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ŞEFUL S R.I.-ULUI HUNEDOREAN IMPLICAT ÎN AFACERI CU LOCUINŢE
Dezvăluirea unor fapte 

care ridică semne de între
bare supără totdeauna, iar 
atunci când mass-media are 
în vedere personalităţi, 
reacţiile sunt dintre cele 
mai diverse. In ziarul nos
tru nr. 889, din 10 iunie a.c., 
inserăm, . în articolul „Mâ
na din umbră", o poveste 

-tristă a doi copii, care, 
In urma unor neînţelegeri 
în familie, cu ţatăl lor, 
dar mai ales a unor acţiuni 
de intimidare — din di
verse medii —• au acceptat 
un schimb de locuinţă In
tre tatăl lor, dl Aurică 
Popa ţi dl Alexandru A- 
gârbiceanu — şeful secţiei 
judoten* a Serviciului Ro
mân de Informaţii. După 
cum rezultă din scrisoarea 
adresată redacţiei, precum 
şi din articolul din 10 iu
nie; tranzacţia n-a fost fi
nalizaţi te totalitate' prin 
non-oferta celor două gar
soniere convenite a fi atri
buite între părţi 

fîu ne-am propus redis
cutarea cazului de faţă

a făcut obiectul unei de
scrieri amănunţite, ci de 
a-1 face pe cititor să în
ţeleagă firul evenimentelor 
şi al faptelor descoperite 
ulterior. Cu o zi înainte de 
apariţia primului articol 
(10 iunie â.e.), la sediu! 
redacţiei şî-a făcut apari
ţia în persoană dl col.

ţia dlui A.A. — a depus o 
plângere la Procuratura lo
cală Deva împotriva auto
rului, pentru calomnie, ,,ui- 

. tând“ de fapt de prevede
rile Codului Penal în care 
este menţionat limpede cine 
este îndreptăţit să depună 
o asemenea acţiune, adică 
numai cel vizat.

maţii indubitabile asupra 
une . s .
de atribuire a apartamen
tului de faţă, din cota 
M.Ap.Ni (unitatea U.M. nr. 
02498/H Deva), unei per
soane civile — dnei Maria 
Glodean, fosta soacră a 
dlui col. Alexandru Agâr- 
biceanu, născută la 27. 08.
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După şapte ani „ginerele" 
|  Apel la Procuratura Mi-

Alexandru Agârbiceanu, în
cercând să-l convingă pe 
cei de faţă de lntg>ortuâ- 
tatea apariţiei in ziar a 
articolului Ba, mai mult, 
cu mâna domniei sale a 
tăiat câteva pasaje în care 
era consemnată funcţia, 
gradul şi instituţia unde 
dumnealui lucrează!

După apariţia articolului 
— deşi în ancheta ziaristică 
s-au consemnat opiniile 
reale ale ambelor părţi —, 
dna Dana Agârbiceanu, so-

Dar., „dreptul fiecăruia". 
* ■

Aminteam, printre altele, 
că unuia dintre copiii dlui 
Aurică Popa — C smin Flo

rin Popa — i-a fost dată cheia 
apartamentului nr. 3, din 
bfoctă 29 A, strada N. 
Bflceseu, Deva, dar ne- 
perfectându-se formele le
gale nu »-a mutat. ' 

întrucât s-au vehiculat 
„multe legende" asupra a- 
cestuj apartament, suntem 
în măsură să oferim Infor-

1920 în Certeju de Sus, 
actualmente beneficiara u- 
nei pensii de urmaş, din 
anul 1989, prin decesul so
ţului

Atribuirea locuinţei s-a 
făcut in baza procesului 
verbal nr. 391 şi a tabe
lului nominal cu aceiaşi 
număr, din 29. 05. 1990,
emise de către Unitatea 
MHHarfi 02498/H Deva, do- 
eti mente,. de altfel, false, 
motiv pentru rare sesizăm

public Procuratura Mili
tară. *

Cât despre dreptul dum
neavoastră la replică, die 
Aurică Popa, vă sugerez 
mai întâi un studiu atent 
al Constituţiei României, 
pentru a nu mai judeca 
oamenii după crezul lor 
politic, fie el de orice cu
loare. Surprinzător rămâne 
fapta} gă, probabij, bunii 
dumneavoastră prieteni 
v-au dus eu preşul, oferin- 
du-vâ informaţii eronate, 
precum că „subsemnatul 
sunt prieten ul fiicei dum
neavoastră", ceea ce, până 
acum, nu am ştiut decât 
aflând din .dreptul dum
neavoastră te replică". De 
asemenea, faptul că aş fi 
interesat, dc apartamentul 
din str. Gh. Bariţiu rămâne 
o altă insinuare, care tră
dează o poveste Infantil# 
pe care încercaţi să 
înjghebaţi, insinuare prac
ticată In vremurile trecute.
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V acan ţă  p arlam en tară
Trei evenimente de re

zonanţă au reţinut te mod 
deosebit atenţia opiniei pu
blice din ţara noastră In 
ziua de 1 iulie a.c.: un 
pas mare făcut de Româ
nia, la Stras bourg, spre 
Consiliul Europei .introdu
cerea taxei pe valoarea a- 
dăugată (TVA), în locul im
pozitului pe circulaţia măr
furilor (pe care o simţim 
cu toţii, din plin, din pri
ma zi), şi intrarea parla
mentarilor în vacanţi 

Asupra ultimului subiect 
vrem să facem câteva con
sideraţii Sigur, fiecare sa
lariat, elev, student, spor
tiv etc. are dreptul la o 
perioadă de odihnă anu
ală, indiferent că-i spune 
concediu, vacanţă sau alt- 
feL Deci şi parlamentarii. 
Şi pentru că legile de func

ţionare a parlamentului pre

văd intrarea acestuia în va
canţă la 1 iulie cum cu 
tărie şi convingere afirma 
dl Adrian Năstâse, preşe
dintele Camerei Deputaţi
lor — aşa s-a şi întâmplat." 
Dar senatorii şi deputaţii

OBSERVATOR

noştri probabil că nu pu
teau merge la munte sau 
la mare, ori să-şi facă bi
lanţul afacerilor particu
lare, cu incertitudinea dacă 
Legea privind drepturile 
lor salariate va fi promul
gată sau nu de preşedintele 
Ion Iliescu. Drept Urmare, 
în 29 Iunie, un grup de- 
parlamentari s-a înfiinţat 
la Cotrocefti şi „i-a pus stila 
în coaste" şefului statului 
să promulge legea.

— Cum aţi găsit friptura? întreabă ospă
tarul politicos, în vreme ce scrie nota de 
plată.

— Mi-am pus ochelarii!

De ce întârzia dl Ion 
Iliescu să semneze acest 
document ? I se părea, şi 

, nil fără temei, că sporul 
de 1 la sută din salariul 
lunar al senatorilor şi de
putaţilor — de 180 000 de 
lei, prevăzut în lege a li se 
acorda ca indemnizaţie 
de şedinţă — este cam 
mare. Adică 1800 Ici pe zi 
doar pentru a se prezenta 
te serviciu. Ceea ce nu so. 
licită funcţionarul' care 
merge la 1 irou, muncitorul 
r. te ii îtt >’<* strungul 
ori furnalul, ţâr mul care 
pleacă te coasă cu noaptea 
în cap.

Blânzi, cum nu prea sunt, 
parlamentarii s-au angajat 
ca, la reluarea lucrărilor 
sesiunii din toamnă, să a- 
ducă amendamente legii 
şi să-şi micşoreze indemni
zaţiile. Dar acum aveau ne
voie de ele, deşi pentru o 
vreme au terminat-o cu 
şedinţele. Nu ştim cum 
apreciază populaţia acest 
gest al senatorilor şi depu
taţilor cărora le-au încre
dinţat votul şi speranţa în 
dreptate şi corectitudine în

DUMITRU GHEONEA 

(Continuare In pag. a 2-a)

D-na Mârioara Alionescu — 
arestat* preventiv

După cum ne informează dl prim procuror Cor
nel Ciucean, în ziua de 6 iulie 1993, Parchetul dc pe 
lângă Tribunalul Judeţean Hunedoara a luat măsura 
arestării preventive faţă dc dna Alionescu Mărioara, 
preşedinta Camerei dc Comerţ şi Industrie a judeţu
lui Hunedoara, pentru săvârşirea infracţiunilor do fals, 
uz dc fals şi înşelăciune în dauna avutului public. _ 

In sarcina acesteia se reţine că a folosit sume în 
valută in scopul achiziţionării unor bunuri de uz per
sonal cu ocazia deplasărilor în străinătate şi apoi le-a 
decontat ca fiind cheltuieli făcute în interesul Came-. 
re» de Comerţ şi Industrie a judeţului Hunedoara.

U N  E V E N IM E N T  D E O S E B IT

Preasfinţia Sa Episcopul nostru Timotei a făcut, 
luna trecută, o călătorie în judeţul Hunedoara. ■ Mai 
întâi s-a deplasat in satul Crivadea, pentru sfinţirea 
unei biserici, apoi la reîntoarcere s-a oprit în satul 
Băieşti, comuna Pui. Preasfinţia Sa a fost întâmpinat, 
aşa cum se cuvine unui ierarh, de preotul parohiei 
Băieşti, Florin Jura, cu Sf. Evanghelie pe care Înaltul 
prelat a sărutat-o în prezenţa tuturor. Tot ca un sim
bol al tradiţiilor noastre i s-a oferit pe un taler pâine 
şi sare de către unui din cântăreţii bisericii. S-a săvârşit 
apoi Sfânta Slujbă a Vecerniei de către Preasfinţia Sa, 
Înconjurat de un sobor de preoţi. Un grup vocal de 
tineri seminarişti s-a achitat cu mare cinste de rolul 
de cântăreţi în strană. Mulţimea credincioşilor a trăit 
momente sublime, în final a urmat predica arhierească, 
ascultată cu evlavie de întreaga asistenţă, biserica de-, 
venind neîncăpătoare.

nALM/VGI m. ioan,
Băieşti

0  INIŢIATIVE. Comisia ju
deţeană de urbanism, şi amena
jarea teritoriului a analizat câ- 

* tetra planuri urbanistice de deta
liu, ale căror documentaţii au 
fost avizate, spre a se trece la 
fazele de proiectare. între aces
tea, pentru oraşul Haţeg S-a a- 
vizat amplasarea a două clădiri 
cu parter şi etaj pentru spaţii 
comerciale ,* la Mintia (comuna 

Veţel) s-a avizat amplasarea unei 
staţii PECO eu opt pompe, la 
Chitid (Boşorod) amplasarea unui 
autoservice. Toate investiţiile

sunt iniţiative ale unor agenţi e- 
conomici privaţi. (EJS.)

0  REUNIUNE. Asociaţia uma
nitară „Floarea vieţii" Deva or
ganizează vineri, 9 iulie, ora 11, 
la Prlmăfia Deva, o reuniune cu 
tema „Prevenirea instituţionali- 
zării copilului, alternative de 
îmbunătăţire a instituţionattzăril 
Sunt invitaţi să participe factori 
de decizie de la nivel judeţean 
şi municipal, membrii asociaţiei, 
conducători şi patroni de firme, 
toţi cei dornici să întindă o mâ
nă copiilor abandonaţi de fa
miliile lor. (VJl.)

0  SUPER MARKET. De azi, 
la Deva — beiul Decebal, bloc 
A 5, parter un nou superma- 
gazin în peisajul comercial, al

oraşului: „Supev-Market", care vă 
oferă produse agroalimentare ,— 
produse Comtim — de panificaţie, 
electronice şi electrotehnice. De
signai magazinului, adaosurile 
comerciale practicate îl reco
mandă pentru cumpărăturile dvs. 
Deschiderea oficială astăzi, 7 
iulie, ora 10. (C.P.)

O  PUNERE IN POSESIE. în 
Oraşul Brad, cele trei comisii 
pentru aplicarea Legii fondului 
funciar se află pe câmp de di
mineaţă până seara. în  satul Ţă- 
răţel, 80 la,sută din oameni şi-au 
primit pământul/ în satul Mes
teacăn, de la 1 februarie 1993 
s-au finalizat peste 350 poziţii, 
care totalizează aproximativ 200

ha. in oraşul Brad s-a făcut pu
nerea in posesie a 300 ha. (Al.J.)

© OM DE AFACERI! „Pro
fesia dv. 1" „Om de afaceri“. 
„Nu vă supăraţi, ce studii aveţi?" 
„Păi..." Nu „păi", ca să fii om 
de afaceri trebuie să aî cât de 
cât unele cunoştinţe despre ceea 
ce faci. Nu-i destul „ia covrigul 
neamule", „ia cârnaţul, neamu
le ", „ia... certificatul, neamule", 
„ia valuta, neamule"... Când vom 
scăpa de aceste specimene ? (Gh. 
IN.)

» ZAGREB. -Preşedintele 
Croaţiei, Franio Tudjman, a 
ameninţat implicit cu ex
pulzarea din Croaţia a re
fugiaţilor bosniaci, dacă 
în Bosnia — Herţegovinâ 
se continuă „purificarea et
nică împotriva croaţilor şi 
cucerirea teritoriilor , lor* 
de către forţele musulmane, 
relatează agenţia France 
Presse.

Preşedintele Tudjman a 
invocat „indignarea cres
cândă a populaţiei croate 
faţă de faptul că, în timp 
ce Croaţia primeşte refu
giaţi bosniaci musulmani, 
conducătorii şi forţele mu
sulmane duc un război îm
potriva populaţiei croate 
din Bosnia**.

In Croaţia se află 260 000 
refugiaţi din Bosnia, din
tre care 90 la sută sunt de 
origine musulmană, ateste 
înaltul Comisariat al GNU 
pentru refugiaţi.

•  ATENA, tn cadrul u- 
hui congres privind „Orto
doxia şi noile realităţi c- 

opune circa de de
putaţi 'din 13 ţări'din ’ E- 
uropa de Est şt din- Bal
cani au decis crearea unei 
Comisii Qrtodoxe Interpar
lamentare, în septembrie 
a.c., te Atena — transmite 
agenţia France Presse. In
tr-o rezoluţie adoptată ia 

sfârşitul lucrărilor reuniunii 
parlamentare, desfăşurate 
la Salonic, ' in nord-estul 
Greciei, participanţii s-au 
angajat, totodată, să lupte, 
In ţările tor/ împotriva ac
tualei dezinformări privind 
rolul popoarelor ortodoxe 
în conflictele regionale.

AFP menţionează că la 
reuniune au participat par
lamentari şi oficialităţi bi
sericeşti ortodoxe din Ar
menia, Bulgaria, Belarus, 
Finlanda, Grecia, Gruzia, 
Muntenegru, Polonia, Ro
mânia, Rusia, Slovenia şi 
Serbia.

o KIEV. Fără Rusia şi 
Ucraina nu poate fi solu
ţionată problejna Transnis- 
triei — a declarat pre
şedintele parlamentului de 
Ia Cbişînău, Petru Lucin- 
sefai. Răspunzând unei în
trebări a corespondentului 
agenţiei Itar-Tass, in ca
drul unei conferinţe de 
presă organizată la Odesa, 
liderul parlamentului Mol
dovei a menţionat că im
plicarea mai activă a celor 
două state în reglementarea 
conflictului transnistrean, în 
conformitate eu normele 
dreptului internaţional, este 
împiedicate do anumite 
structuri atât din Ucraina, 
cât şi dte Rusia, mai ales 

cunoscuta opoziţie ru-

Lucinschi a spus 
că, fn ceea ce priveşte, 
„conducerea Moldovei este 
gate pentru rezolvarea pro
blemei transnistrene sub 
supravegherea şi cu parti
ciparea ONU şi CSCE". El 
şi-a exprimat regretul că 
„acţiunile de colaborare 
dintre Moldova, Ucraina, 
Rusia şi România în a- 
ccastă direcţie sunt decla
rative şi ineficiente".

Petru Lucînschi se află 
la Odesa în fruntea < unei 
delegaţii parlamentare pen
tru a examina acţiunile de 
coordonare practică, Ia ni
vel regional, a problemelor 
interstatale ucraincuno- 
moidoveneşti, precizează a. 
genţia Itar-Taşs.



SE SIMT MIRESME 
DE CONCEDII,Ivii f

Adie miresme de con
cedii. Instituţiile de cul
tură îşi adaptează activi
tatea în funcţie de pu
blic, de proprii colabo
ratori şi artişti amatori. 
Şi, totuşi, uşile acestora 
nu se închid. Potrivit spe
cificului, fiecare încearcă 
să mai facă câte ceva, 
bineînţeles cu... motoarele 
Ia relanti.
Excepţie face, într-un fel, 

Muzeul Judeţean al Ci
vilizaţiei Daco-Romane, 
care profită de timpul 
frumos, ieşind serios 'la 
săpături arheologiee îm
preună cu un colaborator 
tradiţional şi acceptat, 
mai în bani, Muzeul de 
Istorie al Transilvaniei 
din Cluj-Napoca. Astfel, 
în această perioadă : se 
efectuează săpături la ş'an- 
tierul vechi de la Germi- 
sara (Geoagiu-Băi). Con
tinuă, de asemenea, să
păturile şi consolidările 
la Ulpia Traiana Sarmi- 
zegetusa — după cum ne 
spunea dna director ad
junct Olimpia Palamariu. 
De la 1 iulie 'încep săpă
turi arheologice la Tur- 
daş (epoca neolitică) şi la 
cetatea medievală de lâ 
Orăştie. Pentru iubitorii 
de artă, până la 1 iulie, 
mai este deschisă, la Sec
ţia de Artă din Deva, 
expoziţia de icoane şi 
carte religioasă.

La Casa de Cultură Ha
ţeg continuă, pe perioada 
verb, cercurile de conta
bilitate, gimnastică rit
mică, judo şi karate, iar 
începând cu 15 iulie se 

, vor relua, în aer liber, 
la grădina de vară, video- 
discotecile, deschise în 
primul rând tinerilor.
O agendă mai „relaxată" 

oferă şi Clubul „Siderur- 
gistul" din Hunedoara. 
După cum preciza dl Ti- 
beriu Ilincea, directorul 
instituţiei, în perioada 9—

11 iulie, grupul „Satiry- 
con" va participa la Fes
tivalul umorului de la 
Maeeâ (Arad), cu un 
spectacol de satiră şi u- 
mor de pomină „Priva
tizarea la sate" (text 
Costel Vişan, în regia a- 
celuiaşi). în zilele urmă
toare ansamblul folcloric 

„Ardeleana" prezintă spec
tacole la Romos şi Geoa- 
giu, apoi la Sălaşu de 
Sus, iar în luna august, 
chiar la începutul ei, a- 
celaşi prestigios ansamblu 
este oaspetele Festivalu
lui folcloric al ţărilor la- 
,tine, găzduit de munici
piul Tulcea. E bine să 
mai reamintim că în pri
ma decadă a lunii iulie, 
la „Siderurgistul" se des
chide o nouă serie de 
cursuri pentru ospătari- 
barmani cu durata de trei 
luni.

Nici Biblioteca Jude
ţeană nu iese total din 
circuitul manifestărilor 
sale tradiţionale, de cu
rând, la Pui, cu sprijinul 
bibliotecii din localitate, 
având loc un schimb de 
experienţă cu bibliotecarii 
din zonă. Cu acest pri
lej s-au organizat un me
dalion în ciclul „Mari 
. exploratori ai lumii —
R. Amundsen", prezen
tări de cărţi.

Aşadar, în ciuda miresT 
melor de vacanţă, care 
adie din toate părţile, 
instituţiile de cultură hu- 
nedorene nu se resem
nează, nelăsând praful să 
se depună peste activita
tea unui an. Dar, aşa 
cum e firesc, îşi lasă şi 
oamenii să-şi vadă de 
concedii, pentru o neapă
rată „încărcare a bate
riilor". Să nu uităm că 
sunt baterii... de tot fe
lul şi toate trebuie „în
cărcate" !

MINEL BODEA

11

Elevul şi-a primit bursa
După apariţia notei „Bă

iatul întreabă" primim din 
partea conducerii Şcolii 
Generale din Ilia : „La în
ceputul anului şcolar 1992— 
1993 elevul Marius Bordea, 
din clasa întâi, nu a -pre
zentat nici un document 
din cele necesare pentru 
obţinerea bursei. în mo
mentul când dna" înv. Ca- 
ceu Crişân Teodora a pre
zentat documentele cerute 
conducerea unităţii şi con
siliul de administraţie au 
decis să fie cerute supli
mentar un număr de trei 
burse. Inspectoratul şcolar 
al judeţului a confirmat 
suplimentarea Celor trei

burse. Printre beneficiari 
s-a numărat şi elevul Ma
rius Bordea. „Aceste burse 
vi'se aprobă numai pentru 
trimestrul al doilea al a- 
nului şcolar 1992—1993 şi 
vor fi achitate elevilor pâ
nă la sfârşitul acestei luni" 
— se arată în adresa In
spectoratului şcolar. Deci 
întrebarea din nota apărută 
în ziarul „Cuvântul liber" 
credem că a primit răspun
sul corect, elevului Marius 
Bordea i s-a făcut drep
tate".

Semnează director, prof. 
Lucian IdriceanU şi secre
tar, Rodica Dumitraş. 
(Gh. I.N.)

NUMAI

Mă numesc VESA „.wivnu, u... 
Buceş, sat Tarniţa, nr. 106, pen
sionar. Fiind bolnav, m-am dus la 
medicul din satul Buceş; nu ştiam 
dacă am autobuz local şi am între
bat pe şoferul minerilor, care mer
gea la Dupăpîatră, dacă mă poate 
lua şi pe mirie. „Da, urcaţi" — 
mi-a zis şoferul, al cărui nume nu-1 
ştiu. La urcarea în autobuz, numitul 
Codrin Ioan (zis Ciuciu), mi S-a a- 
dresat cu nişte cuvinte... fără să am 
cu el nimic în viaţa mea. M-a dat 
jos din autobuz, m-a îmbrâncit, ru- 
pându-mi o mânecă de la cămaşă. 
Toţi cei de faţă au văzut ce atitudine 
a avut un maistru( cum se zice că 
este) faţă de un om bătrân şi bol
nav. Aş putea să-l dau în judecată, 
dar renunţ pentru că autobuzul până 
la Deva costă peste 1000 de lei. îi 
las pe cei care au văzut comporta
mentul lui să-l, judece. îi doresc ca 
atunci când va fi bătrân, să fie tot 
atât de „respectat" de către alţii. 
Cred oricum că-şi va primi replica 1 
deoarece „cu ce închini,- cu aceea 
primeşti", oricine ai fi în viaţă.

POŞTA RUBRICII - se vrea, calculul se poate face pe
zile şi omul să plătească atât cât

• Vă înţelegem foarte bine, dl a folosit serviciile, nu pentru 5 zile
Mathias Fridric Gunther, nemulţu- să plătească o lună întreagă!
mirea, chiar revolta provocate de •  Gheorghe Pavel — Bătrâna 31: 
cazul „ieşit din comun" petrecut la Serviciul de pensii de stat a verif i-
serviciul de expertiză şi; recuperare cat cele sesizate de dv, constatând,
a capacităţii de muncă de la Poli- că nu puteţi fi ajutat în sensul do-'
clinica Deva. Vă înţelegem că nu rit. Fiind beneficiar de ajutor social
toleraţi necinstea, neomenia, jigni- şi nu de pensie, nici cu actul depus
rile, că doriţi să faceţi publică ne- nu totalizaţi o vechime de 10 ani
dreptatea ce vi s-a făcut dv. şi al- pentru a putea beneficia de pensie,
tor persoane handicapate. Acuzaţiile Aceasta deoarece perioada 22. 03.
ce le aduceţi însă unor persoane suht 1933 — 31. 10. 1934 a fost inclusă
grave şi, ca atare, nu ne putem în perioada de calcul pentru care
permite să le facem publice. vi s-a acordat ajutorul social, cu

•  Doamna Malvina Martanasi din aceasta totalizând o vechime de 8
Deva urmă să plece o lună de zile ani şi 5 luni. Perioada de concen-
din localitate pentru un tratament trare ol. 05. 1939 — 17. 07. 1939, a-
la Techirghiol. Şi-a anunţat această dică două luni şi 16 zile, nu vă a-
intenţie la asociaţia de locatari din jută, neridicârtdu-vă vechimea la 10
blocul în care locuieşte pentru ca, ani.
pe perioada respectivă, să fie ab- Actul doveditor mu precizează pe
solvită de plata cheltuielilor co- ce perioadă aţi participat ca mobi-
mune, care se calculează pe per- lizat la muncă. Rămâneţi deci în
sOană, I s-a refuzat cererea pe mo- plată cu ajutorul social bine stabi-
tiv că nu este vorba de o lună ca- lit (IX.)
lendaristică încheiată. (Doamna a • Sevastian Mucichescu — Haţeg, 
plecat la tratament în 5 ale lunii). Am făcut demersurile care depin-

Curios mod de a gândi are respec- deau .de noi la U.M. 02405 Piteşti,
tivul preşedinte de asociaţie. Dacă Să aşteptăm deci răspunsul.

La Simeria — faza judeţeană a concursului 
formaţiilor de pompieri civili

Stadionul C.F.R. din Si
meria a găzduit, de curând, 
faza judeţeană a concursu
rilor profesionale de pom
pieri civili, acţiune premer
gătoare Zilei-Pompierilor 
— 13 septembrie. :

După o întrecere pasio
nantă, pe primele locuri 
s-au situat echipajele ora
şului Haţeg — la grupa

formaţiilor pe localităţi şi 
cea a RENEL — Filiala E- 
lectrocentrale Deva —Min
tia, pentru formaţiile de la 
agenţi economici, echipaje 
care vor reprezenta pom
pierii civili din judeţul 
nostru la etapa finală ce 
va avea loc în această lună.

Rezultate bune au obţi
nut şi formaţiile civile de

pompieri din comuna Băiţa, 
de la E.M. Lupeni şi de la 
SC. „Siderurgica" S.A, 
Hunedoara, care au ocupat 
locuri fruntaşe în între
cere.

La probele individuale 
s-au remarcat pompierii : 
Ioan Simion, de la
S.E.T.T.P.P.L. Orăştie, la 
proba pistă cu obstacole :

Emoţie şi speranţă la proba „echiparea in bare m“. Foto : PAVEL LAZA

Mircea Belea, de la F.E. De
va — Mintia, la echiparea în 
barem; Vlad Moldo van, de 
la E.M. Lupeni, la proba 
de alergare 100 metri cu 
rolă de furtun, tip ,,C“, 
respectiv Ioan Iancu, Ilie 
Buju şi Nicolae Brejban, 
de la formaţia civilă de 
pompieri a oraşului Haţeg.

Concursul, desfăşurat pe 
stadionul din Simeria, ■ a 
demonstrat o bună pregă
tire profesională, echipa
jele fiind în măsură să 
intervină operativ şi efi
cient în cazul evenimente
lor neprevăzute — incendii 
sau alte calamităţi natu
rale. .

Acţiunea în sine şi pre
mierea concurenţilor s-a 
realizat cu sprijinul Con
siliului judeţean şi al Gru
pului de Pompieri Militari, 
precum şi al unor firme 
particulare şi de stat — 
S.C. „Gutenberg" S.R.L, 
Deva, S.C. „Lucian" S.N.C. 
Călan, S.C. „Miraceti Corn" 
S.R.L. Hunedoara, ŞIC. 
„Naghi & Zsok Contapex" 
Deva, S.C. „La ' Bibicu" 
S.R.L. Deva, S.C. „Riviera" 
S.R.L. Orăştie, S.C. Dece- 
bal S.A. Deva, „Consum- 
coop“ Orăştie etc. —, că
rora organizatorii şi con
curenţii le mulţumesc.

CORNEL POENAR

VACANŢA PARLAMENTARA DIN ORĂŞTIE
(Urmare din pag. 1)

alegerile din toamna anu
lui trecut.

Oricum, noi le dorim 
parlamentarilor vacanţă 
plăcută, deşi nu au prea 
dat in greu în sesiunea a- 
bia încheiată. Este în afara 
oricărei îndoieli că misi
unea lor este de mare com
plexitate şi însemnătate 
pentru destinele naţiunii, 
între altele, trebuiau să 
perfecţioneze Legea fon
dului funciar şi Legea pri
vatizării, care pune încă 
multe probleme în întreaga 
ţară, să adopte o serie de

alte legi importante, care-şi 
aşteaptă de mult verdictul. 
N-au prea făcut-o. Mai 
mult au discutat contra
dictoriu, de luni la amiază 
până vineri la amiază — 
ca-n orice stat de drept, 
nu ? —, au citit presa, au 
călătorit, s-au mai şi co
tonogit, iar între timp au 
adoptat şi câteva legi. De
spre promisiunile făcute e- 
lectoratului mai văd ei. 
Doar au mandat de patru 
ani.

De asemenea, au fost 
constituite, cum se ştie, o 
mulţime de comisii de an
chetare a unor abateri, în

călcări ale legilor, feno
mene grave care se petrec 
în ţară — şi corupţia este, 
poate, cel mai accentuat 
dintre ele —, însă nici un 
raport nu a fost dezbătut 
în parlament. Se pare că 
nu se doreşte tulburarea â- 
pelor, mai ales pe această 
mare furtunoasă a corup
ţiei, care a făcut multă 
vâlvă între parlamentari şi 
pe care conduc' nave (nici 
o aluzie la dezastrul flotei 
româneşti !) oameni cu 
grade înalte în guvern şi 
în parlament.

încolo, toate bune şi la 
iarnă cald...

•  Date demografice. De 
la dna Adina Poraicu, re
ferent de stare civilă la 
Consiliul locâl al oraşului 
Orăştie, am aflat că în 
perioada care a trecut de 
la începutul acestui an şi 
până la data de 20 iunie 
a.c. au fost înregistrate 207 
naşteri, 43 căsătorii şi 102 
cazuri de deces. De menţio
nat că, faţă de aceeaşi pe
rioadă a anilor trecuţi, nu
mărul noilor născuţi şi al
căsătoriilor a scăzut la a- 
proape jumătate.

•  Şomajul lă zi. De la 
apariţia legii şomajului şi

până în prezent, la Biroul 
de For^i de Muncă şi Şo
maj din Orăştie au fost 
înregistrate* aproape 3200 
dosare. Numărul persoane
lor care beneficiază de a- 
jutor de şomaj a depăşit 
cifra de 1300, iar cel al 
persoanelor care benefi
ciază de alocaţie de spri
jin se apropie de 800. De 
reţinut că peste 60 la sută 
dintre aceştia sunt femei.

•  Nouă' unitate privată. 
Recent, S.C. MELODY 
CLUB S.R.L. a deschis la 
sediul său din Orăştie, 
Piaţa Victoriei, nr. 13, o 
nouă unitate prestatoare de

servicii către populaţie. Es
te vorba despre un atelier 
de reparaţii radio-Tv, în 
cadrul căruia se vor repara 
în special televizoarele ga- 
lor,

• Acţiune gospodărească
Din -iniţiativa Consiliului 
local, pe mai multe străzi 
ale oraşului Orăştie s-au 
executat zilele trecute, sau* 
se află în execuţie, plom
barea îmbrăcăminţilor as- 
faltice, prilej de bucurie 
în primul rând pentru 

cătorii auto.

IOAN VASIU,
Orăştie



met;-

Şi dacă dragoste n-ar fi...
îngrijirea bolnavilor 

cronici internaţi la. Cămi- 
nul-spital din Brănişca 
presupune dragoste de 
profesie, de semeni. Şi 
dacă, deocamdată, con
diţiile de aici nu sunt 
excelente, n-am putea şti 
a cui e vina. Poate a în
tregii societăţi, poate şi 

a acelora care, odată scăpaţi 
de „povara11 îngrijirii u- 
nui vârstnic neputincios, 
uită cu totul de el, lă- 
sându-1 - doar în seama 
personalului.

Ceea ce ne-a impresio
nat aici a fost seriozita
tea cu care actuala con
ducere a demarat acţiunile 
pentru crearea utilului şi 
comodului, transformările 
ce şi le-a propus spre a

S-a terminat amenajarea 
unui birou de internări, 
a unui cabinet medical 
funcţional şi a unei săli 
de mese, s-a realizat un 
salon izolator şi sunt pro
curate materialele pentru 
demararea lucrărilor la 
încălzirea centrală. Dar, 
pentru a aduce unitatea 
la nivelul comparabil cu 
cele -modern dotate exis
tente în ţările dezvoltate 
din Vest, este nevoie de 
mai mulţi ani. Profitând 
de prezenţa noastră aici, 
dna Ana Tricu, adminis
trator, spunea : „Am dori 
să aducem mulţumiri eoni 
ducerii Termocentralei 
Mintia, care a răspuns 
prompt solicitărilor pe 
care le-am făcut, fără să

La Căminul — spital Brănişca

spori condiţiile de igienă, 
de acordare a unei asis
tenţe de calitate. Dl di
rector C-ţin Ioniţă a rea
lizat un program al ur
genţelor pe 1993, din care 
reţinem: realizarea în
călzirii centrale, împrej
muirea unităţii, funcţio
narea corectă a blocului 
alimentar, amenajarea u- 
nei săli pentru gimnastică 
medicalâ> instalarea unei 
centrale telefonice de in
cintă, repunerea în func
ţiune a staţiei de radio
amplificare, realizarea u- 
nui circuit închis de tele
viziune şi a unui club al 
unităţii. S-a mai prevăzut 
trecerea la faza a doua 
a modernizării magaziilor 
de alimente, extinderea 
gospodariei anexe .intro
ducerea apei potabile ia 
etajul I al pavilionului 
central, instalarea unui 
post telefonic public (pen
tru personal), moderniza
rea spălătoriei, reamena- 
jarea locului de veghe, 
crearea unui parc cu lo
curi de odihnă pentru a- 
sistaţi, modernizarea plat
formei şi a aleilor de in
cintă, a atelierelor me
canice, de tâmplărie şi 
lăcătuşerie, realizarea de 
vestiare.

Intenţia este ca, vreme 
de un an de zile, să se 
finalizeze toate aceste o- 
biective. S-a început cu o 
curăţenia generală, cu 
lucrări de zugrăveli, de- 
colmatări, cosit şi adunat 
fân de pe lotul propriu

ână \

ne ceară bani. Ar fi bine 
să fim ajutaţi de toţi cei 
cărora le-am mai solici
tat sprijinul — şi anume 
Mina Deva, S.C. „Casial“ 
Chişcâdaga, Direcţia ju
deţeană de drumuri şi 
poduri — şi care sunt pe 
cale să ne sprijine11.

„Realizările de până 
acum *— preciza dl. Io
niţă — se datorează In
spectoratului Teritorial 
de Stat pentru Handica
paţi, de care aparţineam 
până de curând. Desprin
derea căminului de sub 
-tutela acestuia şi trecerea 
sub patronajul consiliului 
local va fi o pierdere pen
tru noi. în noianul de pro
bleme ale primăriei, cele 
ale noastre ajung la pe
riferie11.

Consemnăm, totodată, că 
cei ce şi-au asumat res
ponsabilitatea schimbări
lor şi înnoirilor la acest 
cămin au în atenţie pro
punerea înfiinţării unei 
unităţi pentru persoanele 
cu deficienţe neuro-psi- 
hice, determinarea stabi
lizării personalului me- 
d-iu-sanitar (din 12 posturi 
vacante sunt ocupate doar 
patru), ca şi a familiilor 
(copii, fraţi sau părinţi), 
să-şi viziteze internaţii. 
„Sunt cazuri în care a- 
parţinătorii au uitat cu 
totul de bolnavi, nu dau 
pe aici- de ani de zile *- 
spunea dna Tricu. Dar 
dacă dragoste nu e, ni
mic nu e...“

ESTERA SÂNA

Timp de trei zile, la 
Moscova şi-a desfăşurat lu
crările un aşa-zis „tribunal 
obştesc internaţional", la 
care au participat invitaţi 
din Rusia, S.U.A., Elveţia, 
Pakistan şi din alte ţări, 
relatează agenţia Itar-Tass, 
cară evită să precizeze nu
mele şi calitatea oaspeţilor 
din străinătate, precum şi 
organizaţiile sau instituţiile 
reprezentate de aceştia şi 
orientările lor. Agenţia ci
tată se limitează să evi
denţieze că reprezentanţii 
Republicii Moldova nu au 
luat parte la acest pretins 
tribunal, dar, în schimb, 
a participat o „delegaţie11 
din autoproclamata „re
publică" — fantomă trans- 
nistreană, condusă de rec
torul aşa-numitei „univer- 

'sităţi cooperatiste" din Ti- 
raspol, Vasili Iakovlev, per
soană care şi-a dobândit o 
tristă reputaţie prin pozi
ţiile sale antimoldoveneşti, 
rusofile, separatiste şi prin

faptul că este unul dintre 
principalii instigatori şi 
promotori ai conflictului 
din Transnistria. '

Caricatura de „tribu
nal" de la Moscova şi-a 
propus ca obiectiv nici mai 
mult, nici mai puţin —

dată ce au discutat concret 
participanţii la deliberările 
acestui „tribunal", dar este 
lesne de presupus că la- 
kovlev şi ceilalţi rusofoni 
prezenţi au arătat cu de
getul spre Chişinău, insi
nuând, în spiritul de ură

Un tribunal — caricatură 
şi maşinaţiuni moscovite

Judecând după titlul a- 
cestor rânduri, s-ar părea 
că a fost descoperit auto
mobilul care funcţionează 
cu apă. Nu vă entuziasmaţi, 
nu despre asta e vorba, ci' 
de ceva mult mai simplu 
şi mai prozaic.

Dl B.I., din str. Andrei 
Mureşanu, din Deva, a 
avut neşansa de a-şi cum
păra, în blocul în care 
locuieşte, un apartament 
fără garaj, deşi —; culmea 
ironiei — a lucrat chiar 
la instituţia care se ocupa 
de încheierea Contractelor 
de vânzare. Aşa stând lu
crurile, garajul şi l-a cum
părat într-un bloc de pe 
str. Mihâi Viteazul. De
parte de casă, dar asta 
este mai puţin important. 

Dilema dumnealui îşi are ori
ginea în apă. Este vorba 
de apa pe care fiecare pro
prietar de garaj şi de auto
turism în garaj trebuie să 
o plătească pentru acesta’ 
sub formă de cheltuieli co
mune la asociaţia de loca
tari. Deţinătorii de garaje 
şi autoturisme din blocul 
în care locuieşte, o vreme 
nu au plătit nimic în plus 
pentru că din când în când 
îşi spălau maşinile în ga
raj, consumând ' pentru a- 
ceasta apă potabilă din 
reţeaua publică. Apa se 
plătea „la grămadă", con
torul fiind unic pe scară. 
La protestele celor fără 
garaje s-a hotărât ca po
sesorii de garaje şi ma
şini să plătească apa rece 
pentru o persoană în plus. 
Părându-li-se prea mult, 
au protestat aceştia, aşa 
încât comitetul asociaţiei 
a hotărât să plătească doar

•  * •

La Tribunalul Judeţean 
Hunedoara s-a judecat, re
lativ recent, recursul unei 
cauze care a provocat în 
sală, printre cei ce asistau 
la dezbateri, cel puţin două 
reacţii diferite. Una a fost 
de mirare ce se citea lim
pede pe chipurile unora. 
Cealaltă de ironie, mate
rializată în zâmbete mai 
mult sau mai puţin mas
cate. Ţinem să precizăm 
că nu vom face comentarii 
în legătură cu modul cum 
s-au desfăşurat dezbaterile 
şi nici nu interesează sen
tinţa ce is-ă dat în cauza 
respectivă. Redăm cazul 
exact aşa cum s-a petrecut.

într-o seară, T.K. se 
plimba prin centrul Pe

De bună voie sau silită?
trOşaniului însoţită de ve
rişorul ei. La un moment 
dat au fost opriţi de doi 
indivizi.

— Ce faceţi ? i-au între
bat cei doi.

— Ne plimbăm, a răs
puns verişorul.

Indivizii s-au uitat atent 
la fată şi unul din ei a 
zis:

— Tu vii cu noi. Apoi 
către verişor : întinde-o !

Băiatul s-a îndepărtat, 
fata rămânând cu cei doi. 
Mâi apoi, toţi trei s-au 
urcat într-un taxi ce s-a 
îndepărtat îrl trombă spre 
marginea oraşului.

Cum s-au petrecut lu
crurile de aici încolo nu 
se ştie prea bine întrucât 
există două versiuni. Una 
este cea a T.K.:

— M-au obligat să mă 
duc cu ei şi la marginea 
pădurii m-au violat,

— Nu este adevărat! sus
ţin cei doi. A venit de bună 
voie.

Nu împărtăşim nici una 
din cele două opinii, dar 
merită să fie relevate câ
teva aspecte subliniate de 
apărare, ca şi de acuzator. 
Avocata a zis:

— Două aspecte rugăm 
să reţină instanţa. Unul:

• * • •  i  •  * •  * • * • î • i • î • î • * « * • » •

după cum arată agenţia 
citată — „de a trage la 
răspundere penală pe in
spiratorii şi pe cei ce au 
înfăptuit tragicele eveni
mente de pe malul stâng 
al Nistrului ce au avut loc 
în vara anului • trecut" şi 
astfel să marcheze împlini
rea unui an de la această 
tragedie. ■■■(-

Nu se cunoaşte deocam

consuma un
6 luni pe an câte un metru 
cub de apă pe lună. Ceea 
ce eventual’ se consumă 
peste această cantitate, se 
plăteşte din „oala comună". 
Partea anecdotică a istoriei 
abia acum vine. La asocia
ţia în care are garajul, dl 
I.B. plăteşte echivalentul a 
10 mc de apă pe lună. Nici 
dacă i-ar face baie'în fie
care zi n-ar consuma mă
car jumătate din apa • pe 
care o plăteşte.

„Istorioara" poartă în 
sine germenii mai multor 
stări conflictuale cu carac
ter economic şi social şi 
veţi,.vedea de ce.

Asigurarea apei potabile 
în marile aglomerări ur
bane este în toată lumea 
o problemă de resurse — 
hidrologice şi financiare — 
şi de bază materială» pre
gătitoare pentru rezefVarca 
ei. Şi o problemă; Oj?, 
noi ce faedm cu >aş«; po
tabilă adusă în îoeâîîlSii Ou, 
cheltuieli mari ? O consu
măm în procese tehnologice 
în care nu este nevoie de 
apă potabilă, ci de apă 
industrială pentru că, deşi 

de multă vreme consumatorii 
industriali aveau obligaţia 

să-şi amenajeze surse proprii v 
n-au făcut-o, neexistând 
măsuri coercitive pentru 
aceasta; o risipim pentru 
spălarea maşinilor, pentru 
că nu s-au dezvoltat su
ficiente staţii de spălare 
l̂a care omul să poată a- 

*pela la un serviciu civili
zat şi nu există nici mă
surile de descurajare a a- 
cestui consum — risipă ; o 
risipim ţa canal prin insta
laţiile defecte din aparta
mente şi o mai risipim prin

» * • * *  * • * • * ■ • * •

T.K. s-a dus în excursie a 
doua zi după ce susţine că 
a fost violată. Al doilea: 
a reclamat violul abia du
pă câteva săptămâni. De 
ce ? •
; Acuzatoarea a'susţinut:

— Eu cred că a fost 
viol. în Valea Jiului ac
ţionează mai multe bande 
de violatori bine organizate.

Unde s-o afla adevărul ? 
Greu de stabilit. Dar ca* 
zul este interesant şi toc
mai de aceea l-am redat, 
stimaţi cititori, în ideea că 
viaţa este plină de enigme 
greu dacă nu imposibil de 
descâlcit.

TRAIAN BONDOR

şi învrăjbire ce le este 
caracteristic şi care este 
binecunoscut, că autorită
ţile legitime ale Republicii 

'Moldova — stat căruia i 
se cer recunoscute de către 
toată lumea independenţa, 
suveranitatea şi integritatea ‘ 
teritorială — ar fi, chipu
rile, vinovate de (.încălca
rea drepturilor omului şi 
a normelor de ducere a răz-

defecţiunile în reţelele de a- 
ducţiune' şi distribuţie ale 
furnizorului, „robinete" ale 
risipei lăsate uneori des
chise luni de zile de către 
acesta.

Are -el, furnizorul de 
apă, vreun interes să ba
reze aceste căi ale risipei? 
Nu are, pentru că el îşi 
recuperează de la consu
matori toată apa produsă 
în uzinele sale de apă. 
Nu-1 interesează nici dacă 
X din asociaţia A plăteşte 
de 100 de lei apă pentru că 
are garaj şi maşină sâu Y 
din asociaţia B plăteşte de 
o mie de lei. Important 
pentru el este că apa i. se 
plăteşte. Neexistând con- 
torizare individuală — în 
realizarea căreia şi el este 
implicat — banii se iau din 
grămada comună. Nemai- 
vorbind de faptul că şi 
citirea contoarelor apome- 
tru, acolo unde există, se 
face cum se face.

ION CIOCLEI

boiului în oraşele Tighinîf 
şi Dubăsari". 1

In realitate, după cum 
este. bine ştiut, cu toattf 
declaraţiile zgomotoase §jr 
actele provocatoâre ale con-’ 
ducătorilor separatişti tf# 
raspoleni, lumea i-a idert» 
tifieat deja pe cei ce ar 
trebui judecaţi de autori* 
tăţile judiciare constituită’ 
în mod legal în Republica; 
Moldova. Printre ei figra* 

rează personaje sinistre care; 
aduc mari daune drepturi* 
lor şi intereselor statului 
suveran care este Repu
blica Moldova, cetăţenilor 
ei pâşnici, indiferent de 
naţionalitate, dintre cară 
amintim doar pe Smirnov, 
pe „celebra" provocatoare 
şi instigatoare Galina An* 
dreevna şi chiar pe „şeful" 
delegaţiei separatiştilor 
transnistreni la „tribunalul" 
pretins-obştesc de la Mos
cova, Vasili Iakovlev,

■ o : (Rompres)

POLIŢIA T F-L A  POST
ÎN FLAGRANT

Toţi trei — din Orăştie, 
Toţi trei — fără ocupaţie. 
Toţi trei — hoţi. Au fost 
prinşi de poliţiştii de la TIB 
Simeria în timp ce tăia© 
conductori de cupru dă 
la sistemul de semna* 
lizare luminoasă din* 
tre staţiile Orăştie şi Geoa* 
giu. Se numesc: Iosil 
Lacatoş, Constantin UngU- 
reanu, Tibi Vlaicu. Sunt 
cercetaţi în stare de arest. 
NU se aşteptau...

S-AU ARS CU MOTORINA
în timp ce furau moto

rină dintr-un vagon de în* 
călzit din gara Brad, aU 
fost depistaţi numiţii Va* 
sile Tămaş, de 30 de ani 
şi Sorinei Pavel Dă rău,
de 26 de ani, ambii me
canici ajutori la revizia dfli 
vagoane din Gurahonţ, Se 
ajutau... ajutorii. Numai
poliţiştii ŢF i-au bruiat,*

Rubrică realizată de
DUMITRU GIIEONEÂ

Adevărul umblă 
tot cu capul spart?
In ziarul „Cuvântul liber" nr. 895, din 18 iunie 

a,c;, a fost-publicat articolul „Tot despre pământ", 
care prezintă câteva nemulţumiri ale ţăranilor, spi
cuite din scrisorile primite la redacţie. în scrisoarea ex* 
pediată de către Nicolae Banciu, din satul Cărăstău, 
sunt incriminat cu următoarea afirmaţie ce nu cores
punde adevărului: „...dl. Ionel Viasu a înţeles să res
pecte prevederile actelor ce i s-au prezentat, din care 
rezulta clar şi suprafaţa deţinută de către Nicolae 
Banciu, favorizând alte persoane".

Adevărul este că, împreună cu întreaga comisie, 
am căutat să aplicăm legea, împărţind pământul nu* 
mai pe baza actelor oficiale. De ce actul reclamantului 
N.B. nu a fost luat în considerare de către comisie, o'. 
să aflaţi din cele ce urmează. Doresc să cunosc şi eu 
care sunt persoanele pe care le-am favorizat, deoarece 
ca militar cunosc prea bine îndatoririle omului c©» 
poartă o uniformă obţinută prin jurământ şi am res
pins toate „scenariile" şi ofertele ce mi s-au făcut, 
mirându-se unii de acest gest. Referitor la situaţia 
adevărată a reclamantului N.B., ea se prezintă astfel: 
dumnealui a prezentat comisiei extrasul de la cârteai, 
funciară din Brad (CF 106, nr. 1077 din 8. 09. ’92). Con
fruntat cu alt extras, la sesizarea cetăţenilor, s-a i 
constatat că actul respectiv este FALS ! El fiind con
testat printr-un alt extras tot de la cartea funciară 
din Brad, de adevăraţii proprietari de pământ prin : 
CF 106, nr. ,1077 din 29. 04. ’93, prin care reclamantul 
deţine doar 6/36 din suprafaţa totală de 1598 ha.

Aflaţi în faţa unui astfel de caz ieşit din comun, 
împreună cu dl. Romeo Horia Farcas, preşedintele co
misiei comunale, am prezentat situaţia reală la dl. -< 
prefect, Georgel Răican, şi Comisiei judeţene de apli
care a Legii fondului funciar. Cum încă n-am primit 
nici un răspuns din partea forurilor amintite, Comisia 
din satul Cărăstău nu a putut rezolva acest caz.

Deoarece dorim ca adevărul să triumfe împotriva 
calomniei, vă rugăm să publicaţi aceste rânduri în 
Ziarul „Cuvântul liber". (Iotiel Vi - u
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VÂNZARI-
CUMPARARI

•  Vând casă cu grădi
nă şi extravilan, sat Mă- 
ceu. DArăbant Aron.

(8100)
•  Vând ARO 10, fabri

caţie 1990. telefon 632433.
(8122)

•  Vând dozator sucuri 
„Cornelius‘\  patru capete, 
pac electronic „Jolly Cârd", 
tel. 619526 — 629968.

(558857)
•  Vând Dacia 1 300, Uşor 

avariată, telefon 628302.
'  (558879)

•  Vând urgent Dacia
1316 de 7 ani, stare foarte 
bună, convenabil, maşină 
'de spălat Alba Lux stare 
bună, boiler 15 1, sigilat. 
Deva. tel. 623383. (558870)

•  Vând apartament două 
.caţnere Deva. Dacia, bl. 
i4, sc. 2, ap 14, et. 2.

(558854)
Vând autobuz ŢV 71 

motor Savi’em, 28 locuri 
Deva, tel 626692, după ora 
16. (558855)

•  Vând Dacia break. De
va, tel. 620802. (558894)

•  Vând urgent aparta
ment două camere, bdul 
Bălcescu, etaj 10. Deva, tel. 
62f&37, după ora 15.

(558897)
m Firmă de antichităţi 

„SARD“ Timişoara achizi- 
ţlonează obiecte vechi, piese 
de mobilier, tablouri, por
ţelan, sticlărie, argintărie, 
ceasuri, păpuşi cu cap de 
porţelan, secretar, tabernac, 
statuete, plata !n lei sau 
In valută. Relaţii la tei 
614730, Hotel Sarmis, ca
mera 611, zilnic după ora 
80, sau între orele 8—10, 
exclusiv sâmbătă şi dumi
nică. (8115)

•  Vând Trabant cofttbi
stare perfectă şi Citroen, 
preţ convenabil. Tel. Deva, 
«1309, (558708)

•  Vând Skoda 120 L, De
va, tei 627476, după ora 
16. (558873)

•  Vând apartament trei
camere, Micro 15, Deva, 
Streiului, bl. 84, sc. 3, ap. 
46, etaj 1, sau schimb cu 
casă. (8083)

•  Vând autocamion — 
telescop Zii, tracţiune inte
grală, înălţime lucru 30 m 
şi motoretă Mobra Super, 
preţ negociabil. TeL 660949.

(558869)
•  Vând teren intravilan

ia Sântuhalm, 3045 mp. Tel. 
095/615168. (558862)

•  Vând motoretă Hoinar 
CU îmbunătăţiri. TeL 617694.

(558860)
•  Vând planetare noi,

pentru Dacia 1310, ofer 
serviciu de bucătăreasă. Tel. 
613908. (558859)

•  Vând urgent Oltcit
Club, Renault 20 TX, preţ 
convenabil şi coroane ce- 
heşti. Tel. 620842, 624543.

(558890)
•  Vând Renault 10 Ma

jor, preţ convenabil. Tel. 
625830. (558856)
' •  Vând casă, grădină 
mare, anexe în Vălişoara. 
Tel. 624612. (558864)

•  Vindem apartament
două camere decomandate, 
fti&rfişti, etajul 4, cu telefon, 
pivniţă si garaj. Tel. 620505, 
după ora 16. (558866)

•  Vând videoplayer A-
kai, nou, 140 000 lei, ma
şină de cusut manuală, 
portabilă, 14 000 lei. Tel. 
615648. (558901)

•  Vând garnitură tobe 
electronice şi receptor sa

telit, preţ avantajos. Tel. 
777075, Haţeg. (558883)

•  Vând obiecte foarte
vechi, in valută. Adresa: 
Deva, str. Scărişoara, bl. 
18, sc. 1, ap. 20. (558886)

« Vând caroserii Trabant, 
complete, stare bună. Tel. 
617541, după ora 20.

(558899)

•  Vând radiator, galerie
acces, arcuri spate pentru 
Dacia 1300: şl ochelari bi
focali 1,75/4,00. Deva, tel. 
627739. (558893)

•  Vând televizor color, 
preţ 90000 şi motor Dacia 
1300. Tel. 613708. (358888)

•  Vând Oltcit Club. Tel.
623085. (558872)

•  Vând sau schimb cu 
autoturism şi diferenţă 
grădină cu pomi fructiferi, 
3000 mp, Simeria Veche, 
poziţie excepţională. TeL 
661794, 092/121553. (558892)

•  Vând în cantităţi ne
limitate vopsea albastră, 
import Ucraina, preţ foarte 
convenabil. Informaţii tel. 
651522, între orele 7—9 şi 
17—20. (558887)

•  Vând Fiat 600, 160 000
lei, pentru Moskvici 412 
punte faţă, parbriz spate, 
geamuri, uşi, electromotor, 
piese, plus Ford Taunus, 
2000 cm, motor cu cutie de 
viteză hicomată. pentru 
Ford 1,6, uşi şi capotă faţă 
pentru Ford 20 L şi punte 
faţă. Deva, str. Bălcescu, 
nr. 8,- tel.. 620080. (558884)

•  Vând televizor color 
Funai, sigilat. Tel. 612298.

(558911)

m Vând Skoda 120 L şi 
piese schimb. Tel. 621829.

(558910)

•  Vând apartament trei 
camere, confort I. Hune
doara, tel. 717752. (558900)

•  Vând sau schimb a- 
partament trei camere eu 
apartament două camere, 
str, Minerului, bl. 21, sc. 
C, ap. 62, tel. 629246,

(558927)'

•  Vând autoturism Opel 
Kadett Caravan break, per
fectă stare, neînscris, str. 
Tudor Vladimirescu, bl. 
S 1, ap. 12, Haţeg. (558936)

•  Vând. autocamion"
Volkswagen 245 D, perfectă 
stare, autoturism Ford 
Granada, neînmatriculât, 
fabricaţie 1982, Haţeg, tel. 
777309.' (558925)

•  Vând urgent motor
VW Golf, 1100, benzină, 
posibilitate adaptare Wartt- 
burg, stare foarte bună, 
tel. 625139. (558920)

•  Vând Tv color, marca
ITT, cu telecomandă, per
fectă stare funcţionare, preţ 
95 000 lei şi boiler electric, 
cap. 5 1, preţ 25 000 lei, 
tel. 618965. (558919)

•  Vând garsonieră con
fort I şi televizor color. 
Hunedoara, tel. 712821.

(8172)

•  Vând convenabil gea
muri, trei canate, tel. 
722732, (după ora 19). (8164)

•  Vând casă neterminată, 
str. Stejarilor, 36, informa
ţii Hunedoara, sţr. 22 De
cembrie, bloc CM 3, et. 
5, ap. 55, după ora 16.

(8167)

•  S.C. Rusca S.A., cu se
diul în Hunedoara, bdul

Dacia, nr. 10, scoate la li
citaţie pentru închiriere 
mijloace de transport auto. 
Licitaţia va avea loc la 
data de 22. 07. 1993, la se
diul societăţii, ora 10. In
formaţii suplimentare la 
sediul societăţii sau la tel. 
717575. (8168)

•  Vând maşină de scris 
şi cusut electrice, piese O- 
pel Record. TeL 714224.

(8169)

•  Vând porumb boabe,
preţ negociabil, tel. 711326, 
după ora 18, (8170)

•  Vând Skoda 120 S,
preţ informativ 650 000 lei, 
tel. 713548. (8175)

•  Vând Fiat Fiorino, fa
bricat 1985. Tel. 714504.

•  Vând radiocasetofoane 
noi. Deva, tel. 622654,

(7592)

•  Vând videoplayer „Fu
nai" nou, sigilat, teleco
mandă. Deva, tel. 615201.

•  Vând video Funai nou, 
sigilat şi închiriez spaţiu 
comercial Deva, tel. 622137 
şi 622654. i

DIVERSE

•  Cu autorizaţia 8211/ 
1993, emisă de Consiliul 
Judeţean Hunedoara, s-a 
deschis activitatea inde
pendentă, reprezentată prin 
Tapu Petru din Deva, cu 
obiect de activitate comerţ.

(558878)

•  Cu autorizaţia 8094/
1993, emisă de Consiliul 
Judeţean Hunedoara, s-a 
deschis activitatea inde
pendentă, reprezentată prin 
Jurconie Elisabeta din De
va, cu activitate dm co
merţ. (558885)

SCHIMBURI 
m  LOCUINŢE

. ,<0,1 jŞjchimb apartament 
(proprietate) 2 camere cu 
3. informaţii 622651, orele 
19—21. (6491)

•  Schimb apartament 
Braşov, cu apartament De
va, tel, 617449. (558895)

ÎNCHIRIERI

•  Ofer spre închiriere
spaţiu pentru depozit en 
gros, tel. 617546. (558865)

•  Caut urgent pentru
închiriat apartament sau 
garsonieră mobilat (ă), plata 
în lei sau valută, tel. 615193, 
după ora 17. (558896)

•  Tineri căsătoriţi că
utăm apartament 2—3 ca
mere pentru închiriat, mi
nim. 1 an, oferim plata in 
valută, exclus Micro 15. 
Relaţii la teL 624800, Zil
nic. (558891)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Firma „Lux Comexim"
SRL angajează de urgenţă 
bucătăreasă cu experienţă 
pentru localul alimentaţie 
publică „Orient" din Deva. 
Relaţii la tel. 624800, Zil
nic. (558891)

•  Firma New Stylecomp
caută tinere cu aptitudini 
pentru dans — vârsta peste 
18 ani, Înălţime peste 1,60 
pentru contracte în străină
tate: Grecia, Italia, Elve
ţia, Suedia. Relaţii la tel. 
629280 (impresar Duma 
Victoria). (358889)

COMEMORĂRI

•  Cu adâncă durere 
familia anunţă Împli
nirea unui an de la 
încetarea din viaţă a 
dragei lor mame, bu
nică şi soră 

ELENA SUPURAN 
Comemorarea are 

loc azi la cimitirul 
Eminescu — Deva, 
ora 18. Nu tc vom 
uita niciodată!

DECESE

•  Colegii din cadrul 
Regionalei Gaz Metan 
Deva anunţă cu tristă 
durere plecarta în e- 
ternitate a nuisa’uiui 

GHEORGHE 
MĂRGĂRIT 

Ii vom păstra o vie 
amintire. (7591)

•  Colegii din cadrul 
Sectorului de gaz me
tan Hunedoara de
plâng trecerea în eter
nitate a dragului lor 
coleg, maistrul

GHEORGHE 
.MĂRGĂRIT 

şi sunt alături de fa
milia greu lovită de 
această pierdere irepa
rabilă. (7591ţ

•  Ing. Deae Teodor 
— Cluj. Sincere con
doleanţe familiei Măr
gărit. (7593)

REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE 
COMUNALĂ ŞI LOCATIVÂ DEVA

Cu sediul în Deva, str. Libertăţii, nr. 6. 

ORGANIZEAZĂ
In data de 26. 07. 1993, ora 12, la sediul re 

giei, LICITAŢIE PUBLICĂ, în scopul închirierii 
spaţiului cu destinaţie ,,MAGAZIN ALIMEN
TAR", din comuna Ilia, str. A. Iancu, bloc D 
(fost spaţiu CEC).

Documentaţia se ridică şi taxa de participare 
se achită până cel târziu la data de 22. 07.1993, 
de la Biroul Administrare Clădiri.

Licitaţia se desfăşoară în temeiul Hotărârii 
Guvernului nr. 1228/1990. (527)

SOCIETATEA COMERCIALĂ DACIA 
SERVICE DEVA

Cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 
261, jud. Hunedoara, organizează LICITAŢIE 
PUBLICĂ, pentru atribuirea în locaţie de ges
tiune a activului Dacia Service Brad, str. A- 
vram Iancu, nr. 87, în data de 20 iulie 1993, Ja 
sediul Filialei Deva.

Documentaţia tehnică poate fi consultată la 
sediul Filialei Dacia Service Deva şi Ia unitatea 
Dacia Service Brad.

Relaţii suplimentare la tel.:
— filiala Deva: 095/618840
— unitatea Brad : 095/651434. (526)

R.A.G.C.L. HAŢEG 

Angajează prin concurs )
•  2 (doi) zidari-mozaicari, categ. 4—6. 
Concursul va avea loc în data de 19 iulie 

1993, Ia sediul regiei, ora 10. (7585)

SOCIETATEA „ATENEUL ROMĂN“ 
UNIVERSITATEA ECOLOGICA A 

TIMIŞOAREI

Aprobată de Guvernul României cu adresa 
nr. 10769/16 oct. 1991

Primeşte opţiuni de înscriere pentru exa
menul de admitere din 8 iulie a.c. la:

#  Facultatea de ştiinţe juridice şi politice 
cu secţiile:

— drept, jurnalistică, ştiinţe politice. i
#  Facultatea de ştiinţe ecologice i
#  Facultatea de ştiinţe economice
Informaţii şi înscrieri la secretariatul Uni

versităţii, zilnic intre orele 10—18. Telefoane: 
162032, 163892, int. 48. (470)

S.C. FORMA S.A. BOTOŞANI

Str. Manoleşti Deal, nr. 1
Tel. 098/512020/511940
Fax 098/516591; Telex 24234

Execută şi livrează
•  Utilaje agricole cu tracţiune animală şi 

pentru tractoare de 45—65 CP: pluguri, grape 
cu colţi şi cu discuri; semănători, prăsitori, cul
tivatoare, pluguri pentru scos cartofi, maşini 
pentru scos cartofi pe 2 şi 4 rânduri şi disloca
toare de sfeclă.

•  livrăm, de asemenea, piese schimb trac
tor, brăzdam plug, şi discuri pentru grape. (456)

S.C. „AG ROŞIM» S.A. SIMERIA

ANUNŢĂ CONCURS 
pentru ocuparea unui post de

•  economist sau contabil 
Concursul va avea loc în data de 15 iulie 
Condiţii: studii superioare sau medii şi ve

chime minimă 3 ani.
t Informaţii suplimentare la sediul unităţii 

din Simeria, str. 1 Decembrie, nr. 2 sau tel. 
660023. (529)

v  ■
S.C. ELECTROMETAL S.A. TIMIŞOARA
Oferă unităţilor de stat, particulare şi per

soanelor fizice, posibilitatea întreţinerii şi re
parării boilerelor şi hidrofoarclor pe bază de con
tract. Informaţii suplimentare la sediul socie
tăţii sau tel. 096/135782. (528)
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