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•  AN VERS. in  cadrul
unei seri cu ltu rale rom â
neşti, la An vers a f»st lan 
sat volum ul de versuri 
„Zborul pierdut* in  lim ba 
flam andă, de poetul bel
gian Eugene Van Jteerbeck, 
secretarul general al Aso
ciaţiei europene pen tru  pro
m ovarea poeziei. Volumul 
reuneşte poezii inspirate 
din num eroasele călătorii pe 
care poetul belgian Ie-a 
efectuat in România.

•  TIRANA. Asociaţia de 
prietenie Albania — Româ
nia a  organizat în sălile 
Muzeului di Istorie Naţio
nală .din T irana un sim 
pozion ştiie ţific consacrat 
îm plinirii a 105 ani de la 
m oartea scriitoarei Elena 
Ghica .cunoscută sub pseu
donimul literar Dora 
D’istria.

•  BUDAPESTA. Consfă
tuirea m iniştrilor de ex
terne ăi In iţiativei Central- 
Europene (fosta hexago
nală) de la Budapesta şi-a 
încheiat lucrările prin  a- 
doptarea unei declaraţii, 
inform ează M Ti şi AFP. 
în  docum entul adoptat, ţă 
rile participante •— Aus
tria, Ungaria, Cehia, Slo
vacia, Polonia, Croaţia, 
Slovenia, îşi exprim ă în 
grijorarea în legătură cu 
evenim entele din Federaţia 
Rusă, care a r  putea avea 
serioase repercusiuni a . 
supra Europei şi a întregii 
lumi. In  legătură cu răz . 
boiul d in  Bosnia-Herţego- 
vina, s-a ară ta t că există 
riscul extinderii lui în a lte  
regiuni.

•  MOSCOVA. Preşedin
ţii celor două camere ale 
parlam entului Rusiei, R a
mazan A bdulatipov (Sovie
tul N aţionalităţilor) şi Ve* 
niamin Sokolov (Sovietul 
Federaţiei) s-au pronunţat 
pentru  dl* log cu şeful sta 
tului. relatează Itar-Tass 
şi AFP.

•  ZAGREB, O peraţiuni
le de evacuare a  răn iţilor 
din enclava S rebreniţa, cu 
aju torul elicopterelor b ri
tanice şi franceze, au fost 
suspendate, m iercuri, la’
amiază, ca u rm are  a  tiru- 
rilo r de artilerie  declan
şate de forţele şîrbc asu
p ra  oraşului, im ediat după 
plecarea prim elor aparate 
cu răn iţi la  bord — infor
m ează France Presse şi
Reuter.

•  NOUAKCHOTT. „M au- 
ritan ia nu  reţine nici o 
navă de pescuit rom âneas
că şi nici de a ltă  naţiona
litate" a afirm at m arţi, ia  
Nouakchott, M inisterul de 
Inform aţii a l M auritaniei, 
c ita t de AFP* L iderul Sin
dicatului liber al naviga
torilor români, Florin Lu- 
paşcu, afirm ase luni, la Bu
cureşti, că M auritania re
ţine de două luni şapte 
nave de pescuit româneşti, 
pe m otivul că Rom ânia în 
târzie plata unei datorii de 

milioane de dotări — 
continuă AFP. M inisterul 
Inform aţiei al M auritaniei 
a calificat această ştire 
d rep t „lipsită de orice fun
dam ent", precizînd că „nici 
o navă de pescuit rom â
nească şi nici de a ltă  na
ţionalitate nu este reţinu tă 
de autorităţile  m auritanie- 
ne“.

* - t - i —• * ... * * -

Ne aflăm  în tradiţio-" 
nala „Lună a pădurilor", 
care readuce periodic în 
actualitate o problem ă ce 
a r  trebui să râm înâ, per
m anent prioritară. Căci 
ceea ce e ra  p înă acum  o 
problem ă p rin tre  altele 
a 'd e v e n it d e  la o vreme 
o dram ă cu im plicaţii a- 
dinei şi insidioase asupra 
întregului neam. în  1985, 
cînd ONU instituia „A- 
nul in ternaţional al pă
durilor", am în tîln it pen
tru  prim a dată concep
tu l de „conştiinţă fores
tieră". Mi s-a p ăru t bi
zar şi vag rebarbativ  şi 
am zîm bit în sinea mea 
cu oarecare superioritate. 
La noi, mi-am zis, codrul 
e  fra te  cu rom ânul, noi 
avem  conştiinţa asta hăt 
cam de pe cînd ne ştim. 
Şi nu  mă înşelam. Simp
tom atice sînt, de pildă, 
fugarele însem nări pe 
care şi le-a făcut Goga 
călătorind prin  Spania, 
p rin tre  altele d înd  glas

G o n t r a p u n G t DRAMA PĂDURILOR

i

şi neliniştii sale intr-un 
peisaj lipsit de păduri. 
„Peste trei sute de kilo
m etri .nici o pădure", e x 
clam ă el exasperat. „P i
n i  la  Valladolid, in ' ţa ra  
asta  nu  se poate cînta 
„frunză verde" fiindcă nU 
este... Nici o culoare a- 
far& de sur şi galben. Nici 
o p a tă  verde. Cel mai 
tr is t peisaj d in  Europa". 
A şadar, num ai p reţ de 
vreo p a tru  sute de kilo. 
m etri n-a văzut pădure 
şi scriitorul rom ân se 
sim te neliniştit, începe să 
.se agite, exclam ă, aşteap 
tă  o izbăvire. Cazul e 
caracteristic pen tru . în 
treaga noastră sp irituali
ta te, în  care fream ătă 
somptuos, de veacuri, p ă 
durea românească.

în  zilele noastre se im
pune d in  ce In ce mai 
im perios adevărul că 
dragostea şi respectul fa 

ţă  de păduri, ca şi inte
resul activ fa ţă  de destinul 
lor sîn t o chestiune de 
cultură şi, Implicit, de 
conştiinţă. Din păcate se 
pare însă că, in România 
postrevoluţionară, penu
ria cea m ai acută e pe
nuria de conştiinţă. A lt
fel cum  să-ţi explici, p rin 
tre  altele, şi dezastrul p ă 
durilo r ? Se zice că Dum
nezeu cînd vrea să te 
piardă, îţi ia  tn tîi m inţi
le. Cu ce vom fi păcă
tu it noi a tît de cum plit 
de vrea să ne p iardă ? 
Căci num ai astfel se poa
te explica elanul de
m enţial cu care ţăranul 
rom ân — d ar să mal fie 
acesta ţăran  ? — s-a por
n it să se autodistrugă, 
să-şi devasteze avu tu l a- 
gonisit cu trudă prin  ani, 
să-şi căsăpească pădurile 
crescute prin  decenii sau 
veacuri. Ori călătoreşti,

ori te uiţi la  televizor, 
dai m ereu peste aceeaşi 
privelişte : în tinderi .pus
tii, dezolante, presărate cu 
cioturile ca nişte oase 
f rin te ale copacilor do- 
borîţi, nim iciţi, jefuiţi. 
Şi to t mai des auzi de 
pădurari agresaţi, ba chiar 
asasinaţi de aceste haite 
de bandiţi. P înă aici am 
coborît. Ca să nu mai 
vorbim  de calam itatea pă- 
şunatului în păduri, de 
poluarea industrială sau 
cea a aşa-zişilor turişti, 
care spurcă pădurile cu 
gunoaiele lor.

Acum apelul la conştiin. 
ţă  şi litera tu ra  nu mai pot 
ajuta. Aici e nevoie de 
legi urgente, clare şl d ras 
tice în prevederile lor 
punitive. Am auzit câ în 
Canada există o poliţie a 
pădurilor, dotată cu tot 
ce se cere, arm e, maşini 
de teren, p înă şi helicop-

tere. Dar* 
sînd la o parte  sărăcia — 

- «ine să i e  instituie tca te  
astea ? M inunaţii noştri 
politicieni V Partidele e - 
cologiste cele palide sau 
compromise ? Un P arla 
m ent care în  patru  luni 
a scos trei legi, preocu
pat cum e de a da naţiei 
spectacole m araton de 
oratorie găunoasă, aflată 
în tre penibil şi ridicol ?

C hateaubriand spunea 
că „Pădurile preced po- 
poarele, deşerturfle le u r
mează". La vremea sa. 

} nim eni nu  l-a luat în
serios, vâzînd în cuvinte
le sale doar un inspirat 
panseu. P en tru  ca azi să 
se dovedească o teribilă 
prem oniţie care a re  toate 
şansele să se îm plinească. 
Actuală cu deosebire pen
tru  noi, românit : fi-vom 
în stare, m ăcar în a l
doisprezecelea ceas, să ne 
salvăm pădurile ?
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Caracatiţă în stil hunedorean ? !I I
i S

Ia tă  titlu l unei scrisori 
ce cuprinde 7 pagini, pe 
care din lipsă de spaţiu 
n-o putem  reproduce in 
tegrai, adresată prefectu
rii şi politiei judeţene, de 
către  dl 'Florin Dum itru 
Ţurnâ, consilier judeţean, 
în  care abordează — cum  
a  făcut.o  şi în alte ziare 
— o serie de aspecte ce 
dezvăluie neregulile ce 
s-au petrecut în activ i
ta tea R.A.M.G.C.L. Pe
troşani, fiind incrim inată 
conducerea regiei pentru 
săvîrşiri de abuzuri, fals 
şi uz de fals, avîndu-1 in 
frun te  pe dl d irector ing.

Ladislau Huszar. Neavînd 
posibilitatea să intrăm  
în toate detaliile, sinteti
zăm principalele fapte 
incrim inate în sc riso are ; 
•  vînzarea Centralei te r. 
mice nr, 5 Petroşani la 
un p reţ derizoriu •  v în 
zarea unor garaje la  su 
m e care stârnesc rîsu l •  
dl Constantin Fîcea (fost 
d irector buget la

- R.A.M.G.C.L.) a cu m p ă
ra t o fostă centrală te r 
mică transform ată în ga
ra j — 109 m p — doar cu 
24 700 lei în  iu lie 1991, 
pen tru  realizarea căreia 
s .au  cheltuit peste G m i
lioane le i ' în  anii 1986—

1987 (?) •  prin  decizia 
Prefecturii nr. 351/2 de
cem brie  1991 s-au în stră i
n a t către R.A.H. 20 de 
blocuri •  dl Popescu Va
lentin  (consilier jurid ic la 
R.A.M.G.C.L.) şi Vasile 
A rpagic (fost contabil şef) 
au  cum părat fiecare, în 
1990, uite o cabană în

T  O  F  
C O R U P Ţ IE I !

Parîng cu sum a de cîte 
5200 lei, acestea costând 
în  1985, 42 000 lei (?) •  
se afirm ă că au d ispărut 
Ca prin  m inune 2 m ilioa
ne lei, p lătiţi de RAMGCL 
către  firm a „W est Servi
ce", sum ă destinată în 
ceperii lucrărilor de re
para ţii la blocul 7 „Sa
tu rn", unde este patron 
şi dl Grigoriu Valentin, 
care deţine funcţia de 
contabil şef al RAMGCL.

Această scrisoare des
chisă pune în evidenţă o 
serie de docum ente şi a- 
firm aţii care atestă  că 
la  R.A.M.G.C.L Petroşani 
se petrec lucru ri ciudate, 
cu legături şi urzeli m ul

tiple in tre  cei implicaţi in 
diverse afaceri.

Se fac, de asemenea, o 
serie de consideraţii re
feritoare la dem ersurile 
an terioare la organele- in 
d rep t pen tru  clarificarea 
situaţiei, dar care n-au 
avut ecoul aşteptat., â- 
rătîndu .se că trebuie lua
te m ăsuri decisive pentru 
clarificarea fiecărei situa
ţii afla te  în discuţie, cer
cetarea tu tu ro r cazurilor 
de abuz de care profită 
m afioţii şi corupţii.

în  încheierea scrisorii 
se a ra tă  : „Dle Prefect, 
a ţi început acţiuni m ajo. 
r e -c ă r ţ i  dovedesc că in  
judeţu l nostru bate Un 
suflu nou. Faceţi ca ju 
deţul H unedoara să de
vină un judeţ de drept, 
prim ul judeţ de drep t din 
România. începeţi cu a- 
cest caz, expus mai sus, 
şi noi, cei din Petroşani, 
n u  vă vani aplauda, dar 
vă vom strînge m ina". , 

A supra acestui caz vom 
reveni cu elem ente con
crete pe m ăsură ce se 
clarifică lucrurile şi in 
trăm  în posesia conclu
ziilor organelor abilitate 
să-şi spună cuvintul.

NICOLAE TÎRCOB
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în atenţia cititorilor
Pentru a fi bine informaţi cu realităţile din 

judeţ, din ţară 9$ din lume, asiguraţi-vă din timp 
ABONAMENTUL

LA ZIARUL „CUVINTUL LIBER44 
Abonamentele se fac Ia oficiile poştale, fac

torii poştali şi difuzorii de presă, piuă în ziua 
de 30 martie inclusiv. 1

Costul abonamentului pe luna aprilie este | 
de 200 de ’ei, la care se adaugă taxele poştale.

P R E C I Z A R E

Cam era de Comerţ şi Industrie a judeţulu i Hu
nedoara •— Oficiul Registrului Com erţului, face pre
cizarea că lista publicată ieri în  ziarul „Cuvântul 
liber" nu este întocm ită de Cam era de Comerţ, iar 
datele prezentate provin num ai în  parte din banca 
de date pe care o deţinem.

De asemenea, datele prezentate nu concordă în 
totalitate cu înregistrările Ia zi din Registrul Co
m erţului şi cu docum entaţiile aflate în  curs de în 
registrare, unii dintre cei m enţionaţi retrăgîndu-se 
în tre  tim p din societatea cu capital privat.

Cei in teresaţi pot obţine inform aţii suplim en
ta re  de la  C.C.I, Hunedoara, cu sediul în Deva, 
str. 1 Decembrie, nr. 35, telefon 0956/12924 ; 14865.

O
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u n a  f ie  27-
•  — Unde te grăbeşti aşa, vecine?

— La expoziţie.
— Şi crezi că o să se uite cineva ia 

t in e ? !
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O  S i m p o z i o n , inspectoratul 
Teritorial pentru Cultură al ju 
deţului Hunedoara şi Muzeul 
Judeţean Hunedoara — Deva or
ganizează sîmbătă, 27 martie 1993, 
ora 10, la Casa de Cultură dtn 
m unicipiul Deva simpozionul „75 
DE A N I DE LA  UNI REA B A 
SA R A B IE I CU ROM ÂNIA". S im 
pozionul va fi urmat de un m o
m ent muzical-Uterar închinat 
acestei aniversări,

O  L A N SA R E  DE CARTE. Joi, 
25 martie a.c., la Casa Cărţii 
din Deva a avut loc lansarea vo
lum ului „Exerciţii de naivitate"

de Sorin Comoroşanu, profesor t r  
niversitar, m em bru de onoare 
al Academiei Române, m anifes
tare organizată de S.C. „Biblio- 
for“ S.A. Cartea, apărută la E- 
ditura „Romcart" Bucureşti, are 
oa subtitlu  „Prolegomena pentru 
o cosmologie a spiritualităţii t r  
mane". (M.B.J

O  PREŢUIRE . Dna Sofia Pre
da ,de la Oficiul poştal din 
Topliţa, duce de m ultă vrem e  — 
pe orice anotimp  — iarna, vara 
— scrisorile şi celelalte trim iteri 
poştale, ca Şi presa, în  satele Dă- 
bîca şi Hăşdău — cele mai mari 
din comună. Le duce la timp, pi- 
nă la cele m ai îndepărtate case, 
fap t pentru care oam enii celor 
două localităţi o preţuiesc foarte 
mult. (Tr.B.)

O  F Ă R Ă  ALC O O L! In Piaţa 
Devei, dl Nicolae David a des
chis o unitate în  care asigură 
consumatorilor coca-cola, ananas, 
kiw i, suc de piersici, îngheţată. 
Dotată cu aparatură modernă, 
unitatea pune în vînzare numai 
produse de cea mai bună cali
tate. {Gh.I.N,)

O  NICI UN BEC. Pe zone în 
tinse din cartierul „Aurel Vlai- 
cu“, din Haţeg, în  zona blocuri
lor 2—D2, D ~5, D—6, A —3, C— l, 
2—D— 3 etc, pe tim p de noapte 
nu arde nici un  bec. Locatarii 
înţeleg să facă economie, dar bez
na totală nu o... înţeleg. (N.S.f

O  D ISPENSAR SĂTESC. tn  
satul Furcşoara, comuna Brăniş- 
ca, a luat fiin ţă  un  dispensar sa

nitar uman. In  acest fel, pentru  
afecţiuni uşoare oamenii au asi
gurat tratamentul... la domiciliu. 
(Tr.B,)

O  FURT. Continuă furturile de 
fier vechi din halda de zgură a 

S.C. „Siderurgica" S.A. Hunedoara. 
Printre cei mai recenţi indivizi 
prinşi de poliţie în postura de 
hoţi se află şi Samoilă Mihalca, 
Cheorghe Biră şi Emil Mihalca. 
Aceştia au reuşii să sustragă mai 
bine de trei tone de fier vechi. 
(V.N.)
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PARABOLICE Ş I -  
GUNOAIE

Mai ra r un cartier a . 
tît de degradat şi de 
m urdar ca „Bejan" — 

Deva. Un singur exem plu : 
la capătul Aleii Teilor, 
lingă blocul nr. 46, tro 
nează conteinere arh ip li
ne de gunoi, iar în  ju 
ru l lor — de asem enea 
reziduuri m enajere din 
belşug, la  discreţia cli
nilor şi a rînlătorilor.

Spre acest spaţiu, două 
antene parabolice recep
tează, p rin  satelit, rea 
lităţi din lum ea largă a 
planetei. Doar mizeria din 
preajm ă hu o receptează 
nim eni !... (D.G.)

PRIMARUL 
HAŢEGULUI S-A 
ÎNTORS ACASĂ

Am scris la tim pul po
triv it că dl M arius Con- 
stantinescu, p rim arul o- 

raşului Haţeg, urm ează un 
curs profesional in te rn a 
ţional de m anagem ent ad 

m inistrativ  de şase luni 
la Philadelphia (S.U.A.)

După consum area pe
rioadei prevăzute, p rim a
ru l H aţegului a revenit 
acasă, în m ijlocul oam e
nilor care l-au ales în

ne-a dat p rile ju l să ne- 
n trebăm  „unde-s zăpe
zile de a ltăda tă  ?“, p ri
m ăvara ce-i urm ează a 
izbucnit intem pestiv. Un 
soare darnic încălzeşte 
copacii încă golaşi, înl-

ori am  priv it zenitul şi 
a lbastru l nem ărginit, am 
sperat în tr-o  prim ăvară 
caldă şi generoasă. Dar 
şi în  bunătatea şi-nţe- 
lepeiunea celui de a lă 
turi, în prim enirea sufle

fruntea obştii în 1990 şi 
l-au reales în 1992, spul- 
berînd zvonurile rău tă 
cioase potrivit cărora a r  fi 

fost im plicat în ilegalităţile 
comise de R.A.G.C.B. D e
va şi l.G.O. Haţeg şi pro- 
nosticînd răm înerea sa 
departe de ţară . Nu s-a 
în tîm plat nim ic din toa
te acestea. Vom reveni cu 
o discuţie cu dl prof. M a
rius Constantinescu. (Du
m itru  Gheonea).

E PRIMĂVARĂ IAR...

Dacă iarna ce-a trecut

bie parcurile şi grădinile 
somnoroase la viaţă, flo 
rile la gingăşie şi p a r 
fum, păsările la zboruri 
înalte, tinerii ,1a visare.

E m artie şi-i prim ăvară 
iar. Cîte au trecu t în  suc
cesiunea neîncetată a a- 
notim purilor ? A cîta oa
ră  natu ra  dezbracă haina 
cenuşie, înlocuind-o cu 
cea verde, a cîta oară 
înm uguresc pomii şi în 
floresc narcisele, a cîta 
oară adie zefirul, mîngî- 
ind obrajii celor mici ? 
N .avem  răspunsuri.

Ştim însă că de c iteJ

telor. A prietenului, a co
legului şi chiar a  celui ce 
a u itat că nim eni nu -i
veşnic.

ESTERA SÎNA

„LA NOI NICI HOŢIA 
NU E RENTABILĂ"

Lucrul acesta i-a p rile 
ju it o reflecţie in teresan 
tă  : ce-o fi zis „săracul" 
hoţ cînd ă constatat pen 
tru  cîţ îşi riscase p ie lea?  
Ge-i drept, azi nici în  bu 
zunarele domnilor bine

INFORMAŢII - NOTE • OPINII
îm brăcaţi nu te mai poţi 
încrede ! Şi prin ele f lu 
ieră v în tu l !

DOAR DIN CORCOLAC 
NEGRU ?

Sau cel puţin  aşa a f ir 
m a un domn din Deva 
în tim p ce, aşteptînd in  
faţa unui cabinet m edi
cal, povestea o păţanie 
proprie. Avea omul 200 
de lei în buzunar şi fă
ră  să cum pere nim ic s-a 
trezit că nu-i mai are.

Negrul începuse să fie" 
la modă chiar şi în  do
m eniul accesoriilor. Cor
doane negre, poşete şi 
genţi negre. Din corco
lac. Adică, acel m aterial 
sintetic p resăra t cu n iş
te buline lăcuite, de for
mă neregulată. G eantă pe 
um ăr sau de m ină din 
corcolac negru poartă şi

tinere şi vîrstnice. V itri
na atelieru lu i de marochi- 
nărie din H unedoara 
(bdul Dacia) d ar şi ahe 
v itrine sîn t invadate de 
astfel de poşete. E drep t 
că sîn t modele frum oase, 
dar cine ne obligă la 
această monotonie ? A 
venit prim ăvara. De ce 
n-ani prim eni moda şi cu 
alb, roşu, crem ? (E.S.)

„UNII PIERD LA 
JOCURI SUTE DE MII 
ŞI CHIAR MILIONUL"

Aşa ne spunea nu .de 
m ult un alt domn, ta- 
xim etrist particular. Dum
nealui este inform at a- 
supra lum ii cu bani, căci 
num ai m uritorii de rînd  

; „preferă" mişcarea. „Sînt 
oameni care nu  lucrează 
nicăieri sau ţigani care 
îşi perm it să p iardă la 
pocher sau ia a lte  jo 
curi de noroc sume fan 
tastice, în  timp- ce alţii 
n-au ce mînca. E drep t ?“ 
D rept nu e. D ar e... ca-n 
societatea de consum ! 
(V.R.)

•  * • * • * • * • * » > * • * • * • * • * • * • * •

..Luna P ă d u r ii“
Pe raza Ocolului Silvic 

Hunedoara am poposit ia 
pădurarii d in Topliţa.

—- Eu sînt pădurar co
m unal — ne spunea dl 
Constantin Budău. Am în 
răspundere păşunile îm 
pădurite ale satelor noas
tre.

—  Ce faceţi in „Luna 
Pădurii" ?

— -îngrijim  pădurea. A- 
dică o curăţăm  de uscături 
şi căzături, cum s-ar zice, 
o ocrotim.
- — Noi trecem, pădurea 
răm îne. Asta a r  trebui să 
o avem în vedere cu toţii, 

! perm anent — a intervenit 
dl Ioan Crăeiunescu, p ă 
du rar pe zona Topliţa, din

•  * « * • * • * • * • *

cadrul Ocolului Silvic H u
nedoara.

— Ce înseam nă zona de 
pădure Topliţa ? — dle p ă 
durar.

— 560 hectare de pădu 
re.

— Şi în „Luna Pădurii" 
ce faceţi la... pădure ? -

— Scoatem tot ce-i rău 
din pădure, com pletăm go
lu rile făcute de unii ce
tăţeni, igienizăm pădurea.

— Dar îm păduririle în 
zonă?

— In m ăsura in care ză 
pada coboară de la m un
te începem şi această ac
ţiune de m are însem năta
te.

Gh.I. NEGREA

* • * • * • * • * • * •

STRADA
E soare şi cald. N atura 

te cheam ă afară, la aer. 
O plim bare pe bu levar
dul „Dacia" din Hunedoa
ra  îţi rezervă surprize de 
tot felul. In Micro V 
„Gomtimalim enta" a adus 
cu sine civilizaţia. In faţă 
e m ăturat, geam urile şi v i
trinele sînt curate, un tom 
beron albastru, modern, 
aşezat la  in tra re  te obli
gă să n-arunci resturile la 
întîm plare. Aceeaşi o r
dine în ju ru l.........Magno
liei". La cîţiva paşi, o 
ta rabă stradală. Se vînd 
mere. Două soiuri, ace
iaşi p reţ : 105 lei/kg.

Peste drum, în bosche- 
ţii uscaţi ce m ărginesc o 
zonă cu iarbă, 'a'tîrnă ne
stingherite tot soiul de 
resturi : h îrtii, am bala
je de dulciuri şi ţigări, 
pungi de plastic. Intr-un 
geam, un anunţ -— „M ar
fă declasată" — atrage 
atenţia. Se văd de-afară 
cîteva perechi de cizme şi 
de pantofi. Nu se ştie de 
cine aparţin , că firm ă 
nu este niciunde. Se spu
ne că e vorba de o so

cietate rom âno-italiană ca
re  face concurenţă se
rioasă fabricii de profil 
din municipiu. Pătratele 
cu iarbă din fata cinem a

tografului „Flacăra" sînt 7 
şi ele invadate de rezi- ) 
duuri. O vînzâtoare am - i 
bulantă de sem inţe s-a j 
instala t nestingherită jos, V 
pe m arginea unui pă-1  
trat. N -aşteaptă prea 1 
mult, că şi apar cumpă- 7 
rători. Unii dau pe jos, ) 
la nim ereală, cojile. Pe- l 
reţii de sticlă ai micii / 
prăvălioare deschise în i 
holul cinem atografului ţ 
perm it o inform aţie ra- l 
p idă privind articolele ex- 7 
puse spre vînzare. N u )  
lipsesc nici de aici cafea- i 
ua si ţigările. De fapt ţi- i 
gări se vînd şi la... aPi'°- / 
zar. La cel din Micro  ̂
IV, unde se găseşte şi  ̂
m argarina olandeză cu i 
150 lei pachetul. Şi mă- J 
turi. Se văd din stradă, ţ 
Merele sînt aici doar. cu i 
95 lei/kg. Dar nealese. j 

La „Bucegi" se bea be. 7 
re în faţa localului. No- ) 
roc cu berea,’1 că-n . rest  ̂
e pustiii şi întunecat. i 

... Maşini, foarte m ulte j 
maşini în circulaţie. Dar ) 
şi parcate. Şi şoferi dis- \  
ciplinaţi. A r fi şi pieto- i 
nii, numai că „zebrele" 7 
s-au cam şters pe alocuri. )

ESTERA SIN A i

Va deveni Deva un oraş al bodegilor ?
Iniţiativa particu lară v i

ne (şi aceasta nu în  pu ţi
ne cazuri) în  contradicţie 
cu urbanistica oraşelor, sfi 
dîndu-se cu sau fără  in 
tenţie bunul gust. Nu ne-am  
propus o analiză. în deta 
liu  a fenom enului de du- 
ghenizare, de altfel extrem  
de bogat, pentru  că ra 
ţiunea edililor este şi va 
fi cu siguranţă mai presus 
decît unele ten taţii sub 
terane posibile.
■ Vrem doar să aducem în 
atenţia opiniei publice u l
tim ul „m eteorit comercial 
căzut" în  faţa  Patiseriei 
„Macul Roşu", la cîţiva m e
tri de intersecţia Gării.

Aici, odată cu zodia 
./Berbecului", pe spaţiul ver
de, cîndva am enajat gos
podăreşte, Pom piliu .C rai a 
am enajat cu de la sine pu 
tere un chioşc (bodegă).

De la Serviciul de U rba
nism  al P rim ăriei Deva, am 
afla t că pentru  „construc
ţia" de fa ţă  nu există a-

Ultimul „m eteorit com ercial" căzut în Deva, in faţa patiseriei „Macul 
Roşa". Foto PA VEL LAZA

vizul Comisiei de U rba
nism şi nici autorizaţie de 
construcţie.

Pompiliu Crai a fost sanc
ţionat cu o am endă de 
200 000 de lei, fiind obligat 
în tim o de două săntăm îni

să evacueze „m eteoritul co
m ercial" paraşu tat ilegal.

CORNEL POENAR

^  Li?3) V

Hoţi din trenuri UN PEISAGIST
Lucrătorii Poliţiei T rans. 

porturi Feroviare au de
p istat de curînd mai m ulţi 
călători frauduloşi în une
le trenuri, A rinton Costel 
şi soţia sa furau  perdele de 
la ferestrele vagoanelor 
trenul de Petroşani — Lu- 
peni. Dragoş C. Buştiuc, 
din Petrila, a fost prins 
furînd to t perdele din v a 
goane. în  schimb, în  gara 
din Brad au fost prinşi în 
flagrant mecanicul de lo
comotivă Vasile Tăm aş şi 
aju torul său  Pavel D ărău 
care „distribuiseră" din r e 
zervorul unui vagon de în 
călzit 100 litri de m otori
nă lui Avram F ru ja . L ua
seră 6009 de lei. Dar soco
teala nu se încheie aici. 
Urmează indexarea.

— Noi facem un apel la 
toţi cetăţenii, de bună cre
d in ţă să colaboreze cu lu 
crătorii noştri pentru ca 
îm preună să-i depistăm  pe 
cei care fură şi distrug în 
trenuri — ne spunea dl 
maior Constantin Antinie, 
şeful Poliţiei T ransporturi 
Feroviare din judeţ. Ne a- 
lăturăm  acestui a p e l  
(Gh.I.N.)

La Orăştie, intr-o sală a- 
m enajată de însuşi autorul 
m anifestării a fost organi
zată o expoziţie de pictură 
cu lucrări sem nate de dl 
M ircea Zdrenghea, Expozi
ţia  în sine s-a dovedit un 
evenim ent la nivelul o ra
şului cu o strălucită tra d i
ţie de cultură (să nu  am in 
tim  decît acel m onum ent 
de lim bă românească ce a 
fost „Palia" — n.n.), deşi 
în m om entul de faţă  lo
calitatea nu posedă o sală 
anum e de expunere, iar
localnicii nu prea sînt „răs
făţa ţi" cu astfel de ac
ţiuni. Spre surprinderea tu 
turor, expoziţia a fost v i
zitată de un m are num ăr 
de iubitori de artă , dova
dă că actul de cultură ’ a 
fost receptat în esenţa sa. 
E bine să rem arcăm  că
cei prezenţi au p u rta t dis
cuţii înjghebate ad-hoc cu 
artistul,' dovadă a în ţe le 
gerii creaţiei, a faptului că 
oamenii nu se m ai m ul
ţumesc doar să spună „înii 
place sau nu.-mi place".

O prim ă rem arcă — M ir
cea Zdrenghea se îndreap 
tă  cu predilecţie spre pei
saj, spre peisajul naturist, 
dar m ai ales spre cel1 ci
tadin, sursă de' docum enta
re stînd zona veche a o- 
raşului cu patina sa de 
specificitate, şi inedit. Poa
te chiar de aceea lucrări
le sale cele mai bune mi 
se p a r  a fi „Orăştie, cen
tru l vechi", „Istorie" că 
rora li se a lă tu ră  „Casă 
dacică", dar şi, o natură 
statică „Ulcică veche cu 
scumpie". Aici, şi culorile 
sînt m ai calde, desenul in 
teresant, transpunerea sa 
pe pînză realizîndu-se cu 
pensula şi cuţitul.

Peisajele naturiste. fac 
dovada că artistu l a bătu t 
cu piciorul zone am ple din 
ţinu tu l Orăştiei, poposind 
la V urpăr cu „Biserică ve
che",- pe „Valea Luncani- 
lo r“, la „Orăştioara de 
Jos", „Tămăşasa", Sibişel 
— „început de iarnă", Bal- 
şa, V inţul de Jos ş.a. P o r
tretu l este, la rîndul său,

prezent în expoziţie, chipul 
uman („Două surori", „Mo
şul" ş.a.) fiind surprins în 
ipostaza de aşteptare.

Aşa cum m enţionam , cu
lorile folosite sînt calde, 
con tu ru rile . «şor estom pa
te, artistul, deşi tînăr, po
sedă siguranţa desenului. 
Se sim te o anum e experien 
ţă  de transpunere artistică, 
oferită de p ictura biseri
cească practicată cotidian. 
M ircea Zdrenghea se află 
la prim a expoziţie perso
nală ce a urm at unora de 
grup. După seriozitatea cu 
care munceşte sîntem  s i
guri că nu peste m ult timp, 
probabil un an, publicul 
va avea posibilitatea să se 
afle din nou faţă  în faţă 
cu creaţia sa, remarcând 
un progres evident, mai 
ales în p riv in ţa extinderii 
tem aticii abordate, apropie
rii de compoziţia figurati
vă. Dar, toate ia tim pul 
lor ! Im portant este faptul 
că ne aflăm  în faţa  unui 
artist talentat, cu perspec
tive certe.

MINEI- BODEA
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Dl ing. Lucian Darie, 
d irectorul S.G. „Fares" S.A. 
O răştie (fosta în trep rinde
re de p lan te medicinale), ne 
abordează abrupt : „Care-i 
necazul ? Spuneţi repede că 
eu nu .m i văd capul de 
treburi". Şi în  tim p ce dîn- 
sul semnează facturi, do 
cum ente, acte financiare, îi 
m ărturisim  scopul vizitei 
noastre, „Atunci să vă 
dau pe -cineva care să vă 
pună la  c u re n t' cu „pros
tiile" pe care le facem noi 
aici, că eu nu-m i văd ca
pul de treburi".

Iată .ne , aşadar, fa ţă  în 
faţă cu dna inginer M a
riana Rădan, şefa serviciu
lui desfacere — im port — 
export, destul de solid şi 
com petent ancorată în 
problem atica pe care o 
coordonează la „Fares" O-

te si

VÎNZARl-
CUMPARÂRI

•  HUNEDOARA, teren 
construcţie, 425 mp (16 m 
faţada — Piaţa L ibertăţii 
+  90 mp etaj casă, str. 
Cloşca, nr. 1. Tel. 0991/ 
24146 (mp).

•  VÎND convenabil vi-
deoplayer japonez, Elekta, 
sigilat, telecomandă. Tel. 
616620; .■■■ V ’ ‘ (4277)

•  VÎND Ladă 1200 (Un. 
garia), videorecorder Akai, 
pătut copil. Tel. 612120..

(4255)

•  CUMPĂR garsonieră 
în zonă centrală sau Goj- 
du. Tett 618989. (4276/4282)

•  VfND Lada 1200 Kombi
1985, stare ' foarte bună.
Deva,' tel. 615072. (4270)

»  VÎND „Renault 9 Die 
sei 1986 şi frigider Arctic. 
Deva tel 627154 (4270)

. •  VÎND cazan ţuică . 110 
litri şi rezervor com busti
bil 5 tone Inform aţii, tel 
648107. " ‘ (4271)

.V .S V .V .V .V .W .W .'i’.V .

•  VÎND o itc it Club 
. 11 R. fabricaţie 1987,
80 000 km, piese fra n 
ţuzeşti, stare excepţio
nală. Telefon 724232, 
724251. (3572)

.■.V tV .V .'.V .V .V .V .W Z .".-

•  VÎND casă cu gră
dină. Inform aţii sîm băţă- 
dum inică, Veţel, nr. 165. 
Fam ilia Belei. (4229)

răştie. Ne explică sistem a
tic, convingător, c u rs iv :

— La această o ră avem 
în fabricaţie şi desfacem 
pe p ia ţa  in ternă şi la ex
port o gam ă largă de pro 
duse. Încep cu uleiurile m i
nerale, folosite , ca deodo. 
rante în industria cosmetică 
şi arom atizante în  industria 
alim entară. Producem  în 
cantităţi apreciabile concen
tra te  p en tru  bău turi răcori
toare — pe bază de arom e 
naturale  şi nenaturale de 
coca-cola, kiwi, ananas,
căpşuni, banane^ orange,
mango, piersică —, cu con
ţin u t rid icat de zahăr. De a- 
semenea, achiziţionăm, p re 
lucrăm  şi desfacem plan-

•  SC Gri rom SRL 
Petroşani organizează 
licitaţie pentru vînza- 
rea fermei de vaci de 
lapte şi m icroabatorul 
din Orăştie. Reiaţii la 
tel. 0935/45873, între 
oreie 8—10, 18—20.

, '  (4261)

•  'VÎND tractor Forson
cu plug şi pînză circular. 
Relaţii tel. 621739. după 
ora 17. (4287)

OFERTE 

DE SERVICII

•  SOCIETATEA COMER
CIALA LEGUME FRUCTE 
SA. BRAD organizează în 
data de 2 aprilie 1993, ora 
9, concurs pentru  ocuparea 
postului de CONTABIL 
ŞEF. Inform aţii la telefon 
651530 Brad sau la sediul 
societăţii. ,  (423(3)

‘ •  1NCOTA Atlas Reisen 
Sibiu efectuează transport de 
.persoane şi pachete p e  ruta 
Sibiu — Deva — Nurnberg 
— Heilbronn — S tuttgart 
în zilele de 24, 31
m artie 3, 7, 10, 14, 17,
21, 24, 28 aprilie şi pe ru ta 
Sibiu — Deva — Nurnberg. 
W urtzburg — F rankfurt — 
Siegen — D ortm und în zi
lele de 31 m artie,. 7, 14, 
21,-28 aprilie. Inform aţii şi 
înscrieri tel. 0956/18882, o- 
rele 16—21. (4115)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  SCHIMB apartam ent 3 
cam ere Craiova cu sim ilar 
Deva. Tel. 624066, după ora 
16. - ■ (4292)

DIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII 
HUNEDOARA — DEVA

A N U N Ţ

ÎN ATENTIA AGENŢILOR ECONOMICI CARE 
DORESC SA INSTALEZE ECHIPAMENTE DE TE
LECOMUNICAŢII APROVIZIONATE DE LA FUR
NIZORI CARE NU APARŢIN DE R.A. ROM. TELE
COM.

Conform O rdinului nr. 62 din 16.11.1990 al Mi
nisterului Com unicaţiilor şi Ord. nr. 70 din 21. dec. 
1990 al M inisterului Com unicaţiilor, conectarea la 
reţeaua publică de telecom unicaţii se face num ai cu 
avizul Direcţiei de Telecomunicaţii.

In acest context vă rugăm  să vă prezentaţi la 
sediul Direcţiei de Telecomunicaţii H unedoara — 
Deva, str. L ibertăţii nr. 2 — Deva, Serviciul Exploa
tare Comercial Telecomunicaţii în vederea obţinerii 
avizului de conectare la reţeaua publică de teleco
m u n ic a ţ i i ."

Avizul de conectare poate fi obţinut şi p rin  in 
term ediul firm ei care execută lucrările de instalare 
a echipam entului, în cazul în  care această firm ă se 
angajează să-l obţină pentru  dum neavoastră.

în  cazul în  care se vor depista situaţii de încăl
care a acestor prevederi, echipam entele respective vor 
fi deconectate de la reţeaua publică de telecom uni
caţii. (194)

te  medicinale, în vrac sau 
am balate sub form ă de 
ceaiuri. Nu de m ult am 
introdus în fabricaţie un 
sortim ent tip  foitter suedez, 
un whisky „Scorillo" şi un 
lichior cu arom e de cai
se, toate de foarte bună 
calitate <s-ar putea, nu 
le-am  văzut — n.n.)

— Vă rugăm  să ne spu
neţi ce liv ra ţi beneficiari
lor in tern i şi ce merge la 
export ?

— Pe piaţa in ternă des
facem, prin  comenzi spe
ciale, mai m ari sau mai 
mici, unor un ităţi cu capi
ta l de stat ori anum itor 
întreprinzători particulari, 
dar şi prin magazinele p ro 
prii d in Orăştie, Alba Iu_ 
lîa, Mediaş, Sibiu, Blaj, P e 

troşani, H unedoara (pe cînd 
şi în -Deva ? — n.n.), m a
joritatea produselor am in
tite. La export livrăm  can 
tită ţi însem nate de u leiuri 
m inerale şi „de plante m e
dicinale, unele la schimb 
cu arome pentru  concentra
te. .

Am m ai re ţinu t de la 
dna inginer M ariana . Ră- 
dan strădaniile colective 
pen tru  extinderea .pieţelor 
de desfacere, pen tru  îm 
bunătăţirea m odului de 

am balare a m ărfurilor, pen 
tru  prezentarea lor la d i
ferite expoziţii şi tîrgurl. 
In aceste zile, la  S.G. „Fa
res" S.A. Orăştie se fac 
pregătiri pen tru  lotul de 
produse ce va fi prezentat 
la TIBCO, organizat în 
Gapitalâ, în tre  31 m artie — 
6 aPrike a.c.

Succes „Fares" !

DUMITRU GHEONEA

Politia ne informează
„BURSA" DE 109 000 

I)E L E I!
Cine se poate lăuda a$; 

tăzi cu o bursă de studii 
de 100000 de le i?  Din cî- 
te ştim noi, nu prea exis
tă. C ristian Rusalin dih 
Pişchinţi, elev la Şcoala 
Generală din Cugir, asta 
i-a spus însă mamei lui 
cînd a dus acasă banii. Ce 
o fi gîndit bătrîna, iarăşi 
nu prea ştim. Cert este că 

banii erau fu ra ţi din locuin
ţa lui C. Şolomon, unde 
bursierul nostru a in tra t de 
mai m ulte ori, plecînd cu 
bunu ri şi bani în  valoa
rea m ai sus am intită.

CÎT COSTA O 1IA1NA
DE b l a n a :?'

Oficial 6 haina, de blană 
costă 51 000 d e  lei. Cel 
puţin a tît a dat pe ea Leon- 
te Babici, .. venit tocmai 
dă ,1a Sadova, la Orăştie,

pentru  a o cum păra. Bu
curos de achiziţie, la au 
togara se apucă de „udat" 
m arfa, În trece însă m ă
sura, aşa că, M ircea Cu- 
bleşan, din satul Bucium, 
comuna O răştioara de Sus, 
îi recom andă un hotel. îl 
însoţeşte pînă acolo u n 
de omul îşi lasă sacoşa cu 
haina, după care pleacă a- 
mîndoi la barul „Garlan- 
do" şi continuă să bea. Du
pă ce Babici se îm bată, tî- 
năru l ghid merge la ho 
tel şi ia haina de piele, se 
întoarce la  „Garlando" şi 
o vinde lui Florin Moş. Nu 
se prea Ştia la p reţuri, din 
moment ce „a acceptat doar 

. 17 000 de lei. La preţuri „se 
ştia" însă Moş, care, la 
rîndul lui, o vinde cu... 
40 000 de lei ! Oare cit -o 
fi cOstînd o haină de b la
n ă ?  (V.N.)

’ S.C. SARMINTEX S.A. DEVA 
str. Apuseni, nr. 1, telefon 623320

A N U N Ţ Â

în ziua de 5 aprilie 1993, ora 10, la sediul 
societăţii se desfăşoară vînzarea prin licitaţie a 
următoarelor hunurf materiale :

•  1 tractor U 650 cu remorcă auto 5 t, 
acoperită

•  1 remorcă auto acoperită
•  1 ARO 320 pe benzină
La licitaţie pot participa persoanele fizice 

sau juridice interesate. Lista bunurilor materia
le, precum şl instrucţiunile licitaţiei se pot con
sulta la unitatea organizatoare.

(CEC)

ii 1 )
*II ;i
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S C. „MERCUR” S.A. BRAD 
Organizează în data de 15 aprilie 1993, o- 

ra 10, la sediul societăţii din strada Cuza Vo
dă nr. 7, LICITAŢIE, în conformitate cu pre
vederile H.G. 140/1991, republicate în 1992, 
pentru;

1. LOCAŢIE DE GESTIUNE :
1; CHIOŞC ALIMENTAR nr. 112, situat in

incinta spitalului,
2. MAGAZIN ALIMENTAR în suprafaţă 

de 45,15 mp din magazinul de încălţăminte o_- 
rasul nou.

3. MAGAZIN ALIMENTAR nr. 2, situat 
în -Brad, oraşul nou.

4. MAGAZIN ÎNCĂLŢĂMINTE nr. 62, si
tuat în Brad, oraşul nou, în suprafaţă de 68,46 
mp. .

5. LINIE AUTOSERVIRE din cadrul uni
tăţii nr. 109, RESTAURANTUL „MOŢILOR”, 
situat în Autogara Brad.

6. BUFET „STADION” GURABARZA.
7. BAR DE ZI „UNION”, situat în Brad, 

str. Republicii.
8. COFETĂRIA nr. 91, Gurabarza.
II. ÎNCHIRIERE :

1. COFETĂRIA nr. 100, situată in Brad, str. 
Dacilor (peste Luncoi)

Taxa de participare este de 10 000 lei, şi , 
garanţia de participare este de 10 la sută din 
valoarea de pornire a licitaţiei, ce se vor achita 
Ia casieria societăţii cu cel puţin 3 zile înainte 
de începerea licitatfei, în contul nostru nr. 
303010501, deschis ’ Ia B.C. Brad.

Relaţii la telefon : 095/650958.

S.C, „MERCUR” S.A. BRAD 
Vă informează că licitaţia pentru vinzare 

de active programată pentru data de 16 apri
lie 1993 se amină pentru data de 26 aprilie 
1993, ora 10, la sediul societăţii. (180)

CAMERA DE COMERŢ SI INDUSTRIE A 
JUDEŢULUI HUNEDOARA 

împreună cu
S.C. „EUROVENUS” S.R.L. 

Organizează în perioada 29.03.—4.04.1993 
expoziţie cu vânzare :

A G R O E X P O ’93 
Expoziţia va avea loc la Sîntuhalm nr. 1 

(fostul C.A.P. Sîntuhalm) şi va fi deschisă zil
nic, între orele 10—17.

Participă peste 30 de firme prodUcătoare. 
care vor expune : tractoare, nTotoeulţoare, re
morci, pluguri, discuri, grape, semănători, ma
şini de recoltat, unelte manuale, ansamble şl 
piese de schimb.

Pe durată expoziţiei se vor desfăşura sim
pozioane de prezentare ale produselor unor fir
me producătoare de peste hotare : utilaje de 

) industrie alimentară, linii de panificaţie, moră- 
\ rit, utilaje pentru carmangerie, prelucrarea lap

telui si altelef - 1
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S.C. HAŢEGANA

(Fabrica de Conserve Haţeg)
Vă oferă orice cantitate de orez China, con

serve legume-fructe, şi din carne, sucuri natu
rale, muştar şi oţet îmbuteliat, Ia cele mai a- 
vantajoase preţuri.

Vă aşteptăm.
Informaţii la telefon : 770550.
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UNISEM ORĂŞTIE

Organizează concurs pentru ocuparea postului

•  INGINER PRINCIPAL ŞEF DE UNITATE, 
în  data de 6 aprilie 1993, ora 8.

Concursul va avea loc la  sediul S.C. UNISEM 
S.A. BUCUREŞTI, str. M. Eminescu, nr. 57.

Condiţii de an g a ja re : absolvent al Institu tu lu i 
de Agronomie, vechime corespunzătoare conform 
instrucţiunilor actuale de salarizare.

Domiciliul stabil în  Orăştie.
Relaţii suplim entare la te le foanele : Orăştie — 

612703 ; Bucureşti — 016106839, serviciul pers., org. 
muncii. (189)
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S.C. INFOMIN S.A. DEVA 
(Fostul Centru de informatică minieră al 

Regiei Autonome a Cuprului Deva)
Oferă spre vînzare următoarele produse :
•  Calculatoare PC-AŢ 286, PC-AT 386, 

PC-AT 486, variantele DX sau ŞX
•  Calculatoare de birou cu 10, 12 sau 14 

digitaţi
•  Copiatoare
•  Faxuri
•  Imprimante Panasonic cu 9 sau 24 ace, 

format A 4 sau A 3
•  Consumabile : ribboaoe, diskette etc. .
•  Elemente hsrd de reţea 
® Alte produse electronice
Reiaţii se pot obţine la sediul firmei, Deva, 

str. 22 Decembrie nr. 37/A, telefon 095-613915, 
fax 095-614718

(148)

SC SUINPROD SA ORĂŞTIE 
Cu sediul în localitatea Orăştie, str. Luncii, 

nr. 1, jud. Hunedoara.
®  închiriază-spaţii pentru diferite aetivâtăţi 

industriale.
@ Organizează licitaţie pentru vânzare de > 

mijloace fixe în data de 31 martie 1993, ora 
12,00. Lista tu mijloacele fixe se afiă la sediul 
Societăţii.

Informaţii suplimentare la telefoanele 95/ 
641640, 642504. (183)



-Paşi 4 ( I  VIMI I UBF.R

a n iv e r s a r i

•  LA aniversarea zilei
ta le  de naştere, d raeă  Le- 
n u ta  Tat, îti urez ani feri
ciţi. dragoste şi fericire In 
Viaţă ! Radu. (4307)

VlNZĂRI- 
fTTMI» ARĂRI

•  VÎND fîn. Inform aţii
Deva, tel. 619401, după ora 
16. (4315)

• ’ VÎND cabană m odula
ră  lem n, dem ontabilă, 90 
m p, pretab ilă  spaţiu comer
cial. depozit. Tel. 093— 
545656. (4302)

•  VIND televizor sport
alb-negru  cu tub rezervă. 
R ela ţii tel. 618359, în tre  
orele 16—20. (4294)

•  VÎND spaţiu comercial
p en tru  alim entaţie publică 
42 mp, bar Sălcuţa, O răş
tie. Inform aţii ,str. M ure
şului, bl. 16/38. (4288)

•  VÎND Dacia 1410. fa 
bricaţie  1989, stare perfec
tă. Tel. 957/11822, str. B ra
zilor, nr. 3, Hunedoara.

(4285)
•  VÎND instalaţie r e 

cepţie satelit, Dacia 1310, 
an  1990, cuşti metalice pen
tru  nutrii. Tel. 657010.

(4275)
•  VÎND televizor color 

Telefunken, p re ţ convena
bil. Tel. 613167 sau 620124.

(4331)
•  VÎND garaj dem onta- 

bil, p reţ convenabil. In 
form aţii tel. 613955. (4214)

•  SC LEONARDO SRL,
cu sediul în Arad, str. 30 
Decem brie n r. 10, tel. 0966/ 
32979, vinde m ateriale sto
m atologice şi d e  tehnică 
dentară. (4269)

•  ÎN data de 26 aprilie 
1993, va avea loc licitaţie 
publieă pen tru  vînzarea ta 
berelor de vară, concesio
n a re  teren. De asemenea, se 
organizează un concurs 
pen tru  angajarea unui paz . ' 
n ic  comunal. Doritorii pot 
obţine rela ţii de la  Consi-

! liu l Local Beriu. (4325)
•  VÎND videoplayere Fu-

năi, A kai sigilate (130 000), 
p re ţ negociabil. Telefon 
613376. (4313)

® VÎND fîn trei tone şi 
chioşc m etalic 40 mp, p re 
ţu ri convenabile. Telefon 
613265. (4327)

•  VÎND dubiţă m arfă 1,5
tone, m arca Volkswagen 
Trans-oorter. Tel. 615777 sau 
613579.. (4306)

© VÎND doi stupi cea
ră, faguri si rame. Telefon 
660736. Casavela. (4299)

•  VÎND pătu ţ nou co
pii, m agnetofon Rostov, bo
xe 35 W, 15 benzi, pick-up 
Deek. Inform aţii Ia tel. 
614673 ,după ora 17. (4326)

•  VÎND convenabil D a
cia 1300, stare perfectă. D e
va tel. 618771, orele 17—21.

(4332)
•  VÎND autocam ion 3,5 

tone, Mercedes 8,13 : vînd 
C itroen 1755 cmc Diesel ; 
dub iţă  830 kg încărcătură,

fab rica ţie  1985. Deva, 617508, 
625325. (4344)

•  VÎND T rabant 601
combi, pavilion apicol n e 
term inat, videoplayer Ves
te i Akai cu televizor sport 
în  garanţie. Inform aţii Că- 
lan, te l . ' 731206. ' (4342)

•  VÎND casă cu trei
nivele, anexe" _şi grădină, 
H unedoara, Al. Pădurii, nr. 
7, tel. 713504. (4335)

•  VÎND televizor color
şi videoplayer Funai si
gilat. Inform aţii Deva, tel. 
614387. ' (4340)

•  VlND m aşină cusut 
Ileana, nouă. Tel. 627039.

(4352)

•  VÎND garsonieră. Al. 
P lopilor, nr. 7, bl. 4, se. 
3, ap. 3, D ada. Telefon 
624902, in tre  o rele 11—15.

(4350)
•  VÎND butelie aragaz

nouă. p re ţ convenabil. Tel. 
722550. (3387)

•  VÎND casă, gaz, g ră
dină. Hunedoara, str. Dîm- 
bului nr. 9 (zona Chizid).

(3587)
•  VÎND casă, Cinciş ţi 

apartam en t 3 camere. H u
nedoara, tel. 714513: (3590)

•  VÎND playere „Funai", 
„Elekta“. H unedoara 715816, 
Călan 731068, Deva 615201.

(3620)
•  VÎND urgent şi conve

nabil Dacia 1300. Orăştie, 
telefon 647254. (3619)

OFERTE 
DE SERVICII

•  PENTRU îngrijirea i t
nui copil de un  am şi ju 
m ătate, caut fem eie serioa
să, nefum ătoare. Deva, str. 
Scărişoara,* bl. 18, ap. 20, 
Micro 15. (4321)

•  MEDITEZ în condiţii
deosebit de avantajoase la 
m atem atică candidaţi pen
tru  liceu şi facultate. Tel. 
613305. (4308)

•  BRUTĂRIA Neam ţ De
va angajează m orar califi
cat. Inform aţii tel. 095/ 
614647, 095/622290. (4304)

•  CAUT femeie îngri
jire  o bătrînă, de preferin 
ţă  infirm ieră. Deva telefon 
623619, după ora 16. (4301)

•  SC ,,Transcolect“ 
SRL O răştie organi
zează, în data de 28 
m artie 1993, la preţu l 
de 20 000 lei de p e r 
soană, excursie în  Po
lonia. Inform aţii tele
foane 641869 si 622137.

(4159)

PIERDERI

•  CINE a p ierdu t recent 
cline de rasă, în zona 
„A storia‘‘, să telefoneze la 
621796, după ora 20.

« PIERDUT legitim aţie 
veteran  de război, pe n u 
m ele Nan Roman, d in  Mun- 
celu Mare. Se declară nulă.

•  PIERDUT legitim aţie 
veteran  de. război nr. 336055,
pe num ele Ganea P. Ioan. 
Se declară nulă.

•  PIERDUT portm oneu
cu acte, găsitorului recom 
pensă în  valută. De Va tel. 
622340. (4311)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  SCHIMB apartam ent 
3 cam ere cu apartam ent 2 
camere, exclus Micro 15. 
Tel. 625271, după ora 16.

(4274)
•  SCHIMB casă, păm înt, 

Leşnic, cu apartam ent pro 
prietate  sau chirie. Deva, 
tel. 623076, după ora 16.

(4310/4309)
•  SCHIMB apartam ent

3 camere Hunedoara cu 2 
cam ere Cluj. Inform aţii 
tel. 095/128093. (3583)

COiVî EMORÂEI
•  A trecut un an de tr is 

teţe, suferinţe şi căutări de 
la despărţirea pe neaştepta
te si pentru  totdeauna de 
dragul nostru soţ, ta tă  şi 
bunic

IOAN MINIŞCA
Com emorarea în  27 m ar

tie, 1993, ora 12, la cimi
tir. Lacrim ile am are nu se 
vor usca niciodată iar d ra 
gul nostru „Babac" va ră- 

' m ine mereu viu în sufle
tele noastre a tît de rănite. 
Fam ilia. (4156)

•  SE îm plineşte u n  an  
de tristeţe , singurătate şl 
nespusă durere de la des
părţirea  pen tru  totdeauna 
de dragul nostru soţ, ta tă  
şi bunic

ing. IOAN IRIMIE
Com emorarea in  27 m ar

tie 1993, ora 12, la  cim itir. 
D ragostea cu care ne-ai în 
conjurat ne Va lipsi veşnic, 
ia r  lacrim ile noastre vor 
uda m ereu tr is tu l tău  m or. 
m tnt. Soţia M aria, fiul 
C ristian, nora Zoe şi n e 
poatele Raluca şi Sma- 
randa. (4157)

•  VEŞNIC nemîngî- 
la ţl, am intim  că s-au 
scurs 6 săptăm îni de 
cînd a trecu t în  nefiin
ţă  dragul nostru fiu, 
fra te  şi cum nat

F IL IP  MARIUS 
VIRGIL

Trista comemorare în 
28 m artie 1993, la  Bi
serica din Orăştie. A- 
m intirea lu i va răm îne 
vie în inim ile îndolia
te. (4303)

•  CU inim ile zdrobite de 
durere, soţia Cornelia, fiii 
Claudia şi C laudiu anunţă 
îm plinirea a şase şăptă- 
m îni de cînd a plecat pen 
tru  totdeauna cel care a 
fost un bun soţ şi tată,

CORNEL LAZAR,
42 de ani

Com emorarea în  28 m ar
tie 1993, la  Biserica sa tu 
lui Bejan. Dumnezeu să-l
odihnească în pace ! (4339)

DECESE
•  COLECTIVUL PUP al 

UM O răştie prezin tă sin 
cere condoleanţe dom nului 
ing. Lupea Liviu pentru
greaua pierdere a mamei 
sale,

MARCU IULIAN A
în vîrstă de 66 de ani.

(4353)

•  CU adîncă durere, 
anunţăm  încetarea din 
v ia ţă  după o grea su
ferin ţă  a celei care a 
fost
MARIOARA VOICU 

(BOCANICI)
înm orm întarea va a- 

.vea loc vineri, 26 m ar
tie, ora 15, la  Cimiti
ru l O rtodox din Deva, 
str. Eminescu. Corpul 
neînsufleţit este depus 
la Casa M ortuară. Nu 
o vom uita niciodată. 
Fam ilia îndoliată.

(4358)

•  NE despărţim  a- 
cum înlăcrim aţi de cea 
care a fost nepreţuita 
noastră m ătuşă si 
cum nată,

MARIA VOICU 
Odihnă veşnică sufle
tului ei c u r a t! Laura, 
Dora, Eugen, Pavel.

(4363)

•  UN gînd pios şi
sincere condoleanţe fa 
miliei ing. Cristea Va
lentin la m oartea m a
mei. Fam ilia Emil 
Josan. . : (4332)

•  CU lacrim i în ochi 
şi durere In suflete, ne 
luăm  răm as bun de la

MARY VOICU 
care cu inim a sa ge
neroasă şi firea op ti
m istă a  fost şi răm îne 
pen tru  noi buna noas
tră  surioară. Dumne
zeu s-o odihnească In 
p a c e ! Rona şi N eluţa 
Popiuc. (4363)

•  LOCATARII din 
blocul A 6, sc. I, c a r

tier Gojdu, depling dis
pariţia bunului lor ve
cin,

SEBESTYEN IOAN,
şi transm it sincere con
doleanţe familiei.

(4334)

•  DUPÂ o lungă şi 
grea suferinţă, a înce. 
ta t din v ia ţă  în data

.d e  23 m artie 1993 
scumpa noastră soţie, 
m am ă soacră şi bunică, 

EMILIA 
DUMITRACHE 

lăsînd în urm ă fam ilia 
profund îndurerata  Iţi 
vom păstra  o veşnică 
am intire înm orm înta
rea va avea loc azi, 
26 m artie 1993, ora 
14,30, de la  Casa Mor
tuară Deva. Dumnezeu 
să o odihnească !

(4318)

•  FAM ILIA ing. Ju- 
la Olimpiu este alături 
de ing. Lupea Liviu şi 
de soţia sa în m area 
durere la dispariţia 

neaşteptată de nepreţu 
ita lo r mamă Dum
nezeu să vă mingii©!

(4336)

•  LA tristu l eveni
m ent ce v-a îndoliat, 
sîntem alături de voi 
Liviu si iu liana Lu
pea. Colegii de la 
R.A.C. Deva. (4336)

• '  ADÎNC îndureraţi, 
soţia fiul nora şi ne
poata anun ţă  încetarea 
din v ia ţă  a celui care 
a fost
TEODOR BERGHIAN
înm orm întarea va avea 
loc azi, 28 m artie 1993, 
ora 14, în  Hunedoara.

(4338)

•  COLECTIVUL Di
recţiei de Muncă şi 
Protecţie Socială Deva 
este alături de cole
gul lor, A lexandru 
Berghian, în clipele 
-grele pricinuite de de
cesul ta tălu i său, 
TEODOR BERGHIAN

(4338)

•  COLEGII de la 
FRE Deva — A te
lier P roiectare sunt 
alături de ing. Valen. 
tin  Cristea în m area 
durere pricinuită de 
decesul mamei sale. 
Sincere condoleanţe fa 
miliei îndoliate. (4343)

•  SÎNTEM alături de 
colegul nostru ing. 
Voicu Lucian, la g rea
ua p ierdere pricinuită 
de decesul soţiei sale, 

MARIA,
şi transm item  condo
leanţe familiei îndo
liate. Colegii din ca
drul SETTPPL Deva..

(4355)

•  UN ultim  omagiu 
celei care a fost doam 
na

MARIA VOICU,
din partea colegilor de 
birou ai soţului îndu 
rera t. (4355)
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' •  EXECUTĂM prompt şi de calitate dife- j
| rite acoperişuri metalice la copertine, garaje; J 
! clădiri.
| •  REPARĂM canale de evacuat gunoi la j
î blocuri. I
|  •  EXECUTĂM porţi, garduri, amenajăm ţ
$ spaţii comerciale si chioşcuri metalice. *
I Telefon 665125 — S.C. „STĂNCULEĂ" | 
j S.CJS. (190)
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S.C. CONS — TOMMY 
cu sediul în Hunedoara, 

telefoane: 714001, 715842
EXECUTA ORICE FEL DE CONSTRUCŢII
•  şarpante din lemn cu ţiglă
•  şarpante din profile cu tablă
•  şarpante cu tablă zincată de 0,5 mm pe 

astercală de scîndură
•  alte construcţii — vopsitorii industriale.
Societatea nu aplică regie de şantier. Pre

ţuri convenabile.
VINDEM : •  mori tip China — 2 buc; •  

trior — 1 buc; •  decorticator — 1 buc.
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S.C. DIMPEX S.R.L.
VINDE en gros :

•  Perlan •  Deiim •  Biotîm 
•  Şampon •  Larex

Deva, str. Libertăţii, bloc A, sc. C (în spa
tele restaurantului UNION şi în Orăştie, str. i 
G. Cosbuc, nr. 7). '
---------------------:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUI ;
JUDEŢUL HUNEDOARA I

Organizează în data de 20 aprilie 1993 
LICITAŢIE PUBLICA la mijloacele fixe prelua
te de Ia fostele C.A.P., precum şi a unor tere
nuri aparţinînd consiliului local, între orele 10 — 12.

Licitaţia se va ţine la sediul Consiliului 
local Pui, unde se află afişate listele şi preţuri
le de începere a licitaţiei, care pot fi consulta
te zilnic.. ■

Ţaxa de participare este de 10 000 lei de 
participant.

Pînă la data de 15 aprilie 1993, ora 10, cei 
interesaţi vor achita 10 la sută din valoarea 
mijlocului fix licitat, drept garanţie. (4153)*

L I C I T A Ţ I E  
R.A.G.C.L. SIMERIA

cu sediul în Simeria, str. 1 Decembrie, 
bl. 103 — parter

Anunţă scoaterea la LICITAŢIE PUBLICĂ, 
în baza prevederilor H.G. 1228/1990 şi 140/ 
1991, a spaţiului comercial situat în :

•  SIMERIA, str. A. Iancu, nr. 1 — 24,54 
mp cu destinaţia de farmacie veterinară.

Licitaţia va avea loc la sediul RAGCL Si
meria, în data de 14.04. 1993, ora 10.

înscrierile pentru licitaţie, garanţie de par
ticipare şi actele doveditoare privind bonita- 
ţia sau garanţiile materiale de care dispun o- 
fertănţii, se depun cu 3 zile înainte de data li
citaţiei la secretariatul unităţii. (196)

S.C.

Pentru numai o lună 
18 martie — 18 aprilie 1993

JESSICA — IMPEX S.R.L, -
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DEVA

l

Vinde produsele comerciale cu adaos co
mercial 0 la sută.

•  ţigări
•  cafea
•  băuturi alcoolice
•  dulciuri
•  produse alimentare
•  bere
Ne găsiţi în Deva, bdul Decebal, bloc I, par

ter, magazin Tehnoton, lingă B.T.T.
Informaţii suplimentare la telefon 627534. 

Vă aşleptăm cu drag.
ATENŢIE ! Adaos comercial 0 Ia sută — nu

mai o lună. (183)
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