
Vulcanul „erupe" la S. C. 
„Termorep" S.A. Hunedoara

•  Directorul amestecă sindicatul cu execu
tivul •  Pentru echipament de protecţie este ne
voie de un conflict ? •  Arhiva secretă a sindi
catului este luată cu asalt de... „administraţie" 
•  Hirtie igienică pentru buzunarele firmei 
„EL DORADO IMPEX Deac“ S.N.C. •  In bi
rourile conducerii bate vintul •  Singura alter
nativă «— demisia directorului şi a inginerului 
sef.
Tentaculele crizei econo

mice se resimt cu fiecare 
zi mal violent în viaţa în
treprinderilor, iar izbucni
rea conflictelor între sin
dicate şl administraţie sau 
spontan între grupuri de 
oameni şi executiv nu este 
altceva decît un moment de 
trezire la realitate a facto

rilor de decizie, de cele mai 
multe ori fatal.

Faptele consemnate la 
S.C. „Termorep“ S.A. Hu
nedoara relevă, printre al
tele, o asemenea stare 
lucruri cu urmări impre
vizibile. Dar iată, în sin
teză, firul întîmplărilor, 
prin cuvîntul dlui Mircea

Duţu — liderul de sindicat 
pe întreprindere : „La sfîr- 
şitul lunii ianuarie s.a in
trodus o petiţie la condu
cerea unităţii prin care se 
solicita respectarea cla
uzelor contractului colectiv 
de muncă din partea con
siliului de administraţie,

avizarea fără drept a unor ce. 
reri pentru nereţinerea co
tizaţiei de membru de sin
dicat pe stat de plată ; 
încheierea contractelor de 
muncă pentru nememb.nl 
de sindicat ,fără declaraţie
de aderare la contractul 
colectiv de muncă; respec-

CORNEL POENAR

(Continuare în pag. a 2-a)

BĂTAIA, SINGURA SOL
Ziua de 9 martie a fost să fie vîndută. Insă mă- lor. Ii

nefastă pentru tînăra D, de tuşa şl unchiul, respectiv useră toţi trei, pînă să vin
25 de ani, din Deva. Bă- familia Bugnariu, ar dori eu de la serviciu. Apoi a
taia primită „în familie** ca ea să fie mutată.n altă început scandalul. Dar vă
a necesitat spitalizarea sa. parte (sau mai exact ma- rog din suflet să n-o tre-
In fişa medicală de obser- terialul din ea) şi să con- ceţi pe mama în ziar cu
vaţie era trecut diagnosti- struiască împreună un du- numele. E mama mea şi
cui „contuzie craniană mi plex. De asemenea, tînăra mă doare, chiar dacă pe
noră**, avînd adăugată pe D. a vîndut nişte lemne şi ea n-a durut-o de mine.
margine precizarea „agre ţiglă, din această moştenire. Destul că ştiu vecinii ce
siune“. Ochiul drept îi era Acestea toate au constituit s-a întîmplat.
învineţit, a patra zi după mărul discordiei, motivul De vreme ce vecinii e-
bătaie. ' 1 pentru care a fost bătută. rau la curent, cel puţin cu

„Sînt probleme de fa- — Mătuşa şi unchiul o parte a întîmplării, am
milie" a încercat un prim m-au bătut — spune ti- dorit să ştim şi părerile lor.
răspuns, evaziv, cînd am năra D. Am fost lovită cu Deci ce ştiu vecinii despre
vizitat-o la spital. Apoi s-a capul de un geam care s.a bătaia petrecută în aparta-
decis să vorbească despre spart. Am primit zeci de mentul 36 al blocului 31 A
ce-şi amintea. Totul a por- pumni în cap. După ce am de pe strada M. Eminescu,
nit de la o moştenire ră- căzut jos unchiul m-a .o- din Deva ? Mai întîi tre-
masă după decesul tatălui vit cu picioarele. N.o să-i buie precizat că scandalul
său, în Băiţa. Este vorba pot ierta niciodată. Mama f nentru nimeni o
despre ceva pămînt şi două nu m-a lovit, dar nici n-a n a I0st pemru nlmem
case, dintre care cea nouă intervenit pentru mine VIORICA ROMAN
construită -de părinţi. A- De fapt ea este cînd d e --------------------------- —
ceasta casă, tînăra âr dori partea mea, cînd de partea (Cont# *are în pag. a 2-o)

Cine merită clemenţă ?

Două crime şi o
75 de ani de la unirea
ui; cu  '

împlinirea a 75 de ani 
de la unirea Basarabiei cu 
patria tţîarpă prilejuieşte 
organizarea in judeţ a u- 
nui întreg program de ma
nifestări. omagiale, expresie 
:a preocupării instituţiilor 

, oJhteâiîSturtţifice şi a al
tor fecferi pentru cmstirea 
istoriei neamului. între a* 

/manifestării se nu
mără şi simpozionul găz
duit sîmbătă de Casa de 
Cultură Deva, iniţiat de
Inspectoratul Judeţean pen
tru Cultură, Muzeul Jude
ţean, Comandamentul Mi. 
litar, Tribunalul Jud rţean

şi Asociaţia Culturală Pro 
Basarabia şi Bucovina. Au 
participat oameni profund 
legaţi sufleteşte de pămin-; 

. turilie înstrăinate ale ţârii, [ 
oameni,ee.speră ca istoria! 
să repare această nedrep
tate samavolnică şăvlrşită \ 
în 1940 prin f^ctul Ribben- 
trop —• Molotov.

Emoţionant a vorbit, in 
manifestarea de la Deva,: 
dl loan Sicoe, consilier şef 
al Inspectoratului Judeţean 
pentru Cultură, un fin is
toric şi patriot de nădejde, i  

In continuare, au fost a. 
bordate aspecte, privind :

„Mesajul Asociaţiei Pro 
Basarabia şi Bucovina (Mi- 
hăi Cimbru, din partea a- 
sociaţiei), „Conştiinţa uni
tăţii de neam In operele 
istoricilor iluminişti — fun
dal teoretic al Marii Uniri** 
(prof. Gheorghe Firczak), 
„Roiul armatei în . lupta 
pentru reîntregirea neamu
lui" (general maior Petre 
Teacă), „Rolul bisericii in 
consolidarea unităţii na- 
ţionaie“ (prof. Âdela Her-

MINEL BODEA 

(Continuare în pag. a 2-a)

tentativă de omor (I)
’ " •  Bătăuşul satului •  La 19 ani ajunge cri
minal #  Din 20 de ani, face 9 ani şi cîteva luni 
de închisoare •  La cîteva luni de la graţiere, în
fige cuţitul în pieptul altui om, Încă 10 ani de 
puşcărie, •  Eliberat condiţionat pentru bună 
purtare •  O nouă crimă îl duce iarăşi după gra
tii.

Trista poveste a lui Vio, 
rel Bota începe eu mulţi 
ani în urmă. Este născut la 
Dănuleşti. comuna Gura- 
sada, în 1948. Spuneam 
tristă, dar existenţa lui 
Viorel ni se pare de-a 
dreptul tragică. Acest lu-

Aspect din timpul desfăşurării simpozionului omagial dedicat împlinirii a 75 de ani de la Unirea 
Basarabiei cu România. Foto: PA VEL LAZA

cut, îrttrucît, la 44 de ani 
a ajuns să fie din nou ju. 
decât pentru crimă. După 
ce la 19 ani era condamnat 
la 29 de ani închisoare pen
tru omor, iată-1 acum în 
faţa instanţei pentru o 
nouă crimă. Vă veţi în
treba, desigur, cum de a 
fost posibil. întrebarea 
ne-aţn pus-o şi noi.. Răs
punsul JR lăsăm la latitu
dinea fiecăruia. Pînă una- 
alta, să spunem că este 
pasibil la o nouă pedeapsă 
între 15—20 de ani, sau 
chiar Ia închisoare pe via
ţă. Dar, iată povestea a- 
cestui criminal notoriu.

PARIU PE VIATA UNUI 
OM

în zona satului natal, 
Viorel Bota era cunoscut 
ca mare bătăuş. Nu puţini

> TIBEBIU MEDEANU 
procuror criminalist, 
VALENTIN NEAGU

(Continuare în pag. a 2-a)

O LA APROAPE 90 DE ANI! 
în piaţa din Orăştie am înttlnit

Puşcaşu, se poţ cumpăta la

{î.- ţ'S}’i» U*'?
o ARMATA ESTE CU NOI. 

ta comuna Orăstioara de Sus 
pământul a fost împărţit in pro- 

’ porţie de peste S0 la sută celor ce 
au drept asupra lui. O contribu- 
ţte esenţială la aplicarea Legii 
fondului funciar 0 are dl cpt. 
Mareei Roşea, topometrist în ca
drul armatei. (Tr.B.)

• v‘ O NOUTĂŢI., La Casa Cărţii 
Deva s-a deschis o expoziţie cu 
vânzare cu produse „Rotring" 
{pentru desen tehnic — proiec

tare), sosite in exclusivitate pen- 
tru judeţul nostru. La aceeaşi u- 
nftate, iubitorii de carte găsesc o 
varietate de lucrări in limba en
gleză, importate din Anglia. (V.R.)

O LA FAZA JUDEŢEANĂ a 
concursurilor şcolare pe discipline 
de tnvăţămlnt, elevii de la Şcoala 
Generală Nr. 5 Deva au obţinut 
zece premii I—UI. Dintre aceştia, 
Emanuel Dobrei, Adriana Mogo- 
şan, Ovidiu Moga, toţi din clasa 
a Vll-C, Diana Popa, clasa a 
VllI-a D, au obţinut dreptul dea 
participa la etapa naţională a o- 
limpiadelor de limba şi literatura 
română, fizică, chimie. Felicitări 
şi succes ! (P.L.)

un om: dl loan Rebrişorean, 
om ajuns la 90 de ani. Vindea 
arpagic. Ne-am minunat cum un 
om la anii aceştia stă la tarabă 
şi vinde. „Ba cum nu, ne-a răs
puns. Eu de cînd mă ştiu am lu
crat. Că dacă n-ai de lucru, te 
topeşti iute". Moş Ioane, din toată
inima, la mulţi ani cu sănătate! 
(Gh. I.N.)

O PENTRU CEI INTERESAŢI! 
La magazinul „SILVAN A* din 
Deva, str. Progresului (lingă Mă
năstire), gestionar dna Valeria

un
preţ convenabil sodă caustică şi 
sodă calcinată, produse care pînă 
nu de mult cu greu se găseau în 
magazine. (CX>.)

O ARESTAT. Petru Murdari din 
Deva a fost arestat pentru o a- 
numită cauză. Cercetările au sta
bilit însă că era autorul a încă 
patru flirturi in perioada 1990— 
1991. Trei dintre acestea, numai 
la „Izvorul rece". (V.N.)

mmmm • • • • • • • • <

•  MOSCOVA. Congresul 
Deputaţilor Poporului a 
aprobat luni organizarea u- 
nul referendum la 25 a- 
prilie asupra următoarelor 
probleme: încrederea în 
preşedinte, in programul 
de politică socială şi eco
nomică din 1993," convoca
rea de alegeri prezidenţiale 
şi legislative anticipate, A- 
genţia France Presse pţe- 
cizează • că textul rezolu
ţiei adoptat de congres nu 
specifică anul în care să 
aibă ioc alegeri legislative, 
in timp ce pentru alegerile 
prezidenţiale figurează * a- 
nî.1 1993*

t  LONDRA. Iranul „a 
ordonat în luna februarie 
Organizaţiilor integriste pe 
care le finanţează să în
cerce să răstoarne gu
vernul preşedintelui egip
tean „Hosnl Mubarak'*, a- 
firma cotidianul londonez 
„Sunday Times**, citind ca 
sursă un diplomat iranian, 
fără însă a-i dezvălui nu
mele.

Potrivit acestui diplomat, 
intervievat la Paris, ia în
ceputul iunil februarie li
deri religioşi şi diplomaţi 
iranieni s-au întîlnit CU 
circa 400 de reprezentanţi 
ai integrismului islamic, 
printre care şl membri ai 
mişcării palestiniene fun. 
damentaliste Hamas şi li 
organizaţiei clandestine Lja* 
maa Islâmiya, „confrerie 
din Egipt care a săvîrşit 
atentate teroriste**, a preci
zat „Sunday Times". La 
această reuniune s_a afir
mat, potrivit aceleiaşi sur
se, că „înlăturarea iul Mu
barak este cheia spre con. 
siiiuirea Comunităţii isla
mice" şi că liderii religioşi 
din Iran „consideră că prin 
eliminarea conducerii sin
gurului stat arab care a 
încheiat pace cu Israelul se 
va ajunge .conform teoriei 
dominoului, la căderea gu
vernelor laice din ţările 
vecine, unde integriştii sînt 
din ce in ce mai puter
nici"..,"-

•  ZAGREB. Primul mi
nistru al Croaţiei, Ilrvole

' Sarinlci, a prezentat tuni 
demisia cabinetului său. 
dind astfel posibilitatea ca 
parlamentul să procedeze ia 
„remanierea necesară a or. 
ganelor puterii, inclusiv a 
guvernului", se arată într-O 
scrisoare adresată preşedin
telui Tudjman, relatează a. 
genţia France Presse.



*
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V „Au dreptate locatarii**
“ !Pe " buna dreptate locatarii aso

ciaţiei nr. 8 Hunedoara, din centrul 
civic, sînt supăraţi pe cei ce trebuie 
să le asigure căldura şi apa caldă 
menajeră conform programului a- 
fişat. In achitarea taxelor comune 
oamenii întreabă de ce acestea sînt 
exagerat de mari faţă de căldura şi 
apa caldă furnizate. Iată cum stau 
lucrările în privinţa timpului de 
fdrnizare a aPci calde, în lunile de 
iarnă ; în decembrie 1992, din 155 
de ore planificate, au fost realizate 
106 ore; în ianuarie 1992, din 155 

•■de Ore s-â furnizat doar 96 de ore, iar 
în. februarie, în loc de 140 de ore, 
oamenii au beneficiat efectiv de apă 
caldă doar 110 ore. Dar nu se ob
servă nici o scădere la sumele fac- 

j. titrate de R.A.M.G.G.L. Hunedoara.
De ce să plătim bani pentru, ser- 

vipji neonorate ? .Există în subsoluri 
v cpfiducte sparte — un exemplu la 

blocul Al—3. Gunoiul nu se ridică 
periodic. In 4 ianuarie s-a spart o 
conductă şl a fost inundată magazia 
magazinului „Cora“. Conducerea ma
gazinului solicită asociaţiei de loca
tari despăgubiri în valoare de peste 
160 000 de lei. Oare crede că aso
ciaţia de locatari este societate de 

. binefacere V Poate cu ajutorul zia. 

. rplui: îi sensibilizăm pe cei respon
sabili de necazurile semnalate. (Cu 

; deosebită stimă pentru cei ce lu
crează la acest ziar,' Nicolae Avra- 
Hjescu, pensionar).

„Propun o lege**

", „Există legi care reglementează 
-frdţrepîurile copiilor (peiisii alimen

tare etc.). Nu de mult, Parlamentul

a votat Legea abandonului. După 
părerea mea modestă ar trebui pro
pusă o lege şi pentru abandonul pă
rinţilor, în general al bătrînilor. 
Fireşte, sînt cazuri şi cazuri. Unele 
fericite, altele însă tragice. Cred 
totuşi că ar fi- bine să fie ocrotiţi 
şi părinţii prin lege, ca să nu mai 
fie traşi pe sfoară. Cunosc un caz 
cînd bunicul cerşea, iar nepotul era 
contabil C.A.P. In alt caz, copii cu 
diplome universitare îşi ţin tatăl 
în azil“. (Victoria Korosy, Simeria).

N.R. N-am trecut ideea fidelei 
noastre cititoare „prin filtru" pro
priu, cum ne propune în final. Am 
redat-o Întocmai cum a fost for
mulată şi subscriem propunerii. Mai 
ales că în cazul celor internaţi „în 
azil" cheltuielile de întreţinere le 
suportă, în bună parte, statul, „co
piii" neavînd nici o obligaţie ma
terială, de multe ori nici măcar una 
morală sau de suflet, după părerea 
lor.

Organele vizate răspund
SECŢIA L 5 CER DEVA. „Ca răs

puns la scrisoarea dlui Viorel Mun
tean, adresată ziarului „Cuvîntui 
liber", vă comunicăm :

— s-a angajat la Secţia L 7 CFR 
Deva (actuala L 5 Deva) la 1. 05. 
1959; la data de 25. 09. 1963 s.a 
transferat la cerere la Atelierele 
R.M.R. Simeria; revine-la unitatea 
noastră în anul 1979, dar este înca
drat cu contract de muncă pe durată 
determinată, deoarece reglementă
rile în vigoare la acea dată nu per
miteau reangajarea cu contract de 
muncă pe durată nedeterminată a 
celor care au părăsit CFR.ul; re
primirea la CFR s-a realizat abia în 
1990, cînd a fost încadrat cu con -

traet de muncă pe durată nedeter
minată, în funcţia de tractorist; în 
perioada 1979—1990 (perioadă la 
care se referă semnatarul scrisorii), 
a îndeplinit funcţia de tractorist în 

• baza calificării ce o avea; conform 
prevederilor Codului Muncii, avînd 
în ve'dere munca efectiv prestata, 
comisia de judecată din Complexul 
CFR Deva a dat cîştig de cauză dlui 
Viorel Muntean, cînd a solicitat plata 
diferenţei de salarizare dc la func
ţia de muncitor necalificat la cea de 
tractorist; in ce priveşte problema 
permiselor gratuite pentru pensio
narii CFR, acestea se acordă numai 
dacă cel in cauză a fost încadrat 
cu contract de muncă pe durată 
nedeterminată cel puţin 10 ani (con
form contractului colectiv de muncă 
al S.N. CFR nr. 617/28. 08. 1992)".

Cit priveşte calculul pensiei, a. 
cesta nu se putea face decît după 
datele înscrise în cartea de muncă.

'  t . '  -

Poşta rubricii
Drăgoi Cristian — Haţeg. Calea 

pe care răspundem celor ce ne scriu 
rămîne la latitudinea noastră. în 
legătură cu problema în care v-uţi 
adresat ziarului nostru, v.am răs
puns In funcţie de datele din dosa
rul de pensionare. Dacă meseria şi 
munca pe care aţi prestat-o au fost 
încadrate după revoluţie în o altă 
grupă de muncă,* acest lucru trebuie 
să-l confirme unitatea hi. care aţi 
lucrat, care v-a încheiat cartea de 
muncă şi v-;1 întocmit dosarul de 
pensionare. Adrcsuţi-vă •acesteia să 
precizeze In scris Oficiului de pensii 
care- anume perioadă - din activitatea 
dv se încadrează într-o grupă supe
rioară de muncă şi în funcţie de 
aceste date vi se recalculează său 
nu pensia.

V Un gînd frumos venit 
dini * partea „ Inspectoratu
lui Şcolar '.Judeţean pen
tru elevii merituoşi ciă- 

: &qţi,.pe locurile I—II la 
fgza. judeţeană a cgn- 

1 cursului de I,imba şi Li
teratura Română „Mihai 
Eminescu", Limba Latină, 
Lîmt Maghiară. Un gînd 

' fşurnos materializat în 
diplome şi premii în .cărţi. 
Festivitatea de premiere a 
Olimpicilor a avut loc la 
Şcoala Normală „Sabin 
pjjragoi* lin i vă şi a 
fost* •'oficiată ' de prof. 

' Gheorghe Armăşescu, in
spector de specialitate.

Un moment al adevă
rului, un moment de răs
plată. Pentru că trebuie 

> să recunoaştem c$ astfel 
de prilejuri de apreciere 
a celor mai buni, nu nu

mai în rîndul elevilor, ci 
şi „la alte case", sînt din 
ce în ce mai rare, ducînd 
la 6 nefirească „nivelare" 
ce estompează valorile. 
Să menţionăm eă la faza 
judeţeană a ; concursului

premiere a .-primilor cla
saţi la etapa judeţeană a 
celei de a 22-â ediţii ; a 
concursului - in tcrnaţional - 
de compoziţii epistolare 
pentru, tineri pe tenia ;> 
,.Spune-mi, prietene, cum

Elevi merituoşi
de : Limba şi Literatura ‘ 
Română au participat 282 
de elevi din 'clasele V— 
XII, la Limba Latină — 
40 de elevi, la Limba 
Maghiară — 24 de elevi.

Tot în acelaşi cadru, 
a avut loc festivitatea de

(Urmare din pag. 1)

au fost cei loviţi cu parul 
io Pap. Unii l-au dat în 
judecată, alţii, de frică, 
nu. Se ştia că nu-i prea 
sănătos să discuţi în con
tradictoriu cu el. Poate 
acest lucru îl cunoştea mai 
puţin Laurean Bretotean, 
consătean cu Viorel. Nu
mai asta explică faptul că, 
într-o seară, la bufet, se 
ia la harţă cu bătăuşul. Se 
alege cu un pumn în faţă, 
după care pleacă spre casă. 
La puţin timp, la bufet 
vin şi părinţii lui Bota 
şi îi spun că cineva le-â 
spart un geam de la casă. 
Acesta presupune că auto
rul este Bretotean, aşa că-i 
promite bătaie. Pune chiar 
pariu pe un litru de alcool 
că-1 va bate, apoi pleacă 
trt sat să cîştige pariul. Nu 
Înainte însă de a lua o se
cure. Este însoţit de un

prieten care ştia cam ce 
voia să facă.

Este aproape miezul 
nopţii cînd ajunge acasă Ia 
Bretotean, pătrunde în 
curte şi-l atacă prima dată

vom putea noi, -ceilalţi ti
neri, să-i,ajutăm pe copiii 
unei ţâri care se află în 
război" (organizat, pentru 
ţara noastră, de Ministe
rul tnvăţămîntului şi Re
gia Autonomă Poştală, 
respectiv de Inspectoratul 
Şcolar Judeţean şi Direc-

tean încearcă să se as
cundă într-un lan de po
rumb. Nu reuşeşte să scape, 
este din nou lovit, de data 
asta cu parul. La interven
ţia lui Sima, Bota îşi lasă

Două cr 
tentativă

ime şi o 
omor (I)

cu toporul, apoi cu un par. 
Văzînd ferocitatea cu care 
Bota îl loveşte pe săracul 
om, Nicolae’Sima, prietenul 
care îl însoţea, fuge. Re
vine totuşi după cîteva mi
nute. îşi dă seama că Bota 
nu are de gînd să înceteze 
agresiunea, iar strigătele 
după ajutor ale victimei e- 
rau tot mai disperate. Era 
lovită cu muchia toporului 
în piept. Cu mare greutate, 
Sima reuşeşte să-l îndepăr
teze pe Bota, îar Breto-

victima acolo şi pleacă 
spre casă. Lâ puţin timp 
însă se întoarce, spunîndu-i 
prietenului să meargă a- 
casă după chibrite pentru 
a-şi căuta un pantof şi to
porul, pierdute prin po
rumb. Cînd se întoarce, pe 
Bota îl găseşte căleîndu-şi 
pur şi simplu victima în 
picioare. Lucrurile pier
dute nu sînt găsite, aşa 
că pleacă spre casă.
. Primul lucru pe care îl 

face a doua zi dimineaţa

; ţia -Judeţeană de Poştă).
• l4>eul 1 pe judfeţ.a fost 
’ eŞştigat de eleya Daniela 
figteu, de ia ■.Şcoala -Ge
nerală Nr. . 5 Vulcan, care 
a primit dreptul să par. 
ticipe la faza pe ţară. 
Din scrisoarea, ei, alcă- 

f tuj,ţă în - cadrul amintitei 
întreceri cu' rosturi edu. - 
ealive -adinei- atu reţinut 
un fragment : .Părinţii

; vdştri v-ar duce dorul, 
dar voi şă le'puneţi cori: 
diţia : ne întoarce;)) nu- 
mnj dacă opriţi războiul. 
Iar de dorul vostru şî de 
dragul nostru, Vor opri 
tiînurjle, tancurile şi. mi
tralierele: 1 Cinci- toate"ca
sele şi şcolile vor fi clă
dite la loc, atunci numai 
să vă întoarceţi".

MINEL BODEA

—, îşi spală hainele de 
ştnge, apoi merge la comi
sia de judecată pentru a 
se împăca cu un alt cetă
ţean pe care l-a bătut. 
Intre timp, este descoperit 
cadavrul celui din porumb. 
Toate urmele şi informa
ţiile duc spre Bota.

Acesta însă nu recunoaşte 
şi spune că prietenul său, 
Sima, l-a bătut. La puţină 
vreme însă va spune ade
vărul. Autopsia va releva 
ferocitatea cu care omul a 
fost bătut: toate coastele 
fracturate, sternul — cu 
multiple fracturi, umărul 
sting _ despicat cu toporul, 
ficatul, splina şi un rinichi 
cu fracturi multiple, faţa 
desfigurată etc.

Este prima crimă a lui 
Bota Viorel. Tribunalul Ju
deţean îl condamnă la 15 
ani închisoare. Face recurs. 
Tribunalul Suprem îl con
damnă la 20 de ani de 
puşcărie. Avea 19 ani şî o 
fetiţă de şase luni.

Românfa în vechile hotare
(Urmare din pag. 1)

ban), „Constituţia din a- 
nul 1023 — act fundamen
tal al Marii Uniri" (jude
cător Cornel Naşca), . „Ba
sarabia în istoriografia ro
mânească" (prof. Maria Vîr- 
topeanu), „Rolul „Asţrei" 
în reintegrarea culturală a 
românilor basarabeni din

1918" (prof. Joachim La- 
zăr).

Un moment literar-artis- 
tic a întregit manifestarea 
omagială, la aceasta par- 
ticipînd taraful „Lina" al 
Castei de Cultură Deva, so
listele Mariana Anghel, 
Ana Banciu, 1-enuţa Ev- 
sei, un grup de elevi ce 
învaţă în licee devene.

Vulcanul „erupe" la 
Termorep" S.A. Hunedoara
(Urmare din pag. 1)

tarea art. 29 din Legea 54 
şi a prevederilor art. 192 
din contractul colectiv de 
muncă care prevăd pentru 
C.A. obligativitatea de a 
fi invitat reprezentantul 
sindicatului la şedinţele a- 
cestuia, precum şi nere- 
curgerea la disponibiliza
rea unor angajaţi fără con
sultul sindicatului.

Starea dc tensiune creată 
a culminat cu dispoziţia 
de evacuare din 17. 02. 
a.c. -cînd, în lipsa membri
lor consiliului sindicatului 
şi din ordinul directorului, 
s-a spart uşa sediului de 
sindicat, confiseîndu-se do
cumentele, ştampilă şi banii 
existenţi. Conflictul, face 
'Obiectul dosarului nr. 890/ 
93 lu Judecătoria Hune
doara, scandal stins, de alt
fel, prin redarea sediului şi 
a documentelor sechestrate.

Neaenrdarea echipamen
tului de protecţie pentru 
mulţi salariaţi ,lîpsa.. de 
.'materiale, scule de lucru 
etc,; reprezintă mobilul: u. 
nui alt conflict soluţionat 
:printr-un arbitraj lâ . Ca
mera de Muncă dip Deva.

Din 15—16 martie a- '*■ ■ 
bucnit un nou conflict, de

.■ i • • > . ( n ti .. • ni 
tori .şi conducerea societăţii, 
dtipă ce, în prteaiab'il, iri’ 4 
m artie, ;i fo-.t declanşată ’o

grevă de avertisment,’ prin 
care se solicită demisia di
rectorului Octaviari Măr- 
gineanu şi a inginerului şef 
Adrian Caprini, motivată, 
în principal, de lipsă de 
interes pentru bunul mers 
al firmei.

Comasarea lotului din 
Călan şi a celui din Valea 
Jiului, refuzul unui dialog 
cu salariaţii, precum şi 
opacitatea măsurilor luate 
de consiliul de administra
ţie, la care se adaugă co
mercializarea hîrtiei igie
nice, luată în contrapartidă 
de la Petreşti către firma 
privată S.C. „EL DGRADO"

. fMPEX DEAC. ’ SNC, fir
mă cu „acoperire" â şefu
lui de la serviciul aprovi- 

— . nzacţie pi in
ire „El Do: c , ig it 

cel puţin , 150,000 : de4ei„ pe 
cînd unitatea noastră s-a 
ales- cu 13 802 lei, probabil 
nici cheltuielile : de. trans
port ntefiind recuperate 
sînt alte cauze ale coefltc- 
. tul ui .declanşat".

Am căutat explicaţii, ale 
fenomenului de faţă' la con
ducerea unităţii, dar în. bi. 
rotirile şefilor,., bătea VÎn- 
tul. 1-a . secretariat. , nu se 

. ştia nimic de cei contestaţi. 
>» • «• i i* trep rirtt erii, a 
proxîmnt-iv 290 • de oameni 
solicitiiu demisia directoru- 
îii! tD-ctavian Mărgineanu şi 

r ' ’ .<<> V, j ni .

Bătaia, singura so lu ţie?
(Urinare din pag 1)

' c u  : [n , ; >i parla
ment pet̂ c-c; rile,’ sau după 

O-a/, oiTturii:* cu bătaie sirii 
evenimente obişnuite, avinci 
drept cauză airooitii. Pi'i; 
vitor la ziua cu pricina 
cr : ;ă îiat i, « pi u <- 
tiste special tinerei D , a’ţit 
t o t raoşt re eit ş 
tr ■ că . der nj< rză* viata 
, î n atâ ; mei C • i i 
pun > • inii i zit ţi

pete disperate, iar după 
ce-a căzut jos pe casa scării 
nici stropită cu apă nu
şi-a revenit. Tînără D.
nu putea deci scoate uşa,
din ţîţîni cum pretindea 
unchiul său. De asemenea, 
cred că o bătaie atît de 
temeinică nu-i putea da 
decît un bărbat. De altfel 
dl. Bugnariu s.a înfuriat 
cumplit la reproşuri!; ci- 
torva vecini care i-au spus 
că a venit acolo să facă 
scandal sau că a bătut-o 
„a.şa cum a învăţat cînd 
lucra la Securitate". Au 
mai precizat că înainte de 
leşin tînăra D. a spus 
„m-au bătut toţi trei, că-s 
beţi". Iar mama sa striga 
„eu am făcut-o, eu am drep
tul s-o omor". Acestea sînt 
elementele regăsite în cele 
declarate de aproape toţi 
cei 6 vecini cu care am 
stat de vorbă. Comună a 
fost şi dorinţa lor expresă 
de a nu.i nominaliza în 
articol, pentru că se tem 
să nu fie beneficiarii unei 
bătăi similare.

Firesc, trebuia să aflăm. 
şi opinia familiei Bugna- . 
riu referitoare la cele în- 
tîmplate. Dna regretă că 
„s-a nimerit să fie acolo" 
în acea zi. Dl neagă că ac

. o: ) pe i. â D - 1
de fapt tînăra ar 'fi înce- 

ut bătui; ji ; fi e “Ji 
ntiat-o inaicăŢsa. ‘ * Apoi a 
smui ,i . ră d :z 
lânţuitâ" şi s-â lăsat - să 
■ ul ent’ > .joacă
nn tc.u u U imn riluj
< speriat dc >e!e vă ute, 
ca sint (ipc' it pe tă 
am două infarcîuri şi o 
;er >'u. i ;zr, 1 . n ah (i,.t în 
ea".

\firi taţ jl luj - )’». e 
poate ; vedea, nu cOirieid.. 
* i i nif ’ n i>1 t,li
rei D. care le_a spus veci
nilor eă au bătut-o „toţi 
trei", pentru ca ulterior să 
pretindă că „mania nti 
m-a lovit". De aceea am 
fi dorit şi opinia poliţiei, 
‘căci lâ acest scandal s-a 
deplasat şi un echipaj al 
său. Din păcate, noul sis
tem de a colabora cu presa, 
dindu-i relaţii doar prin 
intermediul purtătorului 
său de cuvint, este greoi, 
lipsit, dc operativitate. Aşa 
că după o săptămînă de 
încercări zadarnice am re
nunţat i,( opinia poliţiei. 
Dc altfel. stabilirea cu e- 
xactitate a celor petrecute 
în ziua cu pricina în' acel 
apartament nu este treaba 
ziarului. Din punetul nos
tru de vedere trebuie evi
denţiat doar faptul că „o 
problemă de familie" nu 
trebuie soluţionată astfel, 
împărţirea unei moşteniri 
ar trebui făcută după sta
bilirea drepturilor legale 
prin notariat. în acest- caz, 
pe fondul unor, mai vechi 
tensiuni şi al consumului 
de aleciol, nu s-a procedat 
aşa şi- o problemă de fa
milie a devenit un scandal 
care a tu!burat  liniştea li
nei Întregi scări.
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Partidul Social-Democrat 
â luat fiinţă în anul 1893, 
sub denumirea de Partidul 
Social-Democrat al Munci
torilor din România. Ră
dăcinile istorice ale social- 
democraţiei sînt mult mai 
adinei, mergînd pînă îri 
deceniul al IV-lea din se
colul trecut. Personalităţi 
proeminente ale gîndirii so- 
cial-politice româneşti, între 
care Nicolae Bălcescu, Ion 
Heliade Rădulescu.Ion Chi

ca, Cezar Boliac, C-.A. Rosetti, 
Ion Ionescu de la Brad, 
Petru Poni, P.S. Aurelian 
şi mulţi alţii au manifestat 
un viu interes pentru ideile 
social-democrâîe. •' 

RăspindPre'a ideilor so
cial-democrate în România- 
s.a făcut sincronic cu Oc
cidentul european. In anii' 
1868—1871, au luat fiinţă 
în România primele orga
nizaţii social-democrate, ele 
desfăşurîndu-şi activitatea 
paralel cu organizaţiile pro
fesionale ale muncitorilor, 
tncepînd cu anul 1887, au* 
luat fiinţă la Bucureşti şi : 
în alte centre aIe ţării 

.cercurile muncitoreşti, •- or
ganizaţii social-democrate, 
care .acţionau ca secţiuni

convocării Adunării Naţio
nale de la Alba Iulia a a- 

parţinut social-democraţilor. 
P.S.D. a avut un rol im
portant în organizarea' şi 
desfăşurarea Mării Adunări 
Naţionale de la Alba Iu
lia, care a consfinţit actul 
legic al unirii Transilvaniei 
cu România. Expresie â 
recunoaşterii rolului şi con
tribuţiei lor la lupta pen
tru unire, social-democraţii 

,au fost aleşi şi cooptaţi în 
organele conducătoare ale 
Adunării Constituante. Ast
fel, Ioan Flueraş a fost 
ales vicepreşedinte, iar 
Iosif Ciser notar. în anul 
1919 P.S.D. avea aproape 
150 000 de membri iar sin
dicatele aflate în str însă 
colaborare cu social.demo
craţii numărau circa 250 000 
de membri. După greva 
generală din 1920 şi sci
ziunea provocată de ele
mente extremiste comu
niste in 1921, mişcarea so
cial-democrată a trebuit să 
ducă o luptă de refacere şi 
extindere organizatorică. 
După adoptarea decretului- 
lege din 30 martie 1938. 
privind dizolvarea partide
lor politice. P.S.D. a con. -

Centenarul Partidului 
Social-Democrat Român
ale partidului muncitorilor.

în anul 1890, certurile 
muncitoreşti se transformă 
în Cluburi muncitoreşti, ce 
reunesc un număr mai 

. mare de membri,
în zitia de 31 martie 1893, 

s-au deschis în Bucureşti 
lUărărfie - Congresului de 
constituire a Partidului So.

' cial-Democrat, în prezenţa 
delegaţilor care reprezentau 
cluburile muncitoreşti, din 
România. Lâ acest-^congres 
au Şest aprobate Programă! 
şi - Statutul, alegindu-'se 
membrii comitetului de 
câftducere al _ partidului. 
Programul se inspira din 
principiile programului so-

- «ah-demoeraţiei germane, 
votat la congresul de la 
Erfurt în 1891, adaptat *■ Ia 
situaţia din România. Din 
primul comitet de condu.

.. cere âu făcut parte I, Nă
dejde,' V.G. Morţun, - Al. 
•Ionescu,. Al. Radoviei, O.

- Mile şi alţii. îri intervalul 
. 1893—1899, P.S.D. a ţinut
şase congrese, în cadrul 
cărora s-au dezbătut marile 
probleme care frămîntau 
societatea românească din 
acea vreme: necesitatea 
dezvoltării industriale a 
României, rezolvarea pro
blemei agrar-ţârăneşti, a- 
părarea şi consolidarea in
dependenţei şi suveranităţii 
naţionale, făurirea statului 
naţional unitar, democra- 
tizarea ţării, probleme de 
învăţămint şi cultură, lupta 
pentru votul universal etc.

Intre anii 1900—1905, ac
tivitatea P.S.D. s-a desfă
şurat foarte intens în sin
dicate. In acest timp, cu 
sprijinul intens al partidu- 
Iui ,au fost create peste 350 
de noi organizaţii sindicale, 
în 72 de localităţi. P.S.D. a 
susţinut activ lupta „me- 
morandiştilor" din 1892, 
denunţînd procesul lor din 
1894. Prezenţi prin contri
buţie activă ia toate marile 
evenimente ale istoriei mo
derne a României, social- 
democraţii au adus o con
tribuţie remarcabilă la în. 
făptuirea unităţii naţionale, 
alături de întregul popor 
român. Reprezentanţii 
P.S.D. (Iosif J ti manca, Ioan 
Flueraş, Tiron Albani, Enea 
Gropini, Iosif Renoiu, Ba- 
zil Surdu) au făcut parte 
din Consiliul Naţional Ro
mân Central. Se cuvine re
marcat faptul că iniţiativa

tinuat să acţioneze clan
destin, condus de Constan
tin Titel Petrescu, prin sin
dicate (bresle) şi presă. în 
timpul celui de.al doilea 
război mondial P.S.D. şi-a 
refăcut conducerea, avin- 

'du-1 ca preşedinte pe C.tin 
Tîtel Petrescu, participînd 
la toate alianţele politice 
care urmăreau • salvarea fi
inţei naţionale â României. 
După, 23 august 1944 P.S.D. 
ş-a reorganizat în toată 
ţara. Lâ 24 augusL 1944, 
şi-a înbepufe‘ .âpăftţra ' le
gală cotidianul 7>LHsertâ-j 

, tea", OEgâţmL; central al 
partidului. După. 6 martie 
1945 în cadrul P.S.D.R. au 
.apărut mari confruntări 
între, gruparea, intransigentă 
anticomunistă, condusă de 
G. Titel Petrescu şi Adrian 

, Dimitriu şi aripa prbcomu- 
nistă, condusă de L. Ră- 
ducanu şî Şt. Voitcc. 1 A- 
ceste divergenţe erau dic
tate de la .Moscova. Lâ Î0 
martie.1946 a avut' loc con
gresul P.S.D., la' - care, cu 
sprijinul sovietic, elemen
tele procomu nişte au pro
vocat scindarea partidului, 
care a fost refăcut de că
tre C-. Titel Petrescu. 
P.S.D.R, a participat lâ a- 
legerile din toamna anului 
1946. Rezultatele măsluirii 
voturilor, făcute la aeesfe 

, alegeri cu ajutorul sovietic, 
se cunosc.

La cîteva zile după eve
nimentele din decembrie 
1989, domnul Adrian Di
mitriu a prezentat la TVRL 
chemarea P.S.D.R. către 

cetăţenii României libere iar 
dl Sergiu Gunescu făcea cu
noscută platforma — pro
gram a P.S.D.R. Ga partid 
naţional de tradiţie istorică 
şi democratică, P.S.D.R. îşi 
propune şă creeze O Româ
nie democratică şi modernă, 
integrată unei Europe în 
plin progres.

La sărbătoarea centena
rului partidului, în toată 
ţara au loc întruniri ani
versare, simpozioane, ac
tivităţi expoziţionale, aşe
zări de plăci comemorative, 
întîlnirl cu salariaţii, cu 
lideri sindicali şi cu sim
patizanţi din rîndul mase
lor.

CONSTANTIN
MOCÂNIŢĂ,

preşedinte al P.S.D.R. 
filiala judeţului Hunedoara

Miss ,,Romanoa“ \ 
Hunedoara 1993! !

! i — m- ' i

Sîmbătă seara restauran. 
tul „Corvinul" din Hu
nedoara a găzduit o ma
nifestare cu totul aparte 
prin specificul şi ţinuta 
momentului— concursul 
Miss „Romanca" Hune
doara 1993.

Desfăşurat sub directa 
coordonare a comitetului 
director al Uniunii Gene-

I

LĂCRĂMIOARA LE- 
NUŢA MOLDOVAN — 
MISS „ROMANCA" Hu
nedoara, 1993.

.. fale a • Romilor — Hune
doara 5* cu sprijinul fi
nanciar principal al so
cietăţilor comerciale S.G. 
„Petrovici“ Hunedoara şi 
„Europa*< Deva, concursul 
s-a bucurat de o largă 
audienţă in rîndul con
curentelor, al formaţiilor 
culturale şi al spectatori
lor.

După clipele de emo
ţie şi graţie din scenă, juriu] 
a desemnat cîştigătoarea e- 
diţiei de faţă, în persoana 
concurentei Lăcrămioara 
I.enuţa Moldovan.

De la faţa locului am 
realizat, pentru cititori, 
un scurt dialog cu Miss 
„Romanca** IIunedoara 
1993. . '

•  Numele şi prenumele
— Lenuţa Lăcrămioara 
Moldovan • Data naşterii
— 14 mai 1977, Hune
doara • Regreţi că tc-ai 
născut româncă? Nu • 
împliniri pînă acum ? Am 
viziţat Germania, lucru 
pe care mi l-am dorit 
foarte mult •  Ce. te-a 
dezamăgit în viaţă ? Ni
mic •  Ce îţi doreşti cel 
măi mult ? Să âm casa 
mea. ca toată lumea • îţi 
plac băieţii ? Nu •  Cum 
ai dori să arate soţul tău? 
înalt, slăbuţ şi cit mai 
plăcut, cu-ochii verzi • 
La ce vîrstă' vrei să te' 
căsătoreşti ? La 20 de 
ani •  .Florile preferate ? 
Lăcrămioarele •  Ai ma
şină ? Trei.: Un Wolks- 
wagon, un Fiat Ritm o şi 
un Opel. Dar dacă mă 
întrebaţi care este maşina 
preferată, v-aş răspunde: 
BMW-ul.

CORNEL POENAR

*
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FILIALA GRUP ŞANTIERE DEVA 
(fastă A.C.M.R.U.E,)

Organizează licitaţie publică în data de 15 
aprilie 1993, ora 10, pentru vlnzarea mijloacelor 
fixe disponibile. X

Lista acelora precum şi preţul de pornire 
a licitaţiei se afişează la sediul unităţii din lo
calitatea Mintia, str. Şantierului, nr. 5.

Informaţii suplimentare la telefon 618750, 
int. 23. ' (210)

S.C. COM ELECTRO SERVICE SRL 
Str. Pescarilor, bloc 30, ap. 40, Deva 
Reprezentant autorizat al Consorţiului 
U.T.I. (ARGUS S.A.)
Vă oferă, Ia preţuri accesibile :
•  instalare sisteme de alarmare la efracţie 

şi incendiu (import, avizate de M.I.)
•  televiziune cu circuit închis
•  instrumentaţie laborator chimie de la 

Cole — Parmer (nr. 1 în lume)
•  componente şi instrumente electronice 

din reţeaua Conrad — Electronic.
Telefoane : 622535; 611679, Fax 095/625906.

(200) |

SOCIETATEA COMERCIALA 

ORĂŞTIETRANS S.A. ORAŞTIE *j

■  OFERĂ SPRE VlNZARE agenţilor ecite
nomici cu capital de stat, privat şi persoane 
zice: . V . .'-V.!

•  baterii acumulator 12 x 150 SAMSUNCf-
•  electrolit pentru baterii de acumulator

_ •  ulei TEXACO cu întrebuinţări universale 
pentru toate tipurile de autovehicule, lichid 
frînă Italia

•  anvelope dimensiunile : 1100/20; 1000/20; 
900/20; 750/16

■  PENTRU ANUL 1993 licitaţiile pentru 
YÎuzarea mijloacelor fixe scoase din uz şi a altor 
mijloace fixe supuse vînzării, pentru închirierea 
şi darea în locaţie de gestiune a mijloacelor de 
transport şi a formaţiilor de lucru, se progra
mează săptămînal în fiecare zi de vineri, la ora
io.

■  EXECUTA INSPECŢII tehnice periodice 
la toate tipurile de autovehicule conform HG 
594/1991,

■  EXECUTA LUCRĂRI de vulcanizare ca
mere şi spălări la autovehicule în program de 
lucru ora 8—16.

Informaţii suplimentare la telefoanele: 
095/647055; 641495.

FUNDAŢIA JUDEŢEANĂ A TINERETULUI 
' / HUNEDOARA — DEVA

' . Organizează în data de 6. 04. 1993, Ora 10»
licitaţie publică pentru vînzarca autodubei 
Wolks«’agen. Preţul de începere a licitaţiei este 
de 400 000 lei.

Relaţii la sediul fundaţiei din Deva, str. 
M. Eminescu, nr. 2, tel. 611917. (203)

SOCIETATEA COMERCIALA „FAYIOR“ S.A. 
ORAŞTIE

 ̂ Organizează prin coricurg. oWipafeâP urmă- 
toarşjor ppsturi: ; f v' '
- #1  revizor contabil; . 7i''7 v .: - •

•  1 revizor dc gestiune.#
Condiţii de înscriere pântru revizor contabil)
•  studii superioare economice şi o vechime

minimă de 3 ani. ?
r Pentru revizor de găstiunc :

•  studii superioare economice sau studiş, 
medii economice, cu o vechime minimă de Sfanţ

. în funcţii economice. -
...... Informaţii suplimentare la sediul Soc. Cpitt.
,,FAVK>B“ S,A. Orăştie, str. Gh. Lazăr, mir, 2, 
biroul personal, telefoane : 641560, irit. 368; (205)

7.7

Un „autograf" — între emoţie şi amintire. Ijaispre- |
I zece concurente pentru un titlu. «
I Foto: PAVEL LAZA |
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\ PRI.MÂRIA MUNICIPIULUI DEVA |

Reaminteşte tuturor locuitorilor că au următoarele 
îndatoriri :

•  curăţirea şi măturarea zilnică a trotuarelor, ri
golelor şi şanţurilor dia- foţa imobilelor, stropirea cu 
apă a porţiunii de măturat;

•  depozitarea sau aruncarea gunoiului menajer 
în recipienţi special amenajaţi;

•  amenajarea de adăposturi pentru animate (1
coteţe pentru păsări numai în zonele stabilite de priU 
mărie; ■.

0  întreţinerea curăţeniei şi igienei în locuinţe, |ri 
anexele gospodăreşti, în curţi, grădini şi pe celelalte 
terenuri pe care le deţin;

•  întreţinerea in stare corespunzătoare a împrej
muirilor imobilelor;

•  să îngrijească pomii, florile şi a.lte plantaţii din’
curţi şi din faţa imobilelor pe care le deţin; ,

•  să păstreze curăţenia pe arterele de circulaţie,,
în pieţe, tîrguri, parcuri, locuri de joacă pentru copil, 
săli dc spectacole şi alte locuri publice; |

•  să păstreze în bună stare dc folosinţă şi s5 
nu degradeze băncile, coşurile de hirtii, indicatoarele, 
panourile dc afişaj, cabinele telefonice şi alte ase.! 
menea dotări amplasate pe străzi, în parcuri şi alte- 
locuri publice ;

0  să respecte întocmai măsurile stabilite de Con
siliul local pentru asigurarea igienei publice şi cură-, 
ţeniei în municipiu.

Nerespectarea celor mai sus menţionate, 
conform prevederilor Legii nr. 10/1982 şi a De
ciziei nr. 285/1991 a Prefecturii judeţului Hu
nedoara, constituie contravenţie şi se sancţio
nează cu amendă de la 200 Ja 2000 lei. (192)
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* PRNTIiU Roşu Virginia 
din partea nepoţilor Mariu. 
sică şi Giânina cît şi din 
partea ginerelui Marius şi 
ar fiilor Cornelia şi Costel 
un căiduros „La mulţi ani!“ 
Ţe iubim 1 (4512)
' * LA a 50-a aniversare, 

nrâm dragului nostru Niru 
Pătraşcu multă sănătate, 
bpdurii şi „La mulţi ani!“. 
Cu dragoste Ani, copiii Li- 
liana. Lăcrămioara, Cla. 
udiu. Valî, nepoţii Claudia 
ţi PauL (4495)

VÎNZĂRl- 
CUMP ARĂRI

•  VÎND apartament 2
camere, decomandate etaj 
II, ultracentral. Telefoane 
612622, 616534. (4417)

•  VÎND chioşc metalic 24 
mp, cu amplasament apro-

! bat în Hunedoara. Telefon 
i 622975. , (4351)

'■' ‘•  VÎND' garsonieră mo. 
i bilată, confort I. Brad, Al.

Privighetorilor, bl. 21, sc. 
? 8, *p. 38 şi butelie araffaz.

(4418)
•  VÎND casă cu grădină 

mare In Sălişte, moară pe 
pietre în Băiţa. Informaţii 
Bălţa, -nr, 155, tel. 180!

/ (4423),
> •  VÎND instalaţie re

cepţie satelit completă, De- 
• «â tel, 614193. (4452)
i t ••' VÎND Mercedes 300 D,
1 fabricaţie 1980, alb sidefat. 
f e L  714157. (3601)

» •  * • •  «  *  »  * * * * *

v, * VÎND case de mar
cat Elka 82, cîntare 
electronice 15 kg, in
stalaţii satelit. Tei. 
715213. (3591)

'* * * * .* * ir*:# *’** * *■*■* * • # #!*% *"«. ••

•  VÎND congelator 225,
! pentru alimentară. Infor-
ttiăţii tel. 611618, după ora 
18. (4350)

•  VÎND casă în comuna
Şoimuş, nr. 387. (4449)

' -■-* VtND taragot, sat Leş- 
ltte,«nr. 42. (4449)

VÎND un afmăsar de 
2 ani. Relaţii Simeria, tel. 
660643. (4458)
, p VÎND furgonetă Volks

wagen, tonaj 2,3 tone, mo- 
tor 1000. Vînd Buz Trans
portor 1+8 locuri. Vînd 
remorcă auto 0,3 tone. Gr 
r&ţUe, str. A. I. Cuza, nr. 6.

« (444-8)
* * VÎND videoplayer A- 
fcal, sigilat, telecomandă.
Deva, tel- 615313. (4445)

•  VÎND mobilă cameră 
combinată cu furnir de nuc 
ţi pâluţ copii. Relaţii tel. 
816054, după ora 16. (4444)

•  FIRMA Magnet Timi
şoara vinde en gros, cu a. 
daps comercial zero, tele
vizor color Tec — Coreea, 
VUkorecorder Anitech —v

’ Japonia. Informaţii tel. 
806/190658. (4440)

, •  VINDEM televizoare
oolor Horizont, noi, diago- 

■ oală 51, garanţie, teleco

mandă, preţ 204900. Deva, 
cartier Oituz, bl. 3, ap- 3, 
tel. 620998. (4440)

•  VÎND Volkswagen
Passat, Diesel, accidentat. 
Tel. 618346. (4438)

• VÎND mobilă de hol. 
Informaţii str. Pescăruşu. 
lui ,nr. 18, tel. 623144. (4437)

• VÎND Dacia 1304 pa
puc, an fabricaţie 1989, 
60 000 km. Informaţii tel. 
618346 sau 0966/38756. (4435)

•  VÎND chioşc metalic,
amplasament, vad comer
cial bun. Tel. 619516, după 
ora 19. (4431)

•  VÎND vaci şi viţel. Să-
ulesti, nr. 36, Filimon. Tel. 
624893. (4426)

• VÎND apartament 3
camere, confort I. Hune
doara, tel. 717752. (4424)

• SOCIETATEA Agricolă 
Bata Bata jud. Arad vinde 
150 oi. Informaţii tel. ofi
ciul Bata, familia Barna.

(4420)
• VÎND grîu selectat tn 

cantitate mare.. Bretea Mu- 
reşană — Rai Romulus.

(4416)
•  VÎND două. fotolii ex

tensibile. Relaţii Deva, Al. 
Plopilor, bli 4, sc. 2, ap. 
14. (4459)

•  VÎND urgent Mercedes
300 D, stare ireproşabilă, 
motocicletă Jawa 350 „Ca
lifornia" model 1990, re
morcă izotermă IPA 5 tone 
nouă şi 1000 mp sticlă 4 
mm, preţ convenabil. In
formaţii la tel, 0957/30034 
sau Ilteu, jud. Arad, inte
rior 16 A. (4460)

•  SC Bellissima SRL
Constanţa, filiala Dr. Pe
tru Groza, jud, .Bihor, vinde 
en gros mohair. Adaos co
mercial zero la sută. Tăi. 
0992/30234. (4305)

•  VÎND motor pe rtiotp-
rină în 3 pistoane, cu 
punte faţă, punte .spate, 
175000, negociabil. 613777, 
după ora 18. (4386)

•  VÎND masă sufragerie, 
extensibilă, şase scaune t8- 
piţate, excepţional întrefi- 
nute. canapea. Tel. 618167.

(4434)
• VÎND piese motor IFA,

preţ negociabil, Mihăileni, 
nr. 158. (4461)

•  VÎND televizor color
nou Alfa, rusesc, 400 DM. 
Tel. 95/724171. (4457)

•  VÎND casă şi grădină
In Simeria, str. iCogălni- 
ceanu, nr. 9. , , (4462)l

•  RAME ochelari Optl- 
nova, modele unice, ba
terii auto Canada, aparate 
telefonice Canada, găsiţi la 
Magazinul Generai din De
va, bdul 1 Decembrie, nr. 
13 (vizavi de Hotel Bule
vard), deschis între orele 
8—16 (sîmbătă 8—14). (4463)

•  VÎND tractor U—530 S
(400 ore funcţionare, an 
fabricaţie 1990), Informaţii 
la tel. 613560, între orele 
21—23. (4464)

•  VÎND videoplayer E- 
lekta, sigilat, telecomandă, 
cu garanţie, fel, 616620.

. (4465)
•  SC Nicos Excom SRL 

Deva, str. Minerului, 25, 
vinde en gros concentrate

naturale import, cola, 
mango, maracuja, porto, 
cale etc. tuturor agenţilor 
economici şi deţinătorilor 
de dozatoare Tec Fresco, 
la preturi avantajoase. Tel. 
621328, (4117)

•  VÎND casă, grajd, gră
dină, sat Reia, lingă Ha
ţeg. Tel. 956/611975, Deva.

(4357)
•  VÎND piese schimb 

R—16. Tel. 70247, Haţeg.
(4477)

•  VÎND casă şi teren
agricol în Cîrjiţi. Deva. 
Tel. 624879. (4478)

• VÎND apartament două
camere .parter, Gojdu. De
va, lei. 019335. (4487)

•  VÎND Dacia 1325 Li.
berta, zero km, Simeria, 
tel. 661153. (4492)

•  VÎND televizor color 
Philips, bună stare de func
ţionare, preţ informativ 
95 000 lei, şi boiler electric . 
pentru bucătărie, capacitate 
5 litri, 20000 lei. Relaţii 
la tel. 618965, după ora 19.

(4491)
•  VÎND urgent garso

nieră, Al. Plopilor, bl. 4, 
sc, 3, ap. 3. Dacia, astăzi, 
între 16—19, tel. 624902.
- i (4490)

•  VÎND apartament pro
prietate Hunedoara, bdul 
Traian, 2 bis, ap. 16? zona 
gării. . (3616)

•  VIND Dacia 1410, 1989,
stare perfectă. Tel. 711822. 
Hunedoara, str. Brazilor, 
nr.Ş. (3614)

• ' VÎND Dacia 1300, mo
tor 1400, stare foarte bună. 
Tel. 721360, după ora 19.

■ " ■. : (3615)
•  CUMPĂR bloc rnbţor 

cu palieri normali Dacia
’ 1300. Tel. 724232, 724251.

(3613)
■ "# VÎND valută. Deva, tel. 

627479 orele 20—23. (4507)
8 VÎND Dacia 1100, stare 

bună. Brad, tel. 651865.
(3627)

•  FIRMA „Mario Ser
vice" vinde frigidere 230 
1 cu 2 uşi, frigidere 240 1, 
combine frigorifica 260 I, 
164 320 lei, congelatoare 120 
şi 160 i. Hunedoara, strada 
Romanilor, 17, orele 9,30— 
13. ’ (3631)

închirieri
i •  ÎNCHIRIEZ tractor 45 

CP, vînd motor 65 CP. Hu
nedoara, str. Furnalelor 112.

. (4451)
•  TÎNÂR inginer, necă

sătorit, caut de închiriat 
garsonieră în municipiul 
Deva. Tel, 615746, orele 
8—14. (4483)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  SCHIMB apartament 2
camere, eu apartament 3 
camere, exclus Dacia şi 
Micro 15, ofer recompensă. 
Relaţii tel. 611582. (4453)

•  OFER recompensă pen
tru cedare contract aparta
ment săii garsonieră. Tel.

■ (4454) ■

DIVERSE
f< •  CU autorizaţia 7864/ 

03; 1993, emisă de Con
siliul Judeţean Hunedoara, 
s.a deschis activitatea in

dependentă reprezentată 
prin Cârdei Vasile din Si
meria, cu obiect de activitate 
prestări servicii etc. (7864)

PIERDERI
• PIERDUT legitimaţie

serviciu eliberată de Tele
viziunea Română pe nu
mele Ceauşescu loan. Se 
declară nulă. j (4441)

OFERTE 
DE SERVICII

•  ANGAJAM vînzătoi’i
ambulanţi. Relaţii tel. 
612362. (4456)

•  INCOTA Atlas Reisen
efectuează transport de pa
sageri şi pachete pe ruta 
Sibiu — Deva — Nurnberg 
— Heilbronn — Stuttgart, 
în zilele de 7, 10, 14, 17, 
21, 24, 28 aprilie şi pe ruta Si
biu — Deva — Nurnberg — 
Wurtzburg — Frankfurt — 
Siegen — Dortmund în zi
lele de 7, 14, 21, 28 aprilie. 
Relaţii şi înscrieri Deva, 
618882, orele 16—81. (4471)

■ •  CAUT femeie îngrijire 
.copil.mic. Tel. 619325, după 
of a 15, ;,.■■■ (4485)

•  ANGAJEZ îngrijitor 
Vaci. Hunedoara, tei. 717431.

(3612)

COMEMORĂRI
V ■' ■ : :■■■' j.;

•  CU. adîneă durere în 
suflet, soţul Gheorghe, co
piii Ileana şi Ruxanda, gi
nerii Găbriel şi Arnoldo, ne
potul Răzvan anunţă împli
nirea a şase îuni de la dece
sul celei care a fost cea rhai 
bună şi minunată soţie, 
mamă şi bunică. f

ELENA HUZAU 
Dumnezeu să o odihnească 
în pace! (3619)

•  ÎN 31 martie 1993, sc 
împlinesc 6 luni de la de- 
cesul scumpului nostru « 
FKRKNCZ ARCADIE ION 
de 56 de ani.

Cu pios omagiu ne adu
cem aminte de Bunul şl 
iubitul nostru soţ, tafti, 
socru şi bunic.

Soţia Ferencz Magdalena, 
fiii Tibi şl Arpika, nora 
Carmen şi nepoţelul Ro- 
bert, familia Lorincz, fami
lia Motoc, familia Vlad, 
eolegi şi prieteni de serviciu 
şi de viaţă. (3628)

DECESE

•  SOŢUL Irlmie, co
piii, nepoţii şi familia 
anunţă cu durere tre
cerea In nefiinţă a dra- j 
gei. lor
CORNELIA VINŢAN

înrnormîntarea va a. 
vea loc‘In ziua de 31 
martie 1993, ora 14, în 
Cimitirul din Simeria. * 

(Biscaria) ."■£
Dumnezeu s-o ierte!

, . (4497)

■'3 CLUB UI „SIDERURGISTUL” HUNEDOARA- 
ANUNŢA

Deschiderea următoarelor cursuri, începînd > 
' «u data de 1, 04. 1993 :

•  ospătari-barmani
•  steno-dactilografie
•  contabilitate
•  croitorie
•  cofetari-bucătari
•  vînzători comerciali 
înscrierile se fac zilnic la Clubul „Siderur-

: gistul” Hunedoara. (209) j

S.C. CONS — TOMMY 
<ju sediul in Hunedoara, 
telefoane: 714001, 715042 

EXECUTĂ 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 scindură
•  alte construcţii —» vopsitorii industriale, / 
Societatea nu aplică regie de şantier. Pre- j

turi convenabile,
VINDEM: f  mori tip China —* 2 buc; f  

trior — 1 buc; •  decorticator — 1 buc. \

\ S.C. „CARMETAPLAST“ .S.A. DEVA I 
» Str. E. Gojdu, nr. 73
! Organizează în data de 5. 05. 1993, ora 15, j 
j Ia sediul societăţii, licitaţie publică pentru în- * 
I chirierea spaţiilor disponibile la cariera Baniţa | 
| şi anume : depozit subteran, magazie, -clădire J 
J birou, rampă încărcare, baracă metalică. Preţul I | de pornire a licitaţiei 200 lei/mp. j
' Tot in data de 5. 05 1993 organizează lici- J 
| taţie publică pentru vînzarea următoarelor mij- I
* loace fixe: rezervor motorină, dulapuri meta- î 
| lice, aparat reanimare, polizor PD 500, redre- j 
j soare sudură, bascule SRD, recipient aer 15 m3, * 
I maşini de frezat, rabotat, rectificat, găurit 12,5 |
• şi MG 40, clădire, atelier.

Informaţii la telefoanele 627106, 627107, bi- 1 
| roul mecano-energetic — investiţii. .
! Taxa de par .icipare este de 2000 lei şi se J 
| va achita pînă la data de 3. 05, 1993, ora 14. |

I* .

\* ■
\
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i
| B.T.T. — S A. BUCUREŞTI — BlT.T. DEVA 
I Deva, bdul Decebal, bl i — parter, telefon 
1627586.
J Organizează in data de 30. 04. 1993, ora 10, 
| la sediul din Deva, LICITAŢIE în conformitate
* cu prevederile H.G. 140/1991, republicate în 
j 1992 pentru
' •  CABANA TURISTICA VALEA DE
| PEŞTI — URICANI, JUDEŢUL HUNEDOARA.

SC ACOMIN SA CLUJ 
Filiala Deva

Angajează următorul personal (categoria 
IV—VI):

•  zidari
•  dulgheri
•  fierar-betonişti

pentru lucrările de construcţii contractate iu 
ţară (Deva, Brad, Zlaşti, Blaj, Petroşani) şi în 
străinătate (Frankfurt — Germania). - ..

Informaţii suplimentare la telefoanele : 
615294 ; 615770; fax 618151 Deva, strada 
Ulpia, nr. 15 şi telefoanele1: 544512; 543935; fax 
545571 Petroşani, str. Avram Iancu, nr. 12

CONSILIUL LOCAL HARĂU 
Organizează licitaţie publică pentru vinza> 

rea şi concesionarea mijloacelor fixe preluate de 
la fostele CAP-uri:

- #  In luna aprilie la datele de 10 şi 26;
•  in luna mal la datele de 7şi25;
•  în luna iunie la datele de 1 şi 15. . .
între orele 10—12;

■■-V' Licitaţia se va ţine la sediul Consiliului Lo
cal Hărău, unde se află afişate listele şl preţu
rile de începere a licitaţiei care pot fi consultate 
■zilnic.

Imobilul „MAGAZIE” a fostului CAP Blr- 
său se licitează în următoarele condiţii:

— amenajarea unei mori pentru cereale 
pînă la data de 15. 08. 1993;
■■v'v —* taxa de participare este de 10 000 lei 

pentru un participant.
Pînă la data de 5 a fiecărei luni cei intere

saţi vor achita 10 la sută din valoarea mijlocu
lui fix licitat drept garanţie. (208)

I
REGIONALA DE CAI FERATE TIMIŞOARA 

Secţia L 5 Deva -v ~
ANUNŢA

închiderea pasajului la nivel km 488 + 760 — 
1 cabina 2 — staţia CFR Mintia (DC 129 A de ac-
1* ces tn localitatea Mintia), în ziua de joi, 1 apri- 
% lle 1993, Intre orele 8,00—15,00.
| Accesul spre localitatea Mintia se poate face 
î pe la pasajul din zona Întreprinderii „Exploa- 
| tarea Minieră Veţel — Mintia”.
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I ÎN ATENŢIA ABONAŢILOR TELEFONICI DIN 
|  JUDEŢUL HUNEDOARA
I începînd cu luna martie 1993 s-a trecut la j perioada de facturare lunară a convorbirilor te- 
; lefonice (1—31 ale lunii).
I Datorită acestui fapt, avizul telefonic de 
* plată din luna aprilie va cuprinde perioada 16 ţ februarie — 31 martie, urmînd ca In avizul de 
* plată din luna mai să fie facturată perioada 1— 
| 30 aprilie.

Ziar editat d«* Sfi „CUVÎNTUI. I.IBFR" S A. J'20'618'1991 Cont 30 70 50 601 BG. Deva. Deva, 2700, str 1 Decembrie. 35. jud. Hunedoara 
Telefoane : 611275, 612157, 611269, 625904 fax 618061 întreaga răspundere pentru continutularticolelor publicate o poartă autorii acestora,

Ijparui executat la S.G „POLIDAVA ‘ S.A. DEVA


