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OricR am încerca, oricît 
ne-am strădui, o discuţie 
la o primărie nu poate 
ocoii ce li doare pe 
oameni. Spunem acest lu
cru Întrucît au fost şi stat 
vorbe pc' ivit cărora prea 
mUlf batem moneda pe u- 
nele chestiuni. Jar una 
dintre acestea ar fi pămîn- 
tul. Poate. Dar mă întreb 
şi vă întreb, nu este firesc 
oare să abordăm proble
mele legate de glia la care 
oamenii visează de atiţia 
ani ?

Exact aşa s-a întîmplat 
şi ia primăria din Gura
sada. Atît primarul, cît şl 
vice primarul — dnil Du
mitru Ilca şi Victor Haneş, 
ne-au mal spus cite ceva, 
dâr discuţia s-a întors şi 
reîntors ia pămînt. Deci, 
despre pămînt vom vorbi 
şi. in rîndurile de faţă. 
Aşadar...

Nu se poate spune că 
primăvara i-a găsit pe oa

menii de aici pe nepregă
tite. Există o anume ex
perienţă a ultimilor 2—3 
ani. Dar probleme sînt. 
Patru sate ale comunei aU 
avut în total 530 de ha pă
mînt la fostele C.A.P.-uri. 
Pînă acum doar Ia Uleş 
problemele-s rezolvate. în 
parte şi la Gurasada. Se 
aşteaptă concursul topogra
filor pentru definitivarea 
lucrurilor şi în celelalte. 
Mâi sînt şi oameni nemul
ţumiţi, dar se speră re
zolvarea problemelor tu-. 
turor cetăţenilor.

Şi acum o chestiune care 
ar trebui să dea mai mult 
de gîndit oamenilor. Nu 
numai, la Gurasada. Este 
vorba de marea nedreptate 
ce i se face pămîntului. A*1 
ceasta înseamnă că- rămîne 
nelucrat. Este, desigur, fi
resc ca omul să-şi dorească 
pămintul. Dar cu totul ne
firesc ca, după ce il are, 
să II lase în paragină ! li

nii se ceartă, alţii umblă 
prin tribunale pentru o 
palmă de pămînt, dar eînd 
este vorba să-l muncească 
nu sînt în stare. Sînt oa
meni bătrîni care, efectiv, 
nu pot. Alţii sînt plecaţi 
de mult din localităţile 
unde au primit pămintul. 
Mulţi n-au bani să plă
tească lucrările agricole. 
Şi, uite aşa. zeci şi zeci de 
hectare rămîn la voia în- 
tîmplării. Numai la Gura
sada, mai bine de 20 de 
hectare nu au produs nici nu 
produc un bob de porumb 
sau grîu! Pentru unii-oameni 
degeaba s-au adus seminţe, 
îngrăşăminte chimice şi al
tele necesare agriculturii.

Aşadar, ne batem pentru 
pămînt, cît mai mult dacă 
se poate, dar ce facem cu 
el nu prea ne interesează. 
Blne-i oare domnilor ? Ca
tegoric, nu l De pierdut a- 
vem cu toţii 1

VALENTIN NEAGU

„Carmetaplast“ aşteaptă ...dezg
•— Dlc inginer Ioan Ilie 

Zudor, in ce calitate prefe
raţi să discutăm î în cea 
de director al S.C. „Car- 
metaplast" S.A. Deva sau 
în cea de acţionar'la S.C. 
„Camarco" S.R.L. Deva ?.

— E bine că mi-aţi pus 
astfel întrebarea, pentru că 
eu însumi vreau să lămu
resc această problemă care 
mă pune într-o lumină ne
favorabilă. Dar să mă ex
plic. împreună cu alte 
persoane, am constituit a- 
nul trecut S.C. „Camarco" 
S.R.L. Deva, pe care am 
înscris-o -în Registrul Co
merţului, sub indicativul 
520/1245/19. V. 1992. N-am 
apucat nici să ne organizăm 
pînă în 20 Iulie 1992, cînd 
a apărut Legea 78, care in
terzice membrilor consilii
lor de administraţie din u- 
nitâţilc de stat să fie şi 
patroni sau asoeiaţi în so
cietăţi comerciale cu capi
tal privat. Ca urmare, eu 
m-am retras imediat din 
aceasta activitate, repet,

neîncepută, deşi formalită
ţile de renunţare au fost 
multe şi au parcurs un
ei rum lung.

— Cu ce argumentaţi re
tragerea ?

— Cu acest document o- 
ficial, datat 20 decembrie 
1992 şi semnat de şeful 
Registrului Comerţului 
unde scrie clar, negru pe 
alb, ca sînt radiat din S.C. 
„Camarco" S.R.L. Deva. 
Cum am apărut pe „lista 
neagră" în ziarul „Cuvin- 
tul. liber", din 25 martie 
a.c., nu-mi pot explica.

— Este clar, dle director. 
Să vedem, atunci, ce se 
mai întîmplă la S.C. „Car- 
metaplast" S.A. Deva.

— Existăm, ne străduim 
să repunem în funcţiune 
toate sectoarele şi activită
ţile noastre specifice, însă 
este foarte greu. Se lu
crează puţin în construcţii, 
la drumuri şi la calea fe
rată, ' în alte domenii unde 
erau solicitate produsele 
societăţii noastre, bîyiii sînt

puţini iii societăţile comer
ciale, iar pentru regiile au
tonome nu se cunosc încă 
bugetele, blocajul economi- 
co-financiar şi dobînzile 
mari frînează serios iniţia
tiva şi derularea normală 
a vieţii economice, aşa că 
facem şi noi ce putem.

— Concret, ce faceţi ?
— Lucrăm cu randament 

foarte bun şi cu eficienţă 
ridicată în secţia de- mase 
plastice — la cote superi
oare faţă de anul trecut 
—, de la 1 martie am re
luat lucrul, deşi doar pe 
un schimb, şi în cariere, 
acţionăm eu incertitudini 
în sectorul electromecanic, 
unde comenzile au scăzut 
considerabil. în aceste con
diţii, programul de pro
ducţie pe care ni l-am 
stabilit pentru primul tri
mestru al anului în curs 
l-am realizat doar în pro
cent de 83,4 la sută. adică

DUMITRU GHEONEA

(Continuare in pag. a 2-a)

ÎNTRAJUTORAREA 
VA CONTINUA

Interviu cu dl HARTWIG MEIER — conducător 
economic al Asociaţiei Districtuale, de Cruce 
Roşie din-Plauen (Germania) şi reprezentant al 
Secretariatului General din Bonn în cadrul 

Reprezentanţei de la Cluj
Red.: Asociaţia dv. co
laborează ca judeţul nos
tru de 2 ani. Vreţi să re
amintiţi cititorilor in ce 
s-a materializat ?

H M.: J« acest timp din . 
Piauen au sosit şase con
voaie cu ajutoare umani- 
tare.S-au adus 3 salvări, 
un Wartburg, 2 camioane 
cu remorci, 2 maşini Bâr- 
cas şi o autodubă. Dc a- 
semenea, aparatură medi
cală şi materiale sanitare 
de prim-ajutor, materiale 
şi mobilier pentru noul se
diu al filialei judeţene, 
hntss'Scăminte \\ alimente. 
Asociaţia din Piauen a. 
realizai ■> relaţie r in*»- ■ 
nerial cu subfiliala din Pe
troşani. Aşa că şi după în- 
cheierea oficială a mi
siunii Crucii Roşii germane 
in România, Ia sfîrşitul a- 
nului ,va continua această 
relaţie de ' întrajutorare cu 
judeţul dv.

Red.;; Mai exact spus 
vom continua să beneficiem 
dc ajutorare din partea

dv.?
H.M.: Ajutorul este reci

proc şi complex. Există şi 
ajutor în planul ideilor. 
Gr, la dv., oamenii au 
multe i lei, din care vo-r.is 
învăţa p noi. în acest sens 
.'j-% idei < u î ttrajutorarea 
In Germania totul e per
fecţionat, aşa incit daeă 
lipseşte un aparat oamenii 
nu ştiu să improvizeze. 
Aici m-a impresionat arta 
de a te descurca, ceea ce 
este foarte necesar în a- 

darea prirnuim ajutor, 
în âl doilea rind, germanii 
avînd  ̂ foarte multe posi
bilităţi să-şi petreacă tim
pul liber, puţini se intere- 
sează de activitate M- 
Cruce Roşie. în România 
lucrurile stau altfel. Este 
impresionant cît de activ 
şt entuziast poate fi tine
retul |n acest domeniu, 
dacă ştii cum să te apropii 

Interviu realizat de 
VIORICA ROMAN

(Continuare în pag. a 2-a)

Oameni de acţiune
Deşi se mai întîlnesc 

unele oprelişti, îndeosebi 
de ordin financiar, la A- 
gromec din Călan s-au 
întreprins unele acţiuni 
ce merită să fie relevate. 
Venind în întîmpinarea 
cerinţelor oamenilor din 
zonă, aici s-a procurat o 
staţie cu 6 incubatoare, 
de unde se obţin pui de 
O zi din rase grele şi ouă- 
toare, pentru prima serie 
ouăle provenind de la 
.̂Avicola" din Arad. De 

menţionat câ aici se rea
lizează şi prestaţii pen
tru gospodăriile populaţi

ei,, la incubaţie folosind 
şi ouăle aduse de către 
acestea.

Totodată, îi informăm 
pe cei interesaţi că la 
presa universală de ulei 
a societăţii respective se 
fac prestaţii contra-cost 
(20 lei/1), randamentul 
fiind foarte bun pentru 
seminţele de floarea soa
relui; dovleac, căpiţă ş.a. 
Intenţia conducerii este 
să procure şi o moară 
pentru cereale. In acest 
sens făcîndu-se o serie de 
demersuri. (N.T.)
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Mai mulţi navetişti j 
pe traseul Deva — Hu- i 
nedoara ne-au semnalat \ 
faptul că în staţia de / 
autobuz „Opera" . din ţ 
Deva, sînt „parcate" \ 
frecvent taxiuri, care t 
perturbă traficul rutier, / 
mai ales. eă oprirea au- 1 
tobuzelor se face, în a- ^

STAŢIE 
DE AUTOBUZ 

SAU DE 
TAXIURI ?

f semenea situaţii, pe 
banda a doua, iar ris- 

: cui evenimentelor ne
dorite este mare.
. Cele semnalate le-am 

, verificat la faţa locului, 
sesizările confirmîndu-se, 
. ba mai mult, unii şo
feri de taxi parchează 
şi pe trecerea de pietoni. 

1 Nu ne-am propps no- 
. mihalizarea acelora care 
se pare că nu au mai 
consultat de multă vre
me legislaţia rutieră, ci 

. de a semnaia o situaţie 
anacronică, cu potenţiale 
urmări tragice.

CORNEL POENAR

H  PĂDURILE — fN POSESIA 
P DPRIETARÎLOR. De la dl 
Vţoreî Ştefan Jorza, primarul co
munei Buceş, aflăm că prin ae- 
tioltdtc desfăşurată pentru apli- 

Legii nr. 18, cu sprijinul 
OC0TA Deva ţi al 'Filialei „Rpm- 
silva!" Brad s-a încheiat punerea 
ih posesie a pădurilor din satele 
Buceţ ţi Buceţ — Vulcan pentru 
toţi cetăţenii îndreptăţiţi. Activi- 
tete# continuă tn satele Groho- 
fete, Dupăpiairă, Mihăileni, Stă- 
r&fa şt Tainiţa. (T.ld

■  SUPĂRARE. Dl Ioan Gabro-

veanu, viceprimar al ataşului Ha
ţeg, pe-a făcut cunoscut că , este 
supărat pentru faptul că a fost 
trecut in mod eronat pe lista 
celor ce cad sub incidenţa Or
dinului 24/1993 al prefectului ju
deţului nostru, deoarece firma tn 
care lucra tatăl său nu mai are 
nici un fel de activitate de' 
mai multă vreme. (N.T.).

■  PUNCT FARMACEUTIC 
PENTRU PENSIONARI. La 
Deva, in str, 1 Decembrie nr. 
11, a luat fiinţă un punct farma
ceutic pentru’ pensionari, sub di
recta coordonare a CAR a Pen
sionarilor Deva ţi U.G. a Pensio
narilor din judeţul Hunedoara. 
Medicamentele se eliberează gra
tuit, pe bază de reţetă, in zilete

de luni, marii ţi vineri, intre d- 
rele 11—ÎS. Iniţiativa de faţă este 
rezultatul acţiunii umanitare con
dusă de abatele Pietre Lemaire 
şl a Ordinului Cavalerilor de 
Malta — Franţa. (C.P.)

■  LICITAŢII. Pentru tereiluri 
aparţinînd statului sau unităţilor 
admfntstrativ-teritoriale ţi care 
stnt concesionate pentru executa
rea pe ele a unor construcţii au 
fost organizate, pînă în prezent 
23 de licitaţii in 12 unităţi ad- 
ministrativ-teritoriale. Licitaţiile 
s-au organizat în cele trei muni
cipii, ţa se oraşe şi trei comune. 
S-au licitat în total 11S amplasa
mente. (I.C.)

•  EXPORT. Pe Ungă activita
tea de bază, de transport ai că

lătorilor, firma „Coratrans■  din 
Deva este ţi exportatoare de piese 
de schimb pentru autobuze. După 
citm ne spunea dî ing. Mircea 
Băgăianu, directorul general el 
Unităţii, primele Muri de piese 
de schimb au fost expediate ' în 
Ungaria şi in Austria. (Qk. I.N.I
■  UNDE-S INVESTITORII ? A- 

ceasta era întrebarea pe care ne-a 
pus-o ţi şi-o punea primarul din 

Gurasada. Ei sînt aşteptaţi la Got- 
hatea, unde patru grajduri şi fi- 
nare ale fostului C.A.P. aşteaptă 
o mină de gospodar. (V.N.f

• MOSCOVA. Ministrul 
israelian al emigraţiei, 
Yair Isaban, aflu! *n vizită 
în Rusia, a declarat într-un 
intervin la televiziunea 
moscovită că „poporul pa-_ 
lestinian are dreptul Ia au
todeterminare, dar — pen
tru realizarea acestui drept 
— el trebuie să recunoască 
dreptul Israelului la exis
tenţă, independenţă şi să 
înceteze cu teroarea".

Referindu-se Ia problema 
emigraţiei, el a făcut cu
noscut „că, in ultimii trei 
ani, Israelul a primit apro
ximativ 500 000 emigranţi, 
ceea ce reprezintă zece la 
sută din populaţia ţârii".

•  CHIŞINAU. Congresul 
ai II-lea al intelectualităţii 
din Republica Moldova, 
la care au participat 1075 
delegaţi din 37 de raioane 
aţe Republicii, intre «are 
şi o delegaţie a mişcării in
telectualilor din Transhis- 
.*ia legal constituită, r 
încheiat lucrările, prin a- 
doptarea unor documente.

Dintre documentele adop
tate ia finalul lucrărilor 
congresului ş« cuvine să 
amintim rezoluţiile tn care 
se cere înregistrarea neîn- 
tîrziată la guvern a Mi
tropoliei Basarabiei pe stil 
vechi, deschiderea, |a Chi- 
şinău, a unui Muzeu al U- 
nhii. în foitei sediu al 
Sfatului Ţării, înfiinţarea 
centrului de cultură naţio
nală in cîădirea Centrului 
republican de cultură şi 
artă, „pentru care guver
nul român alocă sume im
portante pe care ar fi pă
cat să nu le folosim" — 
după cum a subliniat acad. 
Mihai: Cimpoi, preşedintele 
Uniunii Scriitorilor.

•  MOSCOVA. Vicepre
şedintele Alebsandr Rttţkoi 
a comis o greşeală rupînd 
complet relaţiile cu şeful 
statalul, Boris Elţîn. care 
l-a numit adjunctul̂  său în 
iunie 1991 — se afirmă in
tr-un comunicat a] pre
şedintelui dat publicităţii 
Ia Moscova. „Atacurile 
antiprezidenţiale din Ulti
mele zile confirmă faptul 
că generalul Ruţkoi şi-a 
încheiat evoluţia sa poli
tică".
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Colţii sărăciei şi balsamul omeniei
C l'V ÎM l l  ItOLR

; în blocul acela, blocul 
!24 de pe bulevardul De- 
cebal din Deva, locuiesc 

■oameni diferiţi, nu toţi cu 
dare de mină. Mulţi îşi 
dUc existenţa împreună cu 
familiile din salariu; un 
salariu tot mai mult vă- 
muit de inflaţie şi de tran- 

/.'Ziţie. Tot acolo locuieşte şi 
o familie, de constructori 

soţ, soţie şi o gloată de 
copii (cinci) — unul mai 
mărunţel ca altul. Din 
pacea şi bunăstarea acestei 
.familii, colţii sărăciei au 
ifiuşcat cu nemilă şi în- 

‘.dirjire. K greu să creşti 
cinci copii din două salarii. 
Dar cînd soţia ţi-a căzut 
•greu bolnavă la pat şi 

Anţ-ţi mai poate fi de nici 
ajutor, iar tu, bărbat, 

trebuie să fii cel care a- 
duce bani în casă, mamă,

. ţaţă, gospodină şi infirmi
eră la cinci copii şi o so

ţie aflată în neputinţă !
Aş,, se întîmplă într-o 

familie de pe una din scă
rile acelui bloc, şi dacă 
nu dăm nici un element de 
identificare a ei, este pen
tru a-i menaja mîndria şi 
demnitatea pe care le do
vedeşte cu stoicism. Altul 
este însă rostul acestor 
rînduri :

Vecinilor, colocatarii nu 
le-a scăpat nici faptul că 
respectiva familie se zbate 
în nevoi materiale crunte, 
nici demnitatea cu care le 
înfruntă. Cu discreţie, fără 
ostentaţie, au hotărît să 
suporte ei toţi cheltuielile 
comune ale respectivei fa
milii, picurînd balsamul o- 
meniei peste muşcătura a- 
dîncă a colţilor sărăciei. Şi 
pentru ca acelui soţ şi tată 
oropsit de soartă să nu-i 
lase senzaţia că primeşte 
ceva din milă. l-au rugat,

dacă poate să-şi asume sar
cina de a face curăţenie pe 
scară/.,',

în fiecare dimineaţă pe 
ia trei, un bărbat şi un 
copil, unul dintre cei mai

răsăriţi ai familiei, se tre
zesc şi încep în linişte ac
tivitatea. Apoi tatăl pleacă 
la serviciu, copiii mai mă
rişori la şcoală, iar casa 
reintră total într-un nor
mal... anormal de trist.

ION CIOCLEI

SOLUŢII
Multe privaţiuni au a- 

vut de suportat locuitorii 
din colonia de blocuri de 
la Certej, dar criza de apă 
determinată de îndelun
gata absenţă de anul tre
cut a precipitaţiilor le pu
nea capac la toate. La un 
moment dat Tăul Făierag 
secase într-atît incit a- 
proape i se vedea fundul.

Ce să facă oamenii, în 
majoritate mineri şi prin- plut, dar fîntînile rămîn 
tre ei şi săpători de pu- bune în continuare. (I.C.)

ţuri ? Au pus mina pe 
uneltele meseriei lor şi 
au început să sape. Pa
tru fîntîni au săpat pînă 
au dat de apă bună. Cam 
incomod să cari apa cu 
găleata la bloc - pentru 
toate trebuinţele dintr-un 
apartament, dar altă so
luţie nu există. Acum 
Tăul Făierag s-a mai um-

■ Pescarii hunedoreni
cer stoparea abuzurilor
Zilele trecute a avut loc 

adunarea generală a pes
carilor şi 'vînătorilor din 
'cadrul Asociaţiei Indepen- 

'! dente Hunedoara, la care 
. au participat peste 200 de 

'nrembri. Cu această oca
zie, în prezenţa repre- 

,,,zenţanţilor primăriei şi 
A,comitetului A.I.V.P.S., s-au 
, .dezbătut noile incidente 

înregistrate în ultimul 
timp între pescării hune
doreni, afiliaţi Asociaţiei 

; Independente, şi reprezen- 
tanţii U.G.V.P.S. Deva pe 
fondurile de pescuit în a- 

" pele republicane. Aceste 
i*‘ incidente au constat în a- 
ţ- gresarea hunedorenilor şi 
V1 ridicarea abuzivă a per- 
; miselor acestora, a unelte- 
i lor de pescuit de către 
■*' aşa-zisele echipe de con

trol ale Devei. Motivul a- 
;,, cestor,. abuzuri, chipurile, 

a, fost precum că Asocia
ţia Independentă Hunedoa
ra- ar funcţiona în med 
ilegal.

La întrebările zecilor de 
pescari hunedoreni indig
naţi a răspuns juristul pri
măriei locale, dnuL Spiri- 
don P., în baza documen- 
teîor incontestabile ale Aso- 

v: ciaţiei Independente, pre
iei cum şi a noilor acte nor- 
y .piative şi în mod deoşcbit

„a recentei hotărîri a Curţii ,/prezentanţii parlamentu-

'-i-:
K.

I

*1989, s-a desprins de struc
turile supracentralizate, 
este legal constituită şi, 
ca atare, membrii aces
teia au dreptul sacru să 
pescuiască, conform cu 
legea, în toate apele repu
blicane ale României, cu 
condiţia ca permisele să 
fie cu viza la zi. Nimeni 
nu poate să conteste lega
litatea dreptului la pescuit, 
şi cu atît mai puţin să ri
dice permisele şi uneltele 
de pescuit. Aceste fapte 
constituie abuzuri în exer
citarea atribuţiunilor de 
serviciu şi, ca, atare, se 
pedepsesc prin lege.- în 
continuare, juristul a reco
mandat celor nedreptăţiţi 
să se adreseze ' organelor 
judecătoreşti care sînt sin
gurele în drept şă stabi
lească adevărul, iar cei gă
siţi vinovaţi vor fi traşi 
la răspundere şi obligaţi 
la restituirea permiselor 
şi uneltelor confiscate a- 
buziv, precum şi la repa
rarea daunelor morale pri
cinuite. .

Toate plîngerile, a arătât 
in încheiere domnul Spi- 
ridon P., vor fi aduse la 
cunoştinţa conducerii pri
măriei şi poliţiei munici
piului şi se va .informa 
Prefectura judeţului şi re-

Constituţionale a ţării. Ju
ristul a arătat fără echi
voc • ciim că Asociaţia In
dependentă a Vînătorilor 
şi Pescarilor din. Hunedoa
ra,' ca rod al revoluţiei din

lui, pentru eliminarea în 
viitor a abuzurilor de a- 
cest -gen din ' p a r t ea  
U.J.V.P.S. Deva ;

AL, JUNIE, preşedinte, 
G. ZiJLD, pescar

ŞEDINŢA BIROULUI EXECUTIV AL 
FILIALEI JUDEŢENE A F.D.S.N.

Sîmbătă a avut loc, la 
Deva, şedinţa Biroului e- 
xecutiv al Filialei Hune
doara a Frontului Demo
crat al Salvării Naţionale, 
la care au participat şi dnii 
senatori Octavian Muntea- 
nu şi Ioan Diniş. în ca
drul acestei manifestări 
s-au discutat o seamă de 
probleme ce stau în aten
ţia filialei în perioada !- 
mediat următoare şi în 
perspectivă. Dintre acestea 
menţionăm : • Se vor con
stitui în curind noi orga
nizaţii F.D.S.N. în- oraşele 
şi comunele hunedorene • 
în municipiul Hunedoara 
va fi ales ca viceprimar ţi
nui dintre consilierii aleşi 
în februarie anul trecut • 
După apariţia în ‘ ziarul 
„Cuvjntul liber" a listei cu 
cei ce lucrează la societăţi 
de stat şi au şi societăţi 
particulare, Prefectura a 
fost dată în judecată, avînd 
circa 25 de procese pe rol 
la instanţele judecătoreşti 
•  Se zice că în judeţ ar 
exista o puternică mafie 
ce are ca scop destabiliza
rea societăţii. Aşa o fi 
oare ? • In municipiul Pe
troşani şi în comuna Bucu- 
reşci se vor organiza ale
geri pentru alegerea pri
marilor. Data aceştora n-a

fost încă stabilită • Filiala 
Hunedoara a F.D.S.N. n-are 
sediu. Posibilităţi să-şi gă
sească ar fi, intrucît sînt 
destule organizaţii judeţene 
ale partidelor politice care 
au tot atîţia membri cîte 
locuri are o „Dacia" •  Pre
fectul judeţului dă dovadă 
de o. oarecare tendinţă de 
izolare faţă de conducerea 
Filialei judeţene F.D.S.N., 
ceea ce îl face vulnerabil 
la atacurile opoziţiei. De 
aceea trebuie să se apro
pie mai mult de cei ce 
l-au ’ propus în funcţia ee 
o deţine • F.S.N. se mani
festă, in ultimă vrerr% <jin 
ce în ce mai zgomotos) ceea 
ce trebuie să determine ac
ţiuni' mai energice şi mai 

eficiente din partea F.D.SşN. 
eare a eîştigat alegerile.

TRAIAN BONDOIt

SPORT
O atletă de renume 

internaţional: 
MARIETA UCU (II)

Convorbire cu Marieta Ucu

— Am dori să ne rela
taţi, pe scurt, pentru citi
torii ziarului „Cuvîntul li
ber", care a fost drumul 
dumneavoastră în ' atletis
mul de performanţă.

— în anul 1975, cînd e- 
ram elevă la Şcoala gene
rală nr. 3 din Hunedoara, 
împreună cu dna prof. A- 
na Mile, am participat la 
un concurs şcolar de atle
tism, apoi m-a selecţionat 
dna prof. Cornelia Dră- 
ghici. Continuînd studiile 
la Liceul sportiv din Deva, 
m-am antrenat sub îndru
marea prof. Mihai - Nicu- 
lescu. Din 1984, am revenit 
la Hunedoara, an în care 
am avut şansa deosebită 
de a cunoaşte şi începe 
conlucrarea cu dl profesor 
Ştefan Beregszaszi, un an
trenor desăvîrşit, pedagog 
de clasă şi om de mare 
omenie I Datorită dînsului, 
am prins o dragoste pro
fundă, pătimaşă, pentru 
sport, pentru muncă, foarte 
multă muncă. Din acel 
an, am „intrat" la două 
antrenamente pe- zi, cu 4 
ore de efort intensiv, lu- 
crînd pînă la epuizare pen
tru dezvoltarea forţei, creş
terea vitezei în alergare şi 
nu în ultimul rîrtd, efectua
rea săriturilor în lungime. 
Cele mai grele perioade de 
pregătire sînt cele din 
iarnă, cînd trebuie şă în
vingi zăpada, frigul,' no
roiul.

— Aţi avut momente 
. grele, eînd aţi vrut âă vă
retrageţi ?

— Da, chiar în Î984, cînd 
bateam pasul - pe loc, ne
depăşind nicicum 0,30—6,34 
m Ijj sărituri în lungime. 
Şputiîndu-i antrenorului

utorarea va continua
' " (Urmare din pag. t)

de el. La plecare voi lua 
aceste idei cu mine. însă 
momentan e frumos să 
fiu reprezentarttul oficial 
al Bonnului pentru şase ju
deţe din Transilvania. Sînt 
bucuros mai ales eă am 
putut să'fac mai mult pen
tru judeţul Hunedoara, 
unde era simplu acest lu
cru pentru eă am cunoscut 
mulţi oameni. Am lucrat cu 
plăcere şi am colaborat 
bine căci n-am vrut , să 
apar ca un partener bogat. 
Chiar cînd am avut păreri 
diferite sau ciocniri de o- 
pinii, a fost spre binele oa
menilor.

Red.: Deci veţi pleca 
cu impresii bune ?

H.M.: Plec cu un sen
timent plăcut, pentru că 
am mai mulţi prieteni şi 
s-au realizat multe. Pen
tru Petroşani am realizat 
contracte cu oameni impor

tanţi pentru ca ţi în con
tinuare să fie sprijinită 
subfiliala. Pentru Hune
doara, lăsată puţin pe pla
nul doi, fără un partener 
concret, voi încerca să fac 
ceva în acest sens. Ştiu 
că ceea ce am -realizat e 
doâr o picătură. E timpul 
însă să se trezească din 
somn şi românii în privinţa 
activităţilor umanitare, Cru-- 
cea Roşie are nevoie de 
sprijinul statului, al pu
terii. Pentru că sarcina în
grijirii oamenilor e a ce
lor aleşi în Parlament, Cru
cea Roşie fiind doar un’ 
partener în ajutorarea se
menilor. Aş dori mult ca 
ceea ce s-a început să con
tinue pentru binele proprii
lor cetăţeni. Vă mărturi
sesc că mă preocupă acest 
lucru.'

Red.: Am reţinut că re
laţiile de parteneriat con
tinuă şi după retragerea o-

ficială. Deci veţi mai re
veni?' 'Vv •

H.M.: Ca partener in
tenţionez să organizez cîte 
două convoaie umanitare 
pe an. Voi veni însă des 
şi pentru că e o ţară foarte 
frumoasă şi o iubesc. Sună 
comic pentru un german, 
dar m-am simţit foarte bine 
aici. N-am avut probleme 

cu oamenii, n-am avut parte 
de furturi, atacuri, violenţe, 
cum se vede la televiziunea 
germană. Pot să vă spun 
şi ce nu mi-a plăcut ? .

Red.: Vă rog ! ■
H.M.: M-am obişnuit cu 

şoselele din România, cu 
dezordinea şi mizeria, cu 
diferenţa mare dintre bo
gaţi şi săraci. Cu un singur 
lucru nu m-am putut îm
păca. Cu telefonul. Mereu: 
ocupat, ocupat.

Red.: Important e că, în 
ciuda inconvenientelor, 
v-aţi simţit bine la noi şi 
întrajutorarea va continua.

meu gîndul de a mă re
trage, a purtat o lungă dis
cuţie cu mine şi apoi, în 
timp, a muncit mult şi. pe 
plan psihologic, dezvoltîn- 
du-mi neîncetat dîrzenia, 
tenacitatea ia antrenamente 
şi concursuri  ̂Tot atunci, 
a întocmit şi un alt pro
gram de antrenament şi re
zultatele n-au încetat să 
apară şi ziarul „Cuvîntul 
liber" le-a publicat în în
tregime. Acum ne înţele
gem perfect sRortiv — an
trenor. La orice concurs 
privesc în tribună la an
trenorul meu şi printr-un 
limbaj numai al nostru, 
îmi transmite orice gînd 
al lui, orice modificare ce 
trebuie să o fac —r la dis
tanţa de pornire, sau exe
cutarea săriturii etc.

— Vă aşteaptă noi con
cursuri de anvergură în a- 
cest an. Cu. ce. gînduri vă 
pregătiţi ?

— Pe lingă pregătirea in
dividuală, ce nu o întrerup, 
particip la cele centralizate 
de la Felix şi Poiana Bra
şov, cu. lotul naţional, în 
vederea participării la 
Campionatele Mondiale (în 
aer liber) ce vor avea loc 
Ia Sţuttgart, dar şi pentru 
con cursuri] e internaţionale 
ce vor avea loc în 1993 in 
Europa şi campionatele in
ternaţionale ale României 
din vară. ,.
- • -rs- Ne.veţi mai oferi mari 
satisfacţii ?

— Sper că da. Sînt -obiş
nuită sa nu fac luaturile -pe 
jujmitataă^u bfa&âţi nu
mai foăs^iihej^i^tunci, 
trebuie-;să .yihâVrez&jfcateie.

— Aşa să- fih. 'Vă dorim 
din tojtţă; ijgma succes !

SABIN CLRBU
v, ■

( Dreptul la replică

V
In legătură cu artico

lul intitulat: „In Simeria 
— Triaj se fură ca-n co
dru", dorim să facem cî- 
teva precizări: Prin ar
ticolul menţionat se sus
ţine că numiţii Gheorghe 
Schiriae, Ioan Ursachi, 
Marin Alungulesei, Ioan 
Stan şi Grigore Cornea, 
angajaţi ai Staţiei CFR 
Simeria Triaj,, au fost 
prinşi furînd ciorapi în 
valoare de 42 000 lei şi 
au fost trimişi în jude
cată, dar au scăpat de

condamnare şi s-au întors 
la acelaşi 1°° de-muncă, 
unde recent au fost prinşi 
fugind din vagoane în
călţăminte şi ghivece de 
porţelan, - % . ...
Ţinem să vă informăm că rin şi Schiriae Gheorghe, ţ 

prin sentinţa pedală nr. din data de 20, 08. 1992,̂

a inculpatului Cornea Gri-,
; gore la 1 an şi, 6 luni în- * 
chisoare, pentru toţi in-( 
cylpaţii cu executare în i 
regim' de detenţie. Men- / 
ţionăm că inculpaţii sînt \ 
arestaţi preventiv in Pe- jj
nitenciarul Bîrcea Mare i 

Deva. Alungulesei Ma- *

543/22. 03. 1993, a Jude
cătoriei Deva, nedefinitivă, 
s-a dispus condamnarea 
inculpaţilor Schiriae 
Gheorghe, Ursachi Ioan, 
Alungulesei Marin şi Stan 
Ioan ‘la cîte 2 ani şi 6 
luni închisoare fiecare, iar

iar Ursachi Ioan, Stan 
Ioan şi Cornea Grigore, ) 
din data de 3. 09. 1992. I 

DELEAN )IOAN ARDEI

Preşedintele Judecătoriei 
' Deva

„Carmetaplasf aşteaptă... dezgheţul
(Urmare din pag. 1)

mai puţin decît în peri
oada corespunzătoare a a- 
nului trecut. Cu toate ă- 
cestea, balanţa economică 
a societăţii este pozitivă. 
Contul nostru de compen
sare este închis, ne-am plă
tit integral furnizorii, însă 
avem sume importante de 
încasat de la beneficiari. 
Sperăm să se dezgheţe o- 
dată blocajul acesta econo- 
mico-financiar, să se re
zolve situaţiile bugetelor u- 
nităţilor finanţate de stat 
rr- C.F.R., drumuri, , con
strucţia de hidrocentrale 
ş.a. — cu care noi âvem 
colaborări importante, so

lide, îneît să putem lucra 
la capacitatea tehnică, or
ganizatorică şi umană a so
cietăţii noastre.

Am stat de vorbă, se
parat, şi cu unul dintre 
membrii comitetului sindi
catului de la S.G. „Câr
me taplast" S.A. Deva, dl 
Ioan Iştoc, lăcătuş la ate
lierul de confecţii metalice, 
meseriaş de clasă, cu • ex
perienţă a 26 de ani în 
întreprindere, om echili
brat şi stimat în colectiv.

— N-avem a ne plîhge 
decît de lipsă de comenzi, 
însă ştim că aceasta este 
situaţia în întreaga ţară. 
Colectivul este bine pre
gătit şi disciplinat, vrea 'să 
muncească şi să cîştige, dar

considerăm că membrii 
consiliului de administraţie 
trebuie să se preocupe maî 
mult de diversificarea ac
tivităţii, de prezentarea 
produselor societăţii şi a- 
ducerea de comenzi, de or
ganizarea lucrului şi mai 
buna folosire a dotării teh
nice şi a forţei de muncă.

Altfel, sigur că şi noi am vrea 
salarii mai mari, numai 
să fie de unde, că-s tot din 
munca şi din producţia 
noastră, iar pînă acum 
toate compensările şi In
dexările ni s-au dat con
form legii. Ce să mai spun: 
trebuie să lucrăm mal 
vîrtos, să producem şi să 
vindem, să cîştigăm, să 
trăim. Asta-i tot.
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Pe urmele unui 
ansamblu folcloric.

Ansamblul folcloric „Pă
dureanca" din Dăbîca — 
Hăşdău, prea bine cunos
cut în judeţ şi în ţară, 
numără foarte mulţi ani 
de viaţă, fiind înfiinţat 
din dorinţa localnicilor 
de a aduce în scenă obi
ceiuri şi datini specifice 
zonei atît de bogată spi
ritual a pădurenilor. Ceea 
ce impresionează în a- 
cestâ formaţie artistică 
este participarea vârstni
cilor şi tinerilor, deopo
trivă, lăsînd impresia că 
întreg satul urcă în scenă. 
Dragostea lor pentru da
tină este singulară. Obi
ceiul de „Nuntă" valori
ficat, de curînd, înfăţişează 
privirii un tablou real al 
satului pădurenesc într- 
un moment extraordinar 
al vieţii. Obiceiul pro: 
priu-zis, costumul popular 
pe care îl îmbracă oa- , 
menii, covoarele şi pri- 
coiţele ce se atîrnă pe 
„culmea" mirosii sînt de 

-un colorit şi o frumuseţe 
aparte, etalînd un talent 
deosebit în tainele cusut- 
ţesutului !

Această, formaţie a fost 
reactivată în primăvara a- 
nului trecut de către pri
marul comunei Topliţa, 
Aurel Alic, viceprimarul 
Traian Bobora, care este 
şi şeful ansamblului, sub 
îndrumarea unui cunoscut 
om de cultură şi fiu al 
satului, Iiusalin Işfănoni. 
Au mai fost valorificate 
şi alte obiceiuri folclorice 
— „Sînvăsţiul", „Măsura
tul oilor". Interpreţii vin 
eu drag la repetiţii, ce se 
ţin în căminul cultural 
din Hăşdăp şi îşi amintesc > 
de fostul coregraf Văsile 
Chevereşan, de Vasile 
■Moîodeţ, actualul director

I
al Centrului Judeţean al | 
Creaţiei Populare. „Pînă '  
acum eîţiva ani, îşi a- I 
mintesc aceştia, veneau la * 
repetiţii 7—8 perechi, a- | 
cum se strîng 55 de lo- I 
calnici. E adevărat că o j 
influenţă puternică asu- I 
pra lor o au primarul şi [ 
viceprimarul comunei. Da- | 
torită dragostei oamenilor * 
pentru folclor, în comuna I 
Topliţa se desfăşoară o J 
viaţă culturală activă, aici i 
mai existind o formaţie I 
de colindători la Dăbîca, ? 
fluieraşii de la Dăbîca, | 
grupuri vocale la Vălari. * 
şi Hăşdău, în repertoriu] I 
lor intrînd „Cîntecul mi- « 
resii", „Cîntecul bradu- I 
lui", piese folclorice mu- J 
zicale de mare vechime i 
si autenticitate.

în satele comunei To- J 
pliţa se practică, încă, ( 
ţeşutu-eusutui, femeile * 
confecţionând extraordina- | 
re obiecte de port şi pen- . 
tru casă *— covoare, prico- I 
iţe, străiţi, desagi. Să nu J 
uităm că la- un costum i 
popular se lucrează efec- I 
tiv' 2—3 luni. Nu se mai |  î 
practică însă legatul în j i| 
cositor, al obiectelor , l 
sculptate în lemn, turna- I ’ 
tul cheilor şi bolţurilor J \ 
din lipsa acestui material. J 1 

Păşind pe urmele unui | }
ansamblu folcloric am ' 1
găsit, aşadar, o lume de | ^
o spiritualitate extraordi- . i 
nară în satele comunei | . ' 
Topliţa, O lume conserva- * \
toare poate şi datorită u- t l 
nui grad de izolare mai I / 
accentuată. 6 lume care j ) 
nu se dezminte în bună- | i 

, ta te, in vorbe frumoase * i 
şi aşezate, precum şi prin |  >
peisajul montan extraor- » \
dinar care o înconjoară. I l 

MINEL BODEA *

- Iosif Milntean, primarul 
comunei Lăpugiu de Jos, 
s-a identificat deplin cu 
interesele şi problemele 
oamenilor ce l-au ales în 
fruntea obştii, ale tuturor 
cetăţenilor din cele 10 sate 
ce alcătuiesc- localitatea de 
la marginea de vest a ju
deţului. L-am întrebat re
cent :

— Care este cea mai 
importantă problemă a 
consiliului local la ora ac
tuală ?

— Fără doar şi poate, 
aplicarea Legii fondului 
funciar.

— în ce stadiu se află - 
această acţiune dc mare în
semnătate actuală ?

— Din 2480 ha, au fost 
atribuite şi am eliberat a- 
deverinţă pentru circa 
2260. Mai precis am dis
tribuit 442 de adeverinţe, 
din ce]e 615 cîte ar fi tre 
buit să eliberăm.

— Diferenţa de unde 
provine ?

LA LĂPUGIU DE JOS

Necazuri există, dar oamenii

— Unii, în special cei 
ce nu locuiesc pe raza co
munei ,au depus cereri să 
primească pămînt, dar n-au 
mai venit să-şi ridice ade
verinţele, nu ştim din ce 
cauză.

Cu di locotenent Nicolae 
Igaş, de meserie topome- 
trist, discutăm despre mer
sul concret al acţiunii de 
împărţire p pămîntului.

— Lucrez în comuna Lă
pugiu de Jos de circa două 
luni şi socot că am făcut 
pînă acum treabă bună. 
Eu nu merg la măsurarea 
unei tarlale pînă nu îşi a- 
duc toţi oamenii ce au 
teren acolo actele prin care

\ Trepte spre performanţa
! A intrat în tradiţia 

Vieţii şcolare ca in fie
care vacanţă de primă
vară să se organizeze, în 
diferite centre din ţară, 
faza finală a concursuri
lor şcolare pe obiecte de 
învăţămînt şi meserii. 
Olimpicii hunedoreni în
fruntă în aceste zile exi
genţele comisiilor alcă
tuite din cadre didactică, 
specialişti din învăţâmîn- 
tul universitar şi preuni- 
versiţar.

In lotul celor 124 de 
elevi care reprezintă ju
deţul nostru sînt cuprinşi 
13 tineri — la limba ro
mână, 14 — matematică, 
10 — la fizică, 9 — chi
mie, 8 — informatică, 10 
— biologie, 5 — istorie,

5 — fiţozofie-ecpnomie
politică, 6 —- pedăgogie- 
psihologie, 5 — geografie, 
2 — limba maghiară, 8 
— limbi moderne, 1 —
latină, 9 —• la concursul 
de interpretare muzicală, 
8 — arte plastice, li 
la concursul pe meserii, 
în rîndul unităţilor şco
lare cu participare la o- 
limpiade se numără: 
Şcoala Normală - „Sabin 
Drăgoi" Deva, liceele 
„Decebal", „Traian" De
va, Liceul de Informatică 
Petroşani, liceele „Avram 
Iancu" Brad, „Aurel Vlai- 
cu“ Orăştie, Liceul Teo
retic Hunedoara, şcolile 
generale nr. 4, 5 Deva,
nr. 1 Petroşani, nr, 1 
Brad, nr. 1 Haţeg ş a.

DOUA PROBLEME
,„în legătură cu pîinea îmi fac o 

datorie să' vă informez despre o 
discuţie dintre doi cetăţeni, în timp 
ce stăteau la coadă, Unul susţinea 
că are grîu şi ar schimba grîu sau 
făină pentru pîirie. Celălalt şi-a a- 
mintit de brutăria lui nea Nicoară, 
de acum 20 de ani, din Deva, unde 
veneau gospodinele cu aluatul din 
care se coce3 pîinea.

Socotesc că acest schimb este un 
bun mijloc de a atrage astfel griul 
de la posesorii individuali şi a-1 
economisi pe cel din rezerva de stat. 
Este necesară însă o mai mare pre
ocupare în acest sens.

încă o problemă aş mai vrea să 
ridic : vîrstnicii au remarcat cu pă
rere de rău că încă un ajutor ni 
s-a luat prin desfiinţarea magazinu
lui „Plafar" din Deva, de unde ne 
procurăm multe ceaiuri medicinale 
foarte utile", (Cu stimă, un vechi 
colaborator).

ÎI AŞTEPTAM DE UN AN
„Dragă redacţie, venim cu o ru

găminte mare. Poate datorită zia
rului dv vom avea şi noi Devasat. 
Sintem un grup de locatari din blo
cul 0,3, Gojdu (în spatele dispensa
rului de pe strada Zamfirescu). Am 
plătit instalarea în martie 1992, cu 
promisiunea că vom fi conectaţi în 
4 luni. A trecut anul şi cînd îndrăz
nim să cerem lămuriri sintem brus
caţi, de parcă hu s-ar fi folosit de 
banii noştri. Alături, cei din bloctll 
D 4 au fir şi noi nu". („Oropsiţii" 
de pe scările 1, 2, 3, 4, blocul O 3, 
Gojdu, Deva).

ORGANELE V IZATE 
T RĂSPUND

Consiliul Local Orăştie. Referitor 
la scrisoarea dlui Oană Cornel vă 
comunicăm: ;.i ,■

Terenul pe care ■ sint construite 
blocurile s-a expropriat de la C.A.P.. 
Orăştie; în cartea funciară nu s-a 
operat proprietatea C;A.P. . Orăştie, 
figttrind la poziţiile respective, vechii 
proprietari.

R.A. Activitatea Orăştie a depus 
documentaţia pentru întabularea te
renului expropriat şi urmează ca No
tariatul să opereze aceste modificări, 
in vederea întabulării apartamente
lor vîndute.

Primăria municipiului Hunedoara,
la sesizarea ,unui anonim, ce sem
nează Stan Păţite şi-' sesizează stări 
de lucruri generale in legătura cu 
vînzarea-cumpărarea apartamentelor 
din fondul de stat: „Ne exprimăm 
regretul că petiţionarul nu se folo
seşte de prevederile articolului 47 
din Constituţia României, în sensul 
de a-şi da numele corect sau alte 
date prin care să poată fi identifi
cat.' Nici cele sesizate nu pot fi lo
calizate la o anumită situaţie con
cretă, deci nu avem ce măsuri să 
luăm". Semnează domnul primar 

Remus Mariş şi domnul secretar loan 
Petru Albu.

Inspectoratul de politie al jude
ţului Hunedoara, la sesizarea dnei 
Corina Nicorici din Băcia : „Din 
verificările efectuate rezultă că pen
tru nesuprâvegherea fiului său a 
fost sancţionată contravenţional prin 
încălcarea prevederilor art. 2, litera 
W, din Legea 61/1991. Necunoscînd 
modalitatea de contestare a procesu-

tui verbal,.s-a adresat redacţiei pen
tru a-i veni în ajutor. A fost îndru
mată la . Judecătoria. Deva pentru 
stabilirea temeiniciei procesului ver
bal de, contravenţie", Semnează şe
ful inspectoratului. ’ : i

POŞTA RUBRICII
Mateş Lucian, Valea Bradului, nr. 

24. Verificările Oficiului de pensii, 
în urma sesizării dv au scos în evi
denţă că drepturile de pensie alte ne
potului dv au fost oprite din plată 
în luna iunie 1988, deoarece curato-‘ 
nil care le încasa a. decedat. Fiind 
bolnav psihic şi, deci, lipsit de dis- 
cdrnămînt, nepotul nu arc capaci
tate de exerciţiu a drepturilor sale 
şi nu i se pot plăti drepturile. A- 
dresaţi-vă primăriei din localitatea 

,de domiciliu în vederea numirii ţi
nui nou curator, depuneţi decizia 
respectivă la Oficiul de pensii cu o 
cerere şi, atenţie, cu dovada pre
zentării bolnavului la termenele de 
revizuire medicală, dovadă pe care 
o puteţi obţine de la Cabinetul de 
expertiză medicală şi recuperare a 
capacităţii de muncă din Brad. După 
toate acestea, Oficiul de pensii va 
soluţiona problema pe care o ridi
caţi: (IX.)

Ciuculescu Moisă, Hunedoara, Al. 
Obor, nr. 43. Problema încadrării 
locului de muncă, în care v-aţi des
făşurat activitatea pînă la pensio
nare, într-o grupă superioară de 
muncă, este de competenţa unităţii 
al cărei angajat aţi fost. Adresaţi-vă, 
deci, acestei unităţi şi depuneţi a- 
poi actul primit lf, Oficiul de pensii, 
cu o. cerere şi un cupon de pensie.
(II.)

tămînă copii plecaţi la o- 
raşe să-şi ajute părinţii, li 
vad vineri seara, cum vin 
de Ia tren. Uneori cînd vin 
plouă, or este ceva zi sfîntă. 
Parcă le pare rău in ă- 
ceastă situaţie.

— DIe doctor, Lăpugiu 
de Jos dă lapte la consuni?

Dă, dar nu cit ar tre
bui. Eu aş fi de părere că 
şi dacă nu s-ar' umbla lă 
preţul de achiziţie, cantita
tea de lapte predată ar fi 
mai mare dacă laptele s-ar 
plăti la timp, iar tărîţele 
s -ar aduce la vreme.

Din discuţia cu primarul, 
cu locotenentul ce . ajută 
la aplicarea Legii fondu
lui funciar, cu dr Oniţiu 
şi cu dl viceprimar Ioşil 
Pogan a reieşit că şi la 

' Lăpugiu de Jos, în această 
perioadă de tranziţie, sînt 
dificultăţi şi nu puţine. La 
cele de mai sus adăugăm 
alte cîteva : •  S-au strîns 
bani pentru a se aduce în
grăşăminte chimice, dar 
societatea din Simeria nu 
onorează comanda •  Au 
fost împărţite oamenilor 
doar 7 ha pădure, ceilalţi 
în drept n-au prezentat încă 
actele cerute de Ocolul 
Silvic Dobra •  în cartea 
funciară aflată la Notaria
tul Judeţean sint foarte 
multe neclarităţi, cu privire 
la Lăpugiu de Jos.

Pentru a încheia optimist 
aceste rînduri, consemnăm 

:. un fapt: în ziua cînd am 
‘ fost la Lăpugiu era o’ zi 
frumoasă şi am văzut foarte 
mulţi oameni îndreptîndu- 
se spre cîmp cu carele în
cărcate cu îngrăşăminte 
naturale. Ceea ce relevă 
starea de spirit a oamenilor,

TRAIAN SONDOR

să-şi dovedească dreptul 
de proprietate. Pe baza 
acestor acte întocmesc o 
hartă şi numai după aceea 
trec la treabă.

— De ce probleme vă 
loviţi, dlc locotenent ?

— Uneori oamenii cer 
pămînt mai mult decît 
suprafaţa unei tarlale. De 
pildă cer 7 ha de pămînt, 
or tarlaua are numai 6 ha. 
în prezent împart pămân
tul în satul Lăsau.

Dr. Mircea Oniţiu, me
dicul circumscripţiei vete
rinare, fiind vechi locuitor 

■ al comunei Lăpugiu de Jos 
cunoaşte ca nimeni altul 
problemele actuale ale ce
lor 10 sate, în special in 
ce priveşte evoluţia efecti
velor de, animale. Ne-a spus 
domnia sa :

— Numărul, de animale 
este în continuă creştere, 
în prezent sînt 1504 bovine,
6200 oi, 850 de capre.
— Capre multe.
— Revine la fiecare fa

milie cel puţin o capră.
— Cîte gospodării sînt 

în Lăpugiu de Jos ?
— în jur de 700. Deci 

încărcătura de animale pe 
gospodărie . este bună.

— Dle doctor, oamenii 
din satele Lăpugiu sînt, 
ca şi în alte comune hu- 
nedoiene, bătrîni. Cine lu
crează pămîntul ?

— Vin la sfârşit de săp-
‘AWAV.1

I
SPITALUL JUDEŢEAN HUNEDOARA

încadrează urgent cadre medii sanitare iaj
punctele sanitare Vărmaga„şi Săcărîmb, în con-;
formitate cu prevederile legale.

Informaşi suplimentare se pot obţine la 
telefonul nr. 613120, interioare 133 sau 153. (242*

S.C. CONDOR S A. DEVA

Str. Avram Iâncu, bloc H 3. ;■

Organizează licitaţie publică directă, conform HG 
nr. 140/1991 şi 1228/1990, lă sediul său, în data de 30 
aprilie 1993, orele 10, pentru :

a) închiriere spaţii depozitare mărfuri sau pentru 
organizare producţie în localităţile Deva şi Orăştie, 
5400, mp respectiv 3700 mp;

b) închiriere spaţii de locuit, sau organizare prestaţii; 
in cămin de locuit 114 camere, 228 locuri, în locali
tăţile Brad şi Haţeg; ,

c j închirierea sau cumpărarea blocului M 2 Lupeni 
— 40 garsoniere; > r .

d) Vînzarea a 40 garsoniere în blocul 8' Orăştie;
e) Vînzarea unei hale pentru creşterea şi îngrâ- 

şarea porcinelor, 100 capete, în Deva;
f) închiriere spaţii pentru cabinete medicale în 

Deva, str. D. Zamfirescu — 114 mp suprafaţă utilă, 
compartimentată cu 4 încăperi;

g) Locaţia gestiunii Ia următoarele obiective :
— balastiera Bretea Strei
— cantina Deva: ' >
Informaţii suplimentare la sediul unităţii sau te

lefon 611960, interior 37 şi 38, -dnii Solomon Mihai şi 
ing. Sauer Radu.

Documentaţia licitaţiei se poate procura contrai 
| sumei de 500 lei;

Garanţia de participare la licitaţie, representînd 
J 25 la sută din valoarea de începere a licitaţiei pentruj 
i obiectivul licitat, se depune Ia CEC în contur nr.
14001683906105 BRD Deva, cu 5 zile înainte de data 
| licitaţiei. - ' ■

Chitanţa se prezintă cu 3 zile înainte de data U- 
| citaţiei la sediul societăţii.

Ofertanţii vor depune acte doveditoare privind] 
{bonitatea sau garanţiile materiale de care dispun.
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VtNZAfU-
CUMPARARI

•  SC „Euromarket" Brtn-
duş SUC Orăştie, str. C- 
Bariţiu nr. 1, vă oferă en 
gros ţi en detaille televi
zoare color, Nei, Samsung, 
Goldstar, aragaze, maşini 
de spălat, frigidere, aspira
toare, încălzitoare apă, pră- 
|itor pline, filtre cafea. 
Tel. 647361, între orele 8— 
t«, (5138)

•  VÎND Volvo 244 Diesel
eu motor de rezervă, motor 
multkar, remorcă auto, 
scertă nutrie 48—50. In
formaţii Simeria, tel. 660947 
după ora 18. (5179)

, •  VÎND apartament 3
, camere, zona Liliacului. Re

laţii tel. 023826. (5216)
•  VÎND convenabil vi- 

deoplayer japonez Elekta,
■ sigilat, telecomandă. Tel.

016620. (5185)
•  VÎND fin (lucerna, tri-

foi). Şoirnuş. 355. (5190)
. • •  VÎND videoplayer Fu-

•!* * nai, sigilat, telecomandă, 
'■ • (115 000) Simeria 661516.

. (5214)
•  VIND autodubă tip 

’ TV, Diesel, 9 locuri. Relaţii
tel. 651170, 650420.’' (5201)

' _ « SC ULPIA SA DEVA
' anunţă că licitaţia pentru 

locaţie de gestiune anun
ţată pentru data de 16 a- 
jprilie 1993 se anulează.

•  SC Iulimex SRL Deva. 
i>-.. este unic distribuitor pen- 
f-x judeţul Hunedoara al

.«urnei de mestecat Perfect 
% produsă de Burexim Fe- 
leacu SA Cluj. Cei intere-

■ saţi se pot adresa la maga- 
: v zinul en gros din str. Spi-
• ! talului, nr, 17 Deva, tel. 
•; 610684. (5167)

•  DORIŢI video de ca
ii li late ? Vînd video Aiwa
V fi Akai sigilate, teleco- 
i; mandă, multisistem, auto- 
I tracktng, design. pcrfor- 
' manţă. TeL 613045, seară.
•• (5178)

•  VlND Mercedes 220 D 
' Wdoarc neagră, inmatricu- 
: : tăt. Vlnd remorcă auto 5,5 
■V. t, Brad. tel. 095/651889, zil- 
I| nic între orele 18—22. (5173)

•  VîND urgent parchet
% fag, 3400 lei/mp şi stejar 
. ‘ 4800 lei/mp. Tel. 095/661296.
;i:. (5193)

» VÎND avantajos pa
vilion penteu 32 stupi cu 

v Cabană. Tel. 623252. (5076)
V •  VÎNb apartament 3 

camere. Dacia, bl. 26, sc.
V % ap. 27. Ttel. 628721

(5215)
0 •  VIND apartament 2
. ' -- — *i- — ... .. îs ,-
. *i ' vMMiiyrOş jptfiwdTj Cu

ptrtbttitiţi. Hunedoara, str. 
Mureţuhti, bl. C42, ap. 62 
Ittua Bucegi). (5017)

1 ; ■ •  VIND Otteit Club 11
V R, tamponat faţă. Simeria,
>[ «60607. (5125)
;> • •  VţND apartament 2

camere, ultracentral. Deva, 
■v : Nk 0Î4O59. (5155)
M . •  VIND televizor color,
;! teansformator sudură 220, 
•: circular 220, praf marmură, 
l-l Haţeg, Parcului, 10. (5195) 
•I •  VÎND video, cameră

Fisher, 4») 000, BMW ava- 
,V riat, înmatriculat. Ţel 
■îi 627689. (5141)
•; •  VÎND remorcă 6,3 tone,
>, roparaţie capitală. Tel 

641323. Orăştie. (5213)
•  VÎND urgent tractor 

0—539 Universal (vizibil 
tn str. N. Grigorescu, nr. 
31K stare nouă, 450 ora de 
funcţionare, fabricaţie 1990. 
Informaţii tel. 613560, între

? - avele 20—23. (5206)
•  VÎND Dacia 1300. Tel. 

629368, după ora 16. (5222)
VIND urgent remorcă 

Vestfalia. autoturism Audf

100, microbuz VW 9 locuri. 
Ţel. 624935. (5218)

•  VÎND subansamble mo
tor Volkswagen Passat,

. cumpăr aripi sau Lada 
1200' defectă. Tel. 615737.

(5217)
• VÎND ARO 243 D. 

Informaţii Brad, tel. 651107,
. (5210)

•  VÎND curieră italiană,
90000. Tei. 621072. (5208)

•  VÎND urgent maşină
electrică nouă pentru flo

ricele, angajez vînzători am
bulanţi pentru Deva şi Si
meria. Relaţii tel. 628901, 
după ora 19. (5234)

•  VIND videoplayer Fu- 
nai, sigilat, 130 000 Iei, ne
gociabil. Tel. 628925. (5223)

•  VIND (schimb) casă cu
grădină Topliţa Certejului, 
cu. apartament Deva. In
formaţii Gojdu, str. Zam- 
firescu, bl. Al, sc. 2, ap. 
30, orele 17—19. (5227)

•  VÎND apartament 2 
camere. Deva, str; Teilor, 
nr. 2, bl 29, sc. 1, ap. 14.

. (5240)
•  VÎND fermă zooteh

nică, suprafaţă 2,5 ha. De
va, tel. 611824, zilnic, Orele 
9—20. (5237)

•  VÎND Audi 100 cu mo
tor de 1600, Trabant 601,- 
an fabricaţie 1987, conve-, 
nabil. Tel.'629123, (5236)

•  VÎND Dacia 1300, vi-
deorecorder Naţional, tele
vizor color Elcrom, televi
zor alb-negru, . Diamant 
2520 şi combină muzicală. 
Toate la preţ convenabil. 
Informaţii la tel. 722485 şi 
629025. (5241)

• VÎND casă. Deva, str. 
16 Februarie (Baia Sărată). 
Informaţii la domiciliu.

(5229)
•  VÎND una brăţară aur

14 k, 34 grame, preţ con
venabil. Tel.. 626191, după 
ora 16. (5230)

• VÎND fin şi otavă. In
formaţii Deva, tel. 613880.

(5231)
• VÎND maşină de în

gheţată cu 2 braţe, nouă 
şi remarcă 500 kg. Deva, 
tel. 623221. (5233)

•  VÎND televizor color 
Luxor cu teletext, marcă 
suedeză, ladă frigorifică 
Bosch, capacitate 225 1, boy- 
lere de 5 şi 10 litri. Relaţii 
la tel. 618965, după ora 18.

(5242)
•  VÎND apartament 4

camere decomandate şi su
fragerie, bibliotecă, coftar. 
Tel. 620213. (5244)

•  RATP Hunedoara, 
str. Rotarilor, nr. 140 
bis, organizează în 
data de 28 aprilie 
1993» ora 9, licitaţie 
publică pentru un au

tobuz IK 4 cu norma rea
lizată, în stare de func
ţionare. Relaţii supli
mentare la tel 712834.

. urt L

•  SC Agromec SA 
Teîiuc vinde prin lici
taţie publică tractoare 
şl marini agricole îh- 
ceplnd cu 24 aprilie 
1993, ora 10, fi» fie
care slmbătă pînă la 
epuizarea lor. (4775)

•  VINDEM foarte 
convenabil instalaţii 
satelit, case electronice 
Elka 82, cîntare 15 kg. 
Hunedoara, tel 721279, 
715213. (4777)

•  VÎND apartament 3
camere. Hunedoara, sau 
schimb Rîmnicu Vîlcea. 
Tel. 716209. (4773)

•  SC Rusca SA Hune
doara organizează la data

de 28 aprilie 1993 licitaţie 
pentru închirierea mijloace 
de transport auto t tonă — 
6,5 tone. Informs (ii supli
mentare la tel 717575 şi 
la sediul societăţii (4774)

•  VÎND apartament 4
camere, Micro 4, 2 băi, 3 
balcoane, preţ 4 200 000. 
Tel. 717422. (4779)

•  VÎND apartament 2
camere confort I, preţ con
venabil. Hunedoara, str. 
Eroilor bl. 24/11. (4781)

•  VÎND convenabil Fiat
850, stare bună. Peştişu 
Mare, nr. 30. (4782)

•  VÎND Mercedes 230
Benz, plus motor Diesel 
200, Mercedes 240 Diesel, 
1982, neînmatriculat. Tel. 
723080. (4784)

•  VÎND păşune pe peri
oada de vară pentru 200— 
300 oi şi o pereche bol trac
ţiune de 5 ani. Informaţii 
Hunedoara, Al. Cocsarilor, 
bl. 8, ap. 29, după ora 16.

(4785)
•  VÎND videoplayer Fu-

nai, sigilat, telecomandă, 
preţ convenabil. Tel. 722809, 
713401. (4786)

•  VÎND grădină (loc de
casă) în Hunedoara. ’ In
formaţii, str. M. Erhinescu, 
nr. 2 A. (4787)

•  VÎND televizor color
cu telecomandă. Informaţii 
tel. 716435. , (4792)

•  CUMPĂR apartament 
2 camere, central, tel 
-738108, după ora 16. (4783)

•  CUMPĂR mobilă sus
pendată pentru bucătărie. 
Tel. 713973, după ora 18.

(4793)
•  CUMPĂR valută, in

clusiv forinţi, ofertă se
rioasă. Deva, 625493, 614156, 
623488. (3655)

•  VÎND autoturism Alfa 
Romeo Sud, preţ negocia
bil. Deva, tel. 623878. (3659)

ÎNCHIRIERI
•  OFER cameră mobilată 

unei persoane încadrate în 
muncă. Deva, tel. 616334.

(5198)
•  CAUT pentru închiriat

apartament, garsonieră la 
parter sau spaţiu comercial 
în Hunedoara. Informaţii 
ţel. 713751. (4751)

IMBUttl

dut ştampilă .cu nr. 2. Se 
declară nulă. (5239)

OFERTE 
DE SERVICII

m SCHIMB apartament 3 
camere confort I, proprie
tate, ultracentral Petroşani 
sau variante Deva. Tel 
Petroşani, 544633, Deva -L 
848929; 15149)

•  SCHIMB garsonieră 
confort i  cu apartament 
2—3 camere. Ofertă seri
oasă în valută. Tel. 661706, 
Simeria. (5192)

•  PIERDUT decizie pen
sionara gradul H pe nu
mele Peica Ţeofil O declar 
nulă. (5182)

•  PIERDUT carnet şl
adeverinţă CFR pe numele 
Peica Teofil Le declar 
nule. . (5183)

•  PIERDUT legitimaţie
de serviciu pe numele 
Marcu Maria, eliberată de 
Macon SA Deva. O declar 
nulă. (5170)

•  PIERDUT ştampile
OPC nr. 400, 402. Se de
clară nule. (520?)

•  PIERDUT legitimaţie
de veteran de război nr. 
181633. eliberată de Aso
ciaţia vetera nilor de răz
boi. Filiala Judeţeană Hu
nedoara — Deva. O declar 
nulă. (5212)

•  PIERDUT carnet nr.
21166509, Pinzaru Constan
tin, eliberat de Cooperativa 
Decebal Deva. îl declar 
nuL (5209)

•  SC Meropa SRL pier-

•  INCOTA Atlas Reisen
efectuează transport de 
pasageri şi colete pe ruta : 
Sibiu — Deva —Arad — 
Numberg — Heilbronn — 
Stuttgart, în zilele de 14, 
17, 21, 24 şi 28 aprilie şi 
pe ruta: Sibiu — Deva — 
Arad — Numberg — 
Wurzburg — Frnnkfurt — 
Siegen — Dortmund, In zi
lele de 14, 21, 28 aprilie. 
Relaţii şi înscrieri 0956/ 
18882, orele 16—21. (5139)
•  SC „Lazcom“ SRL Deva f 

efectuează transporturi 
marfă intern 5 tone. Doro
banţi, bl. 29 A, sc. I, ap. 8. 
Tel. 625139. (5232)

•  SC „Meropa". SRL 
angajează frezori (execuţie 
matriţe) şi sudori universali 
în formaţie. Relaţii tel. 
621297 şi 615122, ora 20.

(5238)

DIVERSE

• DECLAR nule actele., 
medicale cu parafa dr. Mihu 
Anca — medic primar ne
urolog, emise după data de 
9 aprilie 1993.

DECESE
•  PIOS omagiu celui care 

a fost învăţătorul
DORKL TEODORESCU 

din Duleu — Caraş Seve
ri*», Ia 6 sâpşămîni de la 
deces. Colegii promoţiei 
1956, Deva.

•  PROFUND îndurerate 
de fulgerătoare® trecere 6» 
nefiinţă a celui care a fost
ing. VALENTIN JITEA, 

suflet generos şi om de. o- 
menie, surorile Jitea (vert- 
şoareie sale) cu familiile lor 
îşi exprimă eu pioşenie 
compasiunea pentru fami
lia îndoliată. Dumnezeu 
să-l odihnească fi» pace.

(5224)

•  SOŢIA Florica, fiicele, 
nepoţii şi familia anunţă cu 
durere trecerea fi» nefiinţă 
a dragului lor

SÂ1IB SEVKRKAN 
Ceremonia' de înmormfiv- 
tare are loc astăzi, 14 a- 
prilie, orele 13, la Casa 
Mortuară din Deva, ste. 
•M. Eminescu. (5235)

•  SOŢIA Aurelia, fiii 
Cristi Miron. Rodica, Luci 
şi cu familiile mulţumesc tu
turor rudelor şi cunoştinţelor 
care au fost alături de ei 
la greaua durere pricinuită

dispariţia celui care a 
st soţ, tată şi bunic,

ION ŞITOIANU
(5197)

•  COLECTIVUL RATP 
—  alături de famUia Lupa 
Adam, contabil şef din 
Nădăştie, la suferinţa pri
cinuită de decesul tatălui 
său. Sincere condoleanţe.

e PIOS omagiu iubitei 
cumnate şl mătuşă 

ANETA AOANEI 
l„ trecerea fi» nefiinţă. În- 
mormîntarea — astăzi, la 
ora 13, din strada Pomilor, 
Hunedoara. Condoleanţe fa
miliei

Costică, Ana, Mlrela, 
Andreea, Anca şl Petre.

(3660)

j S.C. SOCOT TG. MUREŞ
\ Şantier Mihăileni — Criş
( Angajează prin concurs 3 maiştri construc- ( 
l tori de specialitate construcţii hidrotehnice sau 1 
i construcţii civile şi industriale. ţ
- Vechimea minimă in funcţie — 5 ani.

Informaţii la tel. 656352 Deva. (4765)

S.C. ROLERO — SRL
(cu sediul lingă intrare hotel Sarmis)

Vă oferă en gros şi en detaille: combine i 
muzicale, radiocasetofoane stereo, telefoane, ca- î 
sete audio şi video, minicaiculatoare, brichete S 
etc. j

} De asemenea, vă oferă en detaille: cosme- ( 
? ticalc, şampoane, deodorante, fixative, detergenţi \
/ lichizi, uleiuri maşină etc. t

Calitate maximă la preţuri minune. ţ
Vizitaţi-ne şi veţi deveni clienţii noştri. (4473) \

SOCIETATEA „MUREŞUL" S0COM DEVA 
Cu sediul In str. 1 Decembrie nr. 19, tel. 614707 

ANUNŢA
In ziua de 16 aprilie 1993, ora 10» la sediul 

societăţii se desfăşoară licitaţia spaţiilor dispo
nibile ale societăţii.

Lista spaţiilor respective precum şi instruc
ţiunile licitaţiei se pot consulta la unitatea or
ganizatoare, care va fi afişată la sediul unităţii.

(4468)
-  ţ

SOCIETATEA COMERCIALA „FAVIOR" S.A. 
ORĂŞTIE

Vinde săminţă de luccrnă la preţul de 1 000

Informaţii suplimentare la sediul Societăţii 
comerciale „Favior" S.A. Orăştie, str. Gh. Lazăr, 
nr. 2, tel. 641560 — int. 399. (252)

S.C. GAMBRINUS ROYAL S.R.L. 
str. Schmeltzer nr. 59, Arad 

telefon 0966/15418 
O F E R Ă

sucuri din producţie proprie, In cantităţi neli
mitate, In următoarele sortimente:

COLA
ORANGE

Esenţele utilizate sînt importuri SUA, Germa
nia, Imbutelierea se execută cu utilaje din im- 
port de mare capacitate, Livrarea sc face in 
sticle de 0,5 1, tip bere, la preţul de 54 iei/sticla.

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

cu sediul In Tlrgu Mureş — Ungheni, 
strada Principală 1AA, judeţul Mureş 
PRODUCE ŞI COMERCIALIZEAZĂ 

BĂUTURI RĂCORITOAREI
•  JAZZ COLA
•  JAZZ ORANGE
•  JAZZ LEMON 

în sticle de 0,250 I.
La preţuri competitive.
Informaţii la telefoanele 0954/25149; 36717 

şî fax 092/152613. (4730)

S.C. PALAS COMIMPEX S.R.L. 
D E V A

VINDE EN GROS
PRODUSE CU ADAOS COMERCIAL 0 % 

Sediul firmei: Deva, str. Axente Sever 
nr. 13 (in spatele barului „Las Vegas" de pe 
hdul Decebal), telefon 61 52 51.

OFERIM
URMĂTOARELE PRODUSE:

Assos — 310 lei; Ring Expres — 220 
lei; Winchester — 240 lei; Flash — 24S lei; 
Kent — 730 lei; Monte Carlo — 228 le i; Ka- 
rella — 215 le i; Ness — 918 Ie i; L.M.
347 lei ; covoare Turcia 23500 Iei.

14754)
-S-Î
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