
• • ŢV- ovestea, tristă a doi tineri, Cosmin .şi Daniela 
Popa, din - Deva, începe cu câţiva ani î-n ur- 

■ mă, mal cu seamă . după decesul mamei lor. 
Tatăl — Aurică Popa —, fost ofiţer de eoritrainfor- 
maţii, după trecerea în rezervă, o ia pe căi mai 
puţin ortodoxe, lăsând în urmă doi copii fără spri
jin financiar. Neplata curentului precum şi a ga
zului metan de către ' dl Aurică Popa atrage du
pă sine încetarea clauzelor contractuale între părţi, 
care sunt reîncheiate ulterior dp către Cosmin.Popa 
(contractele nr. 3606/90 pentru’ gaz metan şi 289/91 
pentru energie electrică).

In ultimii ani, tatăl copiilor încearcă de mai 
multe ori evacuarea acestora din apartament, pro
miţând la diverse persoane locuinţa, printre acestea 
numărându-se şi dl Alexandru AgârbiceanU, cunoş
tinţă de-a casei de 20 de ani. ,

DIN CULISELE UNEI SCRISORI
Dintre rândurile scrisorii, din 25 mai a.c., adre

sată redacţiei de către Cosmin Popa, am spicuit doar 
câteva : „In luna mai 1991, Prefectura Judeţului (Hu
nedoara) expediază subsemnatului o adresă prin 
intermediul căreia mi se aduce la cunoştinţă că eu 
şi cu sora mea trebuie să părăsim locuinţa, aceasta 
fiind dată disponibilă. Aceasta este prima încerca
re de intimidare a noastră. Nereuşind să ne eva
cueze din apartament, Prefectura renunţă, ast
fel» ifi data de 9 septembrie 1991 mă contactează 
dl Alexandru AgârbiceanU, o veche cunoştinţă a fa
miliei. Tatăl meu spunea, adesea, că îl ajutase enorm 
pe acesta să se înscrie la şcoala militară şi chiar 
şi după aceea.

M A N A  U N  U M B R A
Divagaţii necesare 
Din culisele unei scrisori 
O dispoziţie misterioasă 
Tranzacţii legale

La această dată, AgârbiceanU mă roagă să ma 
duc la el la birou, şi, după răspunsul meu afirma
tiv, trimite să mă ia maşina de serviciu, adu
când în d i s c u ţ i e  situaţia în care ne a- 
flăm şl necazurile pe care le avem cu aparta
mentul"... „Peste numai câteva zile mă contactează 
din nou, îmi spune că juristul său s-a interesat, dar 
că practic nu avem nici o şansă, motivând că a- 
partamentul face parte într-adevăr din fondul de 
locuinţe alocat lucrătorilor din Ministerul de Inter
ne"... „şi că dacă tot va fi_ ocupat apartamentul de 
cineva de la M. I., acela să fie el, pentru că tot ne 
cunoaştem"... „Susţine că dacă vom accepta schimbul, 
îmi va da un televizor color şi, în plus de asta, îmi 
va suporta toate cheltuielile de transport"... „Ne 
propune astfel — prin luna octombrie 1992 — schim
bul cu apartamentul său plus două garsoniere pe 
bulevardul Nicolae Bălcescu în blocul 29“... „In luna 
noiembrie 1992, tatăl nostru a trecut apartamentul 
pe numele lui, depunând o cerere de cumpărare.

Giranţi în contractul de cumpărare sunt Agârbiceâ-, 
nu Alexandru şi un oarecare GrumăzescuT

In luna februarie 1993 aveam să aflăm că noi 
nu mai suntem trecuţi în contractul -de cumpărare, 
deci puteam fi daţi afară la orice dră de tulul 
nostru".

O DISPOZIŢIE MISTERIOASA
Bănuiala copiilor sporeşte" odată‘ cu adresa nr. 

25/1991 a Prefecturii Judeţului prin care se solicita, 
printre altele : „Având în vedere situaţia critică 
privind locuinţele şi necesitatea revenirii unor spa
ţii la destinaţia iniţială de locuinţă, Prefectura Ju
deţului Hunedoara dispune :

A) Primăria Municipiului Deva împreuna re 
R.A.G.C.L. va lua măsuri pentru : 1. disponibiliza
rea apartamentului din strada Gh. Bariţiu, nr. 12, 

^ocupat în prezent de Popa Cosmin şi Popa Daniela 
(primul angajat la D..I.P.T.C.)". Adresa este semna
tă de fostul subprefect al judeţului, dl Alexandru 
Pop. Dispoziţia de faţă rămâne nu numai misteri
oasă — „revenirea unor spaţii la destinaţia iniţială 
de locuinţă", când dc fapt aici dintotdeauna a fost 
locuinţă —, dar şi „hazlie", fiind emisă împotriva 
unor documente legale (contractul nr. 1606/23.05. 
1974 dc închiriere a apartamentului, contract care 
nu a fost' pus sub semnul întrebării niciodată de 
la data încheierii, de către nici un organ abilitat). 
Mai mult decât atât, dispoziţia nr .25 ridică semne, 
dc întrebare, deoarece' nu vizează titularul dc con-
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Dna Leonida L a ri se destăinu ie

Dl deputat Petru Stcolea, un vechi şi statornic 
cititor şi prieten al ziarului nostru, a realizat, în ex
clusivitate pentru „Cuvântul liber", un interviu cu 
deputata portă de peste Prut, dna Leonida Lari.

Kibbentrop. Vânătoarea de 
lideri, începută în Basa
rabia, mai cu scamă în 
timpul conflictului din 
Trnnsnistrin, m-a determi
nat să iau maşina redac
ţiei pe care o conduc 
„Glasul naţiunii" — şf să 
mă arunc în necunoscut, 
peste apa amară a Prutu
lui. Mai apoi, Nicolae Da-

— Ce v-a determinat să 
candidaţi pentru Parla
mentul României ?

— Reîntregirea unei ţări 
nu se face de la Sibiu, 
Braşov, Cliişinău, Călăraşi 
ş.a., ci din inima ţării, din 
Bucureşti. încă în vara 
anului 1992, intuind reac
tivarea structurilor pro- 
imperiale ş.i cameleonismul

'conducerii de vârf a Re
publicii Moldova, am în
ţeles că se cere un ajutor 
serios din partea României 
pentru lichidarea consecin
ţelor Pactului Moîotov — 1

FĂRĂ BARIERE iN TRANSPORTUL DE CĂLĂTORI

PETRU ŞTEOLEA 
deputat în Parlamentul 

' României

(Continuare în pag. a 2-a). 
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#  Vai-de cei care, pentru a Urca, se co
boară !

Dotarea tehnică preca
ră a parcurilor auto, sta
rea defectuoasă a drumu
rilor judeţene, costurile ri
dicate ale, carburanţilor, 
anvelopelor şi pieselor de 
schimb auto, preţurile mari 
ale biletelor de călătorie, 
indisciplina unor şoferi şi 
comportamentul suburban 
al anumitor călători ' — 
iată principalele probleme 
care impietează serios, la 
această oră, transportul 
de călători în întreaga ţa
ră. deci şi în judeţul nos

tru. Ca urmare, deţinăto
rii de mijloace de trans
port pentru călători sunt 
puşi în situaţia dc a lua 
o serie de măsuri de ren
tabilizare a activităţii. Din 
păcate, unele dintre aces
tea — suspendarea auto
buzelor pe anumite trasee 
— afectează interesele 
populaţiei.

Pentru ca transporturile 
de călători să se poată des
făşura, totuşi, în condiţii 
mai bune, iar cei care

prestaţii să poată benefi
cia de ele într-un mod 
cinstit şi civilizat, se de
pun eforturi stăruitoare 
din partea societăţilor co
merciale şi a întreprinză
torilor particulari care e- 
fectuoază asemenea servi
cii. in aceeaşi direcţie ac
ţionează şi Oficiul Rutier 
Hunedoara, al cărui şt-£, 
dl ing. Crist'n Vlasici,

DUMITRU GUEONEA

Desen de CONSTANTIN GAVRILA

© ACŢIUNE CU BIBLIOTECA
RII. Biblioteca Judeţeană, în 
colaborare cu Biblioteca comu
nală Hărău, a organizat un me
dalion Theodor Amann şi pre- . 
zentarea de cărţi pentru copiii 
din ciclul primar. La manifes
tare au participat bibliotecari 
din zonele Deva şi Simeria. 
(M. B.).

© COMPACT — 15 ANI DE 
SCENÂ! Da, timpul fuge pen
tru toţi muritorii — iubitori sau
nu ai muzicii, fani sau nu ni

rock-ului, admiratori sau nu ai 
cunoscutului grup „Compact". 
Şi fuge acest timp chiar şi pen
tru simpaticii şi talentaţii bă
ieţi din grup. Fuga vremii n-a 
fost, însă, zadarnică... Ea le-a a- 
dus consacrare, nume şi renume. 
Spre verificare, lăsaţi pentru o 
seară totul baltă, uitaţi grijile 
zilei, amânaţi întâlniri de afa
ceri ! Veniţi la Sala Sporturilor 
din Deva, vineri, 10 iunie curent, 
ora 19! Vă aşteaptă aici Adrian 
Ordean, Teo Peter, Leo Iorga, 
Aurel Vasilescu, Emil Laghia'. 
Vladi Cnejevici. „Compact", a- 
dică ! (N. V.).

0  NU AVEM NEVOIE DE 
APA CALDA NON-STQP! în
numele maî multor locatari din

cartierul Gojdu al Devei ne a- 
dresăm redacţiei ziarului „Cuvân
tul liber" cu o mare rugăminte: 
suntem mulţi pensionari cu pen
sii mici, şomeri, handicapaţi. 
Cheltuielile comune în aparta
mente devin tot mai mari. Apa 
caldă este scumpă. De ce curge 
non-stop ? Ce facem noaptea 
cu ea ? Eu vorbesc în numele 
pensionarilor. Propun ca apă 
caldă să avem o zi dimineaţa. 
o_ zi după-amiaza. Noaptea nu. 
Nu ne mai ajută amărâtele bu
zunare. (Ioan Bolog, pensionar).

© SPONSORI DARNICI. Aso
ciaţia internaţională socio-cultu- 
rală „AMICIŢIA" dirt Baia de 
Sriş, din fondurile proprii cât 
şi din donaţiile asociaţiei simi

lare (lin Belgia, cu care este 
înfrăţită, a sponsorizat acorda
rea de premii şcolare celor mai 
merituoşi elevi de la şcoala ge
nerală din localitate .

Valoarea cărţilor şi a rechi
zitelor şcolare dăruite celor pre
mianţi a depăşit suma de 50 000 
de lei, (L. !)•)•

o  RĂCORITOARE. La intra
rea în Hunedoara, dinspre De
va, în apropierea staţiei de au
tobuz, întreprinzătorii Vasile 
Pop şi Gheorghe. Şerbu au 
deschis un laborator pentru bău
turi răcoritoare. Cola, kiwi, oran
ge, piersici, căpşuni, banane, a- 
nanas găsiţi Ia rioua unitate. Ca
litate, igienă, bună servire vin 
odată cu răcoritoarele. (GH. I. N.).

W A M
CE VOR LIDERII

TRANSNISTRIENI !

La Tiraspol. în declaraţii 
sau cu prilejul conferinţe
lor dc presă, aşa-zişii li
deri ai autoproclamalei le- 
publici nistrene se com
portă drept conducători ai 
unUi stat legitim. Ei vor
besc în numele acestuia 
fără nici o reticenţă şi cu 
dezinvoltura unor condu
cători aleşi. La o recentă 
întâlnire cu presa, Grigore 
Mărăcuţă, lider al autopro- 
clamatului parlament de 
la Tiraspol, s-a referit la 
relaţiile cu Republica Mol
dova ca la raporturi legi
time, de la stat la stat. 
El a susţinut că, întrucât 
Repulîliea Moldova se află 
în faza adoptării legii e- 
lcctorale şi a noii Consti
tuţii, populaţia de pe ma
lul stâng al Nistrului, ar 
putea să participe la ale-' 
geri, pe bază confedera
tivă. In ce priveşte pro
iectul statutului juridic al 
aşa-zisei republici nistrene 
Mărăcuţă a anunţat. că 
acesta s-ar afla în dezba
terea comisiilor de lucru 
„ale celor două republici". 
El a apreciat că Occidentul 
refuză Moldovei investiţii 
tocmai din cauza nerczol- 
varii problemei transnistre- 
ne. Soluţia este clară, a 
spus Mărăcuţă, ca vizează 
stabilirea urgentă a Statu
tului juridic al Transnis- 
triei, după care celelalte 
probleme pot fi depăşite 
prin nogocieri.

In ce priveşte dialogul 
cu liderii moldoveni, 'el a 
susţinut că acesta a înce
put şl că preşedintele Sne- 
gur şi-a schimbat poliţia  
de până acum de a refuza 
sa se aşeze la masa trata
tivelor cu separatişti şi că 
la 10 mai l-a întâlnit pe 
Igor Smirnov. Dar, după 
părerea lui Mărăcuţă, com
promisul este minim. Mol
dova nefiind dispusă să 
cedeze la propunerile Ti- 
raspolului privind crearea 
unei confederaţii.

La conferinţa dc presă 
menţionată, Mărăcuţă s-a 
referit şi la problema pa
trioţilor moldoveni jude
caţi la Tiraspol. Arătând 
că respinge orice propu
nere privind transferarea 
acestora la Chişinău, el a 
încercat să-i prezinte drept 
nişte terorişti care „vor fi 
judecaţi aşa cum se ju
decă pretutindeni tero
riştii". Ultimul cuvânt în 
această problemă îl va a- 

vea tribunalul transnistrean, 
a afirmat Mărăcuţă. '•
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bija mi-a confirmat pre
viziunea ; chiar a doua zi, 
cică, trebuia să vină un 
comando special *de la 
Moscova întru lichidarea 
primilor candidaţi la 
moarte înscrişi pe listele 
negre ale organizatorilor 
— D. Matcovschi, G. Vieru, 
N. Dabija, I. Hadârcă şi 
eu.. v V

— în ce context s-a pro
dus ruptura domniei voas
tre de formaţiunea poli- - 
tică al cărei membru aţi 
fost până nu î de mult, 
P.N.Ţ.C.IX ?

— Atmosfera de intole
ranţă şi disciplină cazonă-: 
de partid, foarte asemănă
toare cu cea din partidul 
comunist. “Se ajunsese, la 
aseţnenea *manifestâriîncât 
să Ini se impute de ce 
intru în vorbă cu membrii 
altor partide, cunoscuţi 
scriitori, actori şi ziarişti, 
cu care comunicasem ani. 
la rând,'Înainte de a şti 
din ce formaţiune politică 
fac parte. Dar neînţelege
rea cea mare s-a produs 
la dezbaterile privind mo
ţiunea de cenzură. Atunci 
mi-am dat seama că se 
prun mai presus interesele 
de partid decât interesele 
ţării. Mai sunt şi alte ar
gumente cu o lungă bătaie 
în timp. Intr-o ţară ca 
România, ce o poţi ase
măna cu o cetate asediată 
şi din .Est şi din Vest, în 
vederea zonelor de in
fluenţă, dacă eşti cât de 
cât .patriot, nu poţi face 
corp comun cu străinii 
întru câştigarea puterii, 
nu poţi arunca lemnp : în 
foc în timp ce pălălăia a 
cuprins Basarabia şi nor
dul Bucovinei. » ;

Ce intenţii de pers- 
, pectivă imediată sau în
depărtată aveţi privind 
prestaţia parlamentară ?

Ih ••I
: V--I
1. j» - -
1

— In primul rând repa
rarea unei mari nedreptăţi 
istorice — raptul teritorial 
de la 1940, prin realipirea 
Basarabiei şi a nordului 
Bucovinei ia patria ma- - 
mă ; prosperarea economică 
şi culturală a 'României; 
afirmarea ei pe plan inter

naţional ca o civilizaţie care
a dat valori remarcabile 
în toate domeniile. ,

Există opţiuni pro şi 
contra unirii Republicii 
Moldova cu România în 
rândul populaţiei Basara
biei? V

— 1909 a fost anul de 
apogeu al opţiunii româ
nilor basarabeni pentru 
reunirea i u  România. A- 
poi, ca şi în capitalele ce-

i lorlalte republici ale fostei 
: U.R.S.S., au înpeput pro- 
i vocările întru vărsare de 
* sânge în scopul menţinerii 
î fostului imperiu. La Chi- 

şinău nu le-a. izbutit co- 
■ lonizatorilor manevra, dat 
: fiind că oamenii politici 
< $1 de cultură au ieşit în 
! fruntea maselor. Ca re- 
; vanşă, provocarea a fost 

itşutată in Transnîstria,

noastre din Basarabia, în 
clin să cred că a fost o ; 
viclenie, altfel cum se ex
plică faptul că băieţii erau 
trimişi pe front, la moarte 
sigură, fără echipament şi 
arme? Aşadar, un război 
absurd intr-un stat absurd, 
declanşat de o minte ab
surdă.

— Care este starea de 
lucrări din Frontul Popu
lar Creştin şi Democrat 
din Basarabia ?

De când dl Mircea 
Druc a devenit preşedin
tele Partidului Reîntregirii, 
în fruntea F.P.C.D, din Ba
sarabia a venit dl Iurie 
Roşea, o personalitate pu
ternică, energică, incorup'- 
tibilă, care ou a fost vreo-

dată în structurile de na
tură comunist-kaghebistă. 
Am certitudinea că Iurie 
Roşea va revigora FP.C.D., 
aducând ua serios elan 
mişcării de reîntregire a 
neamului românesc.

—* Ce ne puteţi spune 
despre relaţiile dv, eu cei 
din Republica Moldova în 
noua calitate —• aceea de 
parlamentar român ?

—Pesemne ştiţi că a fost 
creată o comisie interpar
lamentară Bucureşti — Chi- 
şinău care a avut deja e 
întâlnire cu parlamentarii, 
cu conducătorii Republicii 
Moldova. Din păcate, co
misia respectivă nu s-a 
mai întâlnit în ultima vre
me. E'nevoie de un de-

special, «are, «  4  
se ocupe la modul ‘ con
cret de Basarabia Şi Bu- 
co w w rJi; Nordv-'Cu toată 
drăjostlfe mea Ae neam, - 
fiţi'ijte Aţord ef..*u  ,ipot' 
înlPctfi «m depaitainew, Şjfe 
a s m  c#,le spun-juujnv' ţa»^ 
de planul executiv. Dâr 
mai e şi planul legislativ,, 
prin care s-ar urmări co
ordonarea, armonizarea le
gilor Republicii Moldova 

- cu bele îfi -
. pcest .sens şe jişpurie crea
rea; unei. subcomisii Spe
ciale .; pentru Republica 
Moldova şi Bucovina de 
Nord, subcomisie care să 
se ocupe de legi privind 
integrarea şi să sensibili
zeze opinia publică inter
naţională întru recupera
rea pe cale paşnică a a- 
celor părţi de ţară pier
dute în vremuri de res
trişte.

In încheiere, vreau să 
spun că reunirea tre
buie s-o facem noi şi nu 
să o lăsăm pe seama ge
neraţiilor viitoare. Fiecare 
zi cu grija ei, zice Isuş 
Hristos. Fiecare generaţie 

.cu misiunea ei.

FĂRĂ BARERE iN TRANSPORTUL DE CALATORI
(Urmare din pag. I)

ne-a oferit şi alte amă
nunte. r.-

— Puţinii angajaţi ai o- 
ficiului nostru — în strân
să conlucrare cu prefectu
ra, cu primăriile, cu ad
ministraţia financiară şi cu 
garda' financiară, cu deţi
nători de parcuri auto 
şi cu poliţia, cu cei care 
administrează şi repară 
drumurile — -se’ preocupă 
de îmbunătăţirea transpor
tului de călători, de armo
nizarea eforturilor firmelor 
de stat cu;ale celor parti
culare, pentru acoperirea 
în mai bună măsură a 
traseelor, îndeosebi în zo
nele mai izolate şi cu 
drumuri nlai greu acce
sibile;- în acest -sens, îi 
invităm la sediul nostru
t a r  m
lor, nr. 17, pe toţi cei

Hunedoara , pentru a-şi 
ridica licenţele de execu
ţie a prestaţiilor. De ase
menea, la noi se pot pune 
la punct cu reglementările 
legale în vigoare privind 
activitatea de transport, pot 
primi relaţii asupra tutu
ror problemelor specifice 
activităţii pe tare o desfă
şoară. Menţionez că, până 
în prezent, au solicitat şi 
primit licenţe de transport 
un număr de 52 de firme 
din care 24 pentru trans
port internaţional. Şi încă 
o subliniere pentru modul 
de’ înţelegere şi întrajuto
rare între firmele particu
lare din Valea Jiului şi 
Autobaza de Transport Lo
cal Valea Jiului, ca şi în
tre întreprinzătorii particu
lari înşişi, fără a-şi dere
gla Unii altora activitatea. 

Este ,de apreciat, de ase-
menea, solicitudinea mani-

caxe ..efectuează transport ie*tată,-de conducerea SLD, 
judeţul viCk>fet**fcs* :IS.Av Deva, :ţad«-.-t călăSm

-mm
în

■m *
Secţftoţ pediatre « 

SfXMAi^uMldeţeaR.. -#ev»v 
a fost plasat sugarul S.C., 
îţi yârstă tie, 5 luni, având , 
mama bolnavă, fără; posi
bilităţi de îngrijire la do- 
miciliu. .

Rezblvăfea' & * S«ft»nua-“' 
.re a. qazuluj ar fi însemnat 
plasarea lui în leagăn, cu 
toate consecinţele ce de
curg în ce priveşte dezvol
tarea lui ulterioară, mai 
ales pe plan psihic şi a- 
fectiv. Alternativa ‘ era 
pentru acest sugar găsirea 
unei familii primitoare care 
să înlocuiască pentru uh 
timp familia naturală! Şij 
această familie s-a găsjt. ;

în Deya,' cartierul Micro 
15, intr-un apartament de 
două camere, locuieşte fa
milia diui Boancă Ioan, cu 
doi copii. Aflând de cău
tările noastre, în urma mai 
multor vizite făcute în 
secţie, aceşti părinţi deo
sebiţi şi-au dat seama de 
nevoia de mângâiere şi a-

. vit#te a acestui sugar
au decis să-l ia ' ia '&? 

milie.
Pentru acest gest -deose

bit trebuiau pregătiţi su-

p rim ito a re

fle,teşte şi cei doi copii na
turali, ' pentru a fi ţi ei de 
acord. Se cunoaşte faptul 
că uneori apariţia unui 
copil mâi mic iii familie, 
după un interval mai mare, 
poate declanşa fenomene 
de respingere şi gelozie 
din partea fraţilor mai 
mari, v

Ce mare disponibilitate 
sufletească, câtă generozi
tate, câtă toleranţă dove
deşte o asemenea familie'

acoperirea unor trasee mai 
dificile, dar se cere înţe
legere şi sprijin şi din 
partea primăriilor din u- > 
nele comune şi a cetăţeni
lor din satele mâi izolate 
pentru repararea şi întreţi
nerea drumurilor, Pentru 
că, aşteptând totul de la 
stat în această perioadă 
atât de grea pentru ţară, ; 
înseamnă a bate pasul pe 
loc, a pune bariere trans
portului de călători de 
care toată lumea are ne
voie.

In acelaşi timp, însă, 
se cere ca şi prestatorii 
de servicii în transportul > 
de călători să pună ia dis
poziţia beneficiarilor au
tobuze în perfectă stare , 
de funcţionare, curate, să 
fie deservite de personal 
temeinic calificat, cinstit în 
relaţiile cu călătorii, sâ 
ftŞSpdbte prSgramele * orare 
şl staţiile de oprire, să ve
gheze la  legalitate şi co
r e c t i v e .

t — i 'M t -î
Ne.jsOnem întrebarea c£ţi 
dintre noi am 'fr tapabilî 
de atâta înţelegere şi bună
voinţă ? Ştim ce mult In- 

• seamnă pentru un copil o 
familie primitoare, oare 
să-i poată oferi mediu 

' prielnic dă dezvoltară, să 
. aibă doi „fraţi" mai mari

■ î & n e s s a & i ” cu
..In viitor acest sugar ar 

*. PHteţt n M j  în familia 
naturală sau -la rudele a- 
propiate, ar putea fi a- 
dopţat sau plasat la altă 
familie,; iar .ca ultimă va
riantă încredinţat unei 
instituţii. Marele beneficiu 
pentru . el este posibilita
tea de a se dezvolta in
tr-un mediu familial priel
nic în perioada când se 
pun bazele evoluţiei lui 
viitoare. Pe de altă par
te îf»’ dteastă familie poa
te 'găsi oricând un sprijin 
moral.

Dr. EUGENIA DINEŞ, 
medic primar pediatru
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Din discuţia ce am 

avut-o cu dl Aurel Do
boş, preşedintele unităţii, 
am reţinut:

•  „Consumcoop" Geoa- 
giu asigură aproviziona
rea populaţiei din co
muna unde îşi are se
diul şi 'din comunele Ro- 
mos şi Balşa, nUmârăn- 
du-sc printre unităţile 
importante ide acest fel 
din judeţ..'ş . AŞ \ * - • __ ' "

•  Numărul total al u- 
uitaţilor comerciale este 
de 45. Printre cele ce

-  DE Ut  PIERDERE LA PROFIT
realizează în  njod id p - ' 

stant vjniKori marî se 
numără Cele unde mun
cesc Adina şi ; Vălean 

Buda, Pop Cristiana, ŞU- 
via Oroian ş.a. . ... - i

ybilă"|ŞBJ 
călţăriîînte".

•  Circa 80 la sută din 
marfa oe se aduce se ia 
direct ţa producători. '

SCUR'PĂ T?IU ^N TA FU 5

i lc ,ţ ,ic i._ ţ,ln - p r iu  ş i sp a ţ ii  d e  d e p o z i
tare.

•  Un rol esenţial în 
aprovizionarea unităţilor 
comerciale din., teritoriu 
A are dl. Ioan Turdăşan, 

m  -./şeful depozittuui .de tran- 
' zit.' . ’v ' ,

se

t t * -----------
Oowducerca unităţi ; 
preorupă permanWnl 

du iaişslrea optimă I' i , : 
spaţiului şi; şporirca pror- 
fitului. In acest scop re
cent s-âu comasat maga
zinele „Electrice", „Mo-

X m i %
GeOagtu,,C4psbg»coo\>‘! „

^  şn  .maioaiie de J

« s ! c . . » '^ S « m se e » * '& A.,: ; « r  iraiiistreai 
^C. „Vl^feooP4 SA- şt 
altele. Unitatea are două 
mijloace de transport pro-

j ‘ ” •  Gă|d. d ţ  î&Uţrel
Ş Doboş dondpreN'a tuni tipii 

aţi-Psia avea pierderi de  
tou Alt. f<Kt 
*“|şrilc  i Şi 

profit. Se 
precoaizeaiţă, la- finele 
anului, un profit de I 
milioane de lei.

Activitate
profitabilă

Sectorul de producţie condus de dna Aure
lia Susan are o activitate profitabilă. Câteva 
exemple : brutăria realizează venituri de 2—3 
milioane pe lună. Iar laboratorul de cofetărie 
un larg sortiment de, produse. în perspectivă, 
se vor deschide un atelier de reparaţii Radio 
TV şi unul pentru reparaţii încălţăminte.

l'nităţi noi
în staţfanea Geoagiu-Băi a fost deschis re

cent un restaurant—braserie cu o capacitate 
de 40 locuri. în  prezent se amenajează o cofe
tărie ce va desface produse proprii, apă minera
lă, sucuri ş.a. ' ...

BILA N Ţ
Dna Maria Belcea, 

contabila ş e f ă  a 
„Consumcoop" Geoa- 
giu, ne-a prezentat 
următorul bilanţ, 
după cele cinci luni 
trecute din acest a n :
•  Vânzări

_  70 453 975 lei
•  A chiziţii

— 815 627 lei
•  Producţie prestări 

servicii industriale
— 7 620 451 lei

•  Prestări 
Industriale 
m  317 062-iei

•  Profit
— 980 000 lei. Librăria din Geoagiu se numără printre unităţile comerciale ale „Consum- 

coop" din.localitate. Făptui se explică prin strădania dnei Silvia Oroian.
Foto PA VEL LAZ A
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M A N A  D I N  U M B R A
(Urmare din pag- 13

tract — pe di A. Popa —, ci pe cei doi copii. Din 
informaţiile pe care le deţinem, apartamentul fa
miliei Popa a fost, anterior tranzacţiei cu dl Agâr
biceanU, ţinta altor trei persoane <ra funcţii-respec
tabile In- judeţ.

r TRANZACŢII jUEGALE
Acţionând în „concubinaj" pu tutui copiilor, dl 

AgârbiceanU câştigă prima „bătălie" în 24 noiembrie 
1992, când Daniela şi Cosmin cedează, după mai 
bine de un an, „acceptând" schimbul. (apartamen
tul din strada Gh. Bariţiu, bloc 12, âp. 5 şi aparta-, 
montul 29, bloc 5, din bdul becebal), schimb la 
care „se mai adaugă; două garsoniere (nenominalî- 
zate pentru Popa Comiţi şi Dtmiela; Popa — cu 
termen do finalizare do două luni de Ia încheierea- 
prezentului act".

A doua „bătălie" a fost câştigată în 26 ftoiem- 
brie ’92 oând Daniela şi Cosmin îşi dau — de voie, 
de nevoie, —- acceptul pentru cumpărarea aparta
mentului de către tatăl for (contract 6573/92 — în 
care dl. A. A. este unul dintre giranţii cumpărăto
rului), document în care cei doi copii nu mai supt 
cuprinşi, iar rişeul de a- rămâne pe drumuri este 
enorm. Şi aceasta' având în vedere demersurile an- 
teribare ale tatălui lor de a-i scoate din spaţiu. Cât 
despre povestea celor două garsoniere, totul rămâ
ne suspendat de o pânză de păianjen, cel puţin deo
camdată, mai ales că una dintre potenţialele lo
cuinţe oferite este sub patronajul direct al
unei • persoane p a r t i c u l a r e  („în lună mar
tie ’93 dl AgârbiceanU mi-a dat cheia une
ia dintre garsoniere — blocul -29; din strada Nicolae 
Bălcescu, fără însă a perfecta actele necesare, 
drept pentru care nu m-etn mutat" — Cosmin Popa).

Stranie rămâne şi adeverinţa de venit nr. 109/ 
03.02.1993, „eliberată" de către S.C. „Nagtoi & 2sok 
Contapex" S.RL,. Deva, pe numele de Daniela 
Popa, In care este înscrisă adresa garsonierei unde 
fratele dânsei primise cheia — N. Bălcescu, bloc 29, 
ap. 3 — adeverinţă cu domiciliul fals trecut de emi
te n t! De ce? Rămâne o întrebare, deocamdată, 
fără răspuns... . ' • • ' '

V# Discutând cu partea în cauză, în urma şedinţei 
din instanţă între Aurică Popa şi copii — care so
licita 'evacuarea acestora — s-a semnat o con
venţie de împăcare, prin schimbul de locuinţă 
cu di AgârbiceanU Alexandru, domiciliat î n ‘ Deva, 
bdul Decebal, bl. 5, ap. 29 şi Aurică Popa, domici
liat în str. Gh. Bariţiu, nr. 12, ap. 5, la care se adau
gă două garsoniere pentru cei doi copii Popa Cos
min Florin şi Popa Daniela Liliana, după care s-au 
efectuat actele, urmând ca până în luna februarie 
a.c. dl Alexandru AgârbiceanU să dea. cele două 
garsoniere. . *

Din lipsă de bani nu s-au putut da cele două 
garsoniere. S-a încercat în martie cumpărarea unei 
garsoniere care nu s-a realizat. La sfârşitul lunii 
mai s-a reuşit, după un împrumut de la iSANKCOOP 
de către dl Alexandru AgârbiceanU, cumpărarea a 

. două garsoniere in blocul 80. una "la parter şi cea
laltă la etajul I. Cei doi copii ai domnului Aurică 

.Popa nu sunt de acord cu cele două garsonier^ 
fapt care va duce la rezilierea contractului între 
părţi.

; Se-menţionează, de asemenea,! că în convenţia 
scrisă nu era specificat blocul, etajul şi zona, şi de 
cine să fie cumpărate, drept pentru care s-a cerut 
adeverinţa de venit. Din spusele dlui Aurică Popa 
am înţeles că este pe drumuri din 1990, datorită ne
înţelegerilor din familie. 0

— --- ------------ II..........................................ţ . .. .. MU. .1 <* dlBA. ■
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CINE VA RIDICA 
ŞTACHETA?

Tot omul ştie că de la 1 mai lap
tele r iu i te l  ; este subvenţionat şi 
costă 85 de lei litrul. Dar ceva nu 
este în regulă. La-stat, cozile nu - 
se termină, deoarece nu se pun în 
vânzare cantităţi suficienţe. Astfel 
automat a  săltat preţul pieţei între 
150—170 lei//l. Mult, Să fie vorba 
de o jonglerie subtilă pentru a ri*; 
dica preţul achiziţiilor 3 Se stochea
ză telemea de vacă în aşteptarea 
unor preţuri viitoare ? Explicaţia 
firavă pe care aarţ primit-o la S,C. 
Devii S.A, Simeria, cujn că indus
tria laptelui nu poate produce la 
un preţ mai mic, incluzând în re? ; 
ţetă şi lapte -praf, nu mulţumeşte. 
La negocierile din cadrul Ministeru
lui Alimentaţiei nu a fost nimeni de 
la industrializarea laptelui ? (Victo
ria Korosy, Simeria),

NIMENI NU-ŞI MAI FACE 
CORECT DATORIA 

BENTBU SAEAR1UE 
PE CARE-L IA?

Se pare că România de astăzi 
este ţara în care fiecare cetăţean 
face ce vrea şi după cum îl duce 
mintea. Trecerea de la dictatură Ia 
democraţie şi economia de piaţă 
cred că a fost ş i este rău înţeleasă 
de mulţi cetăţeni. Numai astfel îmî 
pot explica o serie de abateri şi 
nereguli ce se petrec sub ochii noş
tri. Mă Voi referi Ia un fapt ce a- 
fectează existenţa unei persoane 
handicapate. Dna Maria Muntoiu

din Deva a fost-salariată la Direc
ţia P.T.T.R. Deva până în urmă 
cu aproximativ 15 ani, când datori
tă unei boii â  fost pensionată de 
invaliditate, cu o pensie destul de 
mică. Fiind şi bolnavă psihic, nu 
poate să se descurce singură, astfel 
că autorul acestor rânduri s-a ocu
pat personal de unele din proble
mele sale fie subzistenţă. începând 
cu anul 1992," pe baza unei adeve
rinţe eliberată de Direcţia P.T.T.R. 
i-am făcut abonament te cantina- 
restaurant din bdul Decebal, pentru 
care Direcţia de Poştă, la care dân
sa a lucrat, a plătit 50 la sută din 
regia de cantină. Tm p de aproape 
Un an şi jumătate, Direcţia de Poştă 
Deva a achitat onorabil în  fiecare 
lună partea sa de 50 la sută către 
cantină, neexistând probleme. La 
începutul anului 1993, am reînnoit 
adeverinţa cate se găseşte Ia conta
bilitatea cantinei, iar Direcţia de 
Poştă a continuat să-şi plătească 
partea din costul abonamentului 
Când m-am dus să fac abonament 
■pentru luna mai 1993, dna contabi
lă â cantinei mi-a spus că dânsa 
nu mal face abonament, pentru «că 
poşta nu a vrut să mai plătească 
bani In continuare, M-am dus la 
poştă să văd care este situaţia, şl 
din discuţia cu dna -dliecto*tt«..v.:5|- 
servfeîul de contabilitate, am ajuns 
la concluzia că nu era nimic ade
vărat. Conducerea poşte! o cunoş
tea foarte bine pe dna Muntoiu şi. 
ştiind câte necazuri are, era de 
acord să plătească în continuare 
jumătate din regia de cantină. Gre

şeala a făcut-o însă contabila cân- 
tinei, care a trimis eronat factura 
la Direcţia de Telecomunicaţii, Care 
pe bună dreptate a scris pe factură 
„Nu este salariatul nostru şi refu
zăm plata". Normal ar fi fost ca 
dna contabilă să facă altă factură, 
cum a mai făcut vreme de un an 
şi jumătate şi s-o trimită la Direcţia 
de Poştă şi nu la Direcţia de Tele
comunicaţii, care nu mai este «ş? 
mună cu poşta, ci este regie sepa
rată. Pentru luna mai 1993, am plă
tit deci costul integral al abona
mentului, dar pe luna iunie, a- 
vâncl acordul Direcţiei dc Poştă că 
Vă: plăti în continuare partea sa o® 
abonament, am constatat cu surprin
dere că mi se repetă aceleaşi pfo- 
bleme de mai înainte. Personal nu 
pot înţelege : chiar nu mai poartă 
nimeni răspundere, nu vrea nimeni 
să-şi facă datoria pentru care este 
plătit ? (Gheorghe Păun. oensîpna* 
— Deva).

POŞTA RUBRICII is 
•  Szekely Imre — Hunedoara t 

O lege în sensul în care ne între
baţi,. care să-i oblige pe toţi loca
tarii proprietari de apartamente din- 
tr-un imobil să contribuie financiav 
ia efectuarea unor reparaţii ale 
părţilor de folosinţă comună (terasă, 
casa scării, faţadă etc), nu există. 
Postura de proprietar însă naşte im
plicit şi obligaţia de a participa so
lidar la toate cheltuielile de repa
raţie, în caz contrar, imobilul 
distrugându-se spre paguba tuturor 
proprietarilor, • -

In. mai multe zile, devenii 
.porniţi în prima parte a 
zilei după pâine au avut 
ocazia s-o găsească proas* 
vpătă dar... necoaptă. La 
punctul de desfacere al 
imitaţii de pâine de pe 
{stradă Bariţiu se Vindeau 
franzele de 90 de lei. „Ce 
grea e i"  a exclamat o 
doamnă. Spre a descifra 

I secretul greutăţii prea 
mari, a frânt o franzelă- 
Miezul aburind era mai 
•umed decât a r  fi normal 
să fie.

Mulţi cumpărători ri-au 
puţut însă s-o cumpere de 
aici. Nu pentru că oame
nii ar fi refuzat-o pe mo
tiv de calitate. Pur şi 
simplu nu aveau bani po
triviţi, iar vânzătoarei ti

lipsea mărunţişul. Cei mal 
mulţi s-au- îndreptat spre 
magazinul propriu al S.G. 
„Cetate"- S.A. din centrul 
Devei. Dar şi franzelele de 
175 de lei p ă r e a u  
coapte nu iia ctijitor, ci la 
soare, iar dacă le prindeaî 
mai viguros în mână îţi 
intrau degetele prin coaja 
de la vatră. „Nu ştiu ce 
s-a întâmplat azi — co
menta una dintre vânză
toare. Şi ce pâine bună am 
avut miercurea trecută 1“ 
Se mai întâmplă şi . „ac
cidente" fericite. Dar ar fi 
normal ca Ia preţurile ac
tuale accidentalul să de
vină obişnuit, pâinea să 
fie de calitate în  fiecare 
Zi. (V. RomaU)

CONCURSUL DIN 

13 I UNI E

1. ELECTROPUTERE (5) 30 I? 7 11 37—38 31 (+  1)
— DINAMO (2) ' ■ 30 21 « 3 69—19 48 (+ » )  
Meci foarte echilibrat, însă să nu uităm că gaz

dele nu prea dau speranţe echipelor vizitatoare-
Pronostic : 1, X

2. PROGRESUL (17) 30 7 9 14 30—46 23 (— 7)
— POLI. TIM. (12 ) 30 7 12 11 27—40 26 (— 4)
Bucureştenii n-au altă alternativă decât victoria, 

altfel...
Pronostic : a •'

3. RAPID (4) 30 14 8 8 36—28 36 <+ 6)
— U. CRAIOVA (3) 30 15 9 6 45—29 39 (+  9)
Rapidul va încerca să câştige, însă oaspeţii se

arată foarte ambiţioşi, în deplasările lor.
Pronostic : 1, X

4. CESSNA (8) 37 12 14 11 37—33 38 (+  2)
— TARANTO (18) 37 5 15 17 28—51 25 (—13)
Victoria, fie ea inutilă, nu poate scăpa gazdelor. 
Pronostic: 1

5. COSENZA (7) 37 14 15 8 37—26 43 (+  7)
— PIACENZA (4) 37 16 14 7 41—26 46 {+ 8)
Meciul prezintă interes doar pentru oaspeţi, care

au nevoie chiar de victorie, pentru a-şi menţine lo
cul în clasament.

Pronostic : X, 2
6. CREMONESE (2) 37 18 13 6 59—35 49 (+13)

^TERNANA (20) 37 4  1« 23 25—59 18 ţ—20)»
IDln toamnă nici una din aceste echipe nu va mai 

evolua în divizia secundă, ceea ce spune totul. 
Pronostic : 1

7. F. ANDRIA (16) 37 5 20 12 26—34 30 (— 6) 

+ -1-. f

— REGGIANA (1) 37 18 17 2 41—15 63 (+15)
Gazdele încep meciul cu gânduri, având în obiec

tiv câştigarea' ambelor puncte, puse în joc.
■Pfw*wăic’-:t4»'Xr--!' • *•-- -■ . —<;-4 -. ,

8. LECCE (5) 37 14 18 5 43—37 46 (+10)
. — LUCGHJSSE (13) -37 6 21 10 34—36 33.+- 5)

Cu o victorie, Lecce are mari şanse de a-şi înde
plini obiectivul.' 
j Pronostic: 1
9. MODENA (14) 37 10 13 14 33—41 33 (— 3)

— BARI (11) , 37 13 10 14 41—43 36 (— 2)
Meci lipsit de miză, dar, în această ultimă etapă

cele dodă combatante Îşi propun, totuşi, să tiu piardă. 
Pronostic : X • - '

10. MONZA (14) 3? 6 21 10 23—29 33 + — 3)
; — BOLOGNA • (18) 37 8 12 17 38—54 28 (—10)

Chiar şi-n eventualitatea unei victorii, oaspeţii au 
şanse minime de supravieţuire.

Pronostic: X, 2
11. PADOVA (6) 37 16 13 8 42—33 45 (+  9)

— ASCOLI (3) 37 16 14 7 55—32 46 (+  8)
Va fi un meci pe viaţă ş i pe moarte. Gazdele au

avantajul terenului propriu, iar Ascoli se gândeşte să 
nu se înece la mal, pierzând meciul, pierde chiar 
promovarea.

Pronostic : 1, X, 2
12. PISA (9) 37 12 14 11 22—24 38 (+  2)

— VENEZIA (10) 37 11 14 12 39—38 36 (— 2)
Meciul nul este reciproc satisfăcător.
Pronostic: X

13. VERONA (12) 37+0 15 12 29—32 35 (— 1)
— SPĂL* (17) 37 7 15 15 28—41 2 9 + -  9) 
Pentru a evita retrogradarea, Spăl are nevoie de

victorie, dar...
Pronostic îiţR, 2
NOTA : Nu sunt trecute rezultatele Mapei de du

minică. ’ !‘ ‘ '
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la răscruee oe arumur.!I .

Acum, Ia început de 
vară, clipele sunt firele 
de nisip ale unei clepsidre 
netntoarse. în  căderi 
tensionale, cu răsunet de 
furtună, sufletele celor 
aflaţi la răscruce -da dru- ‘ 
muri aşteaptă împlinirea 
destinului lor.

Cei atre se gândesc la- 
examenul de admitere în 
liceu sau facultate, absol
venţii care se întreabă 
dacă vor păşi în viaţă cu. 
dreptul, cu încredere şi 
optimism sau... ; toţi tră
iesc la limita dintre ten
sional şi normal. Necu
noscutul, cu datele lui 
misterioase, propune o 
ecuaţie ce-şi aşteaptă re
zolvarea. ,

Există o psihologie bine 
definită a absolventului 
de şcoală primară, gene
rală, de liceu sau de fa
cultate, şi aceasta stă sub 
seitlnul neliniştii, al în
doielii. Ea reprezintă re
flectarea unităţii caracte
rologice individuale în 
ansamblul reacţiilor Co
lective, generalizate.

Indiferent de vârstă, 
plasarea în plină vară a 
unor examene (ce cer 
concentrarea tuturor dis
ponibilităţilor individului, 
sintetizarea cunoştinţelor 
dobândite şi valorificarea 
lor optimă) dă naştere, 
in sufletul celor nevoiţi 
să pactizeze cu „carlea‘‘, 
unor trăiri contradictorii, 
unei lupte cu sine însuşi 
de mari proporţii.

E adevărat că sunt tot 
soiul de absolvenţi, m ulţi 
nepăsători, indiferenţi, 
mizând pe conjunctură şi 
noroc, dar cei preocupaţi 
de propriul lor viitor tră
iesc drama de conştiinţă 
a sfârşitului de drum $i_ 
a noului început.

Din valul de inimi ti
nere ce părăsesc băncile 
şcolii se desprinde ima- 
cănea acelora care peste

\
doar trei luni vor deveni > : 
învăţători... I

Unică în judeţ prin pro- '  
filul său, Şcoala Normată |  
„Sabin Drăgoi“ ■ Deva a * 
pregătit ani şi ani la- râmi I ; 
generaţii viabile de. dus- ,  ‘ 
căli, chemaţi să întreţină | '. 
flacăra permanentului azi J ‘ 
al şcolii româneşti, pro- |  
iectând in viitor speraţi- |  
ţele unei vieţi mai bune. J 

Absolvenţii din . acest ] 
an ai Şcolii Normale S-au - 
confruntat cu toate a-1 i 
vantajele şi dezavantajele * : 
acestei perioade de dina- 1 
înte şi de după Revoluţie J 
La intrarea in liceu, pen * 
tru prima dată după mof t  ■ 
mulţi ani, se .propuneau * 
36 de locuri doar pentru |  
judeţ u£ Hunedoara (înatn- » 
te, jumătate din locuri I 
erau pentru judeţul Gor j) * 
Timpul şi-a urmat firesc 1 
cursul şl iată că, în loc J 
s i  intrăm - în, producţie % 
la tş —19 ani, avem. nora-1 
cui d!e o relua tradiţia li-1 
ceuHd de 5 ani... J

Terminând .13 clase, mai»
• maturi decât cei dinaln-1 
tea noastră, trăim şi noi* 
aceleaşi clipe înflorate, I 
pline de tensiuni şi emo- J 
ţh  ce ne leagă- de ex-ame- * 
nul de maturitate num iţi 
BACALAUREAT... Iar a- I 
mîntirile despărţirii de |  
dirigintă, de profesori d  |  
învăţătorii la care am fă- » 
cut practică şi ,de la ca- I 
re am învăţat meseria Ui * 
croiesc drum spre inimi- 1 
le noastre, sfidând timpul * 
şi spaţiul. |

Şi, î n . tot acest, tumult, I 
singură clepsidra îşi pi- J 
cură ultimele ■ fire de |  
nisip impersonal şi mo- » 
noton, până dincolo \ de t  
uitare şi vid, cu meoa-i*

. mea inefabilă a esen-1 
taior. • I ■

MONA JUŞCA, î 
elevă, clasa â XlII-a, I 
;« Şcoala Normală ! 
„Sabin Drăeoi" Deva |



VANZÂRl
C..VÎ1*'* f’ ' *?l

•  Vând maşină înghe
ţată, cu vitrină frigorifica. 
Haţeg, 770315.

(7284)
•  Vând Mercedes 240 D, 

.Volkswagen Golf, Opel Re
cord 2,0. Telefon 626013.

(7283)
•  Vând elevator 3 tone, 

preţ negociabil. Telefon 
625089, orele 7—15.

(7282)
•  Vând casă în Simeria,

central, 5 camere, 2 b ă i,. 
încălzire centrală, depen
dinţe. Informaţii Simeria, 
telefon 661141. • (7279)

•  Vând Ford Granada 
201., stare foarte bună, în
matriculat. Relaţii, telefon 
777256, după ora 19.

(7278)
•  V â n d videoplayer, 

vidcocascte. Telefon 616074.
(7277)

•  Vând AHO 10, stare'
, bună. Informaţii 655251,

după ora 18.
(7276)

•  Vând Opel Capitan a- 
jvariat, motor Diesel func
ţional, integral sau piese 
Componente. Informaţii 
Sertei. fam. Chiria.

(7274)
•  Vând pereche Dog al

bastru — mascul 5 ani, fe- 
tnelă 1 an, cu pedigree. 
'Telefon 620657. (7273)

•  Vând AHO 10 4 x 4, fa
bricaţie 1990, cu 40 000 km/ 
bord, pentru export. Tele
fon' 622433, preţ 1900 000.

(7049)
•  Societate comercială

vinde făină albă en gros 
şi cu amănuntul. Telefon 
614020. (7051)

•  V â n d  videorecordcr 
Bicston telefon 622240.

(7261)
•  Vând garsonieră, Orăş- 

tic, telefon 642858.
(7021)̂

•  Vând AltO 243 D, '8
ani, Ungaria, 2 200 000 lei 
(motor rodaj i. Telefon 
622126. (7012)

•  Vând bibliotecă mare. 
telefon 618399.

(7038)
•  Vând Dacia 1 310, an

fabricaţie 1986 şi două că
ţeluşe Dog' german, vârsta 
6 luni. Crişcior. str. , Za- 
randului. nr. 73, telefon 
656018. (7271)

•  Vând Dacia 1300. In
formaţii telefon 615053 sau 
624335, acasă, după ora 
20. (7269)

•  Vând Opel Kadett 1,3, 
înmatriculat, avariat, la
teral dreapta faţă.* Vând 
fCasthan. 1 cu boxe 40 W.

Telefon 614833.
(7267)

•  Vând urgent maşină 
îngheţată, 2 braţe, nego
ciabil, 1 500 000 lei. Tele
fon 625139.

(7263)
•  Vând Fiat Regata D.S.

Diesel (combi), fabricaţie 
1986, preţ 3 500000 (nego
ciabil) .computer, aer con
diţionat, închizător cen
tralizat, geamuri automate. 
Telefoane 718560, 616744,
după ora 15.

. (7290)
•  Vând apartament zona 

Mărăşti. Telefon 623305.
(7262)

•  Vând urgent Dacia
1 300, Deva, telefon 628355, 
orele 17—19. (7259)

•  S.G. AGROMEC 
S.A. Călan vinde ca
bine tractor U 050 M, 
cu preţul de 396 000 
lei, până la data de 1 
iulie 1993 ; macină 
grâu' pentru populaţie.

(7046)

•  Societate comer
cială cumpără teren 
Ia şoseaua naţională, 
în zona Deva — Sântu- 
halm — Sân tandrei. 
Telefon 619530.

(7299)
g m v  g m m m  * # —  m M W  *

•  Vând remorcă apicolă 
pentru 10 familii albine, 
moară pentru măcinat po
rumb ştiuleti şi boabe. 
Telefon 022958.

(7005)
•  Vând Dacia 1100 şi

l 310. Deva, telefon 623663, 
după-masa. (7009)

•  Vând butelie aragaz.
Deva, str. Viilor, nr. 12, 
după ora 15. (7034)

•  S.G. PROCOMSEIiV 
MBM SRL vinde en gros: 
ulei floarea soarelui im
port Grecia, adaos zero la 
sută, ulei măsline import 
Grecia, adaos zero la sută, 
paşte' făinoase Italia, ver
mut Italia, ţigări Bastos, 
bere Dreher. Angajează 
mecanici, tinichigii auto 
pentru Autoservice .Şântuţ 
halm.. Relaţii la sediul fir
mei, str. M. Kogălniceanu, 
nr. 14 (lângă „Ulpia", in
trarea prin gang), telefon 
— fax 095/615053.

(7270)
•  Vând casă în Săyârşin,

nr. 151 (lângă Lup), jude»- 
ţul Arad. (7294)

•  Vând combină muzi
cală Unitor, compusă din 
tuner, tape, p)iono, G.D. 
Telefon 629751, după ora 
16. (7296)

•  Vând apartament 2
camere. Deva, str. Emi- 
nescu, bl. 31 A. ap. 14, te
lefon 628093., (7301)

•  Vând Dacia 1 310 TJ5,

UNITĂŢILE AGROMEC DIN JUDEŢUL 
HUNEDOARA

Anunţă intenţia de modificare a tarifelor 
de plată la lucrările agricole, în raport de in- 
fluenţele rezultate din elementele preţului de 
cost.

A N U N Ţ  i
BIBLIOFOR S.A. DEVA 

Piaţa Unirii, nr. 10, telefon 611597, fax 611752 
Vinde en gros (peste 100 buc.), preţ 550 

lei^buc., adaos 0 la sută, si cn detaille (preţ 650 
lei), CASETE AUDIO ÎNREGISTRATE, ORIGI
NALE POLONIA, cu ultimele noutăţi (The 
Bodyguard, Madonna, Roxettc, Blue System, 
Modern Ţalking, Richard Marx, Ace of Basc, 
Mlchael Jackson, Placido Domingo şi încă 90 
de titluri).

telefon" 625717, str. Vul
can, nr. 1. (7303)

•  Vând video Funai, 
nou, cu telecomandă, preţ 
convenabil. Telefon 622022.

(7056)
•  Vând Mercedes 200 D, 

stare bună, preţ convena
bil. Telefoane 666543, 
618580, 623579.

(7058)
•  Vând motoretă Mobra, 

.preţ convenabil. Brănişca, 
nr. 168, telefon 666521.

(7059)
•  Vând convenabil ARO

10. Telefon 625563, orele 
19—21. (7060)

•  Vând ESENŢIAL FOR
TE şi ochelari —7. Infor
maţii telefon 715002.

, (5980)
•  Vând Oltcit Club, sta

re foarte bună şi remor
că auto. nouă. Hunedoa
ra, telefon 721015, după 
ora 17. (5982)

•  Vând Mercedes Die
sel carosată, 3,5 tone şi 
Oltcit Club R 11. Telefon 
722668. (5984)

•  Vând urgent grădină 
în zona turistică Găpritfara, 
de pe str. Aurel Vlaicu. 
Informaţii la telefon nr. 
613960 sau în str. Aurel 
Vlaicu, nr. 86.

(7061)
•  Vând fermă împrejmui

tă, compusă din grajd (90 
vaci), tânăr şi siloz în 
satul Plopi, comuna Bre
tea Strei. Hunedoara, te
lefon 713841 sau 713445.

(5985)
•  Vând tractor cu ’ re

morcă U 650 nou, cu 35 ore 
de funcţionare. :Hunedoa- 
ra, telefon 713841 , sau 
713445. . (5985)

•  Vând autofurgonetă
Fiat Diesel. Informaţii te
lefon 721878. ’ (5986)

•  Vând video Funai 
nou, preţ convenabil. Te
lefon 715803.

(5988)
•  Vând maşină de spă

lat Automatic super, 16 
programe. Informaţii De
va, telefon 620585.

(7065)

OFERTE 
DE SERVICII

•  S.G. EURO EAST IN- 
VESTMENTS SRL Bucu- 
reşti — distribuitor autori
zat al r produselor Goca- 
Gola din judeţul Hune
doara, angajează gestionar 
şi vânzători (bărbaţi). Re
laţii azi, 10 iunie 1993, în 
holul hotelului tiDecebal“. 
Deva. orele 16—18.

(7275)
•  Căutăm femeie pen

tru îngrijit copil 2 ani. 
Telefon 619428.

(7300)
•  Angajăm 2 vânzători 

ambulanţi. Telefon 619530.
(7299)

ÎNCHIRIERI
•  Caut garsonieră pen

tru închiriat, plata in lei 
sau valută. Telefon 621241.

(7302)
PIERDERI

•  Pierdut carnet şomaj,
pe numele Ostace Nicoleta, 
eliberat de Forţele de 
Muncă Deva. Se declară 
nuL (7035)

•  Găsit pisică rasă. Te
lefon 622593.

(7281)
SCHIMBURI 

DE LOCUINŢE
•  Schimb casă cu gră

dină Deva, cu apartament 
indiferent de zonă. Infor
maţii la telefon 622226. '•

(7266)
•  Schimb apartament 2 

camere cu garsonieră, ex
clus parter. Telefon 728219 
sau 721878.

(5987)
DIVERSE

•  Cu autorizaţia 8085, 
din 28 mai 1993, eliberată 
de Consiliul Judeţean Hu
nedoara, a luat fiinţă Aso
ciaţia Familială „Cojan“, 
cu sediul în Deva, repre-

■ zentată prin Cojan Fran- 
cisc, cu obiectul activită
ţii ■' comercializare, achi
ziţionare şi transport măr
furi alimentare, agroali- 
mentare, industriale.

(7045)
•  CU autorizaţia 7317, din 

7 august 1992, eliberată 
de ponsiliul, Judeţean Hu- 
nedoara, â luat fiinţă Acti
vitate Independentă, cu 
sediul in Deva, reprezen
tată prin Hegheduş Zoltan, 
cu obiectul activităţii co
mercializare produse ali
mentare preambalate şi 
neperisabile, industriale.

(7257)
DECESE

•  Cu adâncă durere 
în suflet, soţia Marioa- 
ra, fiica Felicia şi ne
poata Eugenia anunţă 
încetarea neaşteptată 
din viaţă a bunului şi 
dragului lor soţ, tată 
şi bunic

g h e r a s i e  o b ş a , .
înmormântarea va 

avea loc azi, 10 iunie 
1993, ora 14, în satul 
Bacea. Nu te vom 
uita niciodată.

(7289)

•  • Cu profundă durere 
nc despărţim dc dragul 
nostru •

inginer
DAN FLORIN,

trecut prea devreme în 
eternitate. Dumnezeu să-i 
odihnească sufletul bun şi 
ales.

Elena, Cornelia, Lazăr, 
rnătuşi şi unchi, Aida şi 
Mihai verişori. (7067)

I
COMAT HUNEDOARA — S.A.
Str. Depozitelor, nr. 5 — Deva 

Oferă din stoc:
•  SODA CALCINATĂ, ambalată în pungi 

a 2 kg, la preţul de 162 Iei/punga;
•  SODA' CAUSTICĂ,' ambalată în pungi 

a 1 kg, Iş preţul de 200 lei/punga;
Preţurile iaclud si adaosul comercial de 

10 la sută. (442J

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
ELIS S.A . HUNEDOARA

Oferă spre vânzare, prin licitaţie publică, 
mijloace fixe disponibile unităţii.

Licitaţia va avea loc în fiecare zi dc marţi, 
la ora 10.

Relaţii suplimentare la sediul societăţii, 
compartiment mecanic şef, telefon 71 29 33, in
terior 126. (427)

A N U N Ţ
Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pesca

rilor Sportivi Hunedoara, cu sediul In Deva, şi 
filiale organizate ca subunităţi în : Deva, Hu
nedoara, Petroşani şi Orăştie, anunţă că în ju
deţul Hunedoara este singura unitate titulară 
de contracte de pescuit sportiv şi vânătoare.

Arenzile către statul român, ca parte în 
contract, sunt plătite la zi şi nu se pot rezilia 
decât prin acordul părţilor, indiferent cine în
cearcă să facă presiuni. (444)

R. A.G.C.L. SIMERIA
Scoate la licitaţie publică patru rezer

voare de combustibil lichid.
Licitaţia va avea loc la sediul R.A.G.C.L. 

Simeria, str. 1 Decembrie, bl. 103, în data de 
14. VI. 1993, ora 12.

Informaţii suplimentare se pot obţine la 
telefon 66 09 35. (443)

S,C. IPRODCOOP S.A.
cu sediul. în Alba-Iulia, str. 1 Decembrie, nr. 3 

(lângă gara C.F.R.)
Vinde, la preţuri avantajoase, drojdie 

FERMIFAN import Olanda, de o calitate deose
bită. Informaţii la telefon 096/813253, int. 23 
sau 43. (447)

S. C. CHIMICA S.A.
O R Ă Ş T I E

Angajează prin concurs, conform normelor 
în vigoare, la data de 28 iunie 1993, următoa
rele categorii de personal:

•  economişti specialitatea finanţe-conţabi- 
liţate sau altă specialitate,'cil minimum 
3 ani -activitate în domeniul financiar- 
contabil;

® jurist sau consilier juridic, cu vechime 
de minimum 3 ani în specialitate.

Termenul de depunere a cererilor este 25 
iunie 1993.

Relaţii suplimentare se pot obţine la se
diul firmei în Orăştie, str. Codrului, nr. 24, 
serviciul personal sau la telefon 64 12 50, inte
rior 140. (440)

f

SOCIETATEA COMERCIALA 
ROMCAMION S. A.

D E V A  \
cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr. 17 |

Vinde prin licitaţie publică, în data de 24. ţ 
VI. 1993, ora 10, la sediul unităţii, următoa- 4
rele mijloace de transport disponibile : 1
•  2 autocamioane cu platformă bascularbilă ■

— R 8135 F—BD 7 J
1 autocamion echipat cu macara HIAB — 1 
R 8135—MH * \
1 autocamion cu oblon ridicător — R 8135 \

\— OR
1 autocamion Frigorific — R 10215 F
2 autobasculante — R 19215 DFK 
2 autotractoare cu şa — R8135FS 
2 autotractoare cu şa — R 12215 DFS 
1 autoturism Dacia i  304 
1 autoturism ÂRO 104
1 autocamionctă ARO 320 D 

: 1 semiremorcă furgon 8 ATM 1
2 semiremorci ■— SRP 10
1 semiremorcă furgon — 10 ATM 2 \
1 semiremorcă platformă 10 ATM 2 \
1 remorcă Trailcr 40 tone — tip Târgovişte 4
2 semiremorci portcontaincr SRTAC — i
20 P |
2 semiremorci portcontainer de 40 t /
1 remorcă 2 RPF 7 ’
2 remorci izoterme — 2 RPF 1 i
4 remorci furgon comerţ — 2 RPF \
Lista se află afişată la sediul unităţii. \

(441)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
CASIAL S.A. CHIŞCĂDAGA

A N G A J E A Z Ă
Impiegaţi de mişcare, cu aviz de acces 
la C.F.R. (433)

Ziar editat de S.G. „CUVÂNTUL LIBER" S.A. J/20'618/1991. Cont 30 70 50 601 B.G. Deva. Deva, 2700, str. 1 Decembrie, 35, jud. Hunedoara. 
Telefoane: 611275, 612157, 611269, 625904. fax 618061. întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor publicate o poartă autorii acestora.

Tiparul executat la S.G. „POLIDAVA" S.A. DEVA '


