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MOSCOVA. .  GmB* 
i chimic de H Tomsk, 

Unde marţi s-a produs o 
putsruteA deflagraţie ce-a 
Mi wnM degajarea unui 
«or m UastUr, produc» 
arme nucleare, a anunţa* 
agenţia Siberian Press, ci
tind afirmaţiile ţelului a- 
părăeH civile din Kamere- 
ve, na era# situat la sud 
de Vwnsk. Vasili Roma-

întreprinderea, amplasa
tă la localitatea Tomsk. 
le it M »  secret pi compSe- 
xutai militar sovietic, ta- 
ferici plutoniu pentru ar
mele nucleare fl tratează 

. dCfmwWe de Uraniu fi plu
toniu utiliza te la reactoa
re. ftoma nov a precizat e i 
norul radioactiv se depla- 
Za miercuri ia direcţia 
nord -est, întreg persona
lul apărării civile din Ka- 
merovo fMnd pus In stare 
do atoriâ. Diferitele puncte 
de măsurare a  radloactlvl- 

MarBnste.

Taiga. «U au indicat creş
teri ale radiaţiilor, a afir
mat Roma nov, relatează 
France Presse.

f l  BUDAPESTA. — Co
misia pentru politică ex
ternă a Adunării de Stat 
a Ungariei a remis otga- 
nismului similar din Par
lamentul României o Scri
soare, in care este expri
mată „nedumerirea fi re
gretul- pentru faptul c |  
in judeţele Harghita «i 
Covăsim, din România, re
giuni cu populaţie majo
ritară de origine maghiară, 
au fost numiţi prefecţi 
români, informează agen
ţia MTl. Parlamentarii un
guri. se spune în scrisoa
re, nu contestă faptul că 
desemnarea respectivilor 
prefecţi s-a făcut in depli
nă concordanţă cu preve
derile Constituţiei române 
in vigoare. Dar, în opinia 
noastră măsurile ce igno
ră proporţiile etnice au o 
influenţă nefavorabilă asu
pra relaţiilor dintre majo
ritate şi minoritate, se a- 
rată in scrisoare.

|  MOSCOVA. — In 
noaptea de marţi spre 
miercuri, de pe cosmodro
mul „Pleseţk" a  fost lan
sat, cu ajutorul rachetei- 
purtătoare „Soiuz", apara
tul mumie „Kosmos-224i“, 
destinat Ministerului Apă
rării al Federaţiei Ruse, 
Informează agenţia Itar- 
TASS.

Afip din ziare că o cu- 
sutoreasă de vreo 31 de 
ani. după ce *-* reciclat 
o vreme la Academia d® 
înalt Matrapazlâc din ts- 
tanbul, s-a Întors in ţa
ră, a înfiinţat o „socie
tate comercială** şi cît 
ei bate din palme fi-a 
păgubit partenerii de a- 
faceri cu aproape un mi
liard de te i! Travestită 
ta comerciantă, perfor
mera noastră nu avea 
Insă nimic de-a face cu 
negustoria, ea nefiind alt
ceva decit o escroacă. 
Escrocul se îmbogăţeşte 
pe sernna nepriceperii, 
naivităţii sau prostiei se
menului său. El e rapa
ce, are aplomb şi na e 
lipsit de un anumit «oi 
de inteligenţă. „Calităţi" 
pe care Ie are fi spegu- 
lantuL Dar, spre deose
bire de escroc, speculan
tul profită de necazuri
le, de nevoile şi sărăcia 
celorlalţi fel, cum sără
cia şl nevoile sporesc ta 
Vremuri de război, de re
voluţii şl „de tranztfle**, 
acestea stat f l  timpurile 
ctod specula Înfloreşte,

iar speculantul, nşeme- 
nea păduchelui, se sifefe , 
in elementul lui. A?a se 
face că sintagma „îmbo
găţiţi do război** ft* lip
seşte nici uneia dintre 
limbile pămtatului. De 
fapt fesă nu există nici 
escroci, nici speculanţi ta 
stare pură: ta mice spe
culant plodeşte şi un es-

Negustorla e 
tre cele mai veci

din-
şt

mai venerabile îndeletni
ciri. Cum scriam şî cu 
alt prilej, datorită el s-âu 
extins şi modernizat căi
le de comunicaţie, s-âtt 
vehiculat valori mate
riale şt spirituale, s-au 
înălţat catedrale şi uni
versităţi, s-au acordat

altceva depît spiritul de 
speculă. Că prin aceas
tă îndeletnicire negus
torul tirmăreşte şi obţine 
lin profit, e drept şi fi
resc. Ă te Îmbogăţi prin 
muncă cinstită, compe
tentă şi ta respectul le
gilor nu e nici păcat, nici 
ruşine. E regretabil insă 
căi la acest capitol, prea

a O N T R A P O E t a T

croo şi orice escroc e ga- 
ta micind să se reprofi
leze pe speculă. Aşa o 
pretutindeni, aşa a fost 
şi pe vremea dorobanţu
lui lui Valter Mărăcinea- 
nu, aşa e şi azi, ctad a- 
celaşi om cinstit care 
duce greul ţării e jecmă
nit de escrocU-speculanţi 
travestiţi ta comercianţi. 
Nenorocirea e eâ din aste 
n-are de suferit numai 
el, ci şi negustorul onest 
care e In permanenţă 
suspectat, Înjurat şi so
cotit cauză a tuturor re
lelor.

burse de studii, s-au in
stituit fundaţii cultu
rale ori sociale. Exem
plele stat la Indemtaa 
oricărui om cit de cît cul
tivat. Negustorul cinstit 
vrea ca semenul său să 
se afle oricînd in situa
ţia de a dobindi orice 
lucru de care are nevoie. 
Ei e înzestrat cu o cali
tate pe care nu toţi o 
avem: ştie sau măcar in
tuieşte exact unde, cît şi 
ce lucru e necesar in
tr-un anumit moment. 
Are, adică, spirit specu
lativ, ceea ce e cu totul

mulţi sîntem încă tribu
tari mentalităţii comu
niste, conform căreia toţi 
trebuie să fim egali în 
sărăcie, nici o îmbogăţi
re neputîndu-sc produce 
decit condamnabil, „pe 
spinarea poporului" (a 
dorobanţului tj. De cum 
s-a instalat, prima grijă 
a comunismului a fost 
să nimicească bogăţia, 
multă, puţină, cît a fost, 
prin nivelare: a naţio
nalizat, a expropriat, a 
colectivizat, a confiscat, 
a deportat „chiaburii1, a 
umplut puşcăriile ş.a.m.d.

Consecinţele le supor
tăm azi, concretizate ta 
sărăcia generală care ne 
bintuie, obllgîndu-ne să 
luăm totul ae la îheeput. 
In efortul de a depăşi 
acest moment penibil şi 
de a reveni la normali- 
tate, o contribuţie de 
seamă o are activitatea 
comercială corectă, com
petentă şi civilizată, ca
re trebuie încurajată şi 
nicidecum suspectată, su
duită la tot pasul şl vî- 
rîtă in aceeaşi oală cu 
bişniţa. Dacă negustorul 
e tacă excedat de es
croci şi speculanţi, nu e 
vina iul ci a legislaţiei 
aflată tacă în curs de 
constituire. După cum 
încă e absurd să-i pre
tindem să ridice cate
drale — cura, prea ne
răbdători, am vrea — 

•pentru că el, adevăratul 
negustor postrevoluţionar, 
încă nici nu s-a pus bi
ne pe picioare. Să ne păs
trăm însă încrederea, căci 
va veni şi vremea cate
dralelor.

RADU ClOHANU
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Be la Haţeg la Philadelphia 
şi retur (I)

A m mai scris ta Zia
rul nostru că ta pe
rioada octombrie 

1993 —■ martie 1993, di 
profesor Marius Constan- 
tinescu, primarul oraşu
lui Haţeg, a urmat un 
curs profesional Interna
ţional in îndepărtata Phi- 
ladelphie, din Statele H- 
nlte ale Americii. Acum 
s-a întors la rosturile eu 
care l-au creditat locui
torii Haţegului şi pe care 
se străduieşte — împreu
nă cu întreaga echipă de 
la consiliul local «- să le 
înfăptuiască.

Cu bunăvoinţă ş i , sin
ceritate, ne-a acordat un 
interviu, cu sublinierea 
unor lucruri extrem de 
interesante, pe care le 
prezentăm şi cititorilor 
ziarului nostru. - 

Dar, mai întîi — puţi
nă biografie şi politică.

— După cam ne-aţi 
spus cu alt prilej, dvs.. 
dle Marius Constantines- 
cu, sinteţi oltean neaoş, 
din ţinutul Gorjului, dar 
v-aţi împămîntenit in Ta
ra Haţegului de peste do
uă decenii,

— Mai exact, din anul 
1972 eînd, după termina

rea Facultăţii de Filolo
gie, am fost repartizat ca 
profesor de limba şi lite
ratura română la Şcoala 
Generală din Livadea. O 
bună perioadă am lucrat 
şi la şcoala specială de 
la Săcel. Haţeganii — oa
meni curaţi la suflet şi 
sensibili — m-au asimilat 
repede, ■ ■ conslderlndu-mâ 
do mult de-al lor şi res- 
pectîndu-ue reciproc.

Iar ta 19*0 v-au ales

• * •

a

Intr-o luptă politi
că acerbă, ta mai 1990 
ml-au Încredinţat desti
nele obştii, convinşi dl 
vot şti să le susţin. Am 
făcut cum s-a putut, rit 
am putut

—- Şi se pare că nu pu
ţin, din moment ce, In 
1992, Intr-o dispută elec
torală mult mai dură, sfl- 
şiată de patimi, resenti
mente şi sete de putere, 
locuitorii Haţegului v-au 
reales în funcţia de pri
mar.

—• Am fost, iertată-mi 

DUMITRU GHEONEA

(Continuare tn pag. a 2-a)

Ordinul nr. 24/1993, al 
prefectului judeţului Hune
doara este legal, fiind, mo
tivat în drept pe prevede
rile art. 24 din Legea nr. 
31/1990, modificat prin Le
gea nr. 78 din 1992 şi Ho- 
tărirea Guvernului Româ
niei nr. 667/1991, privind 
măsuri pentru asigurarea 
prestigiului funcţionările»* 
publici; şi în fapt pe con
statarea că într-un număr 
important de societăţi co
merciale cu capital de stat 
se manifestă grave şi frec
vente încălcări ale preve
derilor legale, sustrageri şi 
distrugeri de bunuri, acte 
de corupţie, trafic de in
fluenţă, evaziuni fiscale, 
trafic de valută, încălcări 
ale regimului vamal, aie 
normelor de comerţ etc.

Prin litera şi spiritul 
său. Ordinul reprezintă o 
aplicare a prevederilor le
gale în materie. Emiţîn- 
du-1, prefectul nu s-a sub
stituit organelor legal con
stituite să aPfice legea (a 
se vedea în acest sens art. 
2 şi 4 din Ordinul nr. 24/ 
1993).

In temeiul art. 100, lit.

a şi d, din Legea nr. 69/ 
I991t privind administraţia 
publică locală, prefectul, 
ca reprezentant al guver
nului, asigură realizarea 
respectării legilor, a ordi
nii publice, dispunînd lua
rea măsurilor corespun
zătoare pentru prevenirea 
infracţiunilor şi apărarea 
cetăţenilor prin organele 
legal constituite.

îh  cuprinsul art. 2 din 
Ordinul nr. 24/1993, s-au 
stabilit responsabilităţi în 
sarcina împuterniciţilor 
mandataţi de Ministerul E- 
conomiei şi Finanţelor, mi
nisterul de resort sau, du
pă caz, consiliul local sau 
judeţean, care în calitate 
de proteguitori al interese
lor capitalului de stat pot 
propune, în condiţiile legii, 
înlocuirea din funcţie a di
rectorilor şi membrilor con
siliilor de administraţie, 
pentru cazuri de încălcare 
flagrantă a legii.

Responsabilitatea împu
terniciţilor mandataţi este 
angajată pînă la aplicarea 
prevederilor art. 30 din 
Legea nr. 58/1991, legea 
privatizării societăţilor co-

©  BIROUL DE LUPTA CON
TRA CORUPŢIEI ŞI CONTRA
BANDEI. Sîntem informaţi " că, 
in baza Ordinului ministrului de 

-ie. şi la Poliţia judeţului 
Hunedoara a luat fiinţă şi îşi în
cepe activitatea Biroul de luptă 
contra corupţiei şi contrabandei. 
Este $i aceasta o speranţă că vom 
scăpă de multe rele. (N.T.)

©  SFÎRŞIT DE TRIMESTRU 
ŞCOLAR. Azi, se încheie cel 
de-al doilea trimestru al anului 
şcolar, o perioadă de eforturi 
pentru cei aflaţi în băncile şco
lii, dar şi pentru oamenii de la

catedră. Urmează binemeritata 
vacanţă de Paşti! fM.B.)

© SPECTACOL FOLCLORIC. 
Azi, 9 aprilie a.c., de la ora 20, 
Casa de Cultură din Deva găz
duieşte un concert de muzică 
populară organizat de Asociaţia 
handicapaţilor locomotori Arad. 
In spectacol evoluează soliştii : 
Ştefan Munteanu, Margareta Dră- 
gan, Sirbislav Maximovici, Vasi- 
le Conea. Spectacolul are un scop 
umanitar. (M.B.)

©  CĂSĂTORII. In primele trei 
lunt din acest an, la Brad s-au 
oficiat 25 de căsătorii Tinăra şi 
frumoasa pereche înregistrată la 
acest număr este domnişoara Olga 
Chira profesoară din Brad, cu 
domnul Miret-Gheorghe Clei din 
Băiţa-Ormindea, La felicitările şi

urările de bine din partea celor 
dragi le adăugăm şi pe ale noas
tre: Casă de piatră şi „La mulţi 
ani!“. (AL. J.)

© NOUTĂŢI LA CASA CĂR
ŢII. A apărut şi se află în vîn- 
zare la Casa Cărţii din Deva vo
lumul I al Dicţionarului Enciclo
pedic (literele A—C). Preţ — 
4 700 lei. Pentru următoarele vo
lume Casa Cărţii face înscrieri 
anticipate la sediul său din str. 
Libertăţii. (E.S.j

© NEMULŢUMIRE. Dna dr. 
Lldia Dobrei, consilier al oraşului 
Călan şi director al policlinicii, 
ne-a trimis un protest prin care 
îşi exprimă nemulţumirea pen
tru faptul că a fost inclusă pe 
lista cu persoanele care cad sub 
incidenţa Ordinului nr. 24/1993,

al Prefecturii judeţului Hunedoa
ra, considerînd că s-a produs o 
eroare, în cazul in speţă inter- 
pretîndu-se incorect dispoziţiile 
legale în materie. Un semnal a- 
semănător am primit şi de la dl 
ing. Gheorghe Mihalcea din Ha
ţeg, şi Milea Terezia (Haţeg).

(N.T.)
• © ACŢIUNE. La iniţiativa 

Consiliului local Vaţa de Jos, 
în satul Ociu a avut loc dumi
nica trecută o acţiune de repa
rare a drumului ce leagă loca
litatea de şoseaua naţională. La 
acţiune au luat parte — cum ne 
spunea dl Florian Tomuş, pri
marul comunei — 30 de oameni 
şi 23 de atelaje, reparîndu-se in 
ziua aceea doi km de drum de 
interes local. (TR. B.)

merciale (cazul FAVIOR 
Orăştîe şi HABER SA Ha
ţeg). Prin urmare, Ordinul 
nr. 24/1993 nu se substi
tuie legii ci, dimpotrivă, 
învederează dispoziţiile a- 
cesteia, cu solicitarea ca 
cei îndreptăţiţi şi vizaţi să 
procedeze la aplicârea ei, 
ca o cerinţă imperioasă în 
această etapă de întronare 
a principiilor statului de 
drept.

CU privire la tabelul per. 
soanelor care cad şub in
cidenţa legii, publicate în 
ziarul „Cuvlntul liber", fa
cem precizarea că acesta 
se bazează pe datele co
municate de Registrul co
merţului, trimis prefectu
rii de către conducerea Ca
merei de Comerţ şl Indus
trie a judeţului Hunedoa
ra, prin dna Alionescu Mâ- 
rioara, preşedinte. Facem 
precizarea că aceste ma
teriale stau la dispoziţia 
tuturor celor interesaţi, 
precum şi presei locale şi 
centrale. . -

Observaţie: dl. dir. ge
neral Gaiţa Doru, de la 
S.C. I.C.S.1I. S.A. Hune
doara, nu intră sub inci
denţa Ordinului 24, fiind 
cuprins în mod eronat In 
lista transmisă spre publi
care ziarului „Cuvlntul li
ber".

•  De ziua ei, un sco
ţian oferă logodnicei 
sale o casetă goală, spu- 
mndu-i:

— Scumpo, îţi doresc 
multă imaginaţie!
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De la Haţeg la Philadelphia şi retur (I)
(Urmare din pag. 1)

.fie lipsa de modestie, sin
gurul primar din judeţ 
ales în 1990, cu activita
te neîntreruptă . pînă la 
alegerile' din • 1992 si re
ales în februarie anul tre
cut.

— Aţi candidat de fie
care dată din partea 
F.S.N. Acum ce politică 
faceţi?

— Nu fac exclusiv po
litica vreunui partid, fie 
ol la putere sau în opo
ziţie, ci a oamenilor care 
mi-au încredinţat man
datul de a le sluji intere
sele. Este extrem de greu, 
în aceaştă viaţă politică 
tulbure şi legalitate pre-

‘ cară, cînd toate tarele so
cietăţii se manifestă fu
ribund, cînd pasiunile şi 
aversiunile politice mai

mult deteriorează atmo
sfera de lucru, climatul 
social, decît să Ie atenue
ze, să le limpezească. . • 

— Ce s-ar putea face?
Este greu de spus. 

Cel mai păgubos lucru este 
că ne suspectăm prea 
mult unii pe alţii, că in
divizi care n-au. făcut 
multe lucruri bune în 
viaţa lor prezintă suspi
ciunile şi bîvfele drept 
realitate, deşi n-au argu
mente în susţinerea lor, 
discreditînd oameni o- 
neşti, inducînd în eroare 
populaţia neavizată. Apoi, 
să nu mai vorbim despre 
corupţie, care a luat o 
amploare fără precedent.

Şi despre dvs. s-a 
spus că aţi fost implicat 
în afacerile şi ilegalităţile 
comise anul trecut la ni
velurile de vîrf ale

KAGC1. Deva şi I.G.O.
Haţeg.
. —. Mai mult, unii au 
vânturat minciuna sfrun
tată a rămînerii mele în 
America, timp ce alţii 
i-au „liniştit”, garantîn- 
du-le că voi fi adus cu 
Interpolul. Nimic mai fals 
şi mai grosolan. Sînt- sin
cer şi nevinovat şi m-am 
întors fără teamă, neîn
soţit de nimeni anume.

— Cum aţi fost repri
mit ?

— In mod diferit. Col
portorii de zvonuri şi ca
lomnii au rămas surprinşi. 
Nu le ieşiseră cărţile. Cei 
care mă cunosc bine, ca
re au avut şi au încre
dere în mine, s-au bucu
rat sincer şi sînt decişi 
în continuare să mă sus
ţină, să pună umărul la 
greu alături de mine.

Coratrans“-o  firmă cu nume şi... renumen
— Nu vă spunem o lau

dă, ci im adevăr: cînd 
vedem autobuzele cu 
emblema „Coratrans" le 
admirăm. Sînt curate şi 
in exterior şi în interior. 
Sînt confortabile. Cum 
reuşiţi,1 Stimate dle direc
tor general Mircea Băgă- 
ianu ?

— Reuşita e simplă : 
oamenii noştri — şoferi, 
mecaniii, impiegaţi, func
ţionari, controlori etc. — 
au înţeles un adevăr pe 
care eu l-am afirmat, ime
diat după revoluţia din

• decembrie 1989: să pu
nem inimă şi sufletul pen
tru firmă. Dacă vrem să 
vieţuim. Dacă vrem să 
trăim bine. Dacă vrem 
să cîştigăm bine. Şi ma
joritatea lucrătorilor res-

, pectă acest adevăr.
— Ce rază geografică 

acoperă autobuzele „Co
ratrans" ?

— Acoperim zilnic toa
te traseele noastre, Pcn-

' tru .navetişti — mineri, 
siderurgişti, constructori 
etc., pentru elevi, pentru 
călători, în general. A- 
vem şi curse interjudeţe- 
ne şi... internaţionale. Sîn- 
tem la dispoziţia tuturor 
celor care doresc să facă

• excursii. Avem pentru 
dumnealor autobuze cu 
confort sporit, dar la 
preţuri accesibile.

— Stimate dle director 
general, vă rugăm să ne 
spuneţi care este stadiul 
privatizării la „Cora
trans*1 ?

— Salariaţii noştri sînt
. în unanimitate de acord

cu privatizarea. Ne lovim 
însă de un mare obsta
col: nu toţi au banii ne
cesari, iar împrumuturile 
de la bănci se dau cu

De vorbă cu dl ing.
MIRCEA BĂGAIANU, 

directorul general 
al S.G. „Coratrans"

S.A. Deva

dobînzi ce nu pot fi în
ţelese. Ar trebui, un ca
dru legislativ în acest 
sens, in sprijnul oameni
lor. Mai cu seamă că u- 
nitatea noastră a înche
iat fiecare an cu realizări 
însemnate. Am adus au
tobuze din Ungaria, pie 
se de schimb, făină, za
hăr. Avem o situaţie eco
nomică sănătoasă, pe ca
re o însănătoşim mereu. 
Lucrătorii firmei au mare 
încredere în noi, In cei 
pe care i au ales în frun- 
tea lor. Convingerea lor 
este că singura şansă de 
mai bine este privatiza
rea.

— Acţiuni aţi început 
să vjndcţi ?

— Bineînţeles. De mult. 
Sintem in plină desfă
şurare.

— Stimate dle director
general Mircea Băgăianu, 
vă punem o întrebare 
mai dificilă : eraţi trecut 
pe lista Prefecturii • cum 
că sînteţi sub incidenţa 
Ordinului nr. 24/1993 : 
fiind salariat al unei so
cietăţi comerciale cu ca
pital de stat şi patron sau 
acţionar la o altă socie
tate cu capital privat. Ca
re este adevărul ? '

— Cel publicat în zia
rul „Cuvîntul liber" din 
2 aprilie, Mircea Băgăia
nu nu are. nici un alt 
amestec, în altă societate, 
este directorul general al 
S.C. „Coratrans" S.A. De
va. Pentru această firmă 
facşm tot ce ne stă în 
putinţă. „Judecătorii1* sînt 
lucrătorii unităţii, călăto-" 
rii -de fiecare zi.

A consemnat 
GII. I. NEGREA

„CAUT URGENT... 
NEVASTÂ“

Comedia muzicală 
„Caut urgent., nevastă11, 
semnată de V. Stoenes- 
cu şi Al. Darian, a fost 
prezentată în premieră 
de Teatrul de Revistă 
şi Comedie Muzicală 
Deva în cadrul ediţiei 
a doua a Festivalului 
concurs de umor „Liviu 
Oros“. Alături de mai 
vechea cunoştinţă a 
spectatorilor deveni, dna 
Ileana Zanchev în pie
să au mal jucat dra 
Izabela Haşa şi au de
butat tinerii Mariana 
Blănaru, Puiu Mircea 

\ Lăseuş, Călin Hărăstă- 
( şan şi Păstorel Vulcu.
! A fost un spectacol 
j al debutanţilor, dna 
1 Zunche fiind pentru 
|  prima dată în postura 
1 de asistent de regia, 
ţ secondîndu-1 pe regi- 
i zorul spectacolului, dl 
î Eugen Aron. Ea pu- 
ţ nerea în scenă a co- 
l mediei muzicale au 
/ mai colaborat domnii 
1 Gheorghe David (mu- 
ţ zică) şi Ştefan Moţăţă- 
I ianu (direcţia muzica- 
) lă).

Păcat că publicul de- 
vean n-a onorat spec
tacolele teatrului mu
nicipal, ceea ce nu se 
întîmplă în turnee. Este 
dureroasă această ig
norare pentru tînărul 
colectiv devean, cu atît 
mai mult cu cit nu are 
nici posibilitatea să e- 
volueze în propriul se
diu. De aceea, para- 
frazînd titlul comediei, 
s-ar putea spune că 
teatrul din Deva cau
tă urgent... drumul spre 
inima spectatorilor de
veni. Trupa de actori 
îi asigură că îi aşteap
tă cu drag la specta
colele sale, încercînd să 
restabilească legătura 
de suflet cu iubitorii 
Thaliei. (V. Boman),

11

CONSILIUL LOCAL AL
str. Revoluţiei o r . 2

Organizează licitaţie pabB ci i a  
cesionării terenului din intravilanul 
Lupeni, pen tru  realizarea de garaje, prevăzute’ 
în  documentaţiile de urbanism  aprobate în  con
diţiile Legii nr. 50/1991, art. 10—15, a s tfe l:

•  AMPLASAMENT NR. 1 —  situat în  car 
tierul Vîscoza, pe Aleea Narciselor, în  spatele 
blocului nr. 3 şi în  vecinătatea terenului dej 
sport al Şcolii Generale Nr. 3. P e  acest ampla
sam ent se vor realiza 11 garaje înşiruite. Taxa 
minimă anuală este de 250 lei/mp.

•  AMPLASAMENT NR. 2 — situat în  car
tie ru l Bărbăteni, în  im ediata vecinătate a blo
cului n r. 34 de pe strada Orhideelor şi a blo
cului n r. 24 de pe strada Bărbăteni. Pe acest 
am plasam ent se vo r realiza 10 garaje înşiruite. 
Taxa minimă anuală este de 250 lei/mp.

— Concesionarea terenulu i se face pe o du
ra tă  de 50 de ani.

— Ofertele se depun pînă la  data  de 26,04. 
1993, ora 15, Ia sediul Consiliului Local al ora
şului Lupeni, camera nr. 8.

— Documentaţiile licitaţiei se vor ridica, 
contra cost de la sediul Consiliului Local a l o- 
rasului Lupeni, camera nr. 8, începînd cu data 
d e '12.04.1993.

— G aranţia de participare Ia licitaţie este 
de 5 000 lei.

— Inform aţii suplim entare şi consultareaS 
planşelor se poate face zilnic, în tre  orele 10—12, 
la sediul Consiliului Local al oraşului Lupeni, 
începînd cu data de 12.04.1993.

LICITAŢIA va avea loc în  ziua dc 27.04. 
1993, ora 10, la sediul Consiliului Local al ora
şului Lupeni, camera nr. 1.

CONSILIUL ORĂŞENESC URICANI
Organizează licitaţie publică în  vederea con

cesiunii de terenuri situate in  in trav ilanul 1< 
calităţii Uricani, pen tru  construcţii de 
conform documentaţiilor de urbanism  aprobate 
în  condiţiile Legii nr. 50/1991, a rt. 10— 15, 
a s tfe l:

•  Am plasam entul nr. 1 — C artier Bucura] 
— în careul form at de blocurile din str. P ro 
gresului şi Aleea Teilor, 16 locuri, cu suprafaţa
construibilă totală de 272 mp.

Zona „A“ — taxa minimă anuală 10 000

Scenă din spectacolul „Caut urgent- nevastă'

LICITAŢIA va avea loc în  ziua de 28.04.1993, 
ora 10, la Consiliul local Uricani, strada 1 Mai, 
nr. 6.

Concesionarea terenurilor pentru  amplasa 
m entul nr. 1 (garaje) se face pentru  o perioadă 
de 25 ani.

Documentele licitaţiei se pot obţine, contra- 
cost, de la Consiliul local Uricani, biroul urba 
nism -am enajarea teritoriului, începînd cu data 
de 13.04.1993, zilnic în tre  orele 11—14,30.

Ofertele se depun la  consiliul local pînă la 
data de 27.04.1993.

Inform aţii suplim entare şi consultarea p lan 
şelor -— zilnic, la eoasi&ul local, biroul urba- 
nism -am enajarea teritoriului, tel. 560850.

Bună dimineaţa, A- 
drian ! Bună dimineaţa, 
Melinda! Bună diminea
ţa, Ancuţa, Renata, Cris- 
tina, Ovidîu ! Vă salut cu 
bucuria de a fi aflat, 
prin voi, locul unde te 
poţi regăsi cu . sentimen
tele cele mai calde şî cu
rate. Căci numai glasul 
vostru şi acordurile in
strumentelor muzicale pe 
care le mînuiţi cu profe
sionalism mi-au descope
rit, dincolo de zidurile ce
nuşii, reci şi insalubre ale 
unei vechi clădiri din Pe
troşani, oaza în care cresc, 
laolaltă, educaţia şi fru
mosul.

Da, oază! Pentru că 
în acea clădire veche, fă
ră nici o firmă, care mai 
mult respinge decît atra
ge, s.înt investite în su
flete de copii, frumuseţi 
nebănuite. Pîilă-n urmă 
cu doi ani, clădirea era 
folosită ca magazie pen
tru cantina liceului eco
nomic. Acum, aici, func
ţionează Clubul Copiilor 
din Petroşani. în încăpe

rile acestuia, unele ame
najate, altele în curs de 
a-şi contura (nu fără 
greutăţi şi eforturi) per
sonalitatea, îşi desfăşoară 
activitatea 9 cercuri : de 
la informatică Ia muzică 
uşoară, de la radiogonio- 
metrie — telegrafie Ia 
gimnastică ritmică, de la 
conversaţii în limbi străf- 
ne la coregrafie, de la 
electronică , la pictură-de- 
sen, carturi... -

Aşadar, bună diminea
ţa popas întru primeni
rea sufletului ! E sîmbătă 
şi, ca de obicei, e ziua 
cu cea mai bogată activi
tate în club. Copiii nu 
mai au grija orarului şco
lar.

La cercul muzicii uşoa
re, profesorul Adrian Do
rin Coroian cîntă la chi
tară, dirijînd orchestra. 
Nu e doar un meşteşug 
bine învăţat, ci chiar mo
dul său de existenţă. Cer
cul e dotat cu instrumen
te, cu staţii de amplifica
re, cu toată gama nece
sară susţinerii unui spec

tacol profesionist, dar in
vestiţia aparţine, aproa
pe in întregime, profeso
rului Coroian. „Dacă aici 
e nevoie de ea, dacă aici 
va rodi în performanţe!” 
Performanţe confirmate, 
de pe acum, de Adrian 
Săvulea Coroian, frumo

spectacole de neuitat de 
la Petroşani, Deva, Nă
vodari, Aninoasa...

în  sala de gimnastică 
ritmică, dna Francisca 
Gram are acum, din cei 
180 de copii ce frecven
tează cercul intr-o . săp- 
tămînă, cîteva grupe. Eu-

BUNA DIMINEAŢA, TALENTE I
sul băieţel de la orgă, ca
re aici acompaniază cu 
profesionalism pe talen
tatele soliste Melinda Bă- 
luţă, Renata Feher, An
cuţa Boldur, iar acasă, în 
intimitatea căminului drag, 
se înfrăţeşte cu ./Serena
da11 de Schubert, cu acor
duri nemuritoare din Bee- 
thoven, Brahms, Liszt... 
Performanţe confirmate 
de pe acum de Cristina 
Constantin — un fenomen 
la baterie ! ■— de Qvidiu 
Nicola, la chitară care, 
împreună cu membrii or
chestrei, au cules lauri în

crează cu fiecare cîte două 
ore. Apoi, le oferă jocuri. 
Dar, de fapt, fiecare apa
rat înseamnă un fel de 
.joc care atrage, învin- 
gînd oboseala pregătirii, 
Anamaria, Mirela, cele
lalte viitoare gimnaste 
sînt numai mlădiere. Iar 
sala — numai armonie.

„De o săptămînă am lă
cuit pe jos. Oglinzile au 
fost montate. Mici retu
şuri şi totul va fi eum 
ne-am dorit. E prima oa
ră, In ultimii 15 ani, că 
am un sediu pentru for
maţiile de dansuri ale co -^

piilor". Seriozitatea cu ca
re munceşte cu copiii 
maistrul coregraf Nico- 
lae Zăblău, dragostea sa 
pentru păstrarea şi valo
rificarea folclorului româ
nesc, talentul în stimula
rea dansurilor clasic, mo
dem,'~de societate, i-au a- 
dus reale satisfacţii. Aici, 
grupele de dans clasic, 
de societate şi modern îşi 
au personalităţi distinc
te, iar cu dansul popular 
a realizat un adevărat 
ansamblu, format din trei 
generaţii — copii de 
şcoală primară, • genera
lă şi liceeni. Acum repe
tă cu liceenii o admira
bilă „Suită de pe Mureş" 
şi un însufleţitor „Oaş“.

— încercăm să refacem, 
clădirea şi să-i dăm func
ţionau tate din mers. Am 
găsit înţelegere şi sprijin 
din partea Ligii Sindica
telor Miniere. Cu ajuto
rul ei, ne spune dl Vasile 
Oinea, directorul clubu
lui eopiilor — am reali
zat sala de coregrafie şi 
instalaţia sanitară a clă

dirii. Avem promisiuni 
din partea ligii ca îri a- 
ceastă primăvară să ne 
ajute în construirea ate
lierului pentru carturi şi 
refacerea exteriorului clă
dirii. Sintem ajutaţi şi 
de minele Livezeni, Dîlja, 
Petrila-Sud.'-* Altfel nu 
ne-am descurca. Avem 
aici, xn Vale, oameni de 
bine care ştiu ce înseam
nă să investeşti în copii 
frumuseţi care vor rodi 
în timp. Le mulţumim şi 
ne străduim să probăm 
cu fapte efortul lor.

Aşadar, bună diminea
ţa, Adrian, Melinda, Ana
maria, Mirela, bună di
mineaţa talente, dorinţe 
întru împlinire! Ca ce 
altceva este rîvna cu ca
re treceţi pragul unui lă
caş (care deocamdată e 
impropriu cerinţelor), in 
care veţi afla mline. prin 
voi, prin dascălii voştri 
şi prin cei ce vă spriji
nă material, că v-aţi îm
plinit armonios,- spiritual 
şi fizic.

LUCIA L.ICTU
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CONSILIUL LOCAL DEVA Măsuri pentru prevenirea trichinelozei
Ziarul nostru a mai 

scris despre hotărîrile 
Gonsiliului municipal De
va. Recent, în cadrul u- 
nei sesiuni extraordina
re, consilierii au adoptat, 
iără nici un vot împotri
vă sau abţinere, o nouă 
hotărîre. Este vorba de 
măsuri pentru prevenirea 
trichinelozei — o boală 
ce nu se vindecă şi duce, 
in  cele mai multe cazuri, 
la moarte grabnică şi 
groaznică — cum a sub
liniat unul dintre cei ce 
a luat cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor. Astăzi ofe

rim detalii pe care este 
bine să le ştie toţi cetă
ţenii municipiului.

In Deva nu s-au sem
nalat cazuri de îmbolnă

vire cu trichineloză, dar 
există condiţii să apară 
această necruţătoare ma
ladie. Pornind de la a- 
ceşt aspect, precum şi de 
la faptul că în .judeţ au 
fost eîteva cazuri de îm
bolnăviri cu trichineloză, 
consiliul local a decis să 
acţioneze energio şi ur
gent pentru înlăturarea 
Condiţiilor ce ar favoriza 
această boală. In planul 
de măsuri adoptat în a- 
cest sens este vizată în
lăturarea zonei cu coteţe 
şi grajduri amenajate 
ilegal pe Valea Bejanu- 
lui. Aici — cum s-a sub
liniat in referatul comi
siei de specialitate a con
siliului local — sînt ame

najate coteţe şi grajduri 
în care, în condiţii de 
mizerie greu de. descris, 
sînt crescuţi porci şi vaci 
în tovărăşia dinilor va
gabonzi şi a şobolanilor 
— aceştia din urmă fiind 
purtători de trichin’elă, 
care poate trece uşor la 
porci. Unele dintre aceste 
„amenajări" s-au reali
zat chiar cu concursul 
proprietarilor de teren. 
Din zona respectivă se 
scurge spre blocurile din 
apropiere murdărie ce de
gajă mirosuri grele. Con
silierii, fără excepţie, au 
cerut acţiuni urgente şi 
energice pentru a extir
pa acest focar de trichi
neloză.

In planul de măsuri se 
prevede: •  Pînă la 12 a- 
prilie se va face derati
zarea zonei, de aeeea pro
prietarii animalelor sînt 
invitaţi să le ia de acolo 
şi să-şi ridice materia
lele cu care au construit 
adăposturile. După aceas
tă dată şe va proceda la 
demolarea amenajărilor 
rămase şi la nivelarea zo
nei. La această acţiune 
vor lua parte serviciul de 
gospodărie comunală, po
liţia veterinară şi poliţia 
propriu-zisă. Consiliul lo
cal face un apel la cetă
ţenii municipiului să spri
jine aplicarea măsurilor 
sale.

THAIAN BONDOK

VlNZARI- 

CUMPARĂRI

•  VlND urgent compu
ter, marca Schneider, ger
man şi cruce marmură al
bă, gata cioplită. Preţ con
venabil. Informaţii Sime-

ria/'str. G. Coşbuc, nr. 16.
(5049)

•  VÎND televizor Dia
mant 249 şi acordeon Ti
miş, 48 başi, nou. Telefon 
620414. (5050)

•  VÎND garaj demon-
tabil, str. M. Eminescu nr. 
8, telefon 613955. (4930)

•  VlND casă în comuna
Şoimuş nr. 387. (4960)

•  VÎND apartament 2 
camere, parter, stare ex
cepţională. Micro 15, str.

Al. Crişului, bl. 48, sc. 4, 
ap. 64. Telefon 621626.

'(4963)
•VlND microbuz Volks

wagen BT 35, preţ nego
ciabil. Telefon 660629.

(4971)
•-VÎND garsonieră Geoa. 

giu-Băi. Informaţii în
Geoagiu-Sat, str. Bobîlna, 
nr. 5. (5032)

•  VÎND apartament 3 
camere, Deva, Micro 15,

F O T O C R I T I C A

bl. 84, ap. 46, sc. III, eţ. I.
(5028)

•  VÎND tractor U650, 
cu remorcă de 5 tone. Gris- 
tur 354, telefon 671533.

(5053)
•  VÎND Skoda S 100, 

stare bună de funcţionare, 
vizibilă staţia GFR Ilia, 
zilnic, telefon 169—199, Ilia.

(5055)
•  VlND casă construc

ţie nouă, cu două nivele, 
curte-grădină şi alte de
pendinţe, zona Chizid, str. 
Tomis - nr. 14. Telefon
713777, zilnic între orele 
11—24. (5054)

•  VÎND casă cu grădi
nă în Veţel, nr. 165. In
formaţii zilnic, familia Be- 
lei. ' (4944)

•  VÎND casă cu grădi
nă, perspective gaz, în 
Turdaş. Telefon 618897.

(5042)
•  VlND playere Funai, 

Elekta sigilate. Hunedoa
ra, 715970, 731068, Deva, 
615201, după ora 15. (4915)

•  VÎND autodubă tip TV
Diesel. Telefoane 650420, 
651170. (5052)

•  VÎND pavilioane api
cole, lăzi stupi, unelte api
cole. Vînd Opel Rekord
neînmatriculat. Telefon 
612678, orele 17—21. (4994)

•  VÎND apartament 2
camere ultracentral, str; 1 
Decembrie, bl. 3, ap. 13, 
telefon 615473. (4660)

► — * —*—ţ —*—*—*—*—*—*—, —*—*_*— tt

în  imagine — cabana 
„Căprioara" din împre
jurimile municipiului 
Deva. Ba intrarea în lo
cal sintem întîmpinaţi 
de o haită de „cei mai 
buni prieteni ai omului". 
După ce reuşim totuşi să 
intrăm, admirăm măi in* 
tîi „frumuseţea" interio
rului, apoi feţele de 
masă pătate. Circa 20 de 
minute nu sintem deran
jaţi de nimeni. Ne ho- 
tărîm să căutăm noi per
sonalul şi intrăm în bu
cătărie. Găsim aici un 
bărbat şi o femeie. Con
venim cu greu asupra ce
lor ce doream să servim 
şi... aşteptăm. Aşă mai 
trec 20 de minute pînă 
cînd ne-a fost aruncată 
pe masă comanda ş i-

pe haine sucul, împreu-1 
nă cu tacîmurile şi şcr- 1 
vcţelele care arătau a fi |  
fost folosite inainte d e l 
un mecanic auto. Ce s ă i  
mai vorbim de ţinuta ba-» 
catarului şi a ospătaru-I 
lui i ■

Ne-am distrat de m inu-l 
ne! Vă închipuiţi! Drept * 
pentru care recomandăm I  
localul şi domnilor de la ■  
protecţia consumatorului, I  
poliţia sanitară, garda fi- “ 
nanciară, controlul caii-1 
tăţii produselor, poliţia i  
economică, fisc, preţuri I 
şi alţii, unde precis se 5 
vor distra pe cinste cu... I  
nivelul preţurilor şi al ■  
serviciilor. I

Foto-text I
BAZA PAVEL «

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„COMIXT MASTERS" S.R.L. DEVA 

prin  depozitul en gros din strada Horea nr. 19
VA OFERĂ PRODUSE DIN IMPORT: Olan

da, Germania, Franţa, Grecia, cu adaos comer
cial 0—10 la sută.

Oferta noasţră cuprinde : conserve din car
ne, brînzeturi ferm entate, ciocolată, napolitane, 
bere, sucuri, băuturi alcoolice, cafea solubilă şi 
boabe.

Vă aşteptăm  zilnic în tre  orele 8—20.
După data de 15.04 a.c. depozitul se m ută 

pe strada Horea nr. 67. (4750)

AVANCRONICA FOTBALISTICĂ

Din etapa a 23-a a Di
viziei Naţionale s-au dis
putat • miercuri .7 me
ciuri, unul ieri (Electro- 
putere — Rapid) şi ulti
mul, Poli Timişoara — 
Farul Constanţa, se dis
pută duminică. In orice 
caz, miercuri a fost fur
nizată o surpriză de pro
porţii : G.S.M. Reşiţa, si
tuată de mult timp pe 
ultimul loc din clasament, 
a învins Steaua cu 2—0, 
ce a produs un adevărat 
seism în rîndurile ste- 
liştilor şi o mare bucu
rie între suporterii echi
pei Dinamo care a detro
nat licfWCIÎ, "bcupîhd pri
mul loc în clasament. O 
altă surpriză s-a înre
gistrat la Gluj, unde stu. 
denţii craioveni i-au în
vins pe colegii lor, fără 
a primi un gol, deşi gaz
dele au avut două bare.

în Divizia Naţională 
„pauza" este menită să 
se poată pregăti lotul re
prezentativ pentru me
ciul România — Cipru 
(din cadrul prelimina
riilor Campionatului Mon
dial de fotbal din 1994), 
ce se va desfăşura, mier
curi, 14 aprilie a c., la 
ora 20, pe Stadionul Stea
ua. Partida va fi trans
misă în întregime la ra
dio şi TV.

In ceea ce ne priveşte, 
echipele noastre divizio
nare Jiul şi. Corvinul îşi 
dispută partidele din e- 
tapa a 22-a sub impera
tive diferite. Jiul joacă 
acasă cu ICIM Braşov şi 
numai victoria îl menţi
ne în lupta pentru pri
mul loc, în timp ce Cor
vinul se deplasează la 
Jiul Craiova, şi ar avea 
mare nevoie de un punct 
pentru menţinerea în plu
tonul fruntaş al. clasa
mentului. Speranţele sînt 
slabe, fiindcă Jiul Cra- 
iova nu a pierdut decît 
două puncte pe teren 
propriu (două remize), 
obţinînd nouă victorii.

Luptă încinsă în Divi
zia 0  — faza judeţeană. 
Parîngul Bonea, locul II 
cu 34 v de puncte — la 
egalitate, la golaveraj cu 
oaspeţii, întîlneşte pe Mi
nerul Ştiinţa Vulcan (lo
cul I, cu 35 de puncte). 
Va fi un meci disputat, 
dar, să sperăm că nu 
se vor depăşi limitele 
sportivităţii, că partida 
se va bucura de un ar
bitraj corect. Sînt două 
echipe bine pregătite, de 
doi antrenori cunoscuţi 
(Petre Bibardi şi Cătuţi) 
şi se aşteaptă o partidă 
pe măsură.

SABIN CERBU

OFERTA Z IL E I!

S.C. MINERVA COMPRES SRL 
Str. M ărăşti (vizavi de Sala Sporturilor) iei, 

624618, 614808
OFERĂ en gros si en detaille 

VINURI
1  PODGORIA JID VEI — preţ livrare, in 

clusiV adaos comercial 10 la  sută
— Ricsling 0,7 1 41Î
— De regiune 1 1  31-
■  PODGORIA BLAJ
— Fetească regală 0,7 1
— De regiune I  I
9  PODGORIA ARAD
— Fetească albă 0,7 1
— M arienfelder 0,7 I
— Sauvignon blanc 0,7 I
— Aligoje 0,7 1
— Periniţa 0,7 I
— Merlot 0,7 1

OFERTA ZILEI!

S.C. MINERVA COMPRES SRL 
Str. M ărăsti (vizavi de Sala Sporturilor), te 

lefoane : 6246i8, 614808
Vă oferă en gros şi en detaille, în tr-o  gamă 

diversificată, ţigări, ness, whisky, bere, răcori
toare, boia, cacao.

(CEC)ţ

SOCIETATEA MIXTA ROMÂNO-ENGLEZĂ 
„BERE MUREŞ" S.R.L.

cu sediul în Tîrgu M ureş—  Ungheni, 
strada Principală J/A , judeţul Mureş 
PRODUCE ŞI COMERCIALIZEAZĂ 

BĂUTURI RĂCORITOARE :
•  JAZZ COLA
•  JAZZ ORANGE
•  JAZZ LEMON 

în sticle de 0,250 I.
La preţuri competitiv e.
Inform aţii Ia telefoanele 0954/25149; 36717 

şi fax  092/152013. (4730)

FILIALA SILVICĂ DEVA

aduce Ia cunoştinţa agenţilor economici autori
zaţi că scoate la licitaţie publică masa lem noa
să pentru  exploatare în raza Ocolului Silvic 
Brad.

Licitaţia va avea loc la sediul Filialei silvice' 
eu sediul în Deva, str. Andrei Şaguna nr. 1, 
luni, 12 aprilie i993, ora 11.

Relaţii suplim entare se pot obţine de la Fi
liala silvică Deva, telefon 616020 şi de la Oeo-- 
lui Silvic Brad, telefon 650882.

OCOLUL SILVIC DEVA

Vinde la licitaţie mijloace fixe. Licitaţia va 
| avea Ioc în ziua de 21 aprilie 1993, ora 10, la 
! Pepiniera Mireşu.

Listele cu mijloacele fixe sînt depuse la Fi- 
lliala silvică - Deva, str. A. Şaguna nr. 1 şi la 
! Ocolul Silvic Deva, str. G. Bariţiu nr. 5

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA

Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35 
Organizează concurs pentru ocuparea urmă- 

i toarelor p o s tu r i:
•  Inspector de specialitate (control comer

cial) 1
•  Inspector de specialitate (agenţi econo

mici, privatizare) =  1
•  Analist, program ator (informatică)

2
Concursul se va desfăşura la Consiliul Ju - 

] deţean Hunedoara, în data de 26 aprilie 1993, 
[ ora 10.

Condiţii de participare : studii superioare de 
| specialitate.

-Informaţii privind tematica şi alte detalii, 
! la telefon 011350/241.

. s v .v v v .v v .v v s v v .v . - .v .v .v .w .v / .v .v .v .v .v z z / / .
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VlNZAHi-
CUMPARÂRI

•  S.C. „PIZU AGRO- 
TEXT" SJB.lt. DEVA. 
vinde, pentru biserici 
şi populaţie viu văr- 
« t ,  alb şi roşu, din 
••luri superioare, la 
preţul de 260 lei/1 şi, 
respectiv, 30* lei/1. 
Ofnzarea se face la  se- 
dtul S.C. Devii S A .  
Deva (Industria lap
telui), str. DerUbUnfilor 
•r . 32 A (vizavi de O- 
ftciul farmaceutic), 
îălnic, inclusiv stfobă- 
tâ, intre orele 8—18.

•  ViND urgent par
chet fag, 3 400 lei/mp 
şi stejar, 4 000 iei/mp. 
Telefon 095/661296.

(5037)

•  So c ie t a t e  comer- 
t-tesâ vinde cam an Merce. 
des 6,7 tone, dubiţă Ci
troen Diesel 0,8 tone, fa
bricaţie 1985, calculator 
IBM. Telefon 625325. (5058)

•  VIND Aro 244, 320,
fabricaţie 1993, tractor 
u m  nou, piese schimb 
betoniere 160 l, plite, ra- 
tnc şi uşi, şemineu sobe 
teracotă. Informaţii tele
fon 713121, 8—16. (4940)

•  ViND Ford Taunus
t,6, preţ convenabil. Deva, 
telefon 618738. (5066)

•  VIND rulotă caravan, 
preţ negociabil. Hunedoa
ra. telefoane 729428, 724282.

(5039)
•  ViND Mercedes 200

Diesel, fabricaţie 1980, sta
re foarte bună. Brad, te
lefon 650144. (5063)

•  MAGAZINUL 
„DACAR“, Kogălni- 
ceanu nr. 2, vă oferă 
printre altele piese 
Skoda, rochie de mi
reasă şi cele mai mo
derne şi de sezon tri
cotaje. Telefon 614830.

(5061)

•  ViND casă mare, 2 
bucătării de vară, grajd, 
grădină 30 ari, sat Totiâ 
nr. 2. Informaţii tel. 615506.

(5085)
•  VIND autofurgon Bar-

kfls, stare foarte bună. De
va, bdul N. Bălcescu. bl, 
12, ap. 25. (5084)

•  ViND convenabil- vi- 
deoplayer japonez Elekta,

sigilat,' tetecoîttandâ. Te
le fo n 616620. (5082)

•  VIND Mercedes 200 f>,
Fiat Ritmo 60 pentru (de
se schimb. Telefon 6603*1, 
orele 14—17. (5901)

•  V tl®  televizor color
Funai, sigilat, preţ 230000 
lei. Telefon 615199. (5067)

•  VÎS® nutrii.. De
va. telefon 612535, du. 
pă ora 10. (5093)

tp ViND convenabil iapă 
gUStarită cu mînz 1 an şi 
«M» retez de 2 ani, arma. 
Săr. Setaţii la tel. 660643, 
Simeria. (4961)

•  U L E I im p o rt U SA , 15 
W40, 10W40 vinde en gros 
consignaţia ,,In
torul* Deva, bdul Decebal, 
0ngâ restaurant Mioriţă, 
T etefo n  «25350. (5065)

! • *  VIND congelator (2,25)
! pentru  alimentara. Infor. 

Ştăţii, telefon 611618, după 
-ora 18. (4981)

•  VÎND/închiriez chioşc 
; metalic, piaţa Bejan-Deva.
. Informaţii telefon 621113.

(4980)
•  VÎND pisici birmane- 

ze. Deva, tel. 621283. (5005)
•  VÎND semiremorcă ru- 

r «cască, 500 kg, nouă, Te.
lefon 016177, orele 16—21.

(497B)
•  ViND motoscuter nou

pentru transport, .capaci
tate cilindrică 200 cmc, 
260 000 lei, negociabil. Te
lefon 661793. (5044)

•  VIND apartament do
uă camere Deva, Aleea 
Romanilor 22/32, tel. 712231.

(3017)
•  VIND 7 grame aur, 18

carata, preţ io  ooo/gram . 
T elefo n  738203. (4751)

•  VÎND apartament paşi 
cartiere, ultracentral, tele
fon 715410, după Ora 10,

(4752)
•  VÎND Audi 80, înma

triculat, recent segmen
tat. Informaţii Hunedoara, 
tel. 711706. (4785)

•  CUMPĂR apartament 
sau garsonieră, exclus Mi
cro 0, 7. Telefon 7170*,

(4753)
•  VÎND videoplayere Fu

nai şi Aiwa, telefon 710®)®.
(4757)

•  VIND pămint tn sate
le Păuliş, Chişcădaga, Şoi- 
mu.ş. Deva. telefon 617306.

(3652)
•  VÎND Ford Taunus,

înmatriculat şi Ford Fi#s- 
ta pentru piese de schimb. 
Telefon 620578. (5095)

•  SC de CONSTRUCŢII
FOR1CON SA Deva, CU 
sediul în Deva, str. Doro- - 
banţilor nr. 28, anunţă con
curs la sediul societăţii, tn 
data de 26 aprilie 1993, ora 
10, pentru postul de şef 
magazin mărfuri indus
triale, în condiţiile Legii 
22/1969. Condiţii de ve
chime — 8 ani în gestiu
ne. Relaţii suplimentare la 
tel. 620763. (5092)

•  VIND maşină cusut 
şi.maşină tricotat Veritas.

eîefon f ’ < după o h K
(5099)

•  VIND Ford Taunus
combi, stare excepţională. 
Telefon 612862, după Ora 
17. (5098)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  SCHIMB garsonieră
Geoagiu-Băi, cu garsonie
ră Hunedoara. Informaţii 
tel. 738375. (4756)

•  SCHIMB apartament
2 camere parter, cu apar
tament la etaj. Deva, 
615030. (5033)

ÎNCHIRIERI
•  CAUT pentru închi

riat 200 mp de grădină, 
pentru cultivat zarzavat, 
cu sursă de apă în apro
piere, în Deva, zona Călu- 
găreni sau Ceangăi. Ex
clus lucrul în parte. Răs
pund numai la ofertă se
rioasă, la telefon 623974, 
după ora 19. (5031)

PIERDERI
•  PIERDUT certificat de 

calificare, zugrav-vopsitor, 
nr. 89524, pe numele Ian- 
cău Cornelia, eliberat, de 
„Drum nou" Hunedoara, 
îl declar nul. (4708)

» PIERDUT legitimaţie 
handicapaţi, pe ' numele 
Butnaru Elena. O declar 
nulă. (5041)

OFERTE 
DE SERVICII

•  ANGAJAM tîmplari 
calificaţi pentru lucrări în 
lemn masiv. Relaţii la tel. 
615936, după ora 16. (4970)

•  CAUT şofer profe
sionist, între 22—28 ani.
Telefon 712229, între ore
le 17—19. (4745)

iXYSftlS
•  SECŢIA L 9 CFR Si

meria, anunţă participan
ţii la traficul rutier cft dru- 
mul DN 86 este Închis pen
tru circulaţia rutieră, tn 
data de 9 aprilie 1993, In
tre orele 8—10, in  zona 
trecerii la nivel cu calea 
ferată in localitatea Lhra- 
dia.

•  CU autorizaţia nr. 7890, 
din 17 martie 1998, elibe
rată de Consiliul Judeţean 
Hunedoara, a luat fiinţă 
Asociaţia Familială „Ro-

a i  sediul Petro - 
. şani, reprezentată p r a  G<i. 

ciu Leontina-Rodlca, cu 
obiectul activităţi! comer
cializare produse alimen
tare, ţigări, cafea, produse 
industriale. (5064)

' •  CU autorizaţia nr. 7807, 
din 17 martie 1993, elibe
rată de Consiliul Judeţean 
Hunedoara a luat fiinţă 
Asociaţia Familială „La 
Dali“, cu sediul in satul 
Zeicani, reprezentată prin 
Zattc Tinel cu obiectul ac
tivităţii alimentaţie publi
că, produse industriale, tex
tile, obiecte de uz casnic, 
electrice, electronice, elec. 
trocasnice, jucării, piese 
auto, prest&ii servicii, ti- 
nichigerie. (5060)

COMEMORĂRI

•  CU adtncâ durere 
in suflet soţia, fiicele 
şi ginerele anunţă îm
plinirea a 6 săptâmîni 
de la decesul dragu
lui nostru soţ şi tată 

LIVIU ROTARU, 
căruia îi vom păstra 
o veşnică amintire. I a  
parastasul de pome
nire, care va avea loc 
în 10 aprilie, ora 13, 
!» Cimitirul Bejan, 
slnt rugaţi să participe 
colegii de serviciu.

(5030)

•  AU trecut 6 luni de 
tristeţe de cînd ne-a pă
răsit pentru totdeauna dra* 
ga noastră

EUGENIA BGCA (ICA)
Parastasul de pomenire 

are loc sîmbătă, 10 apri
lie 1993 Ij, ora 13, la Ci
mitirul Bejan din Deva, 
Familiile Boca şi Lugojân. 
Dumnezeu să o aibă in pa
za sa. (5068)

•  LA 6 luni de la tre
cerea în nefiinţă, aduce* un 
pios omagiu regretatei sa
le prietene

EUGENIA BOCA (ICA)
Dacă sufletul meu Doam

ne/ Prea din vreme tu l-ai 
vrut/ Mîngîie tu Doamne 
sfinte/ Pe cei care m-au 
pierdut Dumnezeu s-o o- 
dihnească Fie-i ţărîna U- 
şoară. Familia Buda. (5037)

•  PIOS omagiu scumpei 
noastre soţii, măicuţă şi 
cuscră

MARGARETA MINAI
la şase ani de la dureroa
sa despărţire. Dumnezeu 
s-o odihnească. Familia.

(5086)
•  FAMILIA îndurerată 

anunţă că parastasul de 
pomenire al celei care a 
fost o minunată soţie, ma
mă şi bunică

ELISABETĂ IANCU, 
are loc sîmbătă, 10 apri
lie 1993, la Biserica Orto
doxă din str. Libertăţii 
(lingă piaţă), la ora 9,00. 
Odihnească-se în pace.

(4759)

DECESE
•  Un ultim omagiu pen

tru cel care a fost un bun 
coleg şi un om de aleasă 
omenie,

STINGĂ DOREL
din Brad.

Sincere condoleanţe fa
miliei îndoliate.

Dunmezeu sâ-1 odih
nească, . Colegii de lîcMu .

(3654)

O SINCERE condo- 
leanţe din partea foş- 
tttor colegi de liceu 
familiei bunului coleg 
f  1 prieten

DOREL STING A, 
din Brad.

Fle-i ţărîna uşoară.
(5113)

o AZI, 0 aprilie 1993, 
zi cînd sufletul teu 
< U. bun plea ă ţ* iru- 
mul fără întoarcere, 
dragul nostru fin 

PETRU SORCA 
din lila,

naşii, familia Muntean 
Mircea şi Anişoară, 
din Săcămaş, cu su
fletele zdrobite de du
rere îţi udă drumul 
cu lacrimi şl îţi păs
trează vie amintirea 
celor 8 ani petrecuţi 
împreună. (5070)

•  ÎNDURERAŢI de moar
tea prematură a soţului 
colegei noastre Xenia, sîn
tem părtaşi la cumplita 
suferinţă a întregii fami
lii şl transmitem sincere 
condoleanţe pentru cel ca
re a fost omul minunat

VASILE POPA
(5083)

•  COLEGII din cadrul 
SETTPPL Deva cu durere 
anunţă trecerea în nefiin
ţă a fostului şef de sector 
Exploatarea Forestieră Ilia

ing. VASILE POPA 
la numai 30 de ani, fiind 
alături de familia îndure- 
r« tă. T nezeu să ' odih 
neascâ. : (5074) -

•  COLEGII din cadrul 
Sectorului Ilia slnt «Mi
turi de familie in greaua 
încercare cauzată de tre
cerea hi nefiinţă a celui 
care a fost

ing. VASILE POPA 
şeful Sectorului Forestier 
de Exploatare lila. Dum
nezeu sâ-1 odihnească,

(5074)

•  CU durere tn su
flet şi regret ne des
părţim de vecinul nos
tru drag şi plin de 
omenie, cel care a fost 

ing, VASILE POPA 
(PUIU)

şi transmitem pe a- 
ceastă cale sincere 
condoleanţe familiei 
îndoliate. Locatarii din 
str. Cuza Vodă, bl. 
D 6, sc. 2, Deva. Dum
nezeu sâ-1 odihnească.

(5091)

•  CU inimile zdrobite 
de durere soţia Geta, fiul 
Eugen, nora Gina, şi ne
poata Bianca anunţă în
cetarea din viaţă a mult- 
iubituiui nostru soţ tată 
şi bunic

m a rcel  e ft e n ie
la numai 50 ani. tnmor- 
mîntarea, azi, 9 aprilie, Ia 
Gheîari. (4758)

•  CU adtncâ durere 
în suflet ne despărţim 
de cel care a fost bu
nul şi iubitul nostru 
cumnat

MARCEL EFTENIE
Familia Pop — Baia 
Mare. (4758)

•  Conducerea Spi
talului municipal Hu
nedoara aste alături 
de familia dr. Vădan 
Ioan şi dr. Vădan A- 
driana, la suferinţa 
pricinuită de decesul 
mamei lor. Sincere 

^ondoleanţe.

PREFECTURA JUDEŢULUI HUNEDOARA

CH^ANIZVAZA.
In data As aprilie 1993, ora 19,

© © N C U R S
Pentru ocuparea postului de SECRETAR la :

•  Consiliul orăşenesc Uricani
#  Censiliul orăşenesc Antaoasa 
Condiţii i
—- Studii superioare juridico sau administrative; 
— Minim doi ani în funcţii de specialitate.
Relaţii suplimentare Ia compartimentat de perso

nal al Prefecturii judeţului*

S.C. TUTUS TRANSPORT S.R.L. DEVA

Str. Kogălniceanu nr. 10, tel. #19387 
VINDE EN GROS, zilnic, în tre  orele 8— 18 J

•  tricouri, pantaloni, bluze pentru  copii
•  tricouri, pantaloni, fuste, maiouri, jachete 

pentru adulţi.
Toate produsele sînt din bumbac 109 %, 

im port Turcia. Adaos comercial zero.
(4736)

m m i m m

oferă num ai e n g ro s , im port direct, ia cele mai 
scăzute p reţu ri, urm ătoarele componente pen
tru  Instalaţii s a te lit :

•  ANTENE ALUMINIU 122 cm
buc. peste 20 peste 50 peşte 100

lei 36 000 34 000 31000
•  LNC SHARP DUBLA POLARITATE - 

1,0 dB { 56 dB
buc. peste 20 peste 50 peste 100
lei 48000 45000 43000

•  CABLU COAXIAL 75 ohm, max. 28 dB / 
100 m :

m etil peşte 1000 peste XOQO0 peste 20000 
b l  260 230 200
La cerere putem  asigura şi transportul.
•  Satisfacem orice a ltă  cerere in  domeniul 

instalaţiilor satelit. Inform aţii suplim entare la 
tel. 096/349884 sau ia  sediul firmei.

S.C. GAMBRINUS ROYAL S.R.L.

str. Sehm elţzer nr. 59, Arad 
telefon 0966/15418 

O F E R Ă
sucuri din producţie proprie, în cantităţi neli
m itate, in  urm ătoarele so rtim en te :

Esenţele utilizate sint im porturi SUA, Germa
nia, im butelierea se execută cu utilaje din im
port de m are capacitate, L ivrarea se face în 
sticle de 0,5 1, tip  bere, la preţu l de 54 lel/sticla.

R.A.G.C.L. BRAD

)

Scoate la licitaţie închirierea urm ătoarelor 
s p a ţi i :

•  ÎN BRAD, strada General Mîlea, bloc 
D 2  parter, un spaţiu de 60 mp, pentru  
farmacie.

•  ÎN  CRIŞCIOR, strada Zarandului (Com
plexul Gurabarza), un spaţiu  in tr-un  
imobil cu 2 nivele de 150 mp, cu profil 
comercial

LICITAŢIA se ţine in  23 aprilie 1993, ora 9, 
la sediul unităţii din Brad.

Inform aţii la telefon: 651843 şi 651634.
De asemenea, R.A.G.C.L. B rad angajează:
•  UN FLORICULTOR — absolvent liceu

de specialitate. -
Inform aţii Ia telefon 651843. (234)
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