
Relaţii profitabile 
cu judeţul Vass

CONFERINŢA d e  PRESA

Marţi, 30 martie a.c., la 
Consiliul Judeţean Hune
doara a avut loc o confe. 
rinţă de presă la care au 
participat dnii Gyula Pusz- 
tai, preşedintele Consiliu
lui Judeţean Vass (Ungaria) 
şi Bertalan Harangozo, vi- 
ceprhnarul oraşului Szom- 
bathely, care sînt înfrăţite 
cu judeţul Hunedoara şi, 

respectiv, eu municipiul Hu. 
nedoara.

Cu acest prilej am reţi
nut clteva impresii desprin
se In urma vizitei ce au 
efeetuat-o In judeţul nos-

tru, împreună cu o delega
ţie de oameni de afaceri şl 
reprezentanţi ai camerelor 
de comerţ din judeţul 
Vass. De menţionat că, la  
organizarea Consiliului Ju
deţean şi a Camerei de Co
merţ şi Industrie a jude. 
ţului nostru, delegaţii au 
participat la deschiderea o» 
ficială a Agroexpo ’93 d# 
la Sîntuhalm şi la un sim.

A consemnat 
NICOLAE TlRCOB

Foto PAVEL LAZA(Continuare fn pag. a 2-a) Aspect din timpul conferinţei de presă.
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Se vorbeşte că, în genere, mai tinerii au curajul să 
intre într-o afacere din care, în cadrul economiei de 
piaţă, poţi ieşi în cîştig sau rău „şifonat*1. Dar, nu nu
mai ei ! întreprinzătorii nu cunosc limita de vîrstâ. O 
dovadă în acest sens o constituie dl Ioan Groza din Q- 
haba Strei (Călan), de 69 de ani, care a avut curajul 
să ia un credit de la bancă de milioane de lei pentru 
a-1 investi, într-o moară. Şi nu una oarecare, ci una de 
mare capacitate, care să macine 20 de tone de boabe 
în 24 de ore.

— Ce v-a determinat să faceţi acest lucru, dle Groza ?
— Am făcut această investiţie datorită faptului că 

în zona noastră oamenii simţeau lipsa unei mori. Şi,
: drept să spun, n-am vrut să mă las mai prejos decît 
moşul şi tatăl meu care au avut, la rîndul lor, moară. 
Moşul a cumpărat o moară în 1912, acţionată de apă ca
re a rezistat pînă a venit ciuma comunistă, iar în 1959 
a fost preluată de C.A.P. Tatăl meu a mai construit o 
moară pe Cema in 1945/47, la Hunedoara, care a fost 
închisă de C.S.H., din cauza debitului scăzut de apă.

— Spuneaţi că după deschiderea investiţiei aţi în- 
tîmpinat o serie de greutăţi.

— Am luat credit de la bancă, care uriBa să fie 
amortizat în cinci ani. Dobînda iniţială a fost de 3—5 
la sută ; apoi dobinzile au crescut la 78 la sută. Tre- 
buie să recunosc că m-am speriat Să se schimbe lu
crurile aşa de la o zi la alta ! M-am hotârît, totuşi, cu 
orice risc, să continui. A fost perioada cea mai grea 
pentru- mine ca întreprinzător. Greutăţi ne-a produs şi 
fabrica furnizoare de utilaj din Topleţ (Herculane — 
Orşova), care nu l-a livrat la timp şi bănuiesc că in
tenţionat. Dovadă că în contract era specificat că sita 
principală costă 247 000 de lei, iar la livrare a trebuit 
să achităm 780000 de lei ? t Moara a fost montată în 
anii 1991—92.

— Să sperăm că veţi scăpa cît mai curînd de greu
tăţi.

— Moara noastră este de mare capacitate. Utilajul- 
este complet nou, după licenţă italiană. Griul este se
lectat, treierat şi decojit, cu linie de aspiraţie. Se. scot 
toate calităţile posibile de făină. Moara, care mai are şi 
pietre pentru măcinatul porumbului, a oferit locuri de 
muncă unor localnici. Cei care vin aici au Încredere în
noi şl în calitatea excepţională a făinii. :

MINKL BODEA

Două crime şi o tentativă (te omor
Deci, 20 de ani de în

chisoare pentru Viorel Bo
ta. Spuneam în prima par
te a articolului că la data 
condamnării, criminalul a- 
vea 19 ani. Vîrsta la care, 
în general, tinerii iau via
ţa în serios. Nu ştim cît de 
serios a privit şi Bota cei 
20 de ani de puşcărie ca- 
re-i stăteau în faţă. Cre
dem că nu prea. Şl iată 
de ce.

DUPĂ z e c e  a n i

După zece ani fără cîte. 
va luni, Viorel Bpta este 
graţiat. Era în 1977 şl fă
cuse cam jumătate din pe
deapsă. După graţiere se 
mută la Leşnic, unde cu
noaşte o femeie. Faptul că 
mai avea un copil nu-1 
mai interesează. După o 
vreme se angajează la I.E. 
Mintia. In libertate avea 
să st însi (i v,<i * va 
luni. Şi acest lucru întru- 
clt va lovi din nou, de da. 
ta aceasta cu cuţitul. •

In acea zi, nimic nu 
j '  sve tea nenorocirea ce 
avea să vină. împreună cu 
fratele concubinei. Bota 
trece prin faţa casei lui 
Gheorghe Frenţ. In acest 
timp, aruncă eu- pietre tn 
clinii omului. La rîndul lui, 
gospodarul 11 admonestea
ză, apoi fiecare Îşi vede 
de tseburi.

La întoarcere, însă, Bo
ta se opreşte la poarta lui 
Frenţ şi, pe, un ton pro
vocator, îl cheamă să „dis. 
cute". Discuţiile se poartă

în poarta casei, iar con
flictul nu părea să ia pro. 
porţii. Aceasta, însă, pînă 
cînd Frenţ vrea să închi
dă poarta. în acel moment 
Bota scoate cuţitul şi lo
veşte. Soţia şi copiii aces
tuia rămîn stupefiaţi. A- 
gresorul mai încearcă şi 
alte lovituri, dar cu mare

CINE MERITA 
CLEMENŢA ?

greutate poarta este închi
să. Totuşi, Frenţ mai pri. 
meşte şi clteva lovituri cu 
pietre. Omul va fi salvat 
in extremis, pe certificatul 
medico-legai fiind scris 
„plagă abdominală pro. 
fundă cu leziunea rinichiu
lui...".

In schimb, bravul nostru 
personaj aruncă cuţitul şi 
pleacă liniştit spre casă, ca 
şi cum nu s-ar întimpîat 
■nimic.' Pm&ttt tentativă' 
de omor, legea tl va trimi
te încă pentru zece ani t- 
napoi la puşcărie. Se pare 
că-i place mult acolo, pen

tru că va sta după gratii 
încă şase ani.

SE STINGE O NOUA 
VIAŢA

După o crimă şi o ten
tativă de omor, după ce a 
fost judecat de două orj şi 
a adunat 30 de ani de con
damnare, Bota va fi, aten
ţie I, „eliberat condiţionat 
pentru comportare bună**. 
Merita oare clemenţă ?

De data aceasta se sta
bileşte la Sîrbi, unde gă
seşte o nouă concubină. Se 
va angaja la moara din I- 
lia. Nu trece multă vre
me şi îi merge vestea de 
individ violent. Oamenii 
se cam fereau din calea lui. 
Acest aspect nu era cu
noscut şi de o echipă de 
sondori ver pentru ceva 
lucrări în zona satului. A-

TIBERIU MEDEANU 
procuror criminalist, 
VALENTIN NEAGU

{Continuare în pag. a 2-a)

Ofer gratuit 
Dacia 1300

puţin rulată, primului cititor al ziarului care 
mă va suna astăzi: la telefon 620103.
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O  DIRECTOR NOU. La Direc
ţia pentru Muncă şi Protecţie So
cială a judeţului Hunedoara a 
fost numit un nou director, tn 

. persoana dlul losif Mariş. ti do
rim succes în muncă. (N-T.)

O  APEL. Asociaţia şomerilor 
JSolidaritatea" Deva — Hunedoa
ra. cu sediul la Consiliul munici
pal Deva, camera nr. 24, face 
un apel către toţi binevoitorii de 
bună credinţă să o sponsorizeze 
pentru licitarea unor spaţii în 
vederea deschiderii de unităţi 
pentru prestări servicii, tn acest

fel creîndu-se locuri de muncă 
pentru cei aflaţi tn şomaj. Aju
toarele se depun în contul des
chis la Bankcoop nr. 402409296427. 
Asociaţia oferi locuri de muncă 
pentru meseriaşi şi muncitori ne
calificaţi. (Tr.B.) ;

O CURSURI DE INSTRUIRE, 
In perioada 2—5 aprilie 1993, la 
Casa' de Cultură Deva se des
făşoară cursuri de educare şi 
instruire a părinţilor cu copii han
dicapaţi, Acţiunea este organizată 
de Asociaţia Handicapaţilor Neu- 
romotori din România, în cola
borare eu Universitatea din G6te- 
borg, şi se deschide vineri, 2 o- 
priite, la ora 10,39, tn sala mi
că a Casei de Cultură Deva. 
(VM.)
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O  ACTIVITATEA DE PE O- 
GQARE SE INTENSIFICĂ, Tn co
muna Orăştioara de Sus — cum ne 
spunea tng. Petru Lueă de ta o- 
colul agricol din localitate —-1 
există 28 tractoare particulare şi 
400 de perechi de animale de 
muncă —. boi şi cai. în aceste Zi
le oamenii muncesc la transpor
tul pe cîmp şi administrarea în
grăşămintelor naturale şi ta e- 
fectuarea arăturilor în vederea tn- 
sămînţărilor de primăvară. (Tr.B.)

O SEZONUL ESTIVAL SE A- 
PROPIE. G riju liişefii unităţilor 
comerciale din Staţiunea balneo
climaterică Geoagiu-Băi „Valenti
no" şi „Gimina" îşi împrospătea
ză personalul cu ospătari, bucă
tari, alţi lucrători cu înaltă cali-
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ficare. Totul pentru a asigura în 
sezonul estival care se apropie 
a cit mol bună Servire tuturor 
celor care vor veni ia renumita 
staţiune Geoagiu-Băi. (Gh.LN.)

O  p e n t r u  c ă l ă t o r i  f a 
c e ţ i  MAI MULT! Autogara din 
Orăştie are de acoperit in fie
care dimineaţă şase trasee. In 
dimineaţa cînd am fost noi erau 
pe trasee doar patru autobuze. 
Pe ruta Orăştie — Sibişel se cir
culase cu înttrzlere, copiii întîr- 
ziaseră la şcoală. Dar după cum 
ne spunea dl Teofll Costai, im
piegatul de serviciu, necazurile 
sînt multe şl mari tn autogara din 
Orăştie. Toate tn detrimentul că
lătorilor, care plătesc conştiincioşi 
abonamente, bilete... (Gh.I.N.)

PROTESTUL 
Colegiului de 
conducere al 

Camerei de Comerţ 
şi Industrie a 

judeţului 
Hunedoara

o  TEHERAN: Iranul şi 
Rusia au semnat o serie do 
documente asupra dezvoltă
rii cooperării dintre ele, CU 
ocazia vizitei în Iran a 
şefului diplomaţiei ruse, 
Andrei Kozîrev, transmite 
agenţia France Presse.

o  MOSCOVA. Sangak 
Safarov, liderul Frontului 
Popular din Tad jikistan 
(pro.comunist), a fost ucis 
intr.o ceartă cu unul din 
comandanţii militari la 
Kurgan — Tiube, din su- 
dul republicii.

o  GENEVA. Ţările mem
bre ale Asociaţiei Europene 
a Libewaiui Schimb (AELS) 
au semnat la Geneva a- 
corduri de Iiber-schimb cu 
Bulgaria şi Ungaria, infor. 
mcază agenţia France Preş. 
se.

o CERNĂUŢI. Zilele 
trecute s-au împlinit 25 de 
ani de la moartea reputatu. 
lui lingvist român Grigore 
Nandriş. Cu acest prilej, la 
Cernăuţi s.au desfăşurat 
manifestări comemorative 
cu participarea unor oaspeţi 
din România şi a rudelor 
apropiate ale cărturarului 
bucovinean — informează 
Moldova Preş.

O VARŞOVIA. Sindro
mul mafiei se manifestă de
ja în ţările Europei de est 
unde există pericolul ca 
mafioţii să se infiltreze în  
cercurile politice, economi, 
ce şi administrative, a a- 
firmat Pierre Lacoste, fost 
şef al serviciilor de- infor. 
maţii franceze Ia conferin. 
ţa internaţională do la 
Varşovia, consacrată com
baterii crimei şi teroris. 
mulul în estul Europei. In 
aceste ţări, a afirmat Un î. 
nalt funcţionar al Interpo
lului, există trei mari re
ţele mafiote — cea a ru . 
şiior, a Ucrainienilor şi a 
cecenilor, ultima fiind cea 
mai brutală, specializate în 
vînzări de arme, droguri şi 
proliferarea prostituţiei.

o LONDRA. O groapă 
comuni cu 1500 de cadavre 
a fost descoperită ia Kur- 
distanui irakian, in in . 
cinta fostului Cartier ge
neral al celui de-al 5-ica 
corp de armată hrafciaa — 
a confirmat, intr.un co. 
municat dat publicităţii la 
Londra, Congresul Naţio- 
nat Irakian (CNI), citat de 
AFP.

Descoperirea acestei gropi 
comune, In apropiere do 
Srbîl, a fost dezvăluită du. 
minică de către BBC, caro 
cita oficialităţi Kurde din 
nordul Irakului, potrivit că. 
fora execuţiile datau din 

perioada răscoalei kurde din 
, martie 1991, împotriva iul 
Saddam Hussein.

•  LONDRA. Preşedintele 
egiptean Hosni Mubarak a 
acuzat Iranul că a oferit 
sprijin integriştilor musul
mani din Egipt pentru or. 
ganizarea recentului val 
de atentate cu bombe din 
ţară şi a atacurilor înar. 
mate împotriva turiştilor 
străini — transmite AFP.

* ************** *.* **** ****** 

FOTBAL

Ieri, in meci restanţă din 
„optimile" „Cupei Romă. 
niei", Stcaua -—Progresul, 
s-a Înregistrat scorul 1—8, 
Deci, In „sferturi" Gloria 
Bistrtţa Va întllni pe Stea
ua.
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Cînd, în urmă cu doi ani, 
întreprinderea Forestieră 
de Exploatare şi Transport 
Deva s-a divizat în trei su
cursale de exploatare, 
transport tehnologic şi pre
lucrare primară a lemnu. 
lui (cu sedii în Deva, Pe
troşani şl Orăştie), unităţii 
din Orăştie i se prevedea o 
existenţă grea. Avînd în 
vedere perimetrul relativ 
redus de acţiune, dificul. 
tăţile globale ale economiei 
româneşti postdecembriste, 
alte motivaţii, unele , su
biective era de aşteptat 
ca şi SETTPPL Orăştie să 
demareze anevoios şi să se 
confrunte cu multiple pro
bleme.

— Nici acum nu putem 
spună că stăm p'e roze, că 
nu mai avem neîmpliniri, 
lucruri de pus la punct — 
ne spune tranşant dl ing. 
Sabin Faur, directorul 
SETTPPL Orăştie. Raza 
noastră de acţiune nu este 
ehiar mică, întinzîndu-se 
de la Grădişte — Orăştie la 
Sibişel — Romoşel, Hărţă- 
gani — Deva şi Almaş — 
Alba, avînd dc exploatat un 
volum ceva măi redus de 
masă lemnoasă (în acest 
ap. —. circa 100 000 mc). Cu 
cei’ aproape 900 de oameni 
lucrăm în două sectoare de 
exploatare, în secţia de

cherestea şi semifabricate, 
în secţia de confecţii me
talice şi utilaj ţeTmologic şi 
în autobaza de transport.

—r Cine mai sînt benefi
ciarii produselor realizate 
de SETTPPL Orăştie şi 
cum se derulează desface
rea lor V

— Fără o ordine anume 
ar f i : fabricile de mobilă, 
unităţile producătoare de

ta tea muncii depuse. Aş 
mai menţiona că producti
vitatea muncii se situează 
la un nivel corespunzător 
dotării tehnice de care 
dispunem şi competenţei 
profesionale a angajaţilor 
noştri, indicator precizat în 
sistemul de salarizare, de 
fapt în contractul colectiv 
de muncă, ca şl producti
vitatea fizică, indicele chel-

LA SETTPPL ORASTIE 
SE STA. . .  DE LEMN

celuloză şi hîrtie, mineri
tul şi altele. Livrarea măr
fii se face pe bază de con
tracte, dar mai ales de co
menzi ferme, cu unii be
neficiari lucrînd prin com
pensarea cu alte produse, 
materiale, piese de schimb, 
avînd- în vedere dificultă
ţile ridicate de blocajul e- 
conomico-financiar. Prin 
conlucrare şi bună înţele
gere, am reuşit, în 1992, 
să obţinem o serie de re
zultate pozitive, să înche
iem anul cu un oarecare

tuielilor şi al beneficiilor, 
stabilite în mod concret 
pentru fiecare sector, com
partiment productiv.

— Mai realizaţi ceva ex
port, dle director ?

— Da, volumul produc
ţiei destinată exportului 
este mai măre, în acest an, 
cu circa 10 la sută faţă 
de 1992. Livrăm unor par
teneri externi mai ales 
cherestea, lăzi, mangal, la 
un preţ deştul de bun. Şi
acum avem pregătit un im- 

profit şi să pţătim salaria- portant lot de produse ca-
ţii după cantitatea şi caii- re va lua curînd calea be

neficiarilor externi din An
glia şi Egipt, chiar dacă 
valuta nu prea ajunge în 
punga noastră. Oricum, şi 
la intern şi la extern, ac
tivitatea pe primul semes
tru din 1993 este pozitivă şi 
ne vom strădui s-o îmbună
tăţim în continuare, să 
cointeresăm cît putem mai 
mult oamenii în activitatea 
lor atît de grea şi de im
portantă de forestieri.

Am discutat cu dl ing. 
Sabin Faur, directorul 
SETTPPL Orăştie, şi alte 
probleme, greutăţi şi nea
junsuri legate de activita
tea colectivului pe care.l 
conduce, însă a apreciat că, 
în mare parte, acestea sînt 
de natură internă, de or
ganizare, conducere şi an. 
gajare în muncă, pe care 
doar colectivul le poate so
luţiona! Altele — generate 
de preţuri, blocaj, inflaţie, 
cerere şi ofertă — cad şi 
in competenţa altor orga.- 
nisme, în care interlocuto
rul are încredere că se vor 
implica mai dinamic în 
acest an şi în continuare; 
pentru a le rezolva în 'f a . ' 
voarea acestor oameni har
nici, a economiei româ
neşti în ansamblu. • ;-

Bine.ar -fi să fie bine.

DUMITRU GIIEONEA

PRIN LUMEA SATELOR

Liniştea aparentă 
a unei aşezări

i

La Orăştioara de Sus e 
linişte. Doar şipotul rîului 
Grădişte, ce traversează sa
tul, şe face auzit asemenea 
unei simfonii atît de cunos
cute de localnici. La înce
put de primăvară, ca' toţi 
sătenii, şi cei de aici. îşi 
primenesc grădinile de lin 
gă casă, fac ârături pe su
prafeţele mai mari de pă- 
mînt şi primele semănături. 
Hărnicia lor e proverbială. 
Păcat însă că „pămţntul nu 
ne prea ajută'*, cum spu
nea un sătean referindu-se 
la calitatea slabă a acestu
ia. Cum cFeşterea anima
lelor şi a păsărilor de curte 
e pjai rentabilă, se ocupă 
măi mult cu aceasta.

O oarecare monotonie 
parcă s-a ■ instalat peste 
aşezare. Impresia nu_i fal
să. Aceeaşi -părere 6 are şi 
dl' Ioan Bogdan, care pre
supune .şi cauză: „Probabil 
stresul, nesiguranţa' zilei 
de m*ine .determină o mo
notonii; oamenii nu se mai 
ocupă de Snveselirea sufle
tului. Era p tradiţie că de 
Sffntul IMe s'au în Dumi-

— spunea domnişoara Eu
genia Trosan, tînăra ce-şi 
petrece timpul în împără
ţia cărţilor, la bibliotecă, 
bucuroasă că statornicii ei 
cititori — între care elevii 
Laura Popescu şi Valentin 
Visăroi — au venit iar să 
împrumute cărţi. în vre
me ce la grădiniţă cei mici, 
supravegheaţi şi îndrumaţi 
cu dragoste de educatoarea 
Letiţia Visăroi, au prfmit 
in mijlocul lor încă doi 
„colegi" din Ludeşti, doi 
frăţiori pe care i-a însoţit 
aici mămica lor. „Mă a- 
duci şimîine şi poimîine" 
•r- îşi întreabă Sebi mama.

...Pauza mare. în sala 
profesorală," animaţie. Nu 
siau mai adus în sat bu
telii pentru schimb din 
octombrie ’92. Dar profe
soară de franceză' ar dori 
totuşi să' intre în posesia 
Unei butelii. Cirie o ajută ? 
Poate primăria. Directorul 
şcolii, prof. Vasile Pantilo- 
iu, are ceva pe suflet şi-şi. 
exprimă „of-ul" cu demni
tate : „De ce nu vin printre 
noi deputaţii şi senatorii ?

Viaţa politică Dl Tudor Mohora
la P etroşan i şi H aţeg
Di Tudor Mohora, vice- log pe o multitudine de

preşedinte al Partidului aspecte ale vieţii economi.
Socialist al Muncii, preşe- co-sociale cu care se con-
dintele grupului parlamen- fruntă ţara în această pe-
tar al acestei formaţii po- rioadă de tranziţie spre
litice în ^Camera Deputaţi- economia de piaţă. . Dintre
lor, a fost timp de două 
zile prezent în judeţul 
nostru.

în cursul zilei de sîmbă- 
tă, la Casa de cultură din 
Petroşani, dl T. Mohora s-a 
întiinit cu membrii şi sim
patizanţii- P.S.M. din mu
nicipiu, iar ..duminică, tot 
la casa . de cultură, cu. ce- 
tâţeni ai oraşului Haţeg. 
Cu prilejul celor două în- 

- tîlniri. între oaspete şi par
ticipanţi s-a purtat, un' dia-

Tomii să se organfee-! j* aud P? că. v?rbef"  - -6 -  în numele naţiunii, dar de
ce nu stau mai întîi de vor-ie' nedei, un fel de întîl- 

nire a fiilor satului. Păcat 
eă şi-au pierdut din am
ploare...". Au stagnat şi 
lucrările de amenajare a 
Cetăţii Grădişte, de betona
te a drumului turistic.

îrt aşteptarea unor zile 
mai bune, viaţa îşi urmea
ză cursul firesc. La brută
ria comunei, Eleonora Ca
zan şi Florin Muntean coc 
zilnic o tonă de pîine. Pen
tru toţi sătenii, inclusiv 
pentru forestierii din zonă.

„Au înflorit şi la Gră
diştea de Munte ghioceii"

bă cu electoratul ? Şi apoi, 
de cînd s.au creat centre
le de execuţie bugetară, 
primăria nu ne mai spriji
nă. Ni se spune că nu sîri- 
tem ă i  lor",

...E linişte în sat. Doar 
pe oglinda lacului se plim
bă, nestingherite, răţuşte. 
le, în căutarea de peşti, în 
vreme ce un cal înhămat 
la plug lasă în urmă braz
de adinei- cu ' sclipiri de 
diamant.

ESTERA ŞINA

MAI RAR AŞA
In centrul oraşului O. 

răştie am intrat din în. 
tîmplarc - • într„o unitate 
comercială. Pe firmă 
scrie „Astar". Mai rar 
ni s-a dat să vedem a. 
şa cava. Ne.am uitat şi 
am notat pe™ raioane : 
aspiratoare; . frigidere, 
aragaze, lăzi frigorifice, 
televizoare, vase emaila, 
te de toate mărimile. A- 
poi obiecte de, uz ca», 
nic şi sanitar, umbrele 
de toate felurile, căru
cioare şi jucării pentru 
copii, ţaclmuri, prosoape, 
jaluzele, tapet etc. etc.

— In gară a sosit un nou 
vagşn încărcat cu mar. 
fă — ne spunea dl Au. 
cel Arsa, patronul u. 
nităţii.

— Preţurile ? dle Au
rel Arsu.

•— Accesibile. Mai 
mici decît la stat.

— Vînzare bună !
Gh. I. NEGREA

acestea spicuim : •  P.S.M. 
este de acord cu desfiinţa
rea-subvenţiilor de la 1 mai 
a.c„ dar numai, cu condi
ţia să se acorde compensa
ţii de sută la sută, altfel 
nu va mai sprijini Guver, 
nul Văcăroiu •  Dintre ce
le -două forţe ce se con
fruntă; la Moscova — con- 

'• sefVâtori şi reformatori — • 
■ P.S.M; nu o sprijină pe 

nici-una, considerind că o 
întoarcere la ; politica na- 

■ ţionalistă nu mai este po
sibilă » . î i i  ultimă vreme 
se înregistrează o afluen
ţă d e , oameni spre P.S.M.,

' îri .special tiin partea inte
lectualilor •  P.S.M. susţine 
colaborarea tuturor forţe
lor ce vor bine României 
pentru a scoate ţara din 
impas şi redresarea ei . •  
Trebuie' evitate confrun
tările dure, pe orice pla- 
nîiri şi realizat un consens 
naţional în problemele cu 
care ne confruntăm. (Tr.B.)

Relaţii profitabile 
cu judeţul Vass

(Urmare din pag. 1)

pozion care a avut ca te
mă oportunităţile de afa
ceri în relaţiile economice 
dintre cele două judeţe în
frăţite, -

Abordînd problematica 
specifică acestui domeniu, 
dl Pusztai ne-a declarat: 
„Cunosc judeţul Hunedoa
ra, deoarece eu i-am mai 
fost oaspete şi cu alte pri
lejuri. Am discutat şi eu 
cu oamenii din delegaţie, 
dintre care 80 la sută, re- 
prezentînd peste 30 la nu
măr, au venit pentru pri
ma oară în judeţul.Hune
doara şi în România. Im
presiile tuturor sînt deose
bit de favorabile. Din in
formaţiile pe care le am, am 
constatat că în delegaţia 
noastră nu există nici o 
persoană care să r,u fi gă
sit un partener de legătu
ră pe probleme economice. 
Este un semn bun şi exis
tă premise să concretizăm 
tot ceea ce s.a convenit. 
Noi punem accent pe re
laţiile economice, dar am 
convenit cu dl preşedinte 
Alic să facem o mai lar
gă deschidere şi pe schim
buri culturale, inclusiv în 
domeniul presei. Sîhţ bu
curos că nu este vorba doar 
de a vinde şi cumpăra a- 
numite mărfuri, ci şi de 
a conlucra, de a facilita ie

şirea spre Vest cu produ
se realizate împreună, de
oarece noi avem deja pă
trundere pe pieţele occiden. 
tale. Cu judeţul Hunedoa
ra avem stabilite legături 
directe ce se află în deru
lare pentru materiale de 
construcţii, marmură, pre
lucrarea produselor agrico. 
Ic ş.a. y  -.: V:'v

Noi vom mijloci ca în 
viitor să facem o Sntîljîire 
comună a camerelor de co
merţ din judeţul nostru cu 
cea din judeţul Hunedoa
ra, precum şi cu camerele 
din Cehia şi Austria cu 
care noi deja colaborăm, 
unde se vor concretiza mai 
multe probleme", 

Viceprimarul Harangozo 
ne-a declarat : „începînd 
din 1990, noi air> stabilit 
relaţii cu municipiul Hu
nedoara. Scopul acestora a 
constat în schimbul de in
formaţii utile şi cu conţinut 
concret. L-am invitat pe 
primarul Hunedoarei să vi
nă la Szombathely să va
dă şi experienţa noastră in  
toate domeniile de interes 
comun. De asemenea, con
sider necesar şi folositor ca: 
relaţiile să fie extinse şi la 
alte niveluri, între institu
ţii, oameni de afaceri şi 
chiar între cetăţeni, scopul 
fiind acela de a conlucra 
în folosul oamenilor, al 
binelui fiecăruia". ■

’C u v î n l u l  l i b e r
vă aşteaptă 

/ l in i i  m l r i 'n r v l e  H-l> 

l.i I r i i  lV.nui <>l. I - .6 9

durii e mai mare decît ( 
la alte blocuri d in : aee- i
laşi cartier. Deci. plată - e } 
invers proporţională cu V 
serviciul ( i

•  „Sînteţi proprietari, } 
dese urcaţi-vă !“ Dna- Le- * 
tiţia Aciu locuieşte în 4 
blocul E .22 A  din Deva • 

în acest
V- •  „ P lă t im  mult 
•î aproape degeaba". Aşa (lîngă piaţă), 
i s-ar putea rezuma plinge- ..bloc, la etajele-III şi IV
J rea făcută telefonic de dl nu au apă rece din luna l 
\  Ioan Coşaru, locatar în ianuarie. Asta în timp.ee / 
' blocul 75 din Micro .15, dintr.o conductă din fa -i

Deva. Despre ce este vor- ţ a blocului apa, „izvsrâş- 
ba ? Din octombrie anul te“ dc două luni, spre bu- 
trecut, de vinerea după- curia pisicilor şi a cîini- , 
umiază şi pină lunca, io, lor. Asociaţia de locatari ţ 
sitarii blocului nu mai au de care ţine blocul a f ă -1 
•Uf»» caldă, mai ales cei dc cut demersurile necesare J 
)a- el»jele superioare. Asta pentru soluţionarea şitu- ) 
*»sănu-i scuteşte de aţiei, dar fără. nici un e - 4 
ijă'eita apei calde,.cate pla- , fect. l^a . sesizările loca- i  
tâ s mai ridicată decît tarilor, de la R.AX3.C.L. V 
la «Ite blocuri, unde chiar Deva,- li • s-a răspuns : ţ 
sîat invitaţi* de către cu- „Sînteţi proprietari, des. i 
nCŢcuţi să-şi facă şi ei o curcaţi-vâ f“ Chiar aşa ? J 

* ba% la sfirşit de săptă- Oamenii sînt dispuşi să 1 
mină; Aceeaşi situaţie pe plătească repararea unor 1 
dos şi în privinţa încălzi, defecţiuni ivite în bloc, i 
rii. Caloriferele sînt abia dar nu pot înlocui con- 1 
dezmorţite dar costul câî- ducta spartă din faţa lui Î l

v î I
în atenţia societăţilor de construcţii şi decoraţiuni interioare, persoane |

particulare :

W iW iW A W .W .V A W

Două crime şi o tentativă de omor (II) i
(Urmare din pag. 1)

•şa se face că, intr-o seară, 
ca de obicei, Bota este din 
nou clientul bufetului.. La
ora închiderii, cumpără o
sticlă de băutură şi o por
neşte spre casă. Pe drum 
Intîlneşte doi sondori, Ma
rin Geampalia şi fratele

său, care se îndreptau spre 
dormitor. Cei doi sînt in
vitaţi de Bota să bea şi 
ei din sticlă. După cîteva 
înghiţituri, din nimic, se 
declanşează inerenta stare 
conflictuală. Cei doi fraţi 
habar nu aveau că Bota 
poartă' la brîu un cuţit de 
dimensiuni apreciabile. O 
lucire în noapte şi acesta

este înfipt în pieptul lui 
Marin.

Sub privirile îngrozite 
ale fratelui, Marin va mu
ri la puţină vreme. Era în 
11 decembrie 1992. Iată 
pentru cine s-a manifestat 
clemenţă! Criminalul va 
fi din nou judecat şi con
damnat. Va fi oare iarăşi 
eliberat ? ^

J.J.P. INTERNATIONAL S.R.L. 
IMPORT - EXPORT - CONSULTING

I
I

în colaborare cu societatea româno-italiană

•  * •

CERIT TIMIŞOARA S.R.L

• * I
Vă invită să vizitaţi la magazinul România — Olanda din Deva » 

bd. Decebal, bl. C, parter, expoziţia permanentă de faianţă şi gresie pro* J 
duse de firme italiene de renume mondial. j

Modelele aflate în stoc se pot cumpăra imediat.
Pentru celelalte sortimente existente în catalog se fac livrări în ter- | 

men de 30 de zile de la lansarea comenzii ferme.
Toate produsele sînt de calitatea I şi se livrează la preţ de importa- | 

j tor, fără adaos comercial. i
J Relaţii Ia telefon 626043 şi Fax 626170. I

1
l
I
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Marieta Iltu la Prefectura judeţului Hunedoara. Foto PAVEL LAZA

■  DAI U  A DCC D r p  A T  magistral de profesorul Ştefan Be_ !  )
|  I MLIVl A I i L D  O U I) A I regszaszi, -performera din acest an |  J

I 
I

Marieta Ucu primita cu flori 
şi multă bucurie la Hunedoara

Bucuria revederii cu Ma
rieta Ilcu, la ■ întoarcerea 
din Canada, unde a obţi
nut titlul de campioană 
mondială la sărituri în lun
gime (sală), a fost mare din 
partea tuturor iubitorilor 
sportului.

După primirea la sosirea 
pe aeroportul Otopeni de 
către un numeros public şi 
de preşedintele clubului hu. 
nedorean, au urmat întîlni- 
rile de la Clubul Metalul, 
de la „Siderurgica" S.A.
Hunedoara şi Prefectura ju
deţului Hunedoara. Aici, dl 
Georgel Răican, prefectul 
judeţului, a felicitat cu mul
tă căldură pe Marieta U cu  
pentru succesul deosebit în
registrat la Toronto, pre
cum şi pe antrenorul său, 
prof. Ştefan Beregşzaszi, 
pe preşedintele clubului 
Metalul, dl Ion Ionichente.
A urmat primirea la Con- * 
siliul Municipal Hunedoa
ra de către dl primar Re. 

mus Mariş şi colaboratori ai 
săi, care s-au întreţinut în
delung cu Marieta Ucu şi 
antrenorul său. întţlnirile 
cu oficialităţile, cu nume
roşi oameni în cele mai 
diferite locuri, au fost tot 
atîtea prilejuri de manifes. - 
tare a bucuriei, a aprecie
rii pentru titlul obţinut de 
Marieta. întrebată ce o 
mulţumeşte măi mult du
pă succesul său la Cam
pionatele Mondiale de la.
Toronto, marea sportivă din 
Hunedoara a răspuns: „Bu
curia Oamenilor pentru per
formanţa mea, pentru creş
tere-, prestigiului atletis
mului românesc. I.a aero
port, pe drum- pină acasă, 
aici, între concetăţenii mei, , 
ana simţit cu cită dragoste 
şi bucurie mă opresc, îmi 
vorbesc cei mai diferiţi oa
meni !“  ̂ ; y.Ş

Deşi după revenirea la 
Hunedoara era planificată o 
pauză pentru Marieta, zil
nic, împreună cu antreno. 
rut, s-au întîlnit la aritre- 
nament. Chiar de azi, pre
gătirea campioaner mon
diale continuă în mod oen. 
tralizat, la Felix; cu lotul 
naţional, pentru C.M. ce 
vor. avea loc în acest -an 
la Stuttgart. Mult succes !

SABIN CERBU
V i* W A % % W /.V W A W A ’.V V » W .,A W V W »S , .V .\S S V .S ,A v .-.V V V .V W iV A S % % % V > W iV lA W A V W .% V .W .V iV

j L ucruri nefireşti j
iDna Sofia Preda de 

la. Oficiul poştă! din 
Topliţa deserveşte sa
tele Dăbîca şi Hăşdău, 
cele mai importante a- 
Ie comunei, avînd cir
ca 279 de familii. Sa
tul Topliţa are 97 de 
gospodării. In această 
situaţie este de neîn
ţeles de ce aici sint 
doi factori poştali — 
dncle Viorica Bud a şi 
Elvira Topliceanu, ca
re nu prea au ce fa
ce, se calcă pe picioa
re una pe alta. Do alt
fel, diriginte al oficiu
lui este dna Toma,

dar dînsa stă mai mult 
acasă şi locul i.l ţine 
soţul dumneaei, fost 
d iriginte, în prezent în
să pensionar. Pe lingă 
toate acestea — aşa 
susţine primăria — în 
poştă se consumă bău
turi alcoolice.. Nu ne 
amestecăm în treburile 
poştei — şi subHnfem 
că la Topliţa sint mulţi 
prieteni ai „Cuvîntului 
liber" — dar lucrurile 
ce se întîmplă la Q- 
ficiul poştal din Topii, 
ţa sint cel puţin nefi
reşti. (Tr.B.)

i

, De curînd, la Campionatele Mon
diale de atletism de sală, la Toron. 
to, România s-a clasat pe locul 2 
in ierarhia mondială la medalii şi 
pe locul 3 în clasamentul pe puncte, 
înaintea unor ţări renumite în u. 

; tletismul mondial, cum sint Germa
nia, China, Italia, Franţa, Marca 
Britanic şi altele. Este o mare mîn. 
dric pentru noi, hunedorCnii, că cea 
mai preţioasă medalie (de aur) şi 
titlul. de campioană mondială l.a 
obţinut renumita sportivă hunedo. 
reană Marieta Ilcu, ceea ce a făcut 
ca ţara noastră să fie în frunte, lin
gă „coloşii" atletismului mondial — 

.Rusia şi S.U.A. ţ-
Marieta, făcută parcă anume pen. 

tru a f» o mare sportivă (1,73 m şi 
94 kg), este un model de dăruire 
la nenumăratele ore de pregătire, 
indiferent de anotimp şi locul de 
antrenament. Condusă şi îndrumată

magistral de profesorul Ştefan Be. 
regszaszi,-“performera din acest aii 
are lăsate în urmă mii şi mii de 
ore de antrenament, ce au însumat 
şi o seamă de rezultate deosebite 
obţinute în decursul anilor pentru 
atletismul românesc.

Să reamintim cîtcva dintre per. 
formanţele marii atlete din Hune
doara. Din 1979 a început confir
marea valorii şi a speranţelor puse 
în viitoarea campioană mondială, 
cînd a realizat 6,09 m la săritura în 
lungime, intrînd în rîndurile celor 
mai bune atlete din ţară. Apoi, in 
1988 a sărit 6,98 m şi, ce era de aş
teptat s-a produs din auul 1989, cînd. 
a obţinut locul 2 la C.M. (sală). Tot 
locul 2 îl ocupă la C.E. în 1990. In 
1991 obţine locul VI la C.M. şi un 
loc III în acelaşi an la C.M. (sală). 
Recent reuşeşte locul 1 la C.M. (sa
lă), la Toronto, în Canada. Se va 
opri oare Marieta Hcu ? Nu ! Dar 
amănunte îiitr.un viitor număr al 
ziarului „Cuvîntul liber".

Harn*c şi p r ic e p u t  in s tru c to r  s p o r t iv

La Haţeg există de 
citva timp un cerc 
sportiv judo care apar
ţine de C.S.S. Deva. 
Inimosul instructor al 
cercului, dl Alexandru 
Frenţonr — foarte bi
ne pregătit profesional 
şi bun pedagog; a reu
şit ca în urma antre
namentelor intense cu

tinerii judokani, să cu
leagă primele roade, e- 
levii săi pbţinînd re- , 
zultate notabile cu pri-' 
lejul desfăşurării eta
pei judeţene a campio
natului republican de 
juniori. '■ ■

Doi dintre elevii săi- 
au reuşit frumoasa per
formanţă de a se cla

sa pe locul I. Aceştia 
sîrit: Alin Andrionl (la 
categoria 60 kg) şi 
Dani Fălăitar (la ca
tegoria 86 kg). ,

A-fost prima parti
cipare -la un campio
nat a elevilor acestui 
harnic şi priceput in
structor' care lc.a in
suflat multă încrede
re tinerilor sportivi.

NICIJ SBCCHEA
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C ONCURSUL DÎN 
Ti 4 APRILIE

1. BRESCIA (16) 25 6.7 11 21—33 19 (-
— ANCONA (17) 25 5 5 15 31—50 15 (-
Gazdelor victoria le este indispensabilă. 
Pronostic: 1 . ! .

-5)
-tl)

7. SAilPDORIA. (0) , 
INTER 42)

3. CAGLIARI (10) . 25 10 6 9
— GENOA (15) 25 5 11 9
Gagliari porneşte ca favorită. 
Pronostic : 1

26—26
30—43

36 (v2) 
21 (-3 ) 23—19. 30 ( r 4) 

27—24 25 (—1)
insă este, totuşi,

10

11

3. FOGG1A (14) 25- 7 8 10 26—50 22 (—4)
— ATALANTA (8) 25 10 7 8 30—32 27 (+1)
Foggia va forţa victoria, dar Atalanta se gîndeş-

te, totuşi, la Eurocupe.
■ Pronostic : 1, X

4. MODENA (13) 27 8 8 11 24—31 24 (—2)
— LECCE (3) 27 12 11 4 32—26 35 (+7)
Meciul poate fi la discreţia oaspeţilor, care sînt

deja cu gîndul la marile stadioane.
Pronostic : X, 2

5. MONZA (16) 27 4 14 9 16—24 22 (—4)
— COSENZA (5) 27 10 13 4 27—15 33 (+7)
Cosenza are nevoie-de-cel puţin un punct, atît de

necesar în lupta pentru promovare.
Pronostic : X

6. ROMA (9) 25 8 10 7 30—24 26 (+2)
— FIORENTINA (12) 25 7 8 10 38—41 22 (—2)
Dacă va ceda ambele puncte. Florentina va da

din nou emoţii suporterilor săi. . " nul.
Pronostic : X, 2

25 10 8 7 39—34 28 (-j-2)
25 12 9 4 42—29 33 (+9)

Derby echilibrat în care meciul nul este scontat. 
Pronostic : X . I ,:<■ ,■

8. TORINO A(4)* -c ‘25. 812 5 -28<^20 28 (+2).
—.LAZIO (3) 25 10 9 6 51—37. 29 (-f3>;
Se întţlnesc echipa cu al doilea atac productiv

din campionat (Lazio) şi echipa cu cea mai bună a- 
părare (Torino), deci, meciul se poate termina cu ori
ce scor.

Pronostic t 1, X, 2
9. VERGINA (9) : 27 10 10 7

— CESENA (12) 27 8 9 10 
întîlnirca se anunţă echilibrată.

lipsită de miză.
Pronostic : X
ASCOLI (4) 27 '13 7 7 39—25 33 ( i-5)
— CREMONESE (2) 27 ; 13 9 5 45—26 35 (+9)
Partidă cu mare miză şi cir rezultat imprevizibil. 
Pronostic : 1, X, 2
BARI (10) 27 11 6 10 30—32,
— VENEZIA (8) 27 11 8 8 33—25 
Meciul nu prezintă importanţă pentru

din combatante.
Pronostic: X . ~ v

12. BOLOGNA (17) 27 7 8 12 21—35
— PISA (11) 27 9 9 S 15—17
Bologna are nevoie de ambele puncte, însă' ei în

tilnesc un adversar extrem de capricios.
Pronostic : I, X

13. LUCCHESE (18) 27 4 13 10 22—27 21
— REGGIANA (1) 27 15 11 1 31— 8 41

28
30
nici

22
27

(r‘2)
(+2)
Una

( - 6)
(+ 1)

(— î)
(+13)

Probabil că liderul se va mulţumi şi cu un meci

Pronostic : X

1

k
\
\
\
v
\

\

i

i
v

\V \
\
V 
\

4

MOTEL LOWE 
SlNTUHALM — DEVA 

Deschis NON STOP

•  OFERĂ zilnic preparate culinare proas- 
■ pete.

Servicii de înaltă clasă, ambianţă, eleganţă. 
Rezervări de locuri la te l : 621113

R.A. „ACTIVITATEA" ORÂŞTIE 
cu sediul în Orăştie, str. Victoriei, nr. 19 
Organizează licitaţia unor spaţii comerciale 

din oraşul Orăştie pentru data de 15.04.1993;
1. Spaţiul — IMOBIL str. Balceseă nr. 10

v; —-• magazin alimentar profil „Comtim".
2. Spaţiul — IMOBIL str. Bariţiu nr. 14

—- profil prestări servicii (rep. încălţă
minte)

3. Spaţiul — IMOBIL str. Bălcescu nr. 3
—profil turism

4. Spaţiul — IMOBIL, str. l.B. Deleanu nr. 8 
— profil prestări servicii

S.C. INFOMÎN S.A. DEVA 
(Fostul Centru de informatică minieră al 

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

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

digitali
•  Copiatoare v,
•  Faxuri
. ^  Imprimante Panasonic cu 9 sau 24 ace, 

format A 4 său A 3 '
•  Consumabile : ribboane, cHskette etc.
•  Semente bard de reţea
•  Alte produse.electronico
Relaţii se pot obţine la sediul firmei, Deva, 

str. 22 Decembrie nr. 37/A, telefon 095-613910, 
fax 095-614718. ;;

(148)

SOCIETATEA COMERCIALA „PECO“ , l;
ARGEŞ S.A.  ̂ v 5

Vă oferă următoarele tipuri de baterii auto 
fabricate în Canada : •? .

12 v, 65 A, L — 27 om, 1—18 cm, h — 22 
cm

12 v, 65 A, L — 26 cm, 1 — 17 cm, h 
cm

12 v, 100 A, L — 34 cm, I — 17 cm, h  — 
17,5 cm

Bateriile sînt garantate pînă la 3 ani şi au 
inclus Iii preţ un adaos comercial de pînă la 
10 )a sută, funcţie de cantitatea cumpărată.

Relaţii suplimentare la tel. 097/624066, in
terior 210, orele 7,30—15,30. (191)

nr.

COOPERATIVA „HAŢEGANA“
Cu sediul în oraşul Haţeg, str. Progresului,

4 0 . ‘ ■ ■;
Organizează în data de 5 aprilie 1993, orele 

12, licitaţie publică în scopul închirierii spaţiu
lui din strada T. Vladimirescu. bloc SI, parter, 
în suprafaţă de 91 mp.

De asemenea, organizează licitaţie publică 
în fiecare zi de luni, orele 12, pentru vînzarea 
de maşini de cusut, tricotat şi mobilier.

Informaţii la telefon 770702 Haţeg.

t
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a n iv e r s a r i

•  CANTORUL Simion 
Zăvoian din Teliuc aniver
sează azi împlinirea a 82 
de ani de viaţă şi peste 60 
de ani de cantorat în stra
na Bisericii Ortodoxe — 
din partea noastră caldă 
recunoştinţă urări de să
nătate şi bunul Dumnezeu 
să-l răsplătească cu viaţă 
veşnică. Preotul Ioan Coţa.

(4442)

v în z Ar i-
CUMPĂRĂRI

•  VÎND un armăsar de
2 ani. Relaţii Simeria. tel. 
660643. (4458)

•  VÎND două fotolii ex
tensibile. Relaţii Deva. Al. 
Plopilor, bl. 4, sc. 2, aP- 
14. (4459)

o RAME ochelari Opti- 
nova, modele unice, ba
terii auto Canada, aparate 
telefonice Canada, găsiţi la 
Magazinul General 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. Tel. 616620.

(4465)
•  VÎND piese schimb'

R 16. Tel. 095/770247, Ha
ţeg- (4477)

•  CUMPĂR apartament
2—3 camere zonă centrală. 
Deva, tel. 627479, orele 20 
—22. (4415)

•  VÎND Audi 80, stare
bună, înscris în circulaţie 
+  un motor complet de 
rezervă. Tel. 621463, orele 
17—22. - (4455)

m VÎND casă mare, bu. 
cătârii separate, grajd nou, 
garaj şi alte anexe gospo
dăreşti +  apă curentă, Al- 
maşu Sec nr. 93, drum as
faltat, la 6 km Deva. Plata 
în valută sau echivalent în 
lei. (4390)

« SC EUROMARKET 
BRÎNDUŞ SNC Orăş- 
tle, str. G. Bariţîu nr. 
L vinde congelatoare şi 
frigidere Arctic, ara. 
gaze, maşini de spălat 
şi alte produse electro- 
easnice. Informaţii tel. 
$17361, între orele 8— 
19. (4432)

i
' i . , I
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0  VÎND garsonieră O. 
răştie, Prlcazului, bl. 33, 
ap. 39. (4427)

•  VIND loc de casă, gră
dină pomi fructiferi 500 
mp, str. Călugăreni 37, De
va. Tel. 613844, 611914, o- 
nele 17—20. (4473/74)

•  VÎND Chioşc (lingă 
Şahi Sporturilor) şi moto
cicletă Jupiter 4, piese 
schimb. Tel. 627093. (4475) 
; •  VÎND uşi brad, preţ 
35 000 lei. Tel. 626096.

(4476)
•  VÎND casă, anexe, gră

dină, pămînt, Boşorod cen
tru. Informaţii Vîlcelele 
Bune, nr. 22. (4479)

•  VÎND apartament 2
camere în Simeria. Relaţii 
tel. 618910. (4481)

•  VÎND apartament 2
camere, etaj I, gaze, tele
fon, str. Tudor Vladimires- 
cu. bl. 17 B, Haţeg (zona 
spital) Informaţii telefon 
622348 (4484)

•  VÎND radiocasetofon

dublu Santana, sigilat, preţ 
45 000 lei şi betonieră 36 
220 V, negociabil. Telefon 
615091. după ora 18. (4482)

•  VÎND cutie viteze mul. 
ticar, Cristur, 671656. (4486)

•  VÎND Dacia 1300. fa. 
bricaţie 1982. stare perfectă. 
Informaţii tel. 671656. (4486)

•  VÎND aragaz trei o-
chiuri cu butelie. Tel. 
615925. zilnic. (4488)

•  VÎND apartament 2
camere, str. Dacilor, nr. 3, 
bl. 9, sc. I, et. 4, ap. 15, 
Brad. (4489)

•  VÎND fin, sămînţă sorg 
şi chioşc metalic, preţ con. 
venabil. Tel. 613265, 616027.

(4494)
•  VÎND două aripi, ca

pote faţă, spate, pentru 
Mercedes 123 Cobra şi alte 
piese. Informaţii tel. 642069, 
seara, după ora 20. (4498)

•  VÎND Moskvici 412, 
stare perfectă, Gothatea 124, 
tel. 109. Gurasada. (4510)

•  VÎND apartament 3
camere, parter. Informaţii 
Deva. tel. 623593. (4505)

o VÎND instalaţie recep
ţie satelit, completă. Deva, 
tel. 624810. (4503)

•  VÎND Dacia 1300, an 
fabricaţie 1981. Tel. 724274.

(4511)
•  VÎND garsonieră (mo

bilată), confort I, Brad, Al. 
Privighetorilor, bl. 21, sc. 
2 ,ap. 38 şi butelie aragaz.

(4418)
•  VÎND videoplayer Ai

wa nou. cu telecomandă. 
Tel. 624001. . . (4514)

•  VÎND casă Deva, str.
16 Februarie, nr. 11 (lin
gă Baia Sărată), orele 10— 
20. (4515)

•  VlND garaj din prefa
bricate, tip Bîrcea, nemon
tat. Deva tel 617659. (4516)

© VÎND apartament 2 
camere. Informaţii telefon 
622968. Deva. (4517)

•  VÎND instalaţie recep
ţie satelit. Tei. 625107.

(4519)
•  VÎND casă tip vilă, cu

grădină, în Veţel. Informa
ţii vineri, sîmbătă şi du
minică. Familia Belei, nr. 
165. (4538)

•  VÎND urgent aparta.
ment 4 camere, suprafaţa 
de 101 mp. et. 1. Telefon 
625100. (4528)

•  VÎND Renault 14 GTL,
avariat spate dreapta. Tel. 
628432. (4541)

•  VIND video Funai, preţ
130 000, cumpăr DM, fo. 
rinţi. Tel. 718030. (4542)

© VÎND Volkswagen Pas- 
sat Sport, model 1984, îti. 
matriculat şi garsonieră 
confort I. Tel. 616428. (4537)

•  V,ÎND autocamion IFA 
W 50, 6 tone, fabricaţie 
1987, Dacia 1310. fabrica
ţie 1984, neînmatriculată, 
Mazda 323 GLX, fabricaţie 
1985, neînmatriculată. Tel. 
624401, după ora 18.

(4534/4536)
•  VÎND agregat cameră

frigorifică. Deva, telefon 
622674. (4530)

•  VÎND Dacia 500, fabri
caţie 1992, 5000 km. Tel. 
611443. , . (4545)

•  VÎND maşină pentru
raşchetat. Informaţii la tei. 
622736. ' (4549)

•  VÎND orgă Cruma, stau 
ţie amplificare 200 W EL 
ka, profesionale, aparate 
foto şi mărit, preţuri con
venabile. Tel. 712234. (3618)

•  VlND Volvo 244 Die
sel, motor complet Volvo, 

motor multicar, remorcă ati- 
to, blană nutrie 48—50. Te
lefon 660947, după ora 18.

(3638)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  SCHIMB: apartament 
4 camere central cu două 
apartamente central. Infor

maţii Deva, te l 611489, în
tre orele 18—20. (4506)

•  SCHIMB apartamcnt 
două camere cu garsonieră, 
plus diferenţe. Deva tel. 
619108, str. M.. Eminescu, 
bl. 33, aP- 29, orele 8—21.

(4504)

OFERTE 
DE SERVICII

•  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, In zi
lele de 7, 14, 21, 28 aprilie. 
Relaţii şi Înscrieri Deva, 
618882, orele 16—21. (4471)

•  ŞCOALA DE ŞOFERI
„TEZEU PREST“ face în- 
scrieri pentru luna aprilie. 
Preţul 21CO0 -f- benzina
pentru practică. Relaţii la 
telefoanele 624492, 612355.

(4470)

•  SC CROLUX SRL an. 
gajează urgent doi vînzători 
magazin generai pentru fi
liala din Haţeg. Informaţii 
între orele 12—18, la se
diul filialei din Haţeg, str. 
M. Eminescu, nr. 76. (4509)

•  SC GEORGIANA 
EXIM SRL DEVA an- 

, gajează vînzători ca
lificaţi pentru sector 
alimentar. Informaţii 
la tel. 611443. (4545)

COMEMORĂRI

•  ASTÂZI, 1 aprilie, 
se împlinesc 20 de a»i 
de la decesul profeso. 
rulul universitar

dr. LIVIU STAN. 
originar din satul So- 
cet, judeţul Hunedoara. 
Copiii Lăcrămioara şi 
Corneliu Stan.

•  A trecut un an de 
cînd moartea nemi
loasă a răpit-o dintre 
noi pe cea mai bună 

soţie, mamă, soră, cum
nată,
KLISABETA ClURCA
Te plîngem mereu. Flo
rin, soţ, şi eopiii Cari- 
na, Florena şi Flori
nei. __________(4499)

DECESE

P R O T E S T
w m mmm m <

•  DOINA şi Tudor 
lonescu, fiică şi gine
re, Eliza şi Gicu, soră 
şi cumnat, anunţă cu 
nemărginită durere în

cetarea fulgerătoare din 
viaţă a celei care a 
fost

MARIA CORCIU
mult iubită, mamă, 
soacră, soră şi cumna
tă. Corpul neînsufleţit 
se a flă depus la casa 
mortuară din str. E. 
minescu, Deva. înmor. 
mîntarea va avea loc 
vineri, 2 aprilie 1993, 
ora 13, la cimitirul din 
str. Eminescu. Dumne
zeu s-o odihnească în 
pace 1_____ (4539)

PIERDERI

•  PIERDUT carnet nr.
21139272. eliberat de Coope
rativa de Credit Decebal, 
şi legitimaţie serviciu elibe
rată de Inspectoratul Şco
lar Judeţean Hunedoara, pe 
numele Motântău-Sârbu 
Dan, Se declară nule.

(4518)

•  PIERDUT autorizaţie 
3164/90, pe numele Âdam 
Marius. Se declară nulă.

(4475)

CONVOCARE

•  BISERICA CREŞTI
NA BAPTISTA din oraşul 
Simeria, str. Andrei Mure. 
şanu, nr. 15, vă invită la 
seri de evanghelizare în 
perioada 1—4 aprilie 1993, 
între orele 18—20. Vă aş
teptăm ! (453i)
*—*-—*— *—*~*̂ *, -̂*. -̂*. *̂.«*— —★—★  
x r
j  SOCIETATEA COMERCIALA ULPIA S.A. DEVA ţ
I cu sediul în Deva. str. 22 Decembrie, nr. 37, 4
î  Organizează in data de 16 aprilie 1993, era 10, la se -i 
*. diuî societăţii LICITAŢIE DIRECTA, în condiţiile HG(
* 1228/1990, HG 140/1991. modificata prin HG 279H992 [
* pentru atribuirea in locaţie de gestiune a următoare- ţ
|  lor raioane : ţ
j  > ; — Raion lenjerie « *

— Raion tricotaje 1
-. Documentaţia pentru licitaţie sc află la sediul S.C.Î 
|  U1.PIA S A. Deva — Oficiul Juridic, 
j  Cu cel puţin 3 zile înainte de data ţinerii licita- j 
|ţ ic i ,  pînă la data de 12 aprilie 1993, ora 15, se va de-» 
? pune la sediul societăţii garanţia de participare ce re- * 
I prezintă 10 % din valoarea obiectului licitat Odată cu ̂  
, Chitanţa ofertanţii Vor depune şi actele doveditoare | 
privind bonitatea sau garanţia maferială de care d'spunţ

* Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul socie-J
* taţii, telefon 095/613575.

•  MEDICII Spitalului 
Haţeg regretă dispariţia

Dr. ALICU VICTOR, 
medic primar chirurg, un 
devotat coleg şi sînt ală
turi de familia îndoliată în 
aceste clipe grele.

Sincere condoleanţe fa
miliei îndoliate. (3637)

•  COLECTIVUL secţiei 
de Chirurgie ă Spitalului 
Haţeg anunţă cu adîncă du
rere încetarea din viaţă a 
celui care a fost

Dr. ALICU VICTOR, 
medic primar chirurg, om 
de o aleasă nobleţe sufle
tească.

Sîntem alături de fami
lia îndoliată. (3636)

•  DIN partea cadrelor 
medii din Policlinică un 
pios omagiu celui care a 
fost

Dr. ALICU VICTOR,
medic primar chirurg.

Condoleanţe familiei în -. 
doiiate. * (3635)

l
FILIALA GRUP ŞANTIERE DEVA 

(fostă A.C.M.R.U.E.J 
Organizează licitaţie publică in data de 15 j 

aprilie 1993, ora 10, pentru vînzarea mijloacelor ] 
fixe disponibile.

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

Informaţii suplimentare la telefon 618750,

Li Urma situaţiei creâte 
prin emiterea Ordinului 
nr. 24/1993 al prefectului 
judeţului Hunedoara şi 
publicarea tabelului no
minal cu conducătorii so. 
cietăţilor comerciale cu 
capital de stat şi funcţio. 
narii publici care sint pa
troni sau acţionari la so. 
cietăţi private şi care in. 
tră sub incidenţa Ordinu
lui nr. 24/1993 al prefec
tului judeţului Hunedoa
ra, colegiul de conducere 
al Camerei de Comerţ şi 
Industrie Hunedoara, da
torită numeroaselor sesi
zări, învinuiri şi reproşuri 
din partea membrilor co- 
tizânţi, se simte obligat 
să aducă la cunoştinţa o- 
piniei publice punctul său 
de vedere în legătură cu 
această problemă.

1. Apreciem favorabil 
toate măsurile întreprin
se de organele în drept, 
pentru eradicarea corup
ţiei, a speculei şl concu
renţei neloiale din viaţa 
economică şi considerăm 
că este necesară aplicarea 
severă a legilor numai în 
litera şi spiritul lor.

2. Legat de aceasta, în. 
să, considerăm că Ordi. 
nul nr. 24/22. 03. 1993 al 
prefectului judeţului Hu
nedoara are unele omi
siuni în sensul că preia 
în mod trunchiat textul 
Legii nr. 31/1990, comple
tată cu Legea nr. 78/1992, 
extinzînd interdicţia par
ticipării ca asociaţi în so. 
cietăţi comerciale cu ca
pital privat şi la aIte 
persoane şi situaţii decît 
cele prevăzute de lege.

Astfel, conform preve
derilor art. 105 din Le. 
gea nr. 31/1990, „directorii 
executivi nu vor putea fi 
membri în consilitil de 
administraţie al societă
ţii".

Prin art. 212 din Legea 
nr. 31/1990, aşa cum a 
fost modificat şi comple. 
lat prin Legea nr. 78/1993, 
„membrii consiliului de 
administraţie al societăţi
lor în care statul este li
nie acţionar, se numesc şi 
se înlocuiesc în condiţii
le prezentei legi, cu acor
dul ministerului de resort, 
sau după caz, al consiliu, 
lui local şi judeţean. Ad. 
minlstratorii, precum şi 
rudele şi afinii lor pină 
ta gradul al doilea inclu
siv, nu pot fi în acelaşi 
timp patroni sau asociaţi 
la societăţi comerciale cu

capital privat „cu acelaşi : 
profil, sau cu care sînt în i 
relaţii comerciale directe". 1

Ordinul nr. 24/1993, elL | 
mină din textul legii pre. i 
cizarea : „cu acelaşi pro
fil sau cu care sînt în re_ j 
laţii comerciale directe", | 
iar in tabelul nominal pu
blicat în ziar apar şi ] 
persoane care nu sînt 
membri în consiliile de j 
administraţie.

Neconcordanţeie de mai j 
sus au fost constatate şl I 
cu ocazia întîinirii dintre j 
deputaţi şl senatori ai ju- I 
deţului Hunedoara, cu 1 
agenţi economici. Ia ca. | 

re au participat domnii se- . 
natori Munteanu, Diniş I 
şi domnul deputat Şteo- | 
lea, întîlnire care a avut | 
loc in data de 12. 03. 1993. ‘

3. Solicităm punerea de j
acord a Ordinului nr. 24/ I 
1993 cu legislaţia în v i. j 
goare şl aplicarea lui | 
strictă în litera şi spiri. . 
tul legilor. |

4. Precizăm că lista ,
persoanelor enumerate în i 
tabelul nominal publicat < 
nu a fost întocmită de ] 
Registrul Comerţului sau I 
de Camera de Comerţ ; 
Hunedoara şi acestea nu- i 
şi asumă nici o răspunde. I 
re privind corectitudinea j 
datelor publicate. i

5. Protestăm impotri. >
va includerii eronate în | 
tabehil nominal a unor . 
persoane care nu au în- I 
călcat legile ţării, aceste ; 
persoane suferind daune i 
morale, ştirbindu-li.se au- I 
toritatea in faţa angaja- j 
ţilor, ceea ce contribuie I 
la perturbarea activităţii • 

economice a societăţilor în | 
cauză, dintre care unele . 
cu rezultate bune in pre. I 
zent. ]

6. Sîntem pentru /aPli- j
carea strictă a leg^lbr im- I 
potriva persoanelor care j 
se fac vinovate de ne. | 
respectarea acestora, dar • 
în acelaşi timp, cerem ca I 
Prefectura să facă publică , 
lista cu persoanele al că. | 
ror nume a fost inclus in J 
mod nejustificat in tăbe- i 
Iul nominal publicat in I 
ziarul „Cuvîntul liber" J 
din 25. 03. 1993. |

COLEGIUL DE • 
CONDUCERE AL | 

CAMEREI DE COMERŢ •
ŞI INDUSTRIE A I 

j u d e ţ u l u i  !
HUNEDOARA j

(211) i

Int. 23. (210)i

SOCIETATEA COMERCIALA „FAVIOR“ S.A. î 
ORAŞTIE

Organizează prin concurs, ocuparea urmă
toarelor posturi:

•  l  revizor contabil;

•  1 revizor de gestiune.

Condiţii de înscriere pentru revizor contabil:

•  studii superioare economice şi o vechime 
minimă de 3 ani.

Pentru revizor de gestiune :
•  studii superioare economice sau studii 

medii economice, cu o vechime minimă de 8 ani 
în funcţii economice.

Informaţii suplimentare la sediul Soc. Corn. 
„FAVIOR" S.A. Orăştie, str. Gh. Lazăr, nr. 2, 
biroul personal, telefoane : 641560, int. 368. (205)
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