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•  BRUXELLES. Parti
cipanţii la reuniunea 0-21 
„au lăudat" România pen
tru „rezultatele de până 
acum şi intenţiile de vii
tor privind tranziţia sa de 
la planificare centralizată 
la o economie de piaţă, 
bazată predominant pe 
proprietatea privată, pre
cum şi pentru pro
gresele semnificative re
alizate în reforma politică"
— relevă comunicatul de 
presă publicat marţi scara 
Ia Bruxelles. „Intervenţiile 
româneşti In cadrul ambe
lor reuniuni au evidenţiat 
angajamentul neîntrerupt 
faţă de reformă a trei gu. 
verne consecutive şi inten. 
ţiile actualului cabinet vi
zând stabilizarea, ajustarea 
structurală şi dezvoltarea". 
Programul economic pe pa
tru ani al Guvernului „a 
fost foarte bine primit", 
consemnează comunicatul, 
exprimând aprecierea pen
tru „continuarea consec. 
ventă a reformei, în con
diţiile unei succesiuni de 
şocuri externe, între care 
dezintegrarea CAER, răz
boiul din Golf, conflictul 
din fosta Iugoslavie şi em
bargoul decurgând din a- 
cesta".

•  BUDAPESTA. Parla
mentul de la Budapesta 
a ratificat — cu 233 de 
voturi pentru, 39 contra 
şi 16 abţineri — Tratatul 
dintre Ungaria şi Ucraina. 
După cum precizează a- 
genţia Reuter, recepţio
nată de Rompres, prin 
acest tratat Ungaria ’ re
nunţă, între altele, la 
orice pretenţii teritoriale 
faţă de această fostă re
publică sovietică. Agenţia 
citată arată' că, prin ra
tificarea documentului cu 
majoritate de voturi. Par
lamentul ungar a respins 
obiecţiile unor deputaţi 
naţionalişti. Reuter mai 
precizează că, în dezbate
rile ce au precedat vo
tul, unii parlamentari, in
clusiv membri ai coaliţiei 
de centru-dreapta (aflată 
la putere), s-au opus cla
uzei din tratat care se 
referă la respectarea re
ciprocă a integrităţii te
ritoriale, considerând-o o 
„trădare" a celor circa 
203 000 etnici unguri ce 
trăiesc în zona subcarpa
tică a Ucrainei. Extre
miştii nu au propus mo
dificarea frontierei ac
tuale pentru a redobândi 
aceste teritorii, care au 
făcut parte din Ungaria 
de dinainte de dezinte
grarea imperiului austro- 
ungar, dar s-au opus for
mulării din tratat, care
— după părerea lor — 
ar putea complica reuni- 
ficarea în viitor, scrie 
Reuter. Corespondentul a- 
genţiei citate apreciază că 
dezbaterile aprinse pe a- 
ceastă temă ilustrează a- 
numite stări de spirit ale 
naţionaliştilor unguri, care 
din motive de politică in
ternă şi externă, agită 
aşa-zisa „problemă" a ce
lor aproximativ trei mi
lioane de unguri ce tră
iesc în afara graniţelor 
Ungariei. Sursa menţio
nată precizează că pri- 
mul-minisfru, Joszcf An- 
tall, recunoscut prin vede
rile sale iredentiste, a sus
ţinut că ratificarea trata
tului cu Ucraina nu face 
decât „să reitereze an
gajamentul Ungariei pri
vind nerecurgerea la forţă 
pentru modificarea fron
tierelor".

HUNEDOARA. DE LA INCREDIBIL, LA REALE 
Ucis de fiu, pentru că l-a salvat de la spânzurătoare

Sine a spus că realitatea 
depăşeşte orice imaginaţie 
nu a greşit. Rândurile de 
faţă confirmă încă o dată 
acest adevăr. Iar cazul pe 
care vi-1 prezentăm are 
destule nuanţe ţintind ab
surdul. Putem spune alt
fel, când fiul îşi ucide ta
tăl, pentru că a fost sal
vat de acesta de la spânzu
rătoare ? Şi totuşi...

Preliminarii

Hunedoara. început de 
aprilie ’93. Pe o stradă cu 
nume gingaş, „Trandafiri. 
lor“, locuieşte şl familia 
Găruntu. Gapul familiei,

Alcoolul distruge două familii
•  Mai multe încercări de sinucidere prin spânzurâre 

Tatăl îşi asumă riscul 
J •  Baraca cu morţi •
Grea povară pentru trei copii minori “

Vasile, are 64 de ani. lo 
cuieşte împreună cu Ana, 
soţia, şi fiul Gostică. Deşi 
însurat şi cu trei copii mi
nori, fiul lor îşi duee tra
iul din nou lângă părinţi. 
Ea 40 de ani, din cauza al
coolului, a fost dat afară 
din slujbă. Nevasta şl co
piii l-au părăsit cu un an 
In urmă. Mai duce în spa

te şi o condamnare de 
şapte ani jperitru viol.

Acum, pe „Trandafiri
lor", cu fiecare zî ce tre
ce, moartea se apropie pas 
cu pas. Ea poartă şi alt 
nume — alcool. Nu de alt
ceva, dar atât tatăl, cât 
şi fiul sunt alcoolici no
torii.

Intre viaţă şi moarte

Da, tată şi fiu s-au a- 
flat de mai multe ori în
tre viaţă şi moarte. Mo
tive : tatăl, alcoolic ; fiul, 
din cauza băuturii, este 
suferind de nervi. Când 
bea, este agresiv faţă de 
tatăl său! Soţia şi mama 

nu sunt luate in seamă

când intervin între ei. De 
la o vreme, Costică îşi , 
manifestă intenţia de a se 
sinucide. De câteva ori a 
fost internat la Zam.

Ghiar la începutul lui 
aprilie a acestui an, Cos
tică îşi pune ştreangul la 
gât şi se spânzură. Tatăl 
intervine şi-l salvează. Da
că tot n-a murit, fiul îl 
ia la bătaie pe cel ce i-a 
dat viaţă. Mare lucru nu

VALENTIN NEAGU,
VLADIMIR PANCU, 

procuror

(Continuare în pag. a 3-a)
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Amenzile curg, 
neregulile persistă

Comisarii Gărzii Fi
nanciare din judeţul nos
tru au realizat, în peri
oada 1—9 martie a.c., 
controale şi verificări la 
35 de agenţi economici. 
Acestea s-au soldat cu 
amenzi de peste 4,2 mi
lioane de lei, precum şi 
cu confiscarea unor su
me ce depăşesc 670 000 de 
lei. Din bilanţul perioa
dei respective se des
prinde faptul că cele mai 
multe nereguli întâlnite 
se referă la încălcarea 
prevederilor Hotărârii Gu
vernului nr. 569/1991, mo
dificată prin H.G. nr. 
83/1993, în speţă fiind 
vorba despre efectuarea 
de plăţi în numerar peste 
plafonul stabilit.

Din lunga listă a a- 
genţilor economici care 
n-au respectat o aseme
nea prevedere şi au fost 
sancţionaţi fiecare cu 
plata unor amenzi de 
câte 200 000 de lei amin
tim firmele : S.0. „Exo
tic Aroma" S.R.L. Si- 
meria, S.G. „Agrocom", 
S.G. „Retezatul" şi S.0. 
„Realcom", toate din Pe
troşani, S.C. „Anca — 
Impex" S.R.L., S.G. „Ko- 
ral — Impex" S.R.L. din

Lupeni, „Petroa" S.N.G. 
Petrila ş.a. De asemenea, 
n-au fost trecute cu ve
derea nici aspectele de 
acelaşi gen întâlnite în 
luna aprilie a.c. la S.0. 
„Costea — Transcom" 
Deva, S.G. „Criş — Im- 
pex" S.R.L. Petroşani, S.G 
„Kenaan" S.R.L. Vulcan, 
S.C. „Degeka" S.R.L. Pe
troşani şi la alte numej 
roase firme.

Pe lângă amenda apli
cată, de la firma S.G. 
„Colmet" Hunedoara s-a 
confiscat suma de peste 
1,1 milioane de lei pen
tru faptul că aici nu 
s-au declarat, conform 
legii, tarifele şi adaosu
rile comerciale practi
cate.

Un caz aparte îl re
prezintă situaţia întâl
nită la S.G. „Ţirci Hu- 
seyin Parking" S.R.L. I- 
lia. în afară de amenda 
încasată, în sumă de 
750 000 de lei, s-au con
fiscat peste 3 milioane de 
lei datorită introducerii 
de mărfuri fără docu
mente de provenienţă şi 
haosului existent în evi
denţa contabilă a firmei 
respective.

Făcând cunoscute a- 
ceste nereguli, sperăm că 
agenţii economici vor 
trage învăţămintele cuve
nite, orice încălcare a 
prevederilor legale fiind 
sancţionată fără menaja
mente.

NICOLAE TÂRCOB

RAPIDITATEA IN ACŢIUNEA DE SALVARE
— Dle dr. Constantin 

Truşcă, este cert că „ur
genţa" — ca parte inte
grantă a Serviciului de 
Salvare, al cărui medic şef 
sunteţi — are o importanţa

. primordială în salvarea se
menului, în acordarea pri
mului ajutor şi, respectiv, 
în trierea bolnavilor şi 
trimiterea. lor la celelalte 
secţii.

Denumirea în sine a ser
viciului spune direct că 
trebuie să se acţioneze cu 
rapiditate, şi deci că toţi 
cei care concură direct ori 
indirect la salvare trebuie 
să funcţioneze ireproşabil.

— Intr-adevăr, este 
foarte important pentru 
operativitate ca persoana 
care solicită maşina sal
vării ori aceea care a- 
nunţă despre un accident 
să dea cu răbdare detaliile 
în cele mai mici amănunte, 
astfel încât cel de la vo
lanul autosalvării să ştie 
exact unde să ajungă. A- 
desea receptăm doar me
sajul „Veniţi aici, repede!" 
Noi înţelegem că sunt si
tuaţii disperate când per
soana care sună nu reali
zează că telefonista de Ia 
capătul firului nu are de 
unde să ştie în ce loc se 
află bolnavul. Se mai fac 
şi glume proaste, din pă
cate, se dau adrese fictive. 
De când s-a schimbat nu
mărul de telefon în „961", 
numeroase persoane care 
formează greşit Timişoara 
ajung la salvare, deoarece

„961" era prefixul acestui 
oraş. (In afara judeţului 
trebuie să se formeze în
tâi „0“ — n.n.).

Mai întâmpinăm unele 
greutăţi cu adresele (e- 
xistă blocuri şi- case ne
numerotate). Primarii o- 
raşelor ar trebui să ia 
măsuri pentru a afişa pe 
blocuri şi pe scări nume-

CONV ORBIRI

ai
pe

rele acestora, iar cei 
comunelor numerele 
toate casele.

— Traficul rutier, starea 
drumurilor impune uneori 
o anume viteză autosal
vării, în vreme ce viaţa 
celui de pe targa depinde 
de secunde.

— Participanţii la trafic
— în majoritate oameni 
fără probleme de sănătate
— nu realizează că poate 
viaţa celui din maşina albă 
cu girofar depinde de el, 
adică de prioritatea pe care 
trebuie să i-o acorde Ia

semafor ori în depăşiri.
— Poate că aceste rân

duri vor fi un ecou la 
„poarta" conştiinţei con
ducătorilor auto care nu 
acordă prioritate salvării, 
la reflecţii asupra conţi
nutului Legii circulaţiei, 
dar şi a celor în sarcina 
cărora se află întreţinerea 
şoselelor.

Despre condiţiile din in
teriorul salvărilor, ce pu
teţi să ne spuneţi ?

— Salvările mari au 
singurul avantaj că pot 
circula pe orice drum, dar 
sunt foarte incomode. Cele 
mici nu au acest avantaj, 
dar nu au nici spaţiu pen
tru intervenţie medicală. 
Actualele maşini din do
tare sunt doar adaptate 
ca salvări, ele nu satisfac 
din punct de vedere me
dical. Ministerul Sănătăţii 
va trebui să dea avizul 
pentru alte proiecte de 
maşini cu condiţii sporite 
de confort şi siguranţă.
Discuţie consemnată de

ESTERA SÂNA

i s ţ a  pe
— Este frumos logodnicul tău ?
— E neasemuit! De la mamă a moştenit 

doi ochi albaştri minunaţi iar de la tătic, 
o splendidă maşină sport...

•  SIMPOZION. Ieri, 13 mai 
a.c., ora 13,30, la sediul mu
zeului a avut Ioc simpozionul 
pe tema „145 de ani de la A- 
dunarea românilor de pe Câm
pul Libertăţii Blaj". Simpozio
nul a fost organizat de Mu
zeul Civilizaţiei Dacice şi Ro
mane în colaborare cu Filiala 
Arhivelor Statului şi U.M. Deva. 
In cadrul simpozionului au 
prezentat comunicări: prof. Va
sile Ionaş — „Adunarea ro
mânilor de pe Câmpia Blaju
lui" şi prof. Maria Vârtopeanu

— „Avram Iăncu, simbol al 
revoluţionarilor ardeleni de la 
1848“. (M.B.)

•  FESTIVITATE DE PRE
MIERE. Astăzi, la ora 12, la 
„Casa Cărţii" din Deva va avea 
loc festivitatea de premiere a 
elevilor Liceului de Arte Deva 
care au obţinut premii şi men
ţiuni la faza pe ţară a Olimpia
dei de arte plastice şi muzică. 
Felicitări câştigătorilor. (T.I.)

•  ASOCIAŢIA HANDICAPA
ŢILOR NEUROMOTORI HU
NEDOARA convoacă adunările 
generale zonale, după următo
rul program: Deva, în 5 VI a.e,, 
ora 10, la Gasa de cultură; Hu
nedoara, în 22 V a.c., ora 11, Ia

Şcoala Nr. 11 (Micro 5); Brad 
în 10 VI a.c., ora 16, la sala de 
şedinţe a Primăriei; Orăştle, în 
14. V a.c., ora 16, la sala de 
şedinţe a Primăriei; Călan în 
16. V, a.c., ora 10, la sala mică 
a Casei de cultură; Haţeg în 
12. VI. a.c., ora 10, la sala de 
şedinţe a Primăriei. (V.R.)

•  INVITAŢIE LA GRĂDINA 
ZOOLOGICA. în administrarea 
Clubului „Fidelius" — filiala 
Hunedoara — şi cu sprijinul 
primăriei locale, a fost redes
chisă, pentru public, într-o 
nouă înfăţişare. Grădina Zoo
logică din Pădurea Chizid'.' 
Zilnic, între orele 10—18, poale 
fi admirată o mare varietate de 
păsări şi animale, între care

leul şi lupul, vulpea- şl iama do 
Peru, ursul tibetan şi ursul fur
nicar. (D.G.)

•  PRECIZARE. In legătură 
cu nota publicată la rubrica 
„FLASH“ din ziarul nr. 864 
(„Alegeri la 30 mai"), precizăm, 
cu scuzele de rigoare, că Pro
curatura Deva, prin dna pro 
ruror Luminiţa Otta, a efectuat 
cercetarea abuzurilor fostului 
primar de Bucureşci, Aurel Ba- 
diu, pe care l-a trimis în Ju
decată. (Al.J.)
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Am avut întotdeauna 
respect pentru şoferi, pen
tru aceşti oameni care, zi 
şi noapte, vară sau iarnă, 
bat şoselele, ducând oa
meni şi materiale la ros
turile lor, învingând tea
ma şi ignorând neprevă
zutul. Cu atât mai mult 
ii stimez pe şoferii de 
cursă lungă, care, în ţară 
ori dincolo de graniţele 
ei, sunt prezenţi la da
torie in misiuni impor 
tante şi nu de puţine c.ri 
dificile, chiar dure.

Stăm de vorbă, într-o zi 
de luni, la S.C. „Komca- 
mion“ Deva S.A., cu 
câţiva asemenea bărbaţi, 
pe care valurile vieţii îi 
poartă tumultuos pe patru 
şi pe mai multe roţi. In
troducerea o face dl Vio- 
rel Andrica, şeful co
loanei „internaţional** al 
societăţii. Ne spune că 
pe traseele externe lu
crează oamenii cei mai 
buni ai autobazei, bine- 
ânţeles, câţiva dintre ei, 
pentru că unitatea are 
mulţi meseriaşi valoroşi 
şi şoferi şi mecanci şl 
lăcătuşi şi alţii. Insă esie 
foarte greu pentru ei. în 
această vreme zbuciumată, 
pe şoferii de cursă lungă 
ti paşte în permanenţă 
nesiguranţă. Ei duc afară 
şi aduc din afară diferite 
mărfuri. Puţina lor ex
perienţă pe aceste rute, 
doar de un an de zile. 
imperfecţiunile unor legi 
ale noastre, exacerbarea 
până la exasperare şi ri
dicol a modului de vă
muire la români, capca
nele întinse la tot pasul 
pe teritoriile unor ţări, ca 
Ucraina şi Turcia, de 
exemplu, nepotrivirea cu 
ordinea şi rigoarea occi
dentalilor, puţinătatea va
lutei chiar şl pentru tre.- 
buinţe elementare —■

iată doar câteva elemente 
care-i dor pe bravH noş
tri şoferi de cursă lungă. 
„Nu ştiu exact când pleo 
în cursă şi când mă în
torc acasă, la familie, 
spune cu năduf dl Ioan 
Trufaş, de 52 de ani, 
din care 32 ca şofer în 
aceeaşi unitate, cu carnet 
„alb“, adică fără sanc
ţiuni de vreun fel. Stăm 
mult prin vămi, ştim te 
marfă du«m. dar nu 
ştim ce şl rât aducem, 
banii câştigaţi sunt puţini, 
valuta şi mai puţină *.

Şoferii noştri de sursă

generală ale ţărilor dez
voltate prin care trecem 
sunt tot atâtea atribute 
pe care trebuie să le a- 
vem în atenţie te ce! mal 
înalt grad", relevă tână
rul Viorel Iacob, car® 
conduce acum un 1VECO 
pe drumurile Europei. „Şl 
ar mai fi nevoie de cu
noştinţe sumare de limbi 
străine, prin cursuri or
ganizate de societatea te 
care lucrăm, deoarece mi
mai cu mâinile e greu să 
te înţelegi cu nemţii său 
cu sirienii, de pildă. Dar, 
cu toate greutăţile şl ris*

PE VALURILE VIEŢII

ŞOFERII DE CURSĂ 
LUNGĂ

lungă fac un adevărat 
pionierat faţă de toţi co
legii lor din ţările ve
cine. „De multe ori te 
îngrozeşte singurătatea. 
Pe autovehiculele Horrian- 
Diesel cu care circulăm 
lucrăm câte un singur 
şofer. Noaptea, în parcări, 
singur in cabină, te ia 
frica. Şoferii din alte 
ţâri lucrează te cuplu, se 
ajută reciproc, mai schim
bă o vorbă... In Ucraina 
este o nebunie să circuli 
noaptea. Iţi ies tâlharii 
în cale, îţi fura din ma
şină, te caută şi in bu- 

, zunare", pedalează pe 
fiecare cuvânt dl Stanca 
Naidin, cu 20 de ani de 
vechime la volan. „Bă
utura, oboseala, starea 
tehnică a maşinii, adap
tarea la normele de tra
fic internaţional şi la re
gulile interne de conduită

I Z B Â N Z I
Trimestrul al II-lea şco- cola şi Mihai Olteanu (men- 

lar şi vacanţa de primă- ţiuni la biologie), Monica 
vară au fost şi anul a-Orosan (menţiune specia- 
ceşta, pentru mulţi elevi lă la economie), Cristina 
ai Liceului Teoretie Prode (menţiune la geo- 
„Decebal", perioada de grafie) şi Ciprian Ticula 
angajare temeinică şi (menţiune la matematică), 
responsabilă în întreceri Participând la con- 
specifice vârstei : olim- cursul-spectacol „Cântec 
piade, concursuri cultu- pentru dragoste** din 31. 
ral-artistice şi sportive. 03. 1093, elevele Nadia 
La toate acestea s-au ob- Guzgan şi Raluca Cure- 
ţinut noi şi semnificative tean au fost laureate cu 
succese care menţin şl premiul I la interpretare 
consolidează prestigiul ce muzică uşoară şi, respec- 
şi l-a câştigat, de-a Iun- tiv, premiul II la dans 
gul anilor, prin eforturile modem, 
conjugate ale elevilor şi Elevii selecţionaţi pen- 
dascălilor săi. tru echipele de volei, bas-

■La ediţia din acest an chet, tenis de masă şi 
a olimpiadelor şcolare, bedmirtton au avut o 
prezenţa elevilor noştri a prestaţie foarte bună in 
fost masivă, iar succesele întrecerile sportive des- 
dobândite lăudabile. La făşUrate în vacanţi de 
etapa judeţeană, măsurân- primăvară. Echipa femi- 
du-şi forţele prin con- nlnă de volei a c&ştigat 
fruntarea cu colegii lor locul I pe judeţ Ih con- 
de la alte unităţi şcolare, cursul de la Reşiţa, iar 
„decebaliştii** au câştigat componentele echipei de 
17 premii I, 13 premii II, baschet s-au clasificat pe 
8 premii III şi 29 men- primul loc în întrecerea 
-ţiuni. Cei care au pro- zonală desfăşurată Ia A- 
movat în etapa superioară, rad. La bedminton, Mi- 
naţională, au reprezentat hai Trifon, fraţii Eva, 
onorabil şcoala, reuşind Român şi Mihai *-au cali- 
sâ ne aducă 12 premii ficat pentru etapa zo- 
şi menţiuni, care situează nâlă. La tenis de masă, 
şi anul acesta liceul eleva noastră Cristina 
„Decebal" pe primul Ioc Lungoci a ocupat primul 
în judeţ. Datorăm a- loc. Deci, noi, multe şi 
ceastâ performantă ele- importante succese au 
vilor: Cristian Tivăruş adăugat elevii, _ în ulti- 
(premiul II la fizică), An- mul timp, în atât de bo- 
dreea Boldura (premiul gatul evantai al izbânzi- 
III la limba franceză), lor acestui liceu care a 
Roxana Bistrian şi Cris- fost şi, mai ales, vrea 
tina Ştirban (premii spe- să rămână unitate şeo- 
ciale biologie), Râzvan Iară de referinţă.
Aciu (menţiune la infor- Prof. VA SILE CISMAŞ, 
matică), Maria David director adjunct al 
(menţiune la filozofie), > Liceului Teoretic 
Adina Laţa, Mihaela Ni- „Decebal" Deva

curile, şoferia este o me
serie frumoasă şi intere
santă, pe care n-o poţi 
face dacă «u*ţi place'", 
este de părere dl Avram 
Demian, un om puternic, 
echilibrat, cu 3a de ani 
de volan din cei 50 de 
viaţă pe care-i are.

Interlocutorii mei sunt 
extrem de comunicativi şi 
„pontoşl" ca toţi şoferii, 
Viaţa lor pe drumurile 
ţării, dar şi al® Germa
niei şi Italiei, Austriei şi 
Ucrainei, Ungariei şi Si
riei, Poloniei şi Turciei, 
ale altor ţări din Europa 
şi din Asia, nu i-au abru
tizat, ci i-au făcut mai 
înţelepţi, mai echilibraţi, 
mai ordonaţi, „Un docu
ment incomplet sau cu 
greşeli te ţine ore în şir 
la vamă sau la încărcare, 
în Germania ţi-e dof 
parcă să calci intr-o

gropiţă în şosea, dar rtu-f 
posibil, îar simplitatea 
documentelor şi operati
vitatea nemţilor sunt ex
traordinare”, accelerează 
fraza dl Eugen Bele, cu 
11 ani de şoferle, 2 copii 
şi un IVECQ de Condus

„Lipsim de-acasă săp
tămâni întregi, ne săru
tăm copiii doar fn somn, 
la plecare ori Ia sosire. 
Despre odihnă, alimenta
ţie. igienă... Maşina ne 
este şi restaurant sau can
tină, unde mâncăm din 
brişcă, şi casă ori hotel, 
unde dormim şi ne re
facem forţele, şi autove
hiculul care ne duce de
parte şi ne readuce a- 
casă la cei dragi**, măr
turiseşte dl Andrei Ke- 
lemen, şofer pe un I- 
VECO, cu 29 de ani d® 
conducere auto la activ.

Pe valurile Învolburate 
ale vieţii, şoferii de cursă 
lungă sunt navigatori so
litari. cum se exprima li
nul dintre eroii acestui 
reportaj, trebuind să ia 
decizii rapide, ferme, sâ 
dea relaţii, să primească 
ordine. Oboseala şi stre
sul, emoţiile şi nesigu
ranţa, concurenţa şi im
previzibilul — pe de o 
parte—, patriotismul şi 
dorul de cei dragi, în
crederea în izbândă Şi 
mândria de a fi români, 
speranţa că Va fi mal 
bine şi pentru nbi — pe 
de alta — sunt atribute 
neînserise în documentele 
de călătorie, dar pe care 
aceşti oameni ie trăiesc 
ardent, zi şi noapte, fa 
„maşinile — hotel — res
taurant” pe care lucrează 
Drum bun, prieteni, In 
lungile drumuri pe şose
lele ţării şi dincolo, mâi 
departe de graniţele ei t

DUMITRU GMEONEA

De ce vin oamenii în audienţă ?
Dna Silvia Păcurar, din 

Bârsău, nr. 96 (comuna 
Hărău), s-a prezentat Ia 
redacţie cu o hârtie ce 
purta ştampila cu numă
rul de înregistrare 302/J 
din 2. 03. 1993 de la Pre
fectură. O adresase cu cât
va timp în urmă dlui pre
fect, pentru că s-a soco
tit nedreptăţită de comisia 
locală de împroprietărire, 
în locul răspunsului aş
teptat, în ultima zi a lunii 
aprilie cineva i-â adus 
acasă hârtia cu pricina, 
recuperată dlntr-un con
tainer de gunoi. Faţă de 
cele relatate de dna Pă
curar în cadrul audienţei, 
cineva ar trebui să lămu
rească lucrurile. Cum a 
ajuns o sesizare, pe căile 
amintite (sau şi pe altele, 
la fel de nefiresc ar fi) 
înapoi la semnatar ?

Dna Zgârdea, din Sime- 
ria, ne solicită sprijinul 
într-o problemă căreia de 
mai multe luni nu-i gă
seşte rezolvarea. în 15 oct. 
1992 soţul, Octavian Zgâr- 
dea, a predat ia fostul 
F.N.C. Orăştie porumb te 
valoare de 60 280 lei, cum 
rezultă din chitanţa pre
zentată. De atunci în
cearcă zadarnic familia 
Zgârdea să-şi recuperez® 
banii, mai ales că îm
prumutul făcut la bancă 
presupune dobânda ştiută. 
Nu numai banii, care de- 
âtunei s-au mai devalori
zat puţin, nu-i poate pri
mi, dar au devenit de ne
găsit şi cei ce trebuie să-l 
achite. Sperăm ca aceste 
rânduri să ajungă la da
tornici, iar banii în pose
sia celor care-i aşteaptă. 
(V.R.)

Regele Burebista“ 
din România

In urmă cu treizeci de 
luni, dintr-un respect deo
sebit datorat memoriei 
marelui rege dac Burebista, 
cât şi din spirit patriotic 
românesc, am înfiinţat So
cietatea Culturală „Regel? 
Burebista** din România. 
Societatea este formată din 
intelectuali, studenţi, teh
nicieni, funcţionari, pensio
nari şi are personalitate 
juridică, iar activitatea se 
desfăşoară după statutul 
său care prevede propa
ganda spiritului optimis
mului, limba şi Istoria co
rectă a românilor. Orga
nizaţia noastră mai mili
tează pentru dialog şi pac® 
şi pentru dreptate naţio
nală şi revenirea tuturor 
teritoriilor României lă 
patria mamă, teritorii care 
încă sunt ocupat® fără 
drept. La această societate 
poate deveni membru 
orice cetăţean român dornic 
să respecte statutul şi să 
contribuie la propagarea 
limbii şi istoriei corecte a 
românilor.

Societatea noastră, pâ- 
nă-n prezent, fa România, 
Basarabia şi Cernăuţi, a 
organizat convorbiri, con
ferinţe, simpozioane, iar 
în presă, la radio şi televi
ziune a expus teme isto
rice, cât şi aspecte din 
activitatea societăţii, solici
tând ca în anul 1993 să s® 
înceapă concret proceduri 
corespunzătoare de către 
guvernele competente pen
tru reîntregirea României 
eu teritoriile care au fost 
răpite pe nedrept . prin 
pactul ftibbentrop — Mo- 
lotov. Fe lângă cele men
ţionate mai sus, am în
fiinţat filiale în ţară şt în 
Capitala României, iâr 
pentru a propaga simbolul 
spiritului de unire contem
poran al Regelui Bure
bista, recent am înfiinţat 
Filiala Sarmizegetusa a 
Societăţii noastre.

Pentru cinstirea con
ducătorilor strămoşilor noş
tri, cât şi te amintirea tre
cutului glorios al Daciei, 
dorim să stabilim te ju
deţul Hunedoara —■ X-A 
SARMIZEGETUSA — Se
diul central al Societăţii 
Culturale ,.Regele Bure- 
bista" din România, Pen
tru a îndeplini acest ideal 
am solicitat sprijin con
ducerii ţârii, organelor 
centrale competente, cât şi 
organelor judeţului Hu
nedoara. Recent, am avut 
convorbiri cu prefectul ju
deţului, dl Georgel Răican 
şi secretarul Consiliului 
Judeţean, dl. Vâsli® Teodor 
Sicoe care şi-au manifestat 
dorinţa de a ne ajuta.

întrucât societatea noas
tră nu mai are fonduri, 
iar pentru câ încă nu am 
primit sprijin concret, vă 
facem cunoscut că avem 
nevoie de a fi sponsorizaţi, 
în acest sens facem şi pre
cizarea câ fi vom înregistra 
în CARTEA DE ONOARE 
a societăţii şi ii vom 
populariza pe toţi sponsorii 
care vor contribui la sta
bilirea sediului central şi 
lă dezvoltarea activităţii 
noastre româneşti te ţară 
şi străinătate şi să edităm 
un ziar care să publice as
pecte şi lucrări cultural- 
istorlce româneşti începând 
de la Regele Burebista. In 
legătură C« apelul menţio
nat, cât şi pentru cei inte
resaţi, facem precizarea câ 
puteţi lua legătura perso
nal cu reprezentantul pre
şedintelui societăţii la te
lefonul 770699, localitatea 
Haţeg, profesor Emil Ne
meş —- Complexul Muzeal 
Sarmizegetusa sau str. Ho
rea, nr. 61, Haţeg, judeţul 
Hunedoara.

Av. DUMITRU 
MlSTREANU 

Preşedinte fondator al 
Societăţii Culturale „Regele 

Burebista" din România

Pâiiiişoară... „bunişoară"
La magazinul de pâine 

din apropierea Primăriei 
Hunedoara (lângă catedra
lă), miercuri, 5 mai, se 
găsea franzelă eu 90 
lei şi nici un cumpărător. 
Le întrebarea dacă pâinea 
e proaspătă, răspunsul vân
zătoarei a fost „bunişoară".

fn aceeaşi zl, în maga
zinul de prezentare al fa
bricii devene, din centru, 
franzela de 175 de lei e- 
ra caldă. Se găseau şi câ
ţiva cumpărători, dar nu 
ea la cozile imense, de la 
sfârşitul lunii aprilie, „Nu 
se mai ia pâine cu sacii".

remarca o doamnă. Fi
resc. La preţul actual nu-şi 
mal permit Oamenii să dea 
pâinea la porci sau la pă
sări.

Dar, judecând lucrurile 
din punct de vedere al ce
lor care cumpărau şi pâ
nă acum pâinea doar pen
tru familie, constrânşi de 
venituri să ţină * evidenţă 
zilnică a cheltuielilor, se 
naşte o întrebare: oare 
nu se putea găsi ® soluţie 
pentru ca pâinea Să nu a- 
jungâ la aceste preţuri 7 
(V.R.)

TRI BUNA „ C UVÂNT UL UI  LIBER"
SE POATE MAI 
DIVERSIFICAT ?

Se ştie că majoritatea 
consumatorilor se aprovi
zionează cu pâine fabri
cată de societăţile co
merciale cu capital de 
stat. Multora nu le dă 
mâna să cumpere de la 
particulari, dar şi din 
cauză că aceştia, deo
camdată, nu ar face faţă 
cu capacităţile lor de fa
bricaţie ia întreaga ce
rere de pâine. Ce obser
văm noi, consumatorii, 
însă 7 Aceste societăţi co
merciale cu capital de 
stat au tendinţa de a

scoate din fabricaţie o 
serie de sortimente cu 
gramaje mai ieftine. A- 
proape în exclusivitate 
ele fabrică pâinea tip fran
zelă de 1 kg, cu 175 lei 
bucata. Noi am vrea să 
găsim în comerţ însă şi 
pâinea intermediară şi 
pe cea integrală 'aşa zis 
neagră), la gramaje di
ferite. (Llvia Oiaru, De
va, bl. O 1, ap. 65).

ORGANELE VIZATE 
RĂSPUND

La o scrisoare prin car® 
erau sesizate o seamă de 
ilegalităţi Ia S.C. „Be

ton tex" S.R.L. Deva, Po
liţia municipiului DeVa 
ne răspunde :

„Vă comunicăm că 
s-au efectuat cercetări în 
urma cărora au fost 
constatate aspecte ilegale, 
în cauză, se întocmesc 
âcte premergătoare pen
tru fals intelectual, fapt 
prevăzut de articolul 40 
din Legea nr. 82/1991 a 
contabilităţii".

Mulţumim Poliţiei De
lta pentru responsabilita
tea ţi profesionalismul 
eu care a tratat o sesi
zare, Chiar şl anonimă, 
ne obligăm să „ţinem â- 
preepe" de caz pentru o

totală şi corectă infor
mare a cititorilor şi a 
Celor care au încredere 
în noi, ăducându-ne la 
cunoştinţă, alături* de 
alte veşti, şi fapte care 
contravin legilor ţării,

POŞTA RUBRICII

•  Mari» Sîrb — Cer- 
băl: în cauza succesorală 
despre care ne scrieţi, eu 
dovezii® de ţâre dispu
neţi şt care atestă drep
turile dv ia succesiune, 
adresaţi-vă Judecătoriei 
Hunedoara. Este singura 
fa măsură să decidă în 
asemenea cazuri.



( i v i a n / i  u k r Pag 3

Mâncare bună,
preturi accesibile

* .
90 mm**

AViHGronM «a T O u ia n s i ic o

— ta  cantina mare, la 
mierocâfttifleîe din secţii, îa 
bufetele de incintă, side- 
rurgiştii găsesc zi de zi o 
mâncare caldă, bună, con
sistentă, alte produse ali
mentase, cu servire pe 
ioc ori pentru acasă — ne 
spunea dl Ioan Hodor, şe
ful cantinei SG. „Siderur
gica" S.A. Hunedoara. 
Toate la preţuri accesibile 
buzunarului fiecăruia.

— De pildă, dle Ioan 
Hodor.

— Carne de porc la fie
care mâncare. Ciorbe, 
supe. I.a felul II nu lip
sesc cartofii, fasolea, 
varza, Orezul, salatele din 
crudităţi de sezon. Prăji
turile la felul flî se ser
vesc după preferinţa fie
cărui consumator.

Suntem bine aprovi
zionaţi cu carne de porc 
din gospodăria anexă pro
prie. cu legume, zarzava
turi, verdeţuri, din grădina 
noastră — continua dna 
Stela Deheleanu, lucrătoare 
în depozitul cantinei. Ncd, 
Salariaţii cantinei, nu avem 
altă treabă decât de a-i 
servi cât mai bine pe 
abonaţii nOşţri.

Am poposit la orele a* 
miezii la cantina marc — 
cantina mamă, cum i se 
spune. In bidoane curate,

ACEEAŞI CAUZA J
ALCOOLUL

' Duminică, 25 aprilie i 
1993, zi frumoasă cu ? 
soare strălucitor, cărei 
a determinat pe mulţi 1 
conducători auto să iasă » 
cu maşinile la plimbare. J 
Pe DN 74, totul'a decurs y 
normal până după orele i 
amiezii, când între lo- J 
calităţile Brotuna şi O- i 
ciu s-au produs două 1 
accidente de circulaţie, Z 
care au creat spaimă J 
locuitorilor. Ambele au ţ 
avut acelaşi numitor: 1 
onducerea maşinilor sub / 
influenţa alcoolului. în 1 
primul a fost implicat i 
un cetăţean francez, iar i 
în cel de-al doilea, A- J 
dela Mic, din Brad. Tă- \ 
ria alcoolului le-â dat I 
curaj, dar le-a diminuat / 
reflexele, suferind vătă- j 
mări corporale, iâr mă- 1 
şinile n-au scăpat fără / 
urme. Echipajul de pe- i 
■Jitie, cu care ne-am în- \ 
tâlnit în localitatea Baia 1 
de Criş, deplasat la faţa / 
locului, a taxat după ) 
lege imprudenţa nără- i 
vaşilor conducători auto. / 
(AI.J.) I

! I

In maşini special antena* J 
jate, mâncarea pleca spre . 
mierocarrtinele de la prin- |  
cipâlele secţii, pentru ca J 
la ora prânzului, în pauza |  
de masă, oţelarii, fţtrna- ■> 
liştii, cocsarii să fie bine K 
serviţi cu o mâncare caldă J 
de cea mai bună calitate. |  

— Vom continua cu toată * 
grija şi atenţia să ne oct- | 
păm de o cât mai bună « 
aprovizionare a tuturor j 
muncitorilor din S.C. „Si- |  
derurgica" S.Â. Atât la [ 
masa caldă, cât şi la ser* ( 
Virea pentru acasă, de la * 
bufetele de incintă — în- |  
cheia dl. Ioan Hodor. ,

Gh. I. NEGREA {

I IN SPRIJIN |  j
I Situată în Brad, în l ! 
! apropierea Primăriei, I |
I Societatea Comercială Z *
! „Albicom Preş* SRL |  |
I  având ca asociaţi pe g .
î  dnii Vasile Alba şl La- f (
|  zar Duşan, asigură prin ■  *

I depozitul en gros o bU-1 |
nă aprovizionare cu |  J

I produse alimentare şi p |
industriale, solicitate a-U |  

|  tăt de către societăţile |  »
|  cu capital de stat cât |  |

Işi cel privat, ca un a-1 «
daos comerciale între I |

10—15 la sută. De ase-1 ;
menea. Ia magazinul cui t 

(amănuntul din interio-1 I 
rul depozitului există I J
un bogat- sortiment de I |
mărfuri alimentare şil * 
nealimentare, indigene I |
şi din import, la preţuri I *
foarte convenabile (Al. § I
J > ( '

Săptămâna care o în
cheiem este foarte bo
gată In fotbal. După me
ciurile din semifinalele 
Cupei României am ur
mărit la TV şi finala Cu
pei Cupelor, iar acum, la 
sfârşit de săptămână, aş
teptăm cu încredere în
tâlnirile dintre prefera
tele noastre în campiona
tul divizionar.

Cea de a 28-a etapă 
este oarecum echilibrată. 
Pretendentele la titlu — 
Steaua şi Dinamo, au po
sibilităţi de a obţine cele 
două puncte puse în joc. 
Oricum, la Bucureşti, mi
litarii nu se pot poticni 
de Dacia Unirea Brăila, 
deşi steliştii acuză multe 
slăbiciuni, mai ales în 
atac unde, dacă nu în
scrie DumitreScU, ceilalţi 
nu se înghesuie. Mai greu 
este pentru Dinamo la 
Cluj. Studenţii, dacă se 
mobilizează şi atacul „va 
fi în mână"“, te pot crea 
greutăţi dinamoviştilor. 
Nu credem că Halagian 
cedează un punct pe ma
lul Someşului.

Mult mai animate vor 
fi jocurile în care sunt 
angrenate candidatele la 
retrogradare: Selena 
Eleetroputere ; Progresul
— C.S.M. Reşiţa; Petrolul
— Sportul, dar şi cele
lalte partide. Oricum, 
gazdele pot profita de 
terenurile proprii ca să-şi 
apropie victoria.

In etapa a 28-a (inter
mediară, de miercuri) 
s-au înregistrat următoa
rele rezultate : C.F.Ît. Ti

mişoara — Met. Bocşa 
2—0; U.T.A. — Corvinul 
2—1; Metrom — Unirea 
A.I..1—0; P.C. Maram. — 
l.C.I.M. (se dispută îă 
2b mai); F.C. Bihor 
— C.F.R. Cluj 3—1; 
Olimpia S.M. — F.C. 
Drobeta 1—1; Gloria Re
şiţa — Jiul Craiova 2-—0; 
Tractorul — Metalurg. 
Cugir 4—2; Jiul Petroşani 
—» Armătura 1—0. Aşadar, 
Corvinul a realizat cei 
mâi strâns scor la... 
U.T.A., în timp ce Jiul 
a înscris un singur goi 
Armăturii, ratând cel 
puţin ? ocazii clare de 
gol şi o lovitură de la 
11 m, prin Militaru.

Sâmbătă la Brad, Cor
vinul întâlneşte pe C.F.R. 
Timişoara şi nu mai e 
cazul să subliniem că 
singura alternativă a 
hunedorenilor este vic
toria. Sperăm ca de a- 
ceastă dată, întreaga e- 
chipă să se mobilizeze e- 
xemplar, să nu aibă alt 
gând decât obţinerea co
lor două puncte!

în Divizia C — faza 
judeţeană, situaţia îrt J 
fruntea clasamentului s-a i 
limpezit după câte se I 
pare. Parângul Lonea î
Petrila se poate pregăti ( 
pentru baraj. Şi ne place '  
să credem că lucrurile se |  
vor lua în serios, că se * 
vor trage învăţămintele 1 
cuvenite din păţania Me- J 
taîoplastieii Orăştie, din i 
anul trecut, când şi-a I 
subestimat adversarii, ra* I 
tând promovarea. |

*
s a b i n  c e r b u  |

! !
! !
i i

i  i

I.P.H. DEVA S.A. I
Cu sediul în Deva, Piaţa Victoriei, nr. 2.|

-
Face cunoscut celor interesaţi că urmează |  

să înceapă execuţia Unui bloc de locuinţe fit!

1 lf

& •?  i — — J

(Urmare din pag. 1)

s-a întâmplat atunci. Dar 
a venit şi ziua fatidică. 8 
aprilie, a lui ’93. Mai bi
ne zis noaptea. Dar, pâ
nă atunci...

Baraca cu morţi

De fapt, până în noap
tea acelei zile, Vasile şi 
Costică, tatăl şi fiul, au 
băut pe „Trandafirilor" pâ
nă s-au îmbătat crunt. 
Poate nu se întâmpla ma
re lucru, dacă pe la unu 
noaptea nu hotărau să 
plece la o baracă pe care 
familia o avea în „Valea 
Seacă". Hunedorenii ştiu 
că, în general, acolo se 
cresc porci. Nu era şi ca
zul familiei Căruntu. Ei au 
plecat acolo pentru a con- 
tinua să bea. Rugăminţi
le Anei de a nu pleca sunt 
spuse în van.

Urmează saltul de la in-

de fiu, pentru că l-a 
salvat de Ea spânzurătoare

credibil la realitate.
Dimineaţă. Uşa barăcii 

lui Căruntu este deschisă. 
Cei ce s-au dus să dea lâ 
porci în acea dimineaţă 
n-au avut un coşmar. AU 
văzut aievea : Căruntu Cos
tică atârna sub O funie, 
Sub genunchi avea un scău
nel răsturnat. Se spânzura
se. Căruntu Vasile, în ge
nunchi, cu faţa în jos, re
zemat de pat. Este plin de 
sânge. Pe pat un briceag 
plin de sânge. Spânzurat, 
sânge..., moarte ! Alcool, 
moarte, copii Orfani! Du
reros, dar adevărat!

Motiv de cuget

Să mai spunem că a-

ceastă tragedie dă un se
rios motiv de a cugeta.

Cercetările au stabilit că 
Vasile tatăl a prezentat 
multiple leziuni prin în
junghiere în zonele torace
lui şi capului. Costică fiul, 
avea ca urme doar şan
ţul de spânzurară din zo
na gâtului. Tot cercetările 
ău stabilit că nimeni nu 
a măi fost de faţă. Cunos- 
cându-se faptul că atunci 
când se află sub influenţa 
alcoolului, Costică mani
festa intenţia de a se si
nucide, că dacă cineva in
tervenea acesta devenea 
deosebit de violent, an
chetatorii a’u stabilit Ur
mătoarele,:
. în acea noapte, Cărun-

auto). Blocul vă avea 8 apartamente cu 2 şi 31 
camere şl 2 garsoniere, situate la mansardă. SeJ 
mal pot contracta 3 apartamente (unul cu 3 | 
camere şi două cu 2 camere) şi cele două J 
garsoniere. Blocul se va realiza până la 31.1 
12. 1993. ‘

De asemenea, se vor începe 3 blocuri a 81 
apartamente pe str. N. Bălcescu (vechi) în De*• 
va, având apartamente libere cu 1, 2, 3 şi 4 ca- ( 
mere, garaje şi boite la demisol. |

La parterul blocului se pot contracta şi e-l 
xecuta şi spaţii comerciale. |

Pentru contractare este necesară depunerea J 
unui avans de 30 la sută, iâr pentru diferenţa I 
de 70 la sută se pot obţine credite pe o durată » 
de 3—7 ani. J

în aceleaşi condiţii se pot contracta apar- *. 
tamente de 2 şi 3 camere ce se vor executa |  
într-un bloc cu 14 apartamente pe str. 1 De- î 
cembrie, in Simeria. I

Informaţii suplimentare se pot obţine la | 
sediul I.P.H. Deva S.A., la telefonul 618402. |

j începând cu data de 15 mai 1993, repune |  
I în circulaţie *
j •  Cursa Deva — Orăştie — Geoagiu Băi. |

I Plecarea din Autogara Deva la ora 8. Re- |
* întoarcerea din Geoagiu Băi Ia ora 18. Cursa» 
I circulă numai sâmbăta şi duminica, în perioada I
* 15. 05. — 31. 08.’93.I-------------------------------------------------
v
\ S.C. CEPROMIN DEVA*
| Cu sediul în Deva, str, 22 Decembrie, nr,'
i 37 A* ,1
• Pune in licitaţie pe data de 31 mai a.c., ora S

8, la sediu I

• #  Organizarea ţinui bufet de incintă pen- I
J tru deservirea salariaţilor, asigurându-se spaţiul |  j şi condiţiile necesare. (3531*

I

I

l
I
*Ivib
*»'■ %**
\* ■
I

C.O.M.P.P.I.L. — S.A. (fost D.C.A.) 

SUCURSALA HUNEDOARA

tu Costică a intenţionat 
din nou să se sinucidă. 
Cum tatăl său a interve
nit, a scos briceagul şi l-a 
omorât. A dat peste tot pe 
unde a putut. Apoi s-a 
spânzurat în linişte...

Vom încheia cu două 
fragmente de declaraţii: 
Ana Căruntu: „Fam spus 
soţului meu să nu mai in
tervină când fiul nostru 
se îmbată şi vrea să facâ 
acte necugetate, pentru că 
s-ar phteâ sâ-1 omoare. 
Mi-a răspuns eă îşi asu
mă acest risc, că este bă
trân şi nu mai are mult 
de trăit".

Maria Căruntu, soţia 
lui Costică : „Referindu-se 
la sinucidere prin spânzti- 
rare, soţul meu mi-a 
repetat de mai multe ori: 
„6 VOÎ face", deşi nu are 
motive serioase".

Grea povară pentru cei 
trei copii care abia pă
şesc în yiaţă,

(353)1

I------ *
\.■*IbI

începând cu data de 17 mâi 1993, achizi-! 
ţionează prin centrele sale de colectare dini 
Devâ, Brad, Haţeg,, Orăştie, Petroşani şi sub- 1  

secţiile aparţinătoare acestora, lână ţurcană ne-1 
spălată albă în cojoc, la următoarele preţuri; I 

•  calitatea I 400 lei/hg*
300 loi/kgl 
175 lei/kg*

Relaţii suplimentare la telefoanele: Deva: J 
613117 si 614305; Orăştie: 647225; Haţeg:9 
770350. ' (CEC) |

calitatea a Ii-a 
#  calitatea a Iii-a

S.C. ENERGOCONSTRUCŢIA S.A. 
BUCUREŞTI

SUCURSALA DEVA — MINTIA

| cu sedial în Mintia, str. Şantierului, nr. 1

j Angajează un REVIZOR CONTABIL cu» 
; Studii superioare şi minimum 5 ani vechime în I 
| specialitate sau CONTABIL REVIZOR, cu stu-!
I dii medii şi cu aceeaşi vechime- |
I !
I Relaţii la Biroul P.O.N.S., telefoane 13229, | 
* 13221, interior 18. (CEC) 2
I I

r ! .  SS*9F
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f ANIVERSARI
•  Cu ocazia împlinirii

Vârstei . de 81 ani, copiii 
Gornel, Jenica şi nepoţii 

! Dorin, Mariana, Daniel 
t! urează Iul îgreţ Ioan 
9in satul Diipăpiatră „La 
mulţi ani şi multă sănă
tate!". <6236)

VÂNZĂRI
CUMPÂPÂRI

; t '
1 •  Vând convenabil Dacia 
1310. Deva, str. Dragoş 
Vodă, nr. 18. (6167)

•  Vând set motor com
plet pentru Raba. Telefon 
.624997. (6152)

•  Vând casă, dependinţe,
grădină, sat Sânpetru, com. 
KBâptămăria Orlea. Telefon 
•Î70475. (6171)

•  Vând videoplayer Fu-
1 nai, cu telecomandă, sigi
lat, Tel. 730640. (6209)

•  Vindem răsaduri ro
ii*. ardei, vinete, repicate 
■ia' cuburi. Simeria, str. 
Progresului, 50. Tel. 661188.

' (6192)
•  Colecţionar german,

cumpăr pe valută păpuşi 
cu cap porţelan şi din ce
luloid, jucării din tablă 
germane, podoabe de pom, 
mobilier şi veselă pentru 
-păpuşi, decoraţii germane 
ţ i  austriece. Telefon 092/ 
136734. (6160)

•  Vând Peugeot 305 
GDR break albastru, mo
tor Diesel 1905 cmc, con
sum 5,1 1 la sută. fabrica
ţie noiembrie 1984, cu câr
lig remorcă, 6000 DM, re
morcă auto 5 ton» acope
rită, 600 000 lei. Tel. 722848.

(6210)
•  Vând apartament De-

,va. Micro 15, et. 4, Infor
maţii chioşc Pepino, auto- 
gară. (6213)

•  Vând fân, ofer pen
tru închiriere 2000 mp 
spaţiu pentru fermă zoo
tehnică, posibilităţi de 
păşune 200 ha. Tel. 613265, 
616027. (6230)

•  Vând tractor TJ—650
IM şi remorcă basculantă 
— 5 tone. Tel. 660797, 
660640. (6098)

•  Vând sau schimb a- 
partament două camere 
.cu tractor. Brad, str. Da
cilor, bl. 9, ap. 15. (6193)

•  Vând Volkswagen 
Passat pentru piese schimb, 
Şlrabant 601 (1987). Deva, 
tel. 629117, după ora 16.

; i (6195)
•  Vând Simca Crysller. 

Tel. 612165, după ora 17.
(6186)

•  Vând porumb, tel. 
617685, după ora 21. (6200)

•  Vând remorcă 6,3
ţone, reparaţie capitală* 
Orăştie, str. G. Coşbuc, 
Or. 18, tel. 641323. (6201)
; •  Vând aparat pop- 

corn, fier beton, maşină de 
Scris şi antichităţi. Tel. 
617546, (6203)

•  Vând video Funai.
sigilat, preţ convenabil. 
(Tel. 627861. (6204)

•  Vând convenabil ca
roserie Opel Record 1900, 
completă. Deva, tel. 628763.

- (6205)
•  Vând casă, grădină,

4n Chitid, nr. 130. Infor
maţii — familia Sântă- 
mărean. (6211)

• Vând Mercedes 240 
D. Tel. 315,, Ilia. (6212)

• Vând autocongelator 
7 mc, Mercedes 608 D 
neînmatriculat. Tel. 626368.

i i  (6218)
P •  Cumpăr apartament 

două camere sau garso
nieră mare. Tel. 624069.

' _ (6219)
• Vând Fiat Argenta' 

132, stare bună, informaţii

tel. 623961, după ora 20.
■ (6225)-

•  Vând cabină pentru
Saviem’ tip armată. Deva, 
616643. (6224)

•  Vând televizor El- 
crom. Hunedoara, tel. 
715227, după ora 17. (6222)

•  Vând butelie normală.
Deva, tel. 611883, după ora 
15. (6223)

•  Vând butelie aragaz
normală. Relaţii tel. 651686, 
după -ora 20. (6227)

•  Vând grajd 35x12 m,
stare bună sau demolabil, 
Beriu, nr. 17. (6243)

•  Vând apartament
două camere, parter, zona 
gării, posibilităţi privati
zare. Informaţii Deva, 
bdul Decehal, bl. 5, ap. 
110. (6099)

•  Vând cazan încălzire
centrală combustibil so
lid, arzător cazan baie 
combustibil lichid, 150 m 
cablu televizor coaxial, 
aragaz patru ochiuri tip 
vechi, butelie aragaz nor
mală, frigider Fram 70 I, 
3500 mp teren intravilan 
în Deva, Tel. 623102, după 
ora 16, (6075)

•  Vând 25 familii al
bine puternice, 5—6 rame 
puiet, Ilia, Libertăţii, nr. 
92, tel. 426. (6238)

•  Vând casă în Deva, 
tel. 614657, după ora 14.

(6239)
•  Vând motor tractor

U—650, stare bună, Ilteu, 
nr. 18, jud. Arad. tel. 
int. 4 Petriş. (6251)

•  Vând aparate floricele
de porumb Reşiţa, tel. 096/ 
433182. ' (6177)

•  Vând maşină TV 
transport marfă, persoane, 
motor ARO Braşov. Răi- 
leanu Petru, sat Dealu 
Mare — Vălişoara. (6233)

•  Vând apartament 4 
camere. Deva, bdul Băl- 
cescu, bl. 44 A, sc. B, 
et. 5, ap. 42. tel. 629335.

(6234)
• Vindem autocamion 

IFA L 60—6 tone, re
morcă 6 t, TIR, autoca
mion IFA W 50—5,5 tone. 
remorcă 4,5 t, motor Bar- 
kas 1000, motor Dacia 1300, 
cutie de viteze. Spectra 

Roger SRL 095/616210. (6232)
•  Vând apartament 2 

camere, parter, Al. Stre 
iului, bl. 78/Micro. Tel. 
615985, după ora 17.

•  Vând casă cu gră
dină şi dependinţe com, 
Pricaz, nr. 38. (6257)

•  Vând VW LT 28 BUS, 
an fabricaţie 1979, ne 
înmatriculat, stare foarte 
bună, preţ avantajos. In
formaţii tel. 620824. (6260)

•  Vând apartament ul 
tracentral 2 camere, preţ 
11500 mărci. Tel. 626900.

(6263)
•  Vând rulotă amena

jată pentru alimentaţie 
publică dotată cu : aragaz 
4 ochiuri, frigider (12 V, 220 
V, butelie) şi spaţiu expunere 
şi depozitare. Informaţii, 
tel. 62388.Q. (6258)

•  Vând apartament
două camere decoman
date. confort t. Informaţii 
tel. 714273. (5450)

• Vând hpartament 
două camere proprietate 
personală Hunedoara. In
formaţii tel. 717666. (5360)

•  Vând urgent reca-
mier, masă, 4 scaune ta- 
piţate, anexă, vitrină şi 
fotoliu-pat. preţ 150 000 
lei. Tel. 718604.' (5365)

•  Vând sau închiriez 
vitrină frigorifică. Tel. 
717778. după ora 20. (5370)

•  Cumpăr bloc motor
Dacia 1300. Informaţii, tel. 
712670. . (5366)

•  Vând Dacia 1300. 
Deva, Călugăreni, nr. 131, 
tel. 618369, după ora. 14.

• Vând teren în zona 
Bejan, municipiul Deva, 
precum şi în altă zonă. 
Informaţii după ora 16,

tel. 614109. (4705)
•  Vând Renault Fwsgu

alb, înmatriculat. Deva, 
tel. 616945. (4709)

•  Vând Skoda 130 LS, fa
bricaţie 1985, tel. 612028, 
625176. (6265)

PIERDERI
•  pierdut legitimaţie 

R.A.G.G.L. Deva, pe nu
mele Hoţea Angelica. Se 
declară nulă.

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb (vând) apar
tament 2 camere proprie
tate, cu garsonieră. Deva, 
Minerului, bl. 36, sc. 1, 
et. 2. ap, 11. (6217)

•  Schimb casă cu gră
dină, dependinţe, în Hă- 
rău, cu apartament 3 ca
mere, et. 1, 2, 3 Simeria. 
Informaţii Hărău, nr. 57.

' (6237)

ÎNCHIRIERI
•  Ofer apartament două

camere şi Dacia 1310 pen
tru apartament 3 camere, 
exclus Micro şi Dacia. 
Tel. 615030. (6138)

OFERTE SERVICII

•  POPASUL TU
RISTIC SC „ATESTI- 
CARET“ SRL ILIA - 
angajează ospătare, 
barmani bucătari, paz. 
nic de noapte şi de zi, 
salarii. negociabile. În
tâlnirea cu patronul 
firmei vineri-sâmbătă 
(14—15 mai), orele 

__15—17.__     J6165)_

•  INCOTA ATLAS REI-
SEN SIBIU efectuează 
transport de pasageri şi 
colete pe ruta : Deva — 
Nurnberg — Heilbronn — 
Stuttgart, în 19, 22, 26, 29 
mai şi pe ruta Deva — 
Frankfnrt — Sîegeri — 
Dortmund, în 19—26 mai. 
înscrieri la 0956/18882, o- 
rele 16—21. (6184)

•  SC PROCONSERV 
MBM SRL Deva angajează 
tinichigii auto. Tel. 615053.

(6259)

DIVERSE

•  Cu autorizaţia 2515/
1990, emisă de Prefectura 
Judeţului Hunedoara, s-a 
deschis activitatea inde
pendentă, reprezentată* 
prin Notar Traian din 
Hunedoara, cu obiectul 
activităţii : desfacere
mărfuri şi colectare ma
teriale refolosibile. (6197)

•  Cu autorizaţia 8019/
1993, eliberată de Consi
liul Judeţean Hunedoara 
s-a deschis 'activitatea in
dependentă reprezentată 
prin Brassay Martin din 
Hunedoara, cu obiect de 
activitate: croitorie, des
facere prodUSa alimentare 
şi industriale. (6216)

•  Cu autorizaţia nr. 
5441/10. 08. 1991, eliberată 
de Consiliul Judeţean Hu
nedoara, a luat fiinţă a- 
sociaţia familială „Ciclon", 
cu sediul în Deva, repre

zentată prin Berinde Tl- 
beriu, cu obiect de aed- 
vitate s preparară şi co-7
mereializare momeli to
xice, combatere rozătoare, 
soluţii insecticide amba
late. (6221)

COMEMORĂRI
•  La 15. S5. 1993 şe îm

plineşte un an trist şi du
reros de când a plecat pe 
drumul fără întoarcere 
scumpul şi dragul nostru 
AUREL RADAU (RELU) 
din Beriu, la numai 41 
de ani. Veşnic nemângâiaţi 
te vom plânge toată viaţa. 
Dumnezeu să-ţi odihnească 
sufletul tău bun şi blând. 
Soţia, fiul şi părinţii.

(6228)

•  S-au scurs şase 
săptămâni de la tre
cerea în veşnicie, la 
68 ani, printr o moarte 
fulgerătoare

ANGIIEL ALIC

cel care a fost lu
mină şi soare pentru 
casa şi familia sa. A- 
mintirea dureroasă ne 
face ca de fiecare 
dată să lăcrimăm ca 
în momentul când 
ne-am luat rămas bun 
de la cel care ne-a 
(părăsit pentru tot
deauna. Deşi voia a- 
şa de mult să se mai 
bucure de viaţă, nu 
credeam că va muri 
vreodată, când ochii 
lui priveau la viaţă, 
Dormi în pace su
flet blând. Mulţumire 
tuturor acelor care au 
fost şi sunt alături de 
noi în aceste zile du
reroase. Pios şi în
durerat omagiu pen
tru soţul, tatăl şi bu
nicul nostru. Soţia 
Ileana, copiii Rodica 
şi Sorin, nepoata Ra- 
luca, nora Adina, gi 
nerele Victor. (6242)

DECESE
•  împărtăşim durerea 

colegei noastre, înv. Io- 
naş Elisabeta, la moartea 
mamei soacre. Colectivul 
Şcolii Generale Nr. 6 Deva. 
Dumnezeu s-o odihnească 

(6247)

•  Cadrele didactice 
de la Şcoala Generală 
Zam sunt alături de 
colegul lor, lonaş An
tonie, la greaua su
ferinţă pricinuită de 
decesul mamei sale, 
IONAŞ LEONTINA, 

şi-i transmit sincere 
condoleanţe. (4710)

„OUASAR ELECTRO» S.R.L. DEVA*
t Vă oferă la cele mai avantajoase pre- 
| ţuri :

j •  TELEVIZOARE COLOR : SHARP, SA-
) NYO, MEGAVISION, GOLDSTAR, 
ţ Garanţie 6 luni.
\ Informaţii : Deva, bdul Decebal, bl. R, tel, 
\ 611261. (4583)

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Continuă audierea candidaţilor în vederea' 
selectării pentru a fi numiţi in funcţiile de‘ 
judecător financiar ţi procuror financiar in 
judeţul Hunedoara, municipiul Deva, in per 
rioada 18—28 mai 1993, la sediul Camerei 
judeţene din Deva, str. i Decembrie, nr. 30. 
Relaţii Ia telefoanele: 619544, interior 141 şi 
619560, interior 159.

B.C.R. — S.A. SUCURSALA JUDEŢEANĂ 

DEVA
Vinde la licitaţie publică prin executorul 

judecătoresc : imobilul (casă, curte şi grădină) 
situat in satul SPINI, nr. 95, comuna Turdaş, 
şi bunuri mobile (autoturism, cărucior cuvă, 
betonieră, malaxor aluat, maşină divizat a- 
luat, cuptor electric, cărucior cu cuvă, în
călzitor microunde, semiremorcă PADIŞ, 
transformator TASM, bormaşină, saci iută). 
Licitaţia va avea loc, Ia sediul Societăţii Com. 
„AERO-TRANS" SRL din satul SPINI, nr. 95, 
la data de 21 mai 1993, ora 9 dim. Preţul de 
strigare a bunurilor se stabileşte in funcţie 
de preţul pieţei la data licitaţiei.

Se mai vinde, în caz de neîndestulare, , 
imobilul (apartament) situat In Deva, str. De- 

• cebal, bl. 35, sc. I, ap. 5, proprietatea giran-. 
’ ţilor. 1s s

*
|  B.T.T. — S.A. BUCUREŞTI — B.T.T. DEVA ̂

4 Cu sediul în Deva, bdul Decebal, bl. I — l 
i parter, telefon 627586. ţ
j Organizează in data de 28 mai 1993, ora J 
7 10, la sediul din Deva j
> LICITAŢIE, în conformitate cu prevede- J 
l rile H.G. nr. 140/1991, republicate în 1992, \
ţ pentru : \
1 •  Complex turistic pentru tineret Geoa- 4
j giu-Băi. (357) ţ
* *
| LICITAŢIE j
\ In data de 25 mai 1993, ora 10, va avea \ 
ţ loc la U.M. 0812 Orăştie vânzarea prin lici- \ 
\ ta ţie a unui autocamion SR 114. Relaţii su- 4 
 ̂ plimentare Ia reşedinţa unităţii 0812. (CEC) ^
\ * 
ţ

S.C. EUROMARKET BRlNDUŞ S.N.C. V 
I

Cu sediul în Orăştie, str. Gh. Bariţiu, nr. 1. \ 
Vă oferă următoarele : •  TV color SPEC- \ 

ţ TRU, #  maşini de spălat •  alte produse e-  ̂
l lectrocasnice. Informaţii la telefon : 647361. t 
■ (4587) I

____  )

* S.C. „DEVIL“ S.A. DEVA

ANUNŢA
începând cu data de 14. 06. 1993 facem 

cunoscut consumatorilor şi clienţilor noştri 
i declaraţia de intenţie de majorare a preţurilor 
| Ia produsele din producţia proprie. (359)

IV ■■■,. V ;V ■- V -V ■ v
S.C. COMBOR S.A.

- .j
, cu sediul în Orăştie, str. Luncii, nr. 3

Vinde prin licitaţie mijloace fixe (maşini 
şi utilaje).

Licitaţia se ţine în fiecare joi, începând cu 
data de 10 iunie 1993.

f De asemenea, societatea oferă spre închi- 
' riere spaţii de depozitare pentru diferite ma

teriale.
Lista cu mijloacele fixe ce fac obiectul li

citaţiei se poate consulta la sediul societăţii.
Relaţii suplimentare la telefon 095/642350 

sau Ia sediul societăţii, (4576)
i
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