electrică acestea 
vor fi remediate pe gratis. Atunci ?

Nu cumva aceşti bani vin să ro
tunjească veniturile şi aşa scanda
los de mari ale celor de la RENEL ? 
Nu cumva cu aceşti bani se aco

peră debitele rău-platnîcilor ? In 
acest caz am putea fi puşi să plă
tim garanţii şi pentru... deturnarea 
avioanelor 1“ (Gheorghe împărat, 
Brad, str. 1 Mai, nr. 2,~ bl.' G12, ap.
12*. ' V.

ORGANELE VIZATE RĂSPUND

DIRECŢIA DE MUNCA ŞI PRO- 
TECŢIE SOCIALA A JUDEŢULUI 
HUNEDOARA — Oficiul de pensii 
pentru agricultori Deva. „La scri
soarea anonimă trimisă în numele 
unui grup de femei din satul Cîr- 
neşti, comuna Toteşti, vă facem cu
noscut următoarele :

îneepînd cu data de 1.08.1992, la 
oficiul nostru au fost înregistrate 
68 de dosare de pensionare pentru 
membrii fostului C.A.P. Toteşti, din 
care 45 depuse la data de 16.12. 
1992;'două în 11.01.1993 şi 21 în 
data de 29.01.1993 (urmează numele 
titularilor de dosare — n.n.).

Menţionăm că dosarele au fost în
tocmite pe măsura depunerii cere
rilor însoţite de copiile certificate
lor de naştere şi căsătorie (pentru 
femei) de către cei interesaţi, sau de 
către comisia de lichidare a fostu
lui C.A.P. Toteşti în numele căreia 
semnează dl ing. Ilian Viorel, ca 
preşedinte, şi dna Zănoagă Auroră, 
ca secretar".

I S I
CONCURSUL DIN 

21 MARTIE
(+2)
(+ 2)

< + 2)
(-3)

1. ATALANTA (5) 23 10 6 7 28—29 26
_ — LAZIO (4) 23 9 8 6 45—35 26

Atalanta încă n-a capotat pe teren propriu şi nu 
credem că o va face nici duminică.

Pronostic : 1, X
2. CAGLIARI (9) 23 9 6 8 22—23 24

— BRESCIA (15) 23 6 7 10 20—28 19
Se întîlnesc două echipe ce au atacul cel mai ne

productiv din campionat. Cagliari nu se va lăsa, în
să, păcălită de ambiţia romanilor, care se pare că ei. 
duc greul echipei.

Pronostic : 1
3. FOGGIA (14) 23 6 8 9 25—36 20 ( 4)

— ANCONA (17) 23 5 5 13 31—48 15 ( 9)
Dacă nu va cîştiga, Poggia îşi va complica şi

mai mult situaţia.
Pronostic : 1

4. JUVENTUS (6) ...23 -9 7 7 39—32 25 (+3)
- — INTER (2) 23 10 !) 4 38—29 29 (+7)

Inter pare să se conformeze meciurilor egale (5 
consecutive), şi speră să realizeze încă unul la Tori- 
no. • f  : •

Pronostic : I, X
.5. MILAN (1) 23 17 6 0 53—19

— PARMA (8) 23 9 6 8 26—26 
Victoria nu poate fi piisă IST îndoială.

, Pronostic : 1. r.
6. PESCARA (18> 23 4 515 30—50

— GENOA (16) 23 4 10 9 28—42 
Genovezii speră să cîştige primul lor meci „afa

ră", o victorie fiindu-le indispensabilă.
Pronostic : X, 2

40 (+16) 
24 ( 0)

12 (— 12) 
18 <- 4)

7. ROMA (10) 2.3 7 9 7 27—23 23 (+1)
,. — NAFOLI (11) 23 9 5 10 35—34 21 (—1)

Tradiţia întîlnirilor de pe Olimpico din ultimii trei 
ani, a celor două combatante, este... 1—1. De ce nu 
şi duminică acelaşi scor ?!

Pronostic : X
. 8. SAMPDORIA (7) 23 9 7 7 37—34 25 (+1)

— KIORENTINA (12) 23 6 8 9 36—38 20 (—2)
Cele două echipe dau multă bătaie de cap prono-

sportiştilor, ca atare, rezultatul partidei este impre
vizibil.

Pronostic : 1 , X, 2
9. UDINESE (13) 23 8 4 11 32—35 20 (—2)

— TORINO (3) 23 8 11 4 27—13 27 (+3)
Torino ar putea aduce iarăşi emoţii pentru retro

gradare în'rindul cglor din Udinese.
Pronostic : X, 2

26 9 13 4 25—15 31 (+7)
26 11 8 7 33—23 30 (-j+)

•să-şi apropie ambele puncte

10. COSENZA (5)
— VENEZIA (6)
Cosenza va încerca

puse în joc.
Pronostic : I, X

11. F. ANDRIA (17) . 26 3 15 8 18—25
— Verona (9) 26 10 9 7 23 -19
„X“~ul pane echitabil.
Pronostic : X

12. PADOVA (8) 26 11 8 7 30—26
— PIACENZÂ (7) 26 10 10 6 30—21
Victoria ar deschide gazdelor (după 2 ani) spe

ranţe la... marile stadioane-, . '■j Pronostic : 1, X
13. FISA (11) 26 9 9 8 15—16

ASCOLI (4) 26 12 7 7 38—25
Aşchii Va’ trebui să se întoarcă neînvinsă, altfel 

obiectivul propus iarăşi va dispare.
. Pronostic : X

21
29

30
30

27
31

(-5)
(+3)

(+ 6)
(+ 2)

(+3)
(+3)

,*Y

Circulînd cu viteză, 
MARIŞ RADU, de 23 
ani, pentru a evita ac
cidentarea unor pietoni 
care circulau regula
mentar în intersecţia 
poştei noi din Deva, ă 
fost nevoit să „aborde
ze" acest stîlp, care de 
această dată l-a ier
tat. în momentul so
sirii, echipajului Poli
ţiei rutiere, .Mariş Ra
du nu se afla Ia lo
cul accidentului.

^

fag 3

1

Statuia din Chişinău a lui Ştefan cel Mare şi Sfînt,

LAUDE
Postul de Poliţie din Sta

ţia de cale ferată Simeria- 
Triaj are în... componenţă 
trei lucrători, conduşi de 
dl plt. adjutant Aurel An- 
galita. Dar activitatea a- 
cestor lucrători poliţişti se 
întinde de la Simeria-Triaj 
pînă la Subcetate, şi, în 
partea cealaltă, pînă la 
Bouţari. Au în răspundere 
şase staţii C.F.R. şi 13 halte, 
trei districte de întreţinere 
linii şi unul de întreţinere 
clădiri.
--- Numai de la începutul

acestui an am verificat pes
te 700 de vagoane eu 
mărfuri, dintre care 520 
cu carburanţi — motorină, 
benzină, păcură — ne spu
nea dl Aurel Angalita. Am

constatat multe lipsuri, toate 
aflîndu-se în curs de cep; 
cetare spre calificare.

— Care este activitatea de 
zi şi noapte în staţia Sfc 
meria-Triaj ? '— dle pluto* 
nier adjutant Aurel Anga
lita.

— Trec 22 de trenuri de 
călători. Se triază, adică s© 
compun şi descompun peste 
3000 de vagoane cu mărfurţ 
care se constituie în tre
nuri ce pleacă spre Valea 
Jiului, Hunedoara, Devâ  
Brad, Sibiu, Coşlariu, spre 
toate colţurile ţării.

— Şi poliţiştii ce fac ?
— Veghează, acţionează 

Pentru ca întregul flux da 
circulaţie pe calea ferată 
să se desfăşoare fără eve
nimente.

— Pentru aceasta vi se 
cuvin laude. (Gh. I. Negrea#

Mii de elevi învaţă 
în şcolile de pe strada 
Minerului din Deva. 
Dintre aceştia, foarte 
mulţi sînt navetişti. 
Zilnic, în gară sau au- 
togară, coboară -şi' ur
că̂  elevi din Simeria, 
Hunedoara, din satele 
de pe Valea Mureşului. 
De aici şi pînă pe Mi
nerului, sau pe ruta in
versă, e un drum. Un 
drum destul de lung pe 
care e greu să-l străbaţi 
pe jos mai ales în pe
rioada de iarnă, cînd au
tobuzul pentru această 
zonă a oraşului iţi plea
că din faţă sau, mai 
grav, e deja plecat, o- 
rele sale de circulaţie 
nefiind corelate cu ce- - 
le ale trenului. Aşa că, 
numai buni pentru ore 
nu mai; sînt elevii — 
navetişti, care ajung în 
clase înfriguraţi. Ast
fel de aspecte cu con-- 
cretizările de rigoare au 
fost discutate în comi
tetele de părinţi pe cla
se şi în comitetul pe 
şcoală de la Liceul Teo
retic „Traian" Deva. 
Dar, mai concret a<?est 
lucru, după cum ne-a 
comunicat dl Avram Da
ra, vicepreşedintele co- ’ 
miteţului de părinţi 
de la Liceul „Traian" : 
Trenul „Şcolarul" cum 
mai este denumită cursa 
Deva — Simeria — Hu
nedoara şi retur pleacă 
din Deva la ora 14,20, 
fără ca liceenii de pe 
str. Minerului să-l poa
tă ajunge, orele lor ter- 
minîndu-se la... 14. Nu-1 
ajung pentru că. autobu

zul care ar trebui să 
plece din staţia de aici 
nu vine la timp. Şi a- 
tunci elevii sînt obligaţi 
să se ceară de la ore 
sau, pur şi simplu, să 
plece. Pentru că urmă
torul tren îl au doar la 
ora 17. Părinţii rangă' 
ea atît con d ire e-r e a 

-R.A.T.P. Deva, • mat a- 
Ies, cît şi cei care di
riguiesc trenul în cauză 
să vină în sprijinul co- . 
piilor. Pentru că nu e 
vorba de cîţiva, ci de 
foarte mulţi. Autobuzul 
să ajungă lâ timp fa 
staţia de- pe Minerului, 
iar la plecarea din gara 
CFR dimineaţa să ple
ce doar după ce a sosit , 
trenul.

Dar . nu numai acest 
lucru îi îngrijorează pe 
.părinţi, ci şi modul 
care, la această- oră; se 
poate face aproviziona
rea cantinelor şcolare 

• unde se întîmpină greu
tăţi dezarmante. Oame
nii reclamă -funcţiona
rea defectuoasă a de
pozitului Mic Gros. Ad- , 
ministratorii cantinei Li
ceului „Traian", care 
altădată se aprovizionau 
fără probleme de aici,'a- 
cuni nu mai găsesc ma
re lucru. Se întîmplă 
chiar ca acolo să nu 
mai întîlnească pe ni
meni. In aceste condiţii 
se solicită... comerţului 
devean să dea o mină 
de ajutor cantinelor şco
lare spre a nu se ajun
ge ca acestea să se În
chidă ! - 1 V :

MINEL BODEA
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aniversari
, # CU ocazia împlinirii a 
85 de ani Amaila şi părin
ţii ei îi urează toi Dorin Fur
tună multă sănătate, fert- 
eirs, Împlinirea dorinţelor 
şi un călduros „La mulţi 
«Bf. ţ353îţ

•  LA împlinirea celor
ta de ani, dragul nostru Do
rin Furtună, mama, tata şi 
Carmen tti urează „La 
mulţi ani". (35321

VtNZARI- 
j CUMPĂRĂRI

•  VtND butelie aragaz. 
Simeria, tel. 660088. (4019)

•  VtND garsonieră, O-
ţistia, Prieazului, bl. 33, 
ap. 30. (4012)

! •  VtND apartament 3
iimrrr ultracentral. In- 

, (formaţii la tel. 614464, du
pă "ora 19. (4011)

•  VtND casă şi grădină
Griştur. Informaţii telefon 
715726. (4005)

• CUMPĂR forinţi, ofer
7,10 lei, vînd combină mu
zicală, sigilată — 65 000
tei, video Funai player 
nou — 140 000 lei. Simeria 
661516. (4006)

•  VÎND televizor color 
Philips, diagonala 65. Tel. 
623318, după ora 19. (4009)

'•  VÎND teren arabil în 
Intravilan, municipiul Hu
nedoara. Tel. 016296667, 
016212480. (4021)

•  VÎND autocamion Bar- 
’kas 1,5 tone cu prelată, du
pă ora 16. tel. 618773.

(3982).
- •  VÎND mînz 2 ani, sat 
Fîntoag, nr. 66. (3986)

•  VÎND sau schimb a-
partament 4 camere, Car- 
paţi, teL 620433. (4000)

•  VÎND bibliotecă. Re-
taţii teL 621114. (3998)

•  CASA de vînzare, str. 
Mioriţei, nr. 1, Brad. (3999)

•  VÎND 6 scaune tapiţafe.
(Tel. 617180, între orele 16 
—21. (3950)

•  CUMPĂR teren pen
tru construcţii, centru De
va sau lîngă DN, vînd la
borator foto color. Tel. 
«4322. '  (4001)

•  VÎND dormitor TM,
Ocva, teL 618738 ,după o- 
ra 18. <4002)
•  VÎND casă în Reciu, nr.

179, cam. Gîrbova, jud. 
Alta. (dp 1802)

•  VÎND apartament 3
«umere Deva, bdul Deeebal, 
M. 23, et 8, ap. 29, tel. 
«10127. (4024)

•  VÎND apartament, zo- 
nă ultracentrală şl mobilă 
diversă. Tel. «14059. (4027)

•  CUMPĂR teren in
travilan Deva şi îm
prejurimi, minim 1000 
mp, Tel. 611261. (4026)

•  SC DINO. vinde
*n gros bere import, 
vodcă Stolichnaya, Ba- 
raek palinka, cseresz- 
nye palinka, brandy, 
rom, vodcă, batoane 
fiâsate eu alune şi su
san. Deva, str. Zamfi- 
rescu, bl. c .  1, âp. 2 9 , 

teL 627137. (3991)

•  SOCIETATE CO
MERCIALA vinde case 
de bani (seifuri). Preţ 
informativ 77 000 lei.

Deva. tel. 626746,625255, 
Orăştie, magazin Mol- ’ 
dena. (4028)

•  VÎND teren intravilan, 
Gurasada, 5700 mp, lîngă 
Căminul Cultural. Infor
maţii Simeria, tel. 660552.

(4030)

•  VÎND Fiat Panda , 51/
100 km, model 1885, motor 
complet Renault 4, televi
zor color Biaupuxkt. TeL 
611443. (3920)

•  VÎND chioşc metalic eu
amplasament în Deva. TeL 
629646. (4029)

•  CAUT urgent medi
camentul THIOCTACID. 
Tel. 627940. (4038)

•  VÎND maşină .de spă
lat Automatic Super, 16 
programe. Tel. 712496.

(3527)
•  VÎND urgent Dacia

1300. TeL 713343. (3529)
•  VÎND Dacia 1300, preţ

convenabil .Tei. 712748. du
pă ora 16. (3530)

•  VÎND apartament două
camere, gaze, Simeria, str. 
Cloşca, bL 10, ap. 24, preţ 
informativ 1700 000, nego
ciabil. Informaţii zilnic 
după ora IŞ. (3931)

•  VÎND videoplâyer A- 
kai, sigilat (140000). De
va, Al. Romanilor, bl. 21, 
ap, 35, după ora 16. (3951)

•  VÎND maşină înghe
ţată, stare perfectă, în ga
ranţie. Informaţii tel. 096/ 
753154. ' (3952)

•  VÎND videoplâyer Fu
nai. Tel.. 625572. (3953)

•  VÎND VW Passat, ne
înmatriculat. ţuică de casă. 
Boşorod. tel. 169. (3466)

• • VÎND casă cu gră
dină, com. Veţel, nr. 165. 
Informaţii vineri, sîmbătă 
şi duminică, familia Beleî.

(3965)
•  VlND apartament două 

camere. Deva, bdul Bâl- 
cescu, bl. 2, sc. C, ap, 36, 
tel. 621236, orele 14—16.

(3976) ,
•  VÎND maşină de spă

lat Automatic sigilată. Tel. 
614822. (3984)

• VÎND videoplâyer A- 
kai, nou, preţ 1350GO lei. 
Deva, bloc A 10, ap, 74, 
cartier Gojdu, ofa 16—21.

(3997)
•  VÎND Trabant 601, cu 

piese de rezervă, Hune
doara, Traian Vuia, 3/40 ,

(3524)
• VÎND urgent Dacia 

1310. Deva. tel. 627876.
(4014)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

• SCHIMB casă cu gră
dină Topliţa Certejului, nr. 
23 (prin Boholt) cu apar
tament Deva, exclus Micro 
15. Informaţii căminul mi
nier nr. 1, Gojdu, camera 
28, et. I, orele 16—20.

(4015)
•  SCHIMB (VÎND) apar

tament 3 camere ultracen
tral, îmbunătăţiri, cu auto
turism sau , autovehicul 
transport marfă, categoria 
B (diferenţă).- Deva, bl. 8,
turn (Transilvania  ̂ et. 7, 
ap. 25, după ora 12. (4033)

•  SCHIMB garsonieră
confort I proprietate perso
nală, cu apartament 2—3 
camere proprietate de stat. 
Informaţii zilnic, Pţa O- 
bor, 18—19, măcelăria par
ticulară. (3533)

•  SCHIMB garsonieră 
proprietate Timişoara cu 
apartament 2 camere cen
tral. Hunedoara, telefon 
738108, după ora 16. (3534)

•  SCHIMB apartament
3 camere Haţeg cu simi
lar Deva. Informaţii tele
fon 770194. (2730)

ÎNCHIRIERI

m. CAUT garaj pentru 
închiriat. Tel. 712151. (3535)

•  OFER spre închiriere
apartament, Deva, relaţii la 
telefon 617180, între orele 
16—21. (3950)

•  CEDEZ contract apar
tament 3 camere, 2 băi, hol 
mare central, două balcoa

ne, dependinţe, în Simeria, 
str. 1 Decembrie, bloc 104̂  
sc. C, ap. 33. (3996)

•  OFER recompensă pin
tru cedare contract aparta
ment. Deva, teL 617387

•  CEDEZ garsonieră pro
prietate personală, confort 
I sporit, central, pentru 
contract apartament 2—3 
camere, proprietate de stat. 
Deva, 616430, (3973)

PIERDERI
•  PIERDUT dosar acte 

Dacia 1300, — Ungaria, zo
na poliţiei judeţene. Ofer 
recompensă, tel. 0917/50378 
sau 730709.

•  S-A pierdut în 10 mar
tie a.c., eîine Lup mare, 
culoare deschisă, răspunde 
la numele Star, se află sub 
tratament contra turbării. 
Relaţii tel. 628076. (4004)

DIVERSE
•  ASOCIAŢIE familială

ofer 50 la sută dobîndă 
pentru un împrumut de 
90 0 000 lei. perioadă 6 luni 
— 1 an. Pun garanţie trac
tor U -650 M. Deva, Horea 
54. (3972)

OFERTE 
DE SERVICII

•  CAUT femeie pentru
îngrijire copil doi ani, De
va tel. 622823. (4033)

• CĂUTĂM familie vîrst- 
nici pentru întreţinere con
tra locuinţă. Deva telefon 
620979, doamna Băican.

(3983)
• TINERI căsătoriţi, in

gineri oferim îngrijire per
soană In vîrstă Deva, con
tra luare în spaţiu. Posibi
lităţi îngrijire foarte bune. 
Relaţii tel. 612562, după o- 
ra 16. (4007)

• EXCURSIE în Polonia,
Cost transport 13 500 -f- 20 
DM. Perioada 24—28 martie 
1993. Informaţii telefon 
624033. ‘ (3978)

• FIRMA particula
ră angajează zidari, fa- 
ianţari, zugravi, insta- 
latori-sanitari. Telefon 
620898, Deva, după ora 
18. (4008)

• SOCIETATEA CO
MERCIALA COMTOUR
LOWE angajează ur
gent zidari, maiştri 
construcţii, muncitori 
necalificaţi, construcţii 
mecanici auto, tinichi
gii auto, strungari. Re
laţii la tel. 621113, De
va -7 Sîntuhalm. (3979). # —»•***♦*-■*--#''

MARIANA CIUBOTARU
în vîrstă de 20 ani.

Liniştea şi pacea să-i 
ocrotească sufletul atît de 
zbuciumat şi trist In aceas
tă scurtă viaţă. Parastasul 
Va avea loc sîmbătă, 20 
martie, la Cimitirul Orto
dox Călugăreni. Nu te vom 
uita niciodată. Părinţii şi 
fratele Vasile. (3981)

DECESE
•  MULŢUMIM rudelor, 

colegilor de serviciu, ve
cinilor, celor care ău fost 
alături de noi Şi au con
dus-o pe ultimul drum pe 
scumpa noastră

GROPKAN VIORICA 
(născută TR1F) 

Familiile Gropean şi Trif,

I II
Anunţă că licitaţia organizată pentru data I 

de 19.03.1993, ora 19, nu se ţine Ia data anun- J

SOCIETATEA COMERCIALA ULPIA S.A. 

DEVA

|  ţaţă

S.C. VINALCOOL S.A. DEVA I------------------- --------------- - j

| Anunţă că, începînd cu data de 18 martie |  

|  a.c., face rduceri de preţuri între 5 şi 10 Ia sută |  

| la toate produsele pe care ie realizează. Scă- |  

j derea de preţuri este valabilă pînă lâ data de |  

{ 1 aprilie a.c. - (173)1

I

•  INCOTA Atlas Re i sen 
Sibiu efectuează transport 
persoane şi pachet# peniţa 
Sitoto — Deva — Praga —

’ Nurnberg — Heilbronn — 
Stuţţgart, în datele de 
24, 31 martie şi pe ni ta 
Sibiu — Deva — Frankfurt 
— Dortmund din 31 03, 7,
14 aprilie. Informaţii, în
scrieri : teL 618882, orele 
16—21. * (3457)

•  ŞOFER posesor viză
Germania Îmi ofer servi
ciile. Vînd Citroen BX 16 
TRS benzină, an fabricaţie 
1986, Opel Âseona 1600, 
an fabricaţie 1979, stare 
bună, nelnmatricuiat. Tel. 
095/616264. (3959)

COMEMORĂRI
•  ÎNDURERATA Moni- {

ca soţie, cu familia, anun- j 
ţă împlinirea unui an de I 
la dureroasa despărţire de J 
cel care a fost un minunat | 
soţ şi om *

IVAN PETRU ANDREI I
(TRUŢI) î

Trista comemorare în 22 |
martie (sîmbătă), ora 9,30, *
la Catedrala din str. A. j 
Iancu. Dumnezeu să-l o- I 
dihnească în pace! (3989) j

•  SE împlinesc 6 săptă- *
mîni de lacrimi şi profun- I 
dă durere de cînd a plecat J 
pe drumul fără întoarcere |
scumpa noastră fiică şi so- «
ră |
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» S.C. „DECEBAL“ SUL *

(Fostă Industria Cărnii) Î
din, Piaţa Unirii nr. 8 Deva |

Vinde la' licitaţie publică următoarele uti- *
I laje existente Ia Ferma zootehnică Haţeg şi la | 

sediul societăţii:
maşină recoltat furaje E. 28 (import)

•  prese de balotat paie cu sfoară
•  combină siloz
•  remorci basculante
•  remorcă cisternă
•  maşină de măcinat furaje
•  transportor cu melc
•  aripi de ploaie 
-• cazan de încălzit
•  autovidanjă
•  autocamion
•  auto T.V. la Deva
•  autotractor la Deva
•  autotrailer la Deva -
•  autofrigorifică Ia Deva
•  autocisternă la Deva 
Licitaţia va avea loc la data de 23 martie |

1993, ora 10, Ia Deva si la Haţeg. j
Relaţii la tel. 770909 şi 611762. (175) I

y " *
----------------------------------------------------;-------I

S.C. „BADPS“ S.A. DEVA I

cu sediul în Deva, str. E. Gojdu, nr. 79

I N V I T A

AGENŢI ECONOMICI ŞI PERSOANE PARTI
CULARE, interesate a obţine prin magazinul de 
desfacere, si.uat la adresa sus-menţionată, sau 
direct din depozite, Ia preţuri avantajoase, ur
mătoarele sortimente de materiale :

•  ANVELOPE — 1100x20 (garnitura com-

i ANVELOPE — 1200x20 (guler + ca- 
meră);

•  OTEL BETON 0  8 ; 10 ;
•  CORNIER 40x40 ;
•  HUILA ENERGETICĂ SPĂLATA GRA

NULATĂ : 8; 10 ;
•  CURELE TRAPEZOIDALE: 2000, 2240, 

2509, 2800, 3150, 4000 x 17 x 11; 2000, 2240, 
3900, 4500 x 22 x 14 ;

•  CUIE : 60, 70, 100, 120,150;
•  APARATE DE UZ GOSPODĂRESC :
— ferăstrău cu circular, electropompă cu

membrană pentru scos apa din fîntîni, rîşniţă 
de porumb, polizor electric, dispozitiv de um
plut eîrnaţi, aparat de sudură ;

•  STICLĂRIE MENAJ ;
•  ÎNCĂLZITOR APĂ INSTANTANEU ;
•  RULMENŢI;
•  PIESE AUTO;
•  SUCURI CONCENTRATE;
•  SULFAT DE CUPRU. (4128)

S.C. AGROMEC S.A. DEVA

str. Depozitelor, nr. 19, tel. 621902, 622195
'' ÎNDE:
•  Grape disc GDP-1,8 şi GDP-2,2.
Aceste grape sînt cu 4 baterii dispuse în 

,X“. Se obţine o lucrare foarte bună, de cali
tate superioară, în pregătirea terenului pentru 
semănat.

Totodată, anunţăm pe această cale că vin
dem Cabine de tractor U-650 noi, cu accesorii.

(CEC)

ROMCEREAL R.A. DEVA

închiriază, Ia licitaţie; spaţii de depozitare 
în judeţ.

Licitaţia va avea loc în data de 29 martie 
1993.

Informaţii la sediul ROMCEREAL din De
va, str. Ardealului, nr. 1, telefoane 611335 sau 
615322. (348)
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