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Clubul „Pro Democraţia" 

Hunedoara — Deva a a- 
nunţat organizarea, pentru 
ziua de sâmbătă, 10 talie 
a.c., ora 10. în sala de şe
dinţe a Consiliului local al 
municipiului reşedinţă de 
judeţ, a unei mese rotunde 
cu tema „Corupţia — fe
nomen al perioadei de 
tranziţie, măsuri de com
batere". Ziarul „Cuvântul 
liber" a primit o invitaţie 
pentru a participa la res
pectiva manifestare pe 
care am onorat-o în ideea 
că o asemenea temă este 
cât se poate de interesantă 

! şi actuală întrucât corup
ţia este un' fenomen ce s-a 
întins ea o , caracatiţă în 
toate sferele vieţii politice, 
economice şi sociale a Ro
mâniei şi afectează viaţa 
şl existenţa fiecărui mem
bru al naţiunii, sau, In

price caz. a celor mal niUlţt 
dintre noi .

Aşa că la ora 10, fără 
ceva, eram la locul unde 
urma să aibă loc anunţate 
masă rotundă. Dl. Ioan 
Popa. preşedintele Clubului 
„Pro Democraţia", se afla 
acolo. Mai apoi au sosit 
reprezentanţi ai „Devasat" 
şi Televiziunii Deva, dnii 
Ovidiu Hagea şi Vlrgll 
Boca. primarul şi respectiv 
viceprimarul municipiului 
şi şeful secţiei economice a 
Inspectoratului judeţean de 
poliţie. Pe măsură ce tre
cea vremea, faţa dlui Popa 
devenea tot mai îngrijorată.

— Pe cine aţi mai invi
tat, dle preşedinte ? am 
întrebat

—- Procuratura, Prefec
tura, Garda financiară, sin
dicatele, formaţiunile po
litice ş.a.

•a* V-a anunţat Cineva 
dintre cei invitaţi că nu 
poate participa ?

— Nu.
S-a făcut ora zece, apoi 

şi mai mult, dar în afară 
de cei prezenţi, n-a mai 
venit nimeni. în aceste con
diţii masa rotundă n-a a- 
vut loc. în finalul acestor 
rânduri vrem să punem 
o întrebare simplă şi a- 
nume: oare ce i-a deter
minat pe cei absenţi să nu 
ia parte la manifestare ? 
Consideră corupţia un fe
nomen ce nu merită aten
ţie, iar combaterea ei un 
.lucru banal ? Nu credem, 
întrucât o ţară întreagă 
vorbeşte de acest flagel ce 
îngreunează viaţa societăţii. 
Vă rugăm să reflectaţi, sti
maţi domni !

TRAI AN BONDOB

Deoarece au apărut a
nele suspiciuni în legătură 
cu activitatea firmei „Mi
nuni" din Galaţi, l-am a- 
bordat pe patronul acesteia, 
dt Ioan Graur, care ne-a 
făcut o serie de precizări 
în acest sens. Punctăm, 
pe scurt, din declaraţiile 
patronului : * Firma res
pectivă are activitate de 
3 ani, iar în 28 iulie a.c. 
se împlineşte un an de la 
practicarea jocului o Ac
tivitatea firmei, care are 
filiale şi în afara Galaţiu- > 
lui, este multiplă, posedând 
depozite en-gros pentru co
merţ cu aparatură electro
nică şi electrocasnică (ra- 
diocasetofoane, camere vi
deo, combine frigorifice,; 
maşini de spălat ete.) •  
Activitatea de import-ex- 
pOrt cu Germania se a-

xează 1 pe confecţii meta
lice, profile, ţevi laminate 
la rece •  In plus, firma 
mai dispune de o fermă 
zootehnică şi un cabinet 
medical privatizat, mori de 
grâu ş.a.*
:• ' . •’ '♦ • ■ -i*' • ■' "

•  De asemenea, firma are 
o companie proprie de 
transporturi, precum şi un 
restaurant « Afacerile fir
mei se extind cu Turcia 
şi Grecia •  Pe lângă faci
lităţile oferite la joc, in
tenţia firmei este să dea 
posibilitatea câştigătorilor 
din Galaţi să opteze chiar 
pentru procurarea de. a- 
partamente prin organiza-, 
rea unei tombole în acest 
scop.

•  Venirea firmei la De
va este motivată prin fap
tul că din judeţul Hune-
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După numeroase discuţii 
contradictorii. Contractul 
Colectiv de Muncă, pentru 
anul 1393/1994. Ia nivelul 
Regiei Autonome a Cupru
lui Deva, a fost semnat, 
gâsindu-se o soluţie co
mună între părţile semna
tare — sindicate, patronat 
—v eu privire la drepturile 
salariate ale angajaţilor.

Divergenţele anterioara 
care au determinat între
ruperea vremelnică a nego
cierilor C.CM. au avut la 

bată pe de o parte cuantumu- 
rite minime solicitate de sin
dicat — 90 000 de lei pen
tru personalul de la şupra- 
faţă; 97 50& de lei pentru 
personalul din cariere şl 
uzine de preparare şi, ‘res
pectiv, 120000 de lei pen
tru cel din subteran —. 
iar pe de altă parte impo
sibilitatea economieo-finan- 
ciarâ a B.A.C. Deva de a 
susţine aceste Încadrări sa
lariate minime.

Rediscutate ulterior, cu 
ocazia întrunirilor centrale 
şi zonale ale liderilor 4» 
sindicat, precum şi cu re
prezentanţii patronatului, 
nivelurile minime de sa
larizare s-au stabilit In ra
port de posibilităţile reale 
— tehnico-economice şi de 
producţie. Ca urmate, sem
narea documentului a des- 
citi. cafea negocierilor de 
salarii începând cu % iu
lie a.c., stabitindu-se lltnl- 

minime şi maxime

pentru categoriile de per
sonal şi activităţi după cran 
urinează : suprafaţă, Intre 
50000—83000 de lei, cariere 
şi uzine de preparare, 81000 
—103000 de lei, subteran, 
80000—145000 de lei şi 
maiştri — Tesa, între 
30000—250000 de Iei.

Limitele minine de faţă 
apceptete între părţile sem
natare ale G.C.M. sunt. şi 
rezultatul suplimentării 
subvenţiiior cu aproximativ 
7 miliarde de lei de la bu
getul statului, salariul ase
diu pe angajat al R.A*C. 
Deva ridieându-se ta 
122470 de lei. V

O remarcă deloc de ne
glijat e reprezintă şi struc
tura (dispunerea) persona
lului pe genuri de activi
tăţi In cadrul regiei. Din 
totalul de 33074 de salariaţi, 
13090 lucrează în subteran, 
8000 «n cariere şi uzine 
de preparare, diferenţa jpe- 
prezentând-o suprafaţa şi 
auxiliarii.

Din multitudinea de as
pecte discutate cu dL 
Mircea Marineese, secretar 
al „Ligii Solidaritatea ’92“ 
am mal reţinut că, pini 
ta prezent, negocierea sa
lariilor s-a efectuat eu a- 
proximativ 85 ta sută din 
tatălui personalului 
nând R.A.C. Deva 
g!strându-se sesizări cu pri
vire la semnarea contrac
telor individuale de muncă.

CORNEL POENAR

i CONCURS ORGANIZAT DE REDACŢIA j 
I ZIARULUI „CU V Â  NTUL LIBER" PENTRU! 
1 DIRIGINJII Şl FACTORII POŞTALI j
I
I redacţia

Pornind de la considerentul că a- 
bonameatul este mijlocul cel mai sigur 
pentru ca ziarul să ajungă la cititori, 

cotidianului „Cuvântul liber" 
organizează un concurs cu premii pen
tru diriginţii şi factorii poştali.

La stabilirea câştigătorilor, care vor 
fi premiaţi de către redacţie, se ia în 
considerare numărul de abonamente rea
lizate la ziarul „Cuvântul liber" pentru 
luiţile iulie, august şi septembrie, ţinând

seama, bineînţeles, de zonă: deservită * 
şi de numărul de locuitori existenţi ? | 
raza de activitate a diriguiţilor şi facte- * 
rilor poştali, pe baza clasificării efectua-1 
te de Direcţia Judeţeană de Poştă, *

Se vor acorda următoarele premii, t 
separat pentru factorii poştali şi sepa-* 
rat pentru diriglnţi : J

PREMIUL I — 20 000 LEI ; PRE-I 
MtUL n  — 15000 LEI si PREMIUL III ' 
— 10 000 LEI. I

■ *

1
î

MANIFESTARE *

DEDICATĂ ZILEI 1
V franţei |

1
Asociaţia culturală) 

„FRADEV" organizează j 
azi, 13 iulie, orele t 
17,30, la Secţia de ArtăJ 
Şl Carte Franceză al 
Bibliotecii Judeţene j 
Hunedoara' — Deva, bl 
manifestare culturală i 
prilejuită de aniversa- ] 
rea zilei Franţei. (C.P.) j|

în atenţia cititorilor J
Abonamentele la ziarul „Cuvântul liber" 

pentru luna august se fac la oficiile poştale, fac
torii poştali şi difuzorîi de presă, până ia data 
de 29 iulie a.c. inclusiv.

Costul unui abonament este de 350 lei, la 
care se adaugă taxele poştale.

u n a  p e  z /
— Tăticule, ce e ipocriria 7

Dragul mea, ipocrizia e faţa nevă
zută a lumii... ;' *

© TRACTOARE PARTICU
LARE. in comuna Bretea Ro
mână există 35 de tractoare de 
diferite capacităţi ce se află In 
proprietatea cetăţenilor. Evident, 
cu acestea se lucrează suprafeţe 
mari de teren, nu numai cele ale 
proprietarilor tractoarelor, ci şi 
ale altor cetăţeni. Faptul con
semnat este un argument in spri
jinul ideii că privatizarea in a- 
grlcultură cucereşte teren şi în 
judeţul nostru. (Tr,B.)

© CONVOCARE. Asociaţia

Luptătorilor din Decembrie 1989, 
din municipiul Deva, convoacă 
toţi membrii săi, să participe la 
adunarea de joi, ÎS iulie a.c., şi
rele 18, ce va avea loc în sala 
mică a Consiliului judeţean Hu
nedoara. Se vor face comunicări 
importante. (T.B.)

© DE CE AŞA t Se miră dl. 
Gheorghe Cojim din Pojoga, co
muna Zam, referitor la activita
tea Agromec-ubti din llia ce a- 
plică nişte taxe uluitoare la se
ceriş. Este vorba de suma de 
48 000 leii ha grâu recoltat, indi
ferent de producţia realizată la 
hectar. Făcând o comparaţie cu 
vecinii din judeţul Arad fsatul

Căprioara), constată că acolo se 
recoltează hectarul mult mai 
ieftin (pe jumătate, doar cu 
25000 lei/ka), cu combine aduse 
de la Săvârşin. Să fie necazul că 
la Pojoga nu este asociaţie?... 
(V.B.)

© „FLOAREA", CU ADEVĂ
RAT O FLOARE. In centrul 
vechi al Colanului, pe strada 1 
Decembrie, funcţionează de a- 
proximativ un an Cafe-barvl 
„Floarea". De remarcat strădania 
celor care-l administrează pen
tru crearea unei ambianţe con
fortabile, astfel ca denumirea 
unităţii să fie in concordanţă cu 
realitatea. (EE.)

© FIECARE CU BRĂŢARA 
LUI. Tot mai frecvente sunt din 
păcate şt în judeţul nostru fur
turile din locuinţe şi autoturisme, 
din buzunarele oamenilor. Sunt 
indivizi care, in loc să-şi câştige 
cele necesare traiului prin muncă 
cinstită, şi-au ales ca meserie 
furtul şi hoţia. Toţi aceşti indi
vizi, atunci când sunt prinşi, se 
aleg cu nişte „brăţări“ numite 
'cătuşe. Fiecare găseşte ce caută. 
(N.Z.)
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idoara ţu. fost o serie do 
depunători la Galaţi, care 
au solicitat să-şi deschidă 
o filială şi aici o Acum 
firma şi-a mutat casieriile 
la Stadionul „Cetate" din 
Deva şi este în curs de 
clarificare cu formalităţile 
necesare care sunt cerute 
de autorităţile locale pentru 
intearea lor în legâlitate 
sub toate aspectele.

o Pentru ca jocul să con
tinue, să beneficieze toţi 
deponenţii de câştiguri, pa
tronul ne-a făcut preciza
rea că important este ca 
fiecare participant să înţe
leagă necesitatea depunerii 
în continuare de sume din 
câştigurile realizate •  Orice 
comunicare din partea fir
mei se face în exclusivitate 
prin ziarul „Cuvântul li
ber". (N.T.) *

politică a Grupului 
celor

#. TOKIO, Liderii celor 
7 siate puternic industria
lizate (G—7) reuniţi ,1a To
kio au adoptat o declara
ţie politică în care se sub
liniază că orice reglemen
tare teritorială a crizei din 
Bosnia trebuie să întru
nească acordul celor trei 
părţi implicate în con
flict: sârbii, croaţii şi mu
sulmanii — transmit a- 
genţiile de presă, .4

Apreciind cft situaţia din 
Bosnia s-a deteriorat în pe
rioada care a trecut de la 
summit-nl G—7 de anttt 
trecut, documentul reafirmă 
angajamentul privind inte
gritatea teritorială a Bos
niei — Hcrţcgovina şi ne
cesitatea ajungerii la o 
reglementare negociată a 
situaţiei din această ţară. 
„Nu putem f! de acord cu 
o soluţie dictată de sârbi 
şi de croaţi in detrimentul 
musulmanilor bosniaci" — 
subliniază declaraţia G—7.

Agenţiile de presă no
tează că, referitor la Bos
nia, au apărut divergenţe 
între liderii G—7, fapt care 
a dus hi publicarea cu în
târziere a documentului po
litie. La insistenţele pre
şedintelui francez, Francois 
Miit6TTAiui« in declaraţia 
politici a fost inclusă şl 
menţiunea că nu este coc

suri internaţionale mal 
ferme în Bosnia.

Unul dintre principalele 
puncte ale declaraţiei po

litice ii reprezintă atenţiona, 
rea necesităţii creşterii ro
lului Organizaţiei Naţiuni
lor Unite în acţiunile de 
menţinere a păcii.

Totodată, liderii G—T 
critică Iranul, Irakul şi 
Libia pentru încălcarea 
standardelor internaţionale 
de conduită. Pe de altă 
parte, se cere Israelului să 
se conformeze rezoluţiilor 
ONU privind retragerea 
din teritoriile ocupate îrf 
timpul războiului din 1967, 
în problema tratativelor do 
pace arabo — israeiicne do
cumentul menţionează că 
trebuie continuate eforturile 
de a se obţine pacea in 
Orientul Mijlociu.
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A L B U M  D E  V A C A N Ţ Ă
EXPEDIŢIE ŞCOLARA

Echipajul . „Sunet de 
tulnic" ăl cercului de tu
rism de la Clubul Ele
vilor Brad. condus de dl 
Mihai Blânda, a făcut în 
perioada 27 iunie — 2
iulie 1993 o expediţie în 
Munţii Padeş.

S-a reluat astfel activi
tatea expediţionară din 
cadrul clubului, ne scrie 
dl prof. Nicolae Iga. Şl 
s-a realizat, zicem . noi* 
o acţiune recreativă şi 
utilă încărcării bateriilor 
pentru un nou an şco
lari Dar până atunci, va
canţă plăcută!

LA BOŞOROD SECERIŞ BOGAT

REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE 
COMUNALA ŞI LOCATIVĂ — DEVA 

P R E C I Z Ă R I
Cu privire la întrebările locatarilor din blo

cul 5, bdul 1 Decembrie, Deva, referitoare la 
FONDUL DE RULMENT.

STATUTUL ASOCIAŢIEI 
DE LOCATARI, aprobat 
prin Decretul 387/1977; In 
vigoare; prevede la art. 
17 că mijloacele băneşti 
ale asociaţiilor sunt alcă
tuite din FONDUL DE 
RULMENT şi din alte 
fonduri' constituite con
form normelor legale. La. 
art. 18," din acelaşi act 
normativ! se prevede că. 
fondul de rulment se for
mează prin depunerea de 
către fiecare membru al 
asociaţiei a unei sume 
stabili^ de‘ adunarea ge
nerală; i corespunzătoare a- 
coperii î cheltuielilor co
mune lunare, la nivelul 
lunii cu cele mai mari 
cheltuieli dintr-un an şi 
că acest fţjnd se utilizează 
pentru , acoperirea chel
tuielilor privind lucrările 
de întreţinere şi reparaţii

precum şi- pentru plata 
cheltuielilor comune (apă, 
gaz, curent, gunoi eţc.).

în aceste condiţii, su
puse unui act normativ în 
Vigoare, ar rămâne de 
răspuns la întrebarea nr. 
3 şi a concluziei trase de 
către locatari, eronată de 
altfel, în sensul că fon
dul de rulment constituit 
poate fi restituit membri
lor asociaţiei la data des
fiinţării acesteia şi nu
mai atunci şi că acest 
fond nu este constituit 
pentru acoperirea datori
ilor locatarilor răi plaţ-, 
nici, ci numai pentru cele 
arătate mai sus.

In loc de concluzie: Â- 
tât constituirea cât şi u- 
tilizarea FONDULUI DE 
RULMENT este atributul 
exclusiv al asociaţiilor de 
locatari.

în comuna Boşorod sunt 
semănate cu cereale pă- 
ioase mâi bine de 250 ha. 
Holdele sunt frumoase, cu
rate, au spice bogate. Cô  
muna a fost ferită de ca
lamităţi naturale aşa că 
lanurile, sunt în picioare şi 
— după cum aprecia dl. 
Ionel Cacuci, primarul Bo- 
şorodului — secerişul nu 
ridică probleme deosebite., 
încă de la începutul discu
ţiei ce am avut-o împre
ună, recent, interlocutorul 
ne-a spus : \ .

— Nu ne este teamă de 
secerişul acestui an ce se 
anunţă bogat la Boşorod. 
Dumnezeu ne-a ajutat cu. 
ploi venite la timp, pe 
ogoare s-au efectuat toate 
lucrările necesare culturi
lor, iar oamenii sunt bucu
roşi să adune roadele o- 
goarelor.
. — Ce forţe sunt angre
nate în seceriş ?

— Şe lucrează: cu şapte 
combine, patru de la „A- 
gromec" şi trei paftîcuiaiă. 
Toate au fost reparate şi 
verificate cu multă atenţie 
îhainte de a intra în, lan.

— Interesant că sunt şi 
combine particulare. Cui 
aparţin 7

— Lui Tiberiu Cacuci, 
loan Stoicoi, Ioan Gorobea, 
Dominio .Stoicoi* Cornel 
Siiîoi şi alţii înţelegeţi că 
s-au asociat mai mulţi ce
tăţeni pentru cumpărarea 
lor. Avem în comună şl o 
batoză nouă-nouţă ce apar
ţine dlui Romulus Băr- 
ceanu. Deci forţe avem.

— Oamenii îşi vor lua 
orzul şi grâul direct din 
câmp?

— Cine doreşte, da. A- 
vem pregătită o magazie, 
unde am instalat un selec
tor ,aşa că cine vrea să-şi 
ia boabe curate acasă, îşi 
poate selecta recolta. La Cih- 
tid, unde există p asocia
ţie cu circa 40 de membri, 
grâul şi orzul se vor se
lecta în întregime înainte 
de a fi distribuit membri
lor asociaţiei. Am pomţt 
la secerişul, 1993 cu gân
dul să adunăm cât mai 
repede şi cu cea nud mare 
grijă bogata recoltă de ce
reale păioase. :

TRAIAN SONDOR

Venifuri — cheltuieli: 

o  cum pănă bine.,, cum pănită

* * m • • • • • •  * •  •  mmmmm mm mm mm mmmmm

S T E J A R I I
Mă'doare tristeţea bătrânilor stejari. Au stat dârji 

.ţi drepţi în furtuni’. Au trecut peste ei ierni geroase, 
cu crivăţul urlând în glasul lupilor şi veri secetoase, 
cu arsdri de Sahare în inimi. Acum sunt bătrâni — 
vechi trunchiuri pe jumătate uscate, dar cu mlădiţe 
verzi la poale. Să nu lăsăm să-i învăluie tristeţea. Să 
nu lăsăm să-i acopere uitarea...

în Ultima parte a ceioi de-a) doilea război mon
dial, aţmata română a acţionat pe teritoriile Româ
niei, Ungariei, Austriei şi Cehoslovaciei. Astfel a scurtat 
decisiv' războiuj, dând o grea lovitură armatelor fas
ciste germane. ; ;

Cimitirele de eroi români, presărate de-a latul 
Europei, sunt amintiri care nu se şterg, ale celor ce 
au ştiut să se dăruiască total pentru ca pacea să tri
umfe. ■■■':■-. y  ' ■ ■ ■■ - ...

Cei care au rămas, însă, veteranii de azi, sunt a- 
cum îni amurgul vieţii lor. Să nu pierdem, poate, ul
timele-clipe în care noi urmaşii lor, Te mai-putem a- 
răta că n-au luptat In zadar. Căci nimic nu mai putem 
spera, dacă suntem orbi la lumina pe care o dă iubi
rea de aproapele nostru. (Angelica Floari, Călan).

Dl IOAN PASAREL, con
tabil principal Ta Consi
liul ' locâl din Bretea Ro
mână, ne spune

— Bugetul Primăriei es
te deficitar, la şase luni, 
cu 760 000 lei. Nu se rea
lizează veniturile planificate 
la nivelul comunei.

-- , -r— Adică, dacă bine în
ţeleg eu, nu realizaţi ve
niturile dar depăşiţi chel
tuielile.

v ■■■■,— Aşa »cum ziceţi. Din 
impozitele şi taxele de la 
populaţie s-au încasat 
1 279 000 lei. Mai puţin de
cât stabilisem. >- 
i — Din ce se conpun a- 
ceste impozite şi taxe, a- 
ceste venituri ?

— Impozite pe terenu
rile agricole, pe veniturile 
privatizaţilor, liber profe- 
şiniştilor, pe clădiri, mij
loace de transport, păşunat 
şi altele. . ■
—  Dar cheltuielile comu
nei ce înseamnă ?

— Administraţia locală, 
cultură, sănătate, asistenţă

- socială, gospodărie comu

nală. Veniturile nu sunt 
suficiente pentru acoperi
rea acestor cheltuieli, in 
continuă creştere.

— Dar aveţi pe raza co
munei şi clădiri proprietate 
de stat.

— Da. De la care am 
încasat pe şase luni 86 000 
Tei.

— Taxa de păşunat ?
— Datorită dnci Monjca 

Momeu, funcţionară la noi, 
am recuperat o sumă în
semnată şi din anul tre
cut, la zi având încasată 
la taXa de păşune aproape 
două milioane de lei.

— Dle Ioan Păsărel, sa
lariile slujbaşilor Consi
liului local le puteţi asi
gura ?

— Da. Până la sfârşitul 
anului curent., Să vedem 
'cu ce noutăţi va veni bu
getul pe anul viitor. Noi 
ne zbatem să avem venituri 
tot mai mari. Cumpăna ve- 
nîturi-cheltuieli să bată 
spre bine...

Gh. I. NEGREA

F a p t e  p i n  i n s t a n ţ a

Aviz amatorilor 
de pescuit ilegal

în luna septembrie 
anului trecut,; numiţii Va- 
sile Ursu, Ştefan Irizoiu 
şi Gheorghe Ungureanu, 
toţi cu domiciliul în mu
nicipiul Hunedoara, s-au 
deplasat la unul din la
curile fermei piscicole a- 
parţinând de S.C. „Agro- 
sim“ S.A. Simeria (fostă 
I.A.S.) şi s-au apucat de 
pescuit, deşi Legea nr. 
•12 din 1974 privind pis
cicultura şi pescuitul in
terzice pescuitul puietului 
şi al reproducătorilor din 
pepiniere şi crescătorii 
piscicole, pedepsind şl 
tentativa la aceste fapte.

Fiind surprinşi de paz
nicii fermei, pentru a e- 
vita legitimarea şi pre
darea în vederea confis
cării uneltelor de pescuit, 
cât şi pentru a-şi asigura 
scăparea, numitul Văsile 
Ursu a lovit cu un par 
pe unul din paznici, pro- 
ducându-i leziuni pentru 
a căror vindecare au fost 
necesare câteva zile de 
îngrijiri medicale.

in cele din Urmă, făp
tuitorii au fosţ conduşi 
la sediul, fermei şi reţi
nuţi până la sosirea or
ganelor Poliţiei din O- 
răştie, care au cercetat 
cazul şi au sesizat Pro
curatura locală Deva, iar 
aceasta, prin rechizito
riul întocmit la dosarul 
penal nr. 2896/1993, i-a 
trimis în judecată pe in
culpaţi cerând condamna
rea lor. Judecătoria De
va, prin sentinţa penală

nr. 1037 din 2. 06. 1992, 
pe baza faptelor în ca
uză. a hotărât condamnă-’ 
rea inculpatului Vasile 
Ursu Ja doi ani închisoare 
pentru infracţiunea de 
.Ultraj (art. 239, al. 2, 
Cod penal), de braconaj 
(art. 28 şi art, 29 din 
Legea 12/1974), precum şi 
condamnarea la câte un 
an închisoare, cu suspen
darea executării pedepsei, 
a inculpaţilor Ştefan Iri
zoiu şi Gheorghe Ungu
reanu pentru infracţiunea 
de braconaj, pedepsită de 
art. 28 şi 29 din Legea 
12/1974.

/, De asemenea, prin a- 
ceeaşi sentinţă, Judecăto
ria a dispus confiscarea 
uneltelor folosite la pes
cuit de cei în cauză şi 
obligarea lor la plata chel
tuielilor de judecată şi a 
prejudiciului cauzat fer
mei piscicole..

întrucât numărul ama
torilor care încearcă să 
pescuiască ilegal în cres
cătoriile piscicole diii lo
calităţile Aurel Vlaica, 
Spini şi Simeria Veche, 
aparţinând de S.C, „A. 
grosim" S.A. Simeria Se 
menţine relativ mare; anii , 
prezentat doar unul din 
cazurile de acest gen, so
luţionate de organele le
gale competenţă, şi îl in
vităm pe toţi amatorii să 
reflecteze mai mult la 
consecinţele ce îi aşteaptă 
pentru comiterea sau în
cercarea să comită ase
menea fapţe. (P,.'f.)

DIN DOSARELE POLITIEI
■  FRAŢII. Nicolae şi .Etan Bodros. Fraţi Din Hu

nedoara. Primul 18, al doilea 16 ard. Întrebaţi intr-o 
noate de o patrulă de ordine ce au. In bagaje au cam 
dat din umeri Nu de altceva, dar băuturile, ţigările 
şi celelalte mărfuri erau furate de la Alimentara nr. 
59. '

■  BANII, CEASUL Şl BRICHETA. La 33 de ani,
Floarea Baorâu din Simeria nu reuşise să aibă un loc 
de muncă stabil De-fapt, nu avea de Ioc. Aşa că s-a 
apucat de furat, A fost prinsă în flagrant. Furase 
dumneaei de la Un cetăţean ce dormea, 1870 lei, cea
sul de la mână şi bricheta. Era probabil fumătoare 
dna. ■ .... ' ' y ■;.■/'.:f :--r -

■  FÂRA SUCCES. Au fost prinşi la Petroşani 
Ioan NicU şi Dan Hie. Băieţii încercau să organizeze 
6 afacere numită „Alba — Neagra". S-au ales doar 
cu câte 30 000 de lei amendă.

Rubrică realizată cu sprijinul 
Inspectoratului Judeţean de Poliţie

De fapt, oamenii despre care mi-am pro
pus să notez aceste rânduri se numesc; 
în nomenclatorul C.F.R., şefi de tren şi 
conductori de tren. Când i-am spus unui 
cunoscut că vreau să scriu despre ei, mi-a 
replicat aproape dur : „Despre şperţarii 
ăştia?! După ce că au salarii mari şi a- 
tâtea alte privilegii, mai iau şi ‘ bani pe 
tren de la cei care circulă fără bileţ".

Asemenea considerente nu mi-au putut 
estompa' însă preţuirea faţă de oamenii 
serioşi şi corecţi din această categorie pro
fesională* a> căror muncă mi se pare mai grea 
decât a altora, fie şi numai pentru faptul 
că o bună parte din existenţa lor, de zi 
şi de noapte, şi-o consumă departe de 
casă, în glasul sacadat al roţilor de tren, 
într-o continuă mişcare, intr-un permanent 
dialog cu lumea. Cu lume Veselă şi tristă, 
grăbită şi nervoasă,* cu tineri şi bătrâni, 
cu oameni sănătoşi şi bolnavi* cu diferite 
temperamente, caractere, atitudini. Şi 
fiecăruia trebuie să le intre în voie.

,Roate ne invidiază unii pentru avan
tajele materiale ale profesiei noastre, re
cunoaşte dl Ion Vlădescu, şef de tren, de 
la comanda personal a Staţiei de cale fe
rată Simeria — Călători, Dar e bine să 
ştie oricine că nu avem nici muncă, nici 
viaţă uşoară. Eu lucrez din 1968 în C.F.R. 
şi spun asta în deplină cunoştinţă de 
cauză. Mai ales că am o familie de cefe
rişti. Soţia este magazioneră la Orăştie, 
fiica — magazioneră la Simeria — Triaj, 
ginerele — mecanic ajutor la depoul de 
locomotive Simeria. Pe tren sunt multe 
lucruri rele, neplăcute, cu care ne întâl
nim. Pe mine cel mai mult mă enervează 
beţivii şi cei care mănâncă seminţe în

tren. Să nu mai  spun de cei care mur
dăresc vagoanele,, fură sau distrug dife
rite bunuri din fren. Şî, pentru toate, 
şeful de tren şi conductorul de tren sunt 
„la mijloc". Trebuie să dea socoteală".

„Dacă trenul nu pleacă stfu nu ajunge 
la timp, dacă trebuie să aştepte la sem
nal, cţpeă vagonul nu este încălzit ori nu 
are lumină, dacă nu-i săpun la vagonul

„Vreau să port mulţi ani, cu demnitate şl 
mândrie, uniforma de ceferist, spune Ioan 
Negru. Ştiu. că nu-i uşor, ştiu că am încă 
multe de învăţat — şi, în primul rând, 
disciplină feroviară, cu tot ce impune 
ea —, însă nu voi da înapoi. Deocamdată, 
pe mine nu mă aşteaptă acasă copiii, nici 
măcar iubita. Pot merge în turnus liniş
tit". '

P E  VALURILE VIEŢII

C O N T R O L O R I I  D E  B I L E T E
de dormit sau nu se închide bine geamul 
la compartiment, dacă..., dacă..., călătorii 
ne apostrofează pe noi", relevă conduc
torul de tren Dorin Vâlciu, tot de la co
manda Simeria — Călători. „Şi n-au drep
tate ?, întreb cu naivitate. Ei cui să spună 
toate aceste treburi care dor cam tare pe 
trenurile noastre ?“ „Păi nu prea au, căci 
fiecare angajat la C.F.R. are răspunderile 
sale ; noi le avem pe ale noastre : de a 
veghţa la călătoria oamenilor în deplină 
legalitate, linişte, curăţenie, siguranţă".

Pe tânărul Ioan Negru, conductor de 
tren din Simeria, deşi are numai doi ani 
de activitate, deşi locuieşte în satul na
tal • Valea Almaşului, comuna Zam —, 
deşi a terminat chiar în acest an clasa a 
XlII-a a liceului seral din Ilia, îl pasio
nează mult meseria căreia i s-a dedicat.

„Da, turnusul... Adică — ne lămureşte 
profesional şeful de ţură Bucur Vreja, de 
la comanda personal a Staţiei de cale 
ferată Petroşani, fost. 12 ani acar şi alţi 
12 şef de tren —, omul pleacă în misiune 
cu trenul azi, ajunge la Bucureşti sau la 
Mangalia mâine, coboară obosit din tren 
şi nu merge să bea o bere ori să vadă un 
film bun, ci se îndreaptă spre dormitorul 
special să se odihnească, apoi a doua zi 
sau a treia zi se îmbarcă din nou, pentru 5 
întoarcerea acasă. Şi astă — zi, noapte, 
sâmbăta sau duminică, în zi de Paşti sau 
de Crăciun, nu contează.'Şeful de tren şi 
conductorul de tren trebuie să fie la da
torie". "

„Aşa ceva este absolut necesar şi obli
gatoriu, adaugă conductorul de tren Bă
nuţ Albu, tot de la Petroşani, deoarece

trebuie să fini continuu odihniţi, In de
plinătatea facultăţilor mintale, pe lângă 
alte atribute care trebuie, să ne caracteri
zeze : calmul şi. echilibrul psihic, starea 
bună a sănătăţii, corectitudinea şi since
ritatea. Pe tren vii în contact cu tot felul 
de oameni, pe tren se întâmplă o sume
denie do fenomene negative. Noi lucrăm 
în echipă cu şeful de tren, conlucrăm cu 
poliţia TF, dar, din păcate, în anumite 
situaţii critice, opinia publică nu intervine 
în sprijinul nostru, ci în al celor implicaţi 
In fărădelegi. Nu cred că e bine".

La comanda personal Petroşani stăm de 
vorbă pe îndelete. Interlocutorii sunt 
volubili, aşteaptă să plece în turnus. Po
vestesc cu lux de amănunte o serie de 
întâmplări de pe tren. Despre cel care 
făcea pe mortul, despre cel fără bilet, dar 
cu... abonament, despre scandalul unor 
ţigani, despre un grup de studenţi fără 
bilete. „Dar cu naşul se mai călătoreşte 
pe tren ?“, întreb amical, apropo la cei 
care nu-şi iau bilete, dar îl „gratulează" 
pe conductor cu câteva sute, în funcţie 
de distanţă sau de echipa „veselă", ho
tărâtă să meargă cu „naşul”. „Aşa ceva 
nu prea se mai întâmplă, crede şeful de 
tren Costică Aghion. Cine îndrăzneşte, o 
face pe propriul risc. Eu sunt la CRR. 
de 14 ani, dar nu m-am pretat la aşa 
ceva. A fi incoruptibil este una dintre 
primele calităţi pe care trebuie să le avem*.

Şi uite-aşa navighează pe valurile vieţii 
controlorii de bilete — şefii de tren şl 
conductorii de tren — către care îmi în
drept un gând de preţuire şi respect.

. ■ DUMITRU GIIEONEA
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Mariana Deac — o interpret! în plin! formare, 
o nonă stea pe firmamentul muzicii populare româ
neşti. Foto: PAVEL LAZAI% —...■- —.. f ........... ...........

|  CONVERSAŢII

j PR O FESO R I-PĂ R IN ŢI
— Mariana Dcac sun

teţi una dintre tinerele 
interprete le muziţă 
populari care se afirmă 
tot mai mult. Ue când 
cântaţi?

— Ştiu că răspunsul e 
banal: de când mă ştiu. 
Dar am debutat acum 
cinci ani cu ansamblul 
„Rusca", cu care, In 1991, 
am efectuat un turneu tn 
Franţa. A fost un succes.

— Înseamnă că primii 
profesori V-au fost pă
rinţii.

— Primii şi cei mai 
buni. Tatăl meu cântă 
destul de bine la! fluier. 
Cei din Gânţaga, comuna 
Bretea Română, de unde 
suntem de loc, pot să 
confirme. De aceea, în
totdeauna când. urc pe 
scenă, primul meu gând 
se îndreaptă către pă
rinţi.

— Şi al doilea ?
— Către ţară, către 

oamenii pentru care cânt. 
Am făcut turnee în multe 
oraşe.

— Dar în străinătate ?
— Deocamdată, cum 

spuneam, în Franţa, dar 
şi în Polonia, unde am 
obţinut un premiu de in
terpretare, în Italia.

— Aveţi modele pe 
care le urmaţi ?

— Inii plac toţi cân
tăreţii buni, preţuiesc'îna
intaşii, dar nu copiez pe 
nimeni. Eu vreau să fiu 
eu. Să nu alterăm fol
clorul, să-l transmitem 
pur peste generaţii. Si
gur, am încă multe de 
învăţat şi voi învăţa.

Vreau să-mi perfecţionez 
vocea, să-mi Îmbogăţesc 
repertoriul, să transmit 
auditoriului simţămintele 
cele mai curate, aşa cum 
le descifrez eu In melo
diile pe care le interpre
tez. Pe mine cântecul 
popular mă alină şi mă 
emoţionează, mă desfată 
şi mă entuziasmează, mă 
cucereşte şi-ini umple su
fletul. '

— Cântaţi doar pe sce
nă, în spectacole, ori şi 
în ot izli ?

— Cânt şi în alte oca
zii, însă scena este una 
şi nunta este alta. Nu
mai pe scenă te poţi ma
nifesta ca artist auten
tic, numai scena îţi dă 
valoare şi personalitate. 
Aşa gândesc eu, la vârsta 
mea. Sigur, mă ajută mult 
şi serviciu pe care îl am 
la Inspectoratul pentru 
cultură al judeţului Hu
nedoara, colegii de aici.

— La această mani
festare, la Dupăpiatră, la 
întâlnirea moţilor cu is
toria, a câta oară aţi 
venit ? Ce sentimente în
cercaţi ?

— A doua oară. Este 
tulburător. Eu însămi îmi 
însuşesc aici o captivantă 
lecţie de istorie, aşa cum 
au trăit-o Iancu şi Horea, 
aşa cum au scris-o înain
taşii. Voi veni oricând cu 
drag aici,-să cânt pentru 
moţi, pentru toţi cei cu 
gândul la ţara noastră.

— Mult succes, Mariana 
Deac!

DUMITRU GHEONE  ̂j

COMPLEXUL EXPOZIŢIONAL DE MAŞINI 
ŞI UTILAJE AGRICOLE

Organizat de S.C. EUROVENUS S.R.L. din 
Sântuhalm vă stă Ia dispoziţie în fiecare zi, 
oferindu-vă o gamă de unelte gospodăreşti, ma
şini şi utilaje agricole (pluguri, semănători, freze 
şi prăsitori pentru tractoare chinezeşti, mori, 
motopompe, trioare, decojitoare, cultivatoare, 
cositoare, batoze, rariţe...), precum şi mai multe 
modele de :

•  REMORCI pentru autoturisme Dacia 
1300, Oltcit şi Aro. Se asigură montarea dispo
zitivului de cuplare la cumpărare.

#  SEMIREMORCI şi remorci pentru trac
toare şi autocamioane de diferite capacităţi cu 
şi fără prelată.

Informaţii Ia telefon : 095/626294 sau 095/ 
621386. (541)

MAFIE Şl CORUPŢIE
Am trăit s-o vedem şi 

pe asta. Scriu ţi mă des
tăinui ca un simplu ce
tăţean ce doreşte din toată 
fiinţa Iui binele şi progre
sul ţării, fără ‘ nici o cu
loare sau patimă politică. 
Sunt consternat şi nelămu
rit de ceea' ce am văzut la 
televizor in seara zilei de 

: 1 iulie 1993, la emisiunea 
„Actualităţi" de la ora 20, 

In chiar prima zi de va
canţă parlamentară, aleşii 
poporului ne-au demon
strat încă o dată (deşi nu 
mai era nevoie) de ce sunt' 
în stare !? Jocul de-a alba- 
neagra (jocul bişniţarilor) 
se pare că este jocul lor 
preferat. Ce-a putut înţe
lege telespectatorul din 
prezenţa pe micul ecran 
a dl. Adrian Năstase, re
prezentantul partidului de 
guvernământ şi din pozi
ţia celorlalţi reprezentanţi 
ai opoziţiei, in frunte cu 
dl. Ion Râţiu? Nedumeri
rea este cu atât mal mare, 
fiindcă din acuzaţiile re
ciproce, n-am putut afla, 
totuşi, cine a Încălcat 
Constituţia. Iar când spi
ritele s-au Încins şi era să 
aflăm adevărul, dl Come- 
lius Roşiianu i-a potolit, 
trimiţându-i acasă şi pe noi' 
lăşându-ne ca la dentist 
Cui a slujit şi ce-a vrut 
să demonstreze această sec; 
venţă televizată, hetermi* 
nată, ineficientă şi con
fuză ?

Dacă s-a prezentat ra
portul comisiei anticorup- 
ţie (fie el şi preliminar) 
normal era să se fi acordat 
şi timpul necesar pentru a

fi dezbătut şi prezentat o- 
piniei publice. De ce ra
portul a fost prezentat e- 
xact în ultima zi a şedin
ţei Ordinare a Parlamentu
lui, iar opiniei publice, spi
cuiri nesemnificative la o 
oră târzie din noapte, nu
mai pentru aşa zişi tele
spectatori cucuvele ?... Nu 
tocmai pentru a nu mai 
avea timpul necesar să fie 
supus discuţiilor plenului şi 

hotărârilor de rigoare ? Cine 
are interesul să ascundă a- 
devârul sau să-î sugrume?

Cererea unei sesiuni ex
traordinare era justificată. 
Raportul prezentat trebuia 
dezbătut şi transmis direct 
la radio şi televiziune. Cui 
a slujit amânarea dezbate
rilor până peste două luni? 
Suntem de acord că noap
tea este un sfetnic bun, 
dar 60 de nopţi ar putea 
duce la o amnezie totală. 
Demascarea actelor de co
rupţie nu îngăduie nici 
o amânare. Este de fapt şi 
dorinţa preşedintelui, Ion 
Iliescu, ce s-a declarat un 
duşman al corupţiei.

Ceea ce am vizionat la 
televizor a dat naştere la 
mai multe întrebări, rămase 
neclarificate. Cine pe cine 
vrea să ducă In eroare ? 
De partea cili stă adevă
rul ? Cine are dreptate, o- 
poziţia sau partidul de gu
vernământ ? S-a încălcat 
sau nu democraţia şl Con
stituţia ? Cine a încălcat-o? 
Aceste, şi nu' numai, sunt 
întrebările la care a rămas 
datoare televiziunea să răs
pundă.

AIVIU LUCACIU
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CONSILIUL LOCAL ŞOIMUŞ
Concesionează 0,30 ha teren în localitatea 

Şoimuş. Strada Principală, pentru amenajarea 
construcţiei unei mori.

Licitaţia va avea loc în data de 7. 08.1993. 
Depunerea ofertelor până in data de 30. 07. 
1993. (540-1)

REGIA AUTONOMA DE GOSPODĂRIE 
COMUNALA ŞI LOCATIVA DEVA

Ştr. Libertăţii, nr. 6
Scoate la licitaţie publică, in conformitate 

cu H.G. nr 750/1992, executarea următoarelor 
lucrări de investiţii:

•  „Mărirea capacităţii staţiei de tratare a 
apei Sântămăria-Orlea“, cu licitare în data de 
11 august 1993, ora 10.

•  „Dezvoltarea staţiei de epurare a ape
lor uzate în municipiul Deva“, cu licitare în 
data de 12 august 1993, ora 10.

Condiţiile de licitaţie, documentaţia de li
citaţie, data şi ora limită a depunerii ofertelor, 
forma de plată, precum şi alte relaţii supli
mentare se pot obţine de la sediul R.A.G.C.L. 
Deva, str. Libertăţii, nr. 6, biroul de investiţii- 
dezvoltare, telefon 611243. (533)

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE 
A JUDEŢULUI HUNEDOARA 

Anunţă că se află în posesia volumului LE
GISLAŢIE VAMALĂ, editat de Regia Autonoma 
MONITORUL OFICIAL, în care sunt cuprinse] 
TARIFUL VAMAL DE IMPORT ŞI ACORDURI 
INTERNAŢIONALE CU IMPLICAŢII ASUPRA 
TARIFULUI VAMAL.

Volumul reprezintă EDIŢIA OFICIALA â 
tarifului vamal şi poate fi achiziţionat contra 
cost de Ia sediul C.C.I. str. 1 Decembrie, nr. 
35 — Deva. (539)

• f i
PASTA

W T K m L A T I N A
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SFR ANDREI SAGUNA r.r MS Tel 0966/M8S7-Fox 18764 
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CONSILIUL LOCAL ŞOIMUŞ !
Organizează licitaţie în data de 7. 08. 1993, 

ora 8, pentru darea în execuţie a unor lucrări 
de construcţii şi reparaţii de interes public.

Depunerea ofertei se va face până în data 
de 30. 07. 1993.

Relaţii suplimentare, la sediul Consiliului 
Local Şoimuş. (540)

R.A.G.C.L. BRAD
Organizează în data de 27 iulie 1993, ora 

9, concurs pentru ocuparea unui
•  post de ECONOMIST.
Condiţii:
— studii superioare şi minim 5 ani vechi

me în funcţie
Informaţii suplimentare şi bibliografia 

se obţin de la R.A.G.C.L. Brad, tel. 651843.
Înscrierile sc primesc până la data de 23 

iulie 1993. (544)

SOCIETATEA COMERCIALĂ RETEZATUL 
S.A. DEVA

A N U N Ţ A  I
Vinderea prin licitaţie conform H.G. 140/; 

1991, republicată în 1992, de mijloace, fixe, astfel;
•  IN DEVA Ia sediul societăţii Retezatul 

S.A. Deva, str: Depozitelor, nr. 11, în fiecare zi ! 
de miercuri, conform . anunţurilor publicitare 1 
făcute.

•  lN BRAD (în cadrul dep. de marfă al, 
S.C. Retezatul S.A.) în data de 22 iulie 1993, 
şi în fiecare zi de luni pentru cele ncvândute.

•  LA HUNEDOARA (în cadrul dep. de 
marfă în spatele gării) în data de 20 iulie 1993, 
si în fiecare zi de marţi.

•  IN VALEA JIULUI (PETROŞANI) — la 
sediul societăţii (birouri) în data dc 2 august 
1993, şi în fiecare zi de vineri.

înscrierile pentru licitaţie se fac până în 
ziua fixată pentru licitaţie. Lista mijloacelor fixe 
poate fi consultată la sediul societăţii din loca
lităţile enumerate. Licitaţia va începe la ora 9.

Taxa de participare la licitaţie este de 2 000 
lei şi va fi achitată până în ziua fixată.

Relaţii suplimentare, se pot obţine la te
lefoanele : Deva — telefon 623630, Brad —» 
651639, Hunedoara — 712166 si Petroşani — 
542965. (542)

S.C. COMIXT MASTERS S.R.L. DEVA
Distribuitor PEPSI-COLA, MIRINDA si 

SEVEN-UP,
•  Vă oferă în curând PEPSI-COLA la doză 

şi la sticle PET de 2 litri.
•  Preia comenzi ferme pentru PEPSI- 

COLA la sticle de 0,250 litri.
•  Caută beneficiari serioşi în Valea Jiului
Produsele se găsesc la depozitul en-gros,

str. Horea, nr. 67.
Informaţii la" tel. 616012. I



*

 ̂ - - • . -fi-

- ' "t ,4 L.,

) i -

i i ’

i -■, •  Vând casă cu grădină, 
grădină intravilan Şoimuţ 
Volkswagen Passat, înma- 

‘ triculat, stare foarte bună. 
Informaţii Balata, nr. 92 
şi Deva. tel 613171.

•  Vând urgent aparta- 
. ment 4 camere, conf. I,

stare excepţională. Tel. 
'620213. (559061)

•  Vând Ifron 204 D, Os
trovul Mic. nr. 44, accept 
plata şi prin compensare. 
p K (559060)

•  Vând loc de casă cu
fântână. C r is tu r .te L ^ .

] . •  Vând la preţ convena
bil ciment ambalat în saci, 
cca 40 tone. Deva, tel.
62U46. • „

•  Vând teren arabil 0,ab 
ha, In localitatea Archia, 
orei negociabil, tel. 629419,
silnic. între orele 19—?&• > (559057)

/ •  Vând cameră video re-
•• corder Hitachi, VM 2400 

E Deva. tel. 629711.
.++5 <S590u6>

----•  Vând, apartament 2
camere, etaj I, gaze, Orăş- 
tie 641746. 641704. (559956)

•  Vând VW Golf înma
triculat şi Renault netnma- 
Iriculat. Almaşu Sec, nr. 
(9, , (559054)

•  Vând receptor satelit, 
. stereo, telecomandă. Deva,
teh 626279, după ora 16.

(559051)
•  Vând (schimb) aparta- 

- «lent 4 camere central cu
casă în Deva sau cu a- 
partament 2 camere plus 
diferenţă. Informaţii tel 
626784, orele 17—18. (559043)

•  Vând urgent autotu
rism Opel Rekord, înmatri
culat. Preţui 1600 D.M. De
va. teL 618491. (559046)

•  Vând urgent Renault
20 TX, preţ convenabil. 
Tei 620842. (559045)

•  Vând urgent Oltcit
Club preţ convenabil. Tel. 
820842. (559045)

•  Vând apartament 3
camere .confort I, Micro 
tS Deva, între orele 16—21, 
tel. 625427. (559042)

•  Vând urgent motoci
cletă marca Mirţsk, preţ 
250000 lei, negociabil, după 
ora 16. Deva, tel. 617255.

(559041)
•  Vând apartament 2

camere, confort I, etaj 3, 
Ultracentral, cu îmbunătă
ţiri. Tel. 612613, după ora 
15. (559039)

•  Vând Opel Kadett 1,3,
înmatriculat, avariat sau 
piese. Tel. 614833. (559037)

•  Vând urgent sobă te
racotă nouă. Deva, tel. 
627048. (559036)

•  Vând casă (2 camere, 
bucătărie, baie, cămară, hol, 
dependinţe). Ţebea, Valea 
Minei, nr. 235, tel. 483.

(558989)
•  Vând video Megavi- 

sion recorder eu teleco
mandă, preţ avantajos, 
combină muzicală, Dacia

1100. Informaţii Deva, tel. 
620715. (559016)

• ' Vând Fiat Uno Die- 
«•1; 3 uşi, an fabricaţie 1986. 
Tel. 620293. ' (559017)
_ • Vând apartament2 
camere mari, decomandate, 
etaj I ultracentral Deva, 
sau schimb cu 3 camere par
ter la stradă sau asemănă
tor garsonieră. Tel. 612908;

(559014)
•  Vând Fiat 238 Mini

Bus, 9, locuri, capacitate 14 
Ql, fabricaţie 1987, opţio
nal Tel, 0935/41248 Petro
şani. (559017)

•  Vând antenă parabo
lică 99 «canale, completă, 
made R.F.G.. nouă, preţ 
informativ 190 000 lei, tel. 
611407, A. Vlaicu 140, o- 
rele 15—20. (559030)

4» . Vând Trabant stare 
bună. fabricaţie 1987. Tei. 
618999. (559025)

• Vând urgent Opel Re
kord înmatriculat, fabrica
ţie 1979, 2000 cmc. preţ 
negociabil. Tel. 660221.

(559028)
• Vând parte din casă 

în Deva. Informaţii tel. 
954/22609 Tg. Mureş.

•  Vindem autobuz Ro-, 
' bur 21 lacuri, -«fabricaţie

1987, 17 000, km şi Lada 
2104 break, fabricaţie 1986, 
stare perfectă. Simeria, Bis- 
caria. 102 (558965)

bl Vând Lancia Tberna 
Turbo Diesel. Tel. 624461, 
Deva. j ( 558965)

•  Vând loc veci cu bor
dură, zona I Bejan. TeL 
621741. . (556020)

•  Vând antenă satelit
completă, parabola 1,80 tn, 
recejver, convertor cu po- 
larizor, montură polară, 
motoraş cu alimentate*-, su
port Preţ 180 000 lei. Deva, 
623062. (559021)

•  Vând cuptor ca micro
unde nou. Tel. 713213, Hu
nedoara, după ora 16.

•  Vând sau închiriez 
casă central. Tel. 611514.

(538951)
• Vând chioşc lemn ali

mentaţie publică în func
ţiune cu sală mese, terasă 
(şoseaua naţională . Sime
ria .parcare Î.M.M.R.). TeL 
628901, seara. (558863)

•  Vând apartament . 2 
camere’ Brad, tel. 651990.

(558957)
•  Vând etaj casă 98 mp̂

în Hunedoara, str. Cloşca, 
nr. 1, plus curte 425. mp 
(faţadă piaţa Libertăţii). 
Tel. 096/124146 (7673)

•  Vindem până la 21
iulie apartament 4 camere 
decomandate, ultracentral 
Tel. 615602. (6635)

•  S.C. John Agrozoocom 
Bârcea Mică, nr. 81, vinde 
cântar 30 tone, cazan ţuică.

(559031)
•  Vindem apartament 2

camere decomandate, Mă- 
râşii, bloc 24, etaj 4, cu te
lefon, pivniţă şi garaj. Tel. 
620505. (559032)

•  Vând televizor Sirius, 
set guler şi căciulă vulpe 
polară, cauciucuri Mobra. 
Deva, Carpaţi, bloc 60, ap.
5. (559133)

•  Vând butelie aragaz

normală Devâ, tel, 629624.
’ , (559034)

• ‘Vând1 rulotă comercîaîă 
nouă, producţie Saiohta, iu- ■ 
nie 1993. TeL 624011.

•  Vând grădină 14 ari 
Sântandrei. loc pentru casă. 
TeL 624011, după ora 16.

(559035)
• Vând dozator Freseo 

în garanţie, funcţionare i- 
reproşabilă, stradal, tip

. „Penca“ TeL 711302. (8182)
•  Vând autodubă izo

termă R 8135 Saviem. Hu
nedoara. Roma 23, tel. 
718909. (8204)

•  Vând Dacia 1310, preţ
negociabil. Informaţii tel. 
716399. (8199)

•  Vând apartament 2
camere, etai I. teatru, pia
nină Rosenkranz. Telefun- 
ken, telecomandă, maşină de 
spălat nouă, cuptor pizzerie 
(gaz, lemne), mobilier bar. 
TeL 728433. (8208)

•  Vând apartament 2 
camere. Hunedoara, str. 
M. Viteazul. TeL 716212.

(8209)
•  Cooperativa Metalul

Hunedoara, str. N. Bâl- 
cescu, W. If oferă spre 
vânzare prin licitaţie pu
blică, fai data de 29 iulie 
1993, freză universală 32 
A, transformatoare de su
dură 500 A, ferăstrău al-. 
ternativ 320 A, Reiaţii la 
sediul cooperativei sau ia 
tel- 717655. (8205)

•  Cooperativa . Metalul 
Hunedoara, str. N. Băl- 
ceseu, nr. 1, Oferă spre 
vânzare chei fixe, burghie, 
căşti protecţie, măşti su
dură. jambiere, pile. Re
laţii la sediul cooperativei

său teL 717655. : (8206) !
•  Vărtd atrttrtifrism Mosk- 

' viei 49f, Stare buhă, preţ ţ 
convenabil, Beriu 157.

(6496}

•  Vând videoplayer 
„Funai‘*, nou, sigilat 
cu telecomandă, şi o- 
fer spaţiu comercial 
sau depozit en gros. 
Deva, tel. 622137.

(559252)

• Vând loc de casă 
500 mp, în Buşteni, 
zona Zamora, tel. 
621673.

•  Schimb garsonieră cu
apartament sau casă. Tel. 
625382. (559047)

•  Schimb apartament 2
camere Albă Iulia cu si
milar Deva. Informaţii la 
teL 629636. (559063)

•  -Ofer garsonieră pen
tru închiriat. Tei. 628781. :

. (559038)
•  Ofer cameră mobilată.

Informaţii tel. 620527, după 
ora 14. (559022)

•  S.C „VAF-COM SRL- 
din Deva, str, 1 Mai. nr, 
19, produce şi vinde cornete 
de bună calitate pentru în
gheţată. ‘

•  Caut femeie serioasă,
vârsta peste 40 ani, pentru 
îngrijit copil 2 ani. Deva, 
tel. 629041. (559049)

• S.C. Lurî.an AutoimpeX 
S.R.L. face transporturi 
marfă in toată ţara. TeL

616678, Deva. (559026)
•  Pierdut legitimaţie han

dicapat, -nr. 762, Alteţe 
Nastasia. O declar ntţli.

•  Pierdut legitimaţie de 
serviciu, eliberată de RE- 
NEL Deva, pe numele Turc 
DorineL O declar nulă.

(552027)
•  Pierdut-legitimaţie de

serviciu, pe numele Vălean 
Gheorghe, eliberată de O- 
colul Silvic Hunedoara O 
declar nulă. (8207)

•  Cu autorizaţia nr. 8262,
din 21 iunie 1993, emisă 
de Consiliul Judeţean Hu
nedoara,; a Hiat fiinţă Ac
tivitatea* independentă re
prezentată prin Dăscălescu 
Virginia, cu sediul în Hu
nedoara, cu obiectul acti
vităţii comercializare pro
duse alimentare şi neali- 
meniare. (559052)

•  Cu autorizaţia nr. 8149/ 
93, eliberată de Consiliul 
Judeţean Hunedoara, a luat 
fiinţă Asociaţia Familială ■ 
„Divers" MGL, reprezen
tată prin Ciurcium Mihai, 
din Hunedoara, având ea 
ohiect de activitate comer
cializare mărfuri alimen
tare, industriale, electrice, 
electronice, eieetroeasnice.

(8201)
•  Cu adâncă durere, ma

ma, tata. anunţă că la , 11 
Şulie i-aiu împlinit 2 tarii 
de când ne-a părăsit dră-  ̂
gul nostru fiu -

RADU COTIŞEL 
Rugăm pe cei care l-au cu
noscut, rude, colăgi de ser
viciu, prieteni, să-şi mai 
amintească de el. Dumnezeu 
să-l odihnească. (559023)

•  Azi se împUne ;̂ 2 a 
de când ne-a părăsit pe 
,îru totdeauna cea care 
fost e buni mantă, buni 
şi străbunică 
PATRAFINA BOCANK 
Dumnezeii să o odl 

neaşcă în pace FiuL n 
poţii şi strănepoţii (5590f

•  Cu neţărmurită dure 
Emilia soţie. Ionela, P 
mona, Nicoleta, Dana 
Andreea, fiice, anunţi 
stingerea fulgerătoare c 
viaţă a scumpului nostru : 
şi tată

REMUS BtlDRlŞ
In vârstă de 42 ani. 1 
mormântarea azi, 13 iu 
1993, ora 14.

Corpul neînsufleţit e 
depus în str. Minerului, 
28, ap. 59, Deva. în y> 
nemângâiaţL (5590

•  Familia, cu inim 
zdrobite de durere, i 
plânge dispariţia fulge: 
toare din viaţă a ittbitu 
lor soţ, tată şi bunic, 

DUMITRU CICAL 
în vârstă de 60 anL 

înmormântarea are 
miercuri, 14 iulie, orele 
la Cimitirul Popa Sap 
Hunedoara. Dumnezeu 
aibă grijă de sufletul ; 
bun. Nu te vom uita nie 
dată ! . ; . . . .. ; (82

J+ « Familia Anunţă disj 
Tîţiâ* celei «fere a fost
mamă şi soţie bună 

PILAF MARlA
. (54 ani)

înmormântarea — azi, 
cimitirul Bejan. {

Nu te vom uita nie 
dată! (64

I
R.A. ACTIVITATEA

| or,
Cu sediul în Orăstie, strada Piaţa Victoriei, 

19. __
Anunţă că Ia data de 30. 06. 1993 are un 

debit de încasat in sumă de 110 155511 lei, din 
care: • 1 'Ia"---/'î;.:+V:>>*̂ *'*“ ~:* + :

Agroind. Deva ;
Altar Arad 
S.C. Cresc» Albine 
Bar de zi Aimior 
Bufet Perla 
C.P.A.D.M. Orăstie 
Coop. Dacia 
Dir. Ape .Hidro Deva

2495,65
27507
39400
5122
14047

1795463
2550547

38813

A. LA AGENŢII ECONOMICLOTN ORĂŞTIE 
58905 427 LEI

S.C. Apulum Cons. S-A. 
P.N.Ţ.C.D.
P.N.L. ■
0. T.L,
1. R.U.C Bucureşti 
F.S.N.
C.C.LP. Oreal 
As. Handicapaţi 
Ami Ardealul Cluj 
Uz Mecanica 
Spital Orăştie 
Soc. Pred. Com.
Soc. Fam. Ana Ltigojana 
S.C. Aniconserv. 
SLT .TJJX  Or.
S.C. Zoo com Bariis 
S.C. Vinalcool 
S.C. Tacom S.ILL.
S.C. Romprod S.R.L.
S.C. Ramfruct 
S.C. Bomalimex

15548
35185
49612
22454 
•2552,60 
2430 

111688 
26000 
15592 

24655911 
4826178 

1042 
6231 
2558 

'1299162 
4600 

72364 
3692 

109754 
509623 

7896

a LA ASOCIAŢIILE DE LOCATARI ORAŞTIE — 
SUMA DE 19 686 200 LEI 

Asociaţia de Locatari nr: 1 
Asociaţia de Locatari nr. 2 
Asociaţia de Locatari nr. 3 
Asociaţia de Locatari nr. 4 a.
Asociaţia ie  Locatari nr. 4 b.
Asociaţia de Locatari nr. 5 
Asociaţia de Locatari nr. 6 
Asociaţia de Locatari nr. 7 
Asociaţia de Locatari nr. 8 
Asociaţia de Locatari nr. 9 
Asociaţia de Locatari nr. 10

C. LA SECTORUL GEOAGlU-BAl — 31563 824 lei 
Agenţia de Voiaj 91980
CEC Deva 8992
Cămin Bătrâni 338872
Camping Geoagiu 10650
Casa de Cultură 90911
C.P.A.D.M. Geoagiu 64165
Coop. Consum Geoagiu 385495
Cămin Cultural 11759
Hcctromontaj Sibiu 25655
Gex. Editt Press 22927

1112403
788491.60
885943,50

11489»
29318

67714»
5587434
4022438
889794

2173530
1720264

I PUBLICAŢIE UMANITARA 
A APARUT 

NR. 4 AL REVISTEI 
„MAGAZINUL SĂNĂTĂŢII”

DIN CUPRINS:

I

Concurs cu premii pen
tru cititori _ 
Jurământul lui 
Hipocrat
Expunerea la soare 
Sexualitatea 
vârstnicilor 
Metode de slăbire 
Primul ajutor în ac
cidentele rutiere 
Muşcătura de viperă

o Complexul de 
inferioritate

•  Adenomul de prostată
•  Oboseala 
o Creionul
o Chestionar de stres 
a Terapia ambientală
•  Bioenergia
o Cura cu ape 

minerale
•  Să zâmbim cu 

Eminescu ’

S.C. Plastur 5450297 Metatotex Flora Deva 163716
S.C. Hertina 15 90723 Mareşal Camping 6500
S.C. Foto studio 9455 Ocolul Silvic Orăştie 750
S.C CondorSJL . 820027 Restaurant Valea Geoagiului 13262
S.C. Belona Impex 3928 Romfruct S.A. Or. — Geoagiu 180505
S.C. Amadeus S.R.L. 495» Sanator TBC 3604536
S.C. Agrosin, ferma 4 420888 g S.C. Agrementul S.K.L. 16811
S. Frcst. Serv. Ind. Mică ' /  " 88853 S.C. Chimica S.A. 24800
Farmacia 24 34536 S.C. Al. Publico 405»
Restaurant Moţul 78346 S,C. Gemlna Comtur 568682
Rcg. C.F.R. Timişoara 64624 S.C. Germisara Impex 8363381
R.A. Transport Persoane 170773 S.C. Impex Excelent 1571789
Primăria Romos 172235 S.C. GernOsara S-A. . 1072259
Primăria Orăştie 1247178: S.C. Remedio S1A. Deva — Geoagiu 174707
Moldena 399098,48 . S.C. Telecom 78160
Metatotex S.C. * 5224 Ş.C. Impexina SJI.L 89379
Melody Orăştie 192038 S.C. Vacanţa S.R.L. 42697
Liceul A. Vlaicu 1451198 Sector Geoagiu —.birouri 51100
Gr. Şcolar Chimie Ind* 168188 Spital Orăştie 58831
Fii. ExpL Filme Deva 412278 U.T.B. al CAP. . 10442638
Favior Orăştie 
U.M. 02350 
Bistro Geoagiu Băi 
Chioşc. Alini. Borza E. 
Euromarket SJR.L.
S.C. Farcs S.A, 
Electroservice S.R.L. 
Bar Extaz Naţional

97689»
210874

6535
4999

17976+8988
14593»

63464
20364,20

Staţiunea Cerc. Pomicole 
Asociaţia dc Locatari G. Băi 
Asociaţia de Locatari Geoagiu Sat 
Bloc Staţiune Experimentală

tn cazul în care până la data de 19. 07. 
1993 nu vor fi achitate aceste debite, vom sista 
prestarea serviciilor.

(48871
3378642
423369
37813
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