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• du-r»e in plin sezon, un 
sortiment variat de legume 
şi fructe, produse de că
tre societăţile agricole cu 
capital, de stat.' între cei 
mai renumiţi producători 
se află şi SC. „Horticola1* 
S.A. Deva, unitate pre
zentă nu numai pe pie
ţele din Deva, Hune
doara, Călan şi Simeria 
(unde are organizată des

facere proprie prin 7 maga
zine), ci şi în Reşiţa, 
Cluj, Braşov, Alba Iulia 
şi chiar Bucureşti. Dl ing. 
Petru Bolea, directorul 
societăţii, ne-a spus că 
pftnă acum s-au valori
ficat mai mult de 160 t 
varză, ISO t castraveţi,

100 t ardei gras, 120 t 
cartofi, 40 t morcovi, 60 
t ceapă, 40 t vişine, 10 t 
caise şi alte produse. De 
menţionat faptul că, în 
continuare, se livrează

roditoare, s-au obţinut 
4600 kg orz la ha, iar la 
grâu producţia depăşeşte 
4 f Ia ha. în funcţie de 
opţiunea acţionarilor, care 
au prioritate la ridicarea
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iar de la ferma 
din Şoimiiş, parţia 
trată pe producţie,
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^°loa"al Agro-

in- ind, Comfruct şi altele.
se

vor asigura în jur de 
100 t struguri de masă 
şi pentru vinificaţie. în

DE UNDE VIN LEGUMELE ?

Am notat că, prin maga
zinele proprii, societatea 
a valorificat în acest an 
produse în valoare de 
peste 90 de milioane de 
lei. Realizările ar putea 
spori substanţial dacă, a- 
vând sprijinul primă
riei locale, la Deva s-ar

zilnic cantităţi însemnate 
de legume, anunţându-se 
producţii bune Ia fiecare 
cultură, toate fermele în- 
seriindu-se cu rezultate 
notabile. Folosirea ame
najărilor pentru irigaţii 
a constituit şi constituie 
un factor decisiv în creş
terea producţiei de le
gume.

De asemenea, pe solele

produselor cuvenite sau 
a banilor, se face apel ca 
aceştia să ia legătura cu 
conducerea societăţii pen
tru a-şi putea primi drep
turile stabilite.

Discutând despre per
spectivă, directorul ne-a 
precizat că fermele po
micole vor livra consu
matorilor cel puţin 450 
t fructe (mere şi prune),

acelaşi timp, prin de
mersurile făcute la pri
mărie şi cu înţelegerea 
acţionarilor se va produce 
şi peşte, începând cu a- 
nul 1994, la ferma din 
Bălata.

Principalii beneficiari 
prin care societatea îşi 

valorifică produsele în 
judeţul nostru sunt Cer- 
nafruct Hunedoara, Ar-

găsi spaţii corespunzătoare 
pentru comerţul cu le
gume — fructe şi în alte 
puncte ale oraşului, în 
afară de piaţa centrală. 
O altă dificultate ce se 
resimte este lipsa de 
spaţii (există capacitate

NICOLAE TÂRCOB

(Continuare în pag. a 2-a)

I8SI1II18S COTIDIAN INQgPENPENT'.r.ui'V nufrii

ANUL V

NE. 922

MARŢI, 27 

IULIE

4 pagini — 25 Iei

Legii fondului funciar
Toate cele 13 sate ce al

cătuiesc comună Bretea 
Română au fost coopera- 
tivizate şi, din această pri- 
eină, aplicarea Legii fon
dului funciar este mai n- 
nevoioasă ca în alte loca
lităţi. Şi mai este un fapt 
ce face dificil acest im
portant proces. în comună 
s-au mutat, în anii socia
lismului, circa 156 de fa-

— Este pământ fără pro
prietar ?

— Nu, fiindcă le-am 
spus oamenilor aşa : „Ştiţi 
unde aţi avut pământ, 
dumneavoastră, bunicii sau 
părinţii ? Mergeţi şi lua- 
ţi-l“.

La cele două dificultăţi 
consemnate mai sus se 
adaugă încă una şi anume 
aceea că, de pildă, un om

CONCURS ORGANIZAT DE REDACŢIA 
ZIARULUI „CUVÂNTUL LIBER"P£NTRU 
DIRIGINŢIi Şl FACTORII POŞTALI
Pornind de Ia considerentul că a- 

bonamentul este mijlocul cel mai sigur 
pentru ca ziarul să ajungă la cititori, 
redacţia 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 ta ziarul „Cuvântul liber** pentru 
lunile iulie, august şi septembrie, ţinând

seama. bineînţeles, de zona deservită 
şi de numărul de locuitori existenţi 
raza de activitate a diriginţilor şi facto
rilor poştali, pe baza clasificării efectua
te de Direcţia Judeţeană de Poştă.

Se vor acorda următoarele premii, 
separat pentru factorii poştali şi sepa
rat pentru diriginţi:

PREMIUL f — 20 000 LEI ; PRE
MIUL II — 15 000 LEI şi PREMIUL III 
— 10 000 LEI.

LA BRETEA ROMÂNA

milif venite din alto co
mune, mai ales din cele 
de munte, şi s-au stabilit 
definitiv aici. Ei bine, şi 
acestea cer pământ, şi cele 
mai multe au şi dreptul. 
Au primit cai or să pri
mească, tn general, grădi
nile din jurUI caselor, în 
şimţafaţă stabilită de co
misia comunală. Dna Au
rita Guşe, primând co
munei, ne-a spus :

— Se acţionează cu răs
pundere pentru a reda 
pământul oamenilor. In 

OKt - Om * agi. 
Vâlcele» Bune, Ocoiişu 
Mare şi altele — situaţia 
proprietăţii este clară. 
laMntată este acţiunea şl 
în sătul Ruşi. Am mers, 
în general, pe ideea să nu 
greşim, deşi nu întotdea
una am reuşit acest lucru.

din BTetea, Rotnârtă ‘are 
drept ia proprietate şi hi 
Gânţaga şi în Bretea Stre- 
iului ş.a Ei bine, toate su
prafeţele ee-i revin trebuie 
depistate şi măsurate ca 
exactitate ,lucru nu toc
mai uşor. Unii nu mai 
ştiu unde ma avut bunicii 
sau socrii pământ şi cât. 
Alţii se prezintă cu acte 
de proprietate de acum un 
secol, or, de atunci şi până 
acum s-au petrecut multe 
schimbări In ce priveşte 
proprietatea. în sită or
dine de idei. procurarea de 
extrase din Cartea fun
ciară ce se află la Nota
riatul de Stat este foarte 
greoaie.'

în atenţia cititorilor IN ACEST NUMĂR:

Abonamentele Ia ziarul i,Cuvântul liber" 
pentru luna august se fac la oficiile poştale, fac
torii poştali şi dîfuzorii de presă, pâuă fa dala 
do 29 iulie mc. inelusiv.

Costul tutui abonament este de 350 lei, fa 
care se adaugă taxele poştale.

e  Primim dc la 
G.I.CXX. Deva

•  Nume vechi de sate 
din zona pădureni- 
lor

tţâHi'di

•  Corvinui din nou la 
Buşteni

na traficant a
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Pătrat, domnule profesor.

o Programul turului 
Campionatului Divi
ziei C Ia fotbal, e- 

diţla 1993—1994

•  O femeie necăjită 
cere ajutor

© PREFECTURA — IN PA
LATUL ADMINISTRATIV. După 
efectuarea ttnor lucrări de repa
raţii la o pane din încăperile 
Palatului Administrativ din De
va, Prefectura judeţului s-a mu
tat aici, aceasta fiind de altfel şt 
destinaţia iniţială a clădirii res
pective. Există preocupare şi in
tenţii să ţie continuate şi. alte 
acţiuni menite să determine ca 
această construcţie să devină o 
adevărată bijuterie a judeţului 
nostru. (N.T)

0  AJUTOARE. Din Franţa, 
dtstr-o localitate înfrăţită cu 
Comuna Băcîa, au sosit di» nău 
«jţ . •. ’e constând tn alimente, 

■ fmârieiit^te'etc. Acestea au fost 
dlstributte familiitor nevoiaşe, cu 
mulţi copii. (Gh. I.N.)

© NEGLIJENŢA. Neglijenţa 
se plăteşte. De acest lucru s-a 
convins probabil şi Ana Şurian, 
director economic la .Jdlnexfor" 
Deva. De ce? Pur şi simplu pen
tru că a administrat neglijent 
fondurile CJl.R.-ului la care era 
şi casieră (VJi.)

zona gării Simeria, şi-au extins 
activitatea prin dotare cu ma
şini de tngheţată. ta S.C, JDobre* 
S.N.C., spre exemplu, se vând 
câteva sortimente de tngfosţaţă, 
îndeosebi de fructe. Dar niţei 
„vecinii“ nu se lasă mai prejos. 
Rămâne de văzut la care se vor 
opri cumpărătorii. Cu siguranţă 
la cei mal serviabili şl mai ope
rativi. (E.S.)

© CONCURENŢA. Mai multe 
unităţi private, amplasate tn

0  ARESTAT. A fost arestat 
Kiss Ştefan din Deva. Pentru 
abandon de familie, dumnealui 
avea da executat o pedeapsă de 
î,9 ani închisoare. Acum va a- 
vea timp să se gândească (V.N.)

© PĂDUREA INTRĂ In  PO
SESIA OAMENILOR. Doamna 
Florica Birău, viceprimar, ne-a 
informat }că în localitatea Bucu- 
reşci, începând cu data de 19 
iulie 1993, proprietarii de pădure 
au început să intre în posesia 
suprafeţelor ce li se cuvin. Se 
precizează că $52 ha pădure, 
până în toamna acestui an, s i fie 
la dispoziţia proprietarilor. (AU.)

•  ISTANBUL. Elevii 
matematicieni români par. 

ticipanţi, săptămâna trecută, 
la Olimpiada internaţiona
lă de matematică de la 
Istanbul, au obţinut to
cul 11 din 72 de ţări pre
zente. în cadrul unei cere
monii desfăşurate la Cen
trul Cultural „Kemal A- 
taturk** la care a partici
pat prof. dr. Ordal Inonu, 
viceprim-ministru al Re
publicii Turcia, au fost 
anunţaţi premianţii acestei 
importante confruntări a 
celor mai buni matemati
cieni elevi din întreaga 
lume. Toţi cei 6 elevi din 
România au câştigat me
dalii : Barat Gef rie (me
dalie de aur). Mitică Ga» 
briel şi Clinger Adrian 
(medalii de argint), Oprea 
Dragoş, Băjenaru Ion şi 
Saghin Radu (medalii de 
bronz).

•  WASHINGTON. Se
natorul democrat Dennis 
de Coneini, copreşedintele 
Comisiei pantru Securitate 
şi Cooperare in Europa, a 
Intervenit In Congresul 
SUA în problema. însce. 
nării judiciare desfăşurată 
la Tiraspol împotriva pa
trioţilor moldoveni arestaţi 
— informează agenţia Mol
dova Preş. Reamintind de
mersurile iniţiate pentru 
a aduce în atenţia opinie* 
publice cazul celor 6 ce
tăţeni ai Republicii Mol
dova, senatorul Pe Coneini 
a apreciat că „modul de 
desfăşurare a procesului ce 
le-a fost intentat nu co
respunde standardelor in
ternaţionale în domeniul 
drepturilor omului**. „Fără 
îndoială, însăşi legitimita
tea tribunalului se află 
sub semnul întrebării, în
trucât autoproclamata re
publică nistreană nu este 
recunoscută ca stat save- 
ran“, a subliniat senatorul 
american.

•  LIUBLIANA. Armele 
descoperite în 11 contai
nere pe aeroportul din 
Maribor, al doilea oraş ca 
mărime din Slovenia, si
tuat la frontiera cu Austria, 
provin de Ia Budapesta — 
a anunţai directorul ser
viciilor slovene do luptă 
contra criminalităţii, citat 
de France Presse. Armele 
aveam destinaţia Creaţia şi

Precizat conte de la aero
port.

AFP precizează ei, re
cent, autorităţile au des. 
coperît 12 containere do* 
clarate -ajutoare umanita- 
rc“ depozitate la aeroport 
din septembrie 1992, din
tre cane l l  conţineau or. 
me. Sursele citate au de
clarat că un om de afa
ceri sosit de la Vlena a 
plătit taxele de depozitare 
a containerelor. Ministerul 
de Interne a deschis o 
anchetă în legătură cu a- 
cest caz şi l-a reţinut sub 
stare de arest, o anumită 
perioadă, pe directorul a- 
eroportului din Maribor — 
relevă France Presse.

e MOSCOVA. Parlamen
tul Rusiei a decis să pre
lungească cu 20 dc ani ter
menul do păstrare a arhi
velor KGB-ului care pri
vesc activităţi ale serviciu
lui de spionaj extern şi 
conţin secrete de stat în 
acest fel, perioada în care 
arhivele vor putea fi puse 
la dispoziţia publicului 
creşte de ia 30 la 50 de 
ftni, precizează agenţia 
France Presse.
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Prim im  de la G.I.G.C.L. Deva i
Stimate domnule prefect, ing. Georgel Râican

Urmare scrisorii adresate dvs. de dl Marton Si- 
meon din Deva şi publicată în ziarul „Cuvântul li
ber" din data de 20 iunie a.c., am făcut o analiză 
detailată a celor sesizate şi vă facem cunoscut ■

Dl Marton a plecat de la premiza greşită şi de
păşită că, cităm „în România sunt stabilite norme de 
consum pentru apa rece de 150—170 1/zi/persoană şi 
75—110 1/zi/persoană la apa caldă" şi această idee o 
susţine de mult, refuzând la plată lună de lună sume 
de bani care la această dată se cifrează la peste 12 
milioane de lei, pentru cele 4 asociaţii la care este 
administrator, deşi sumele facturate de noi s-au în
casat efectiv de la populaţie.

Or, realitatea este cu totul alta: în cele 4 asociaţii 
pe care le administrează petentul. sunt 21 de blocuri, 
din care 20 siunt dotate cu aparate de măsură şi con
trol pentru apa rece. Apa caldă “este măsurată în cele 
6 puncte termice la care sunt arondate aceste blocuri 
(apa rece pentru apa caldă), stabilirea pe persoană 
făcându-se prin împărţirea acestor cantităţi pe numă
rul de persoane raportat de asociaţii. Acestea sunt 
condiţiile aetuale, noi recomandând beneficiarilor 
noştri să-şi Inonteze aparatura de măsură-şi control 
pe fiecare bloc şi chiar scară, acolo unde este posibil.

Vizavi de acest sistem de măsurare a produse
lor pe care le punem la dispoziţia populaţiei muni
cipiului Deva şi pe care, cu mici excepţii, le asigu
răm în conţjiţii bune, revenim cu argumentul clar 
prevăzut la art. 64 din Legea nr. 4/1981 în vigoare, 
care specifică următoarele: „consumurile de apă şi 
energie termică se stabilesc de regulă pe baza înre
gistrării aparatelor de măsură şi control. Până la 
instalarea acestor aparate, stabilirea consumurilor se 
face în sistem pauşal, prin comparaţie cu consumurile 
abonaţilor similari dotaţi cu astfel de aparate". Ace
leaşi prevederi sunt reluate şi stipulate ia punctul 2, 
alin. 4 din OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI ŞI CON
DIŢIILE DE .FURNIZARE, precum şi de prevederile 
pct. 5 şi în continuare din cap. II al clauzelor con
tractuale, menţionând că acest act juridic (contractul 
cadru) a fost semnat şi de dl Marton Simion.

Pentru domnia-sa, ca administrator, este mai sim
plu să împartă consumurile pe persoană la cele 21 de 
blocuri pe este le administrează după normative, dar 
cine nu ştie .că în faţa blocurilor se spală maşini,, se 
udă grădinii^ de legume şi spaţiile verzi, iar pierde
rile de apă in instalaţiile blocurilor sunt foarte mari, 
pierderi care ar trebui înlăturate prin reparaţii in
terioare pe cheltuiala locatarului ? Cine. să plătească 
această apă Z

De exemplu ,în zilele de 24 şi 25 iunie, am efec
tuat un control la 3 dintre asociaţiile dlui Marton 
Simian — asociaţiile 3, 76 şi 152 — unde, in prezenţa 
delegaţilor "de-bloc, din 57 de apartamente verificate, 
la im număr de 35 de apartamente (procent 61,4 la 
sută) s-au constatat defecţiuni la instalaţiile interioare, 
care conduc la pierderi mari de apă caldă şi rece.

Dacă acest „drept la replică" ar fi fost solicitat 
de dvs. înainte şi ar fi fost publicat în acelaşi număr 
al ziarului, altfel ar fi fost receptat de cititori.

i Profităm de acest fapt şi încercăm să generalizăm 
pentru o mai bună informare a locuitorilor acestui 
municipiu. Este necesar să se facă revizia tuturor 
instalaţiilor interioare şi repararea, acolo unde este 
cazul, pentru evitarea pierderilor. Având In vedere că 
R.A.G.C.L. Deva înlocuieşte în acest sezon cca. 16 km 
conductă din reţeaua exterioară şi finalizează lucrările 
la PT .11 bis pentru îmbunătăţirea serviciilor termice 
în Micro 15, noi vom putea prelua comenzi de repa
raţii în limita disponibilului de forţă de muncă, aşa 
că recomandăm asociaţiilor de locatari să contacteze 
şi alţi prestatori de servicii în repararea acestor insta
laţii interioare.

Dorim să arătăm că, datorită unor consumuri ne- 
economicoase pe blocuri, suma de plată la apa caldă 
pentru o persoană pe luna iunie variază între 1299 de 
lei (PT 17) şi 2321 de iei (PT 4). în ceea ce priveşte 
tarifele, acestea sunt cele aprobate de forurile com
petente, reamintim că la nivelul nostru de agent econo
mic nu se poate face protecţie socială. Toate servi
ciile trebuie plătite.

De unde vin legumele?

Noi, până în luna mai a.c., nu am calculat pena
lităţi la populaţie, deşi contractul prevede 0,5 la sută 
pe zi după primele 5 zile de la emiterea facturii — 
care se ridică cu delegat de la R.A.G.C.L. Deva şi 
nu se face decontarea imediată, din oficiu, cum ero
nat a apărut o informaţie în „Cuvântul liber"

Multe asociaţii fac refuzuri, unele întemeiate, al
tele neîntemeiate, deşi din verificările noastre rezultă 
că se încasează (se împart) toate sumele facturate pe 
locatari, iar banii sunt depuşi la CEC, bănci sau iau 
alte destinaţii, noi primim banii rezultaţi din calcule 
după metoda „normele de consum" nu după ce arată 
aparatura montată, sigilată şi verificată metrolo
gie.

în acest sens, Primăria Deva şi alte organe vor 
trebui să întreprindă controale asupra modului cum 
se gestionează banii locatarilor care, deşi se încasează, 
ajung în parte la R.Â.G.C.L. sau cu foarte mare în
târziere (uneori după luni de zile) pentru care bă
nuim că se încasează dobânzi ce trebuiesc justificate.

Vă întrebăm, dle Marton, ce aţi făcut sau ce fa
ceţi cu cele 12 029 030 de lei cât ne-aţi refuzat Siste
matic din facturi şi pe care i-aţi încasat de la oa
meni. Astfel la asociaţia 3 — 8 176 617 de lei, asociaţia 
76 =  772 778 de lei, asociaţia 74 ==.599155 de lei, 
asociaţia 152 suma de 2 480 480 de lei ? Oare nimeni 
nu poate face lumină în evidenţele dvs. 7

Dumneavoastră susţineţi că asociaţiile pe care le 
administraţi nu au debite restante, că sunt refuzuri 
pentru sumo nedatorate, scăpând total din vedere te
meinicia refuzului, apelând la calculul prestaţiilor în 
pauşal, sistem care se aplică, cu titlu de excepţie, doar 
la bfocul M 5 (as. 152) care nu este încă dotat cu 
aparatură.

De altfel, am fost nevoiţi să acţionăm unele aso
ciaţii şi agenţi economici în instanţă, deci şi pe ale 
dvs. şi vom trece şi noi la sistarea serviciilor aşa cum 
fac eu rău platnicii sau insolvabilii şi alte unităţi si
milare (energie electrică, gaz metan, telefoane, C.F.R. 
etc.). Dacă până acum am amânat această practică 
legală, .am avut în vedere greutăţile pe care le în- 

- tâmpină asociaţiile de locatari (fiindcă, în primul 
rând, suntem locuitori ai acestui oraş) şi nicidecum 
absenţa susţinerilor materiale şi juridice, 

v ' Domnule prefect, mulţi salariaţi din unitatea noas
tră lucrează în condiţii grele şi foarte grefe, în ca
nale, fose septice, în subsoluri tehnice degradate, mă
turat, scos gunoiul menajer, unele dintre lucrări fă
cându-se şi noaptea. Sunt unii care, vrând-nevrând, 
trebuie să iucreze în mirosuri, ploi, uneori viscole şi 
noroi. Să lucrăm în noroi, să ştiţi că acceptăm, fiindcă 
aşa-L specificul şi situaţia muncii noastre, dar .să fim 
împroşcaţi cu noroi- cum face dnul Marton nu ac
ceptăm, nei respectăm munca oamenilor, dar vrem să 
fim şt noi respectaţi. E regretabil că se dau publici
tăţii scrisori care încearcă să pună Intr-o lumină 
proastă munca acestui colectiv de care atârnă mult 
nivelul nostru de trai şi viaţa de zi cu zi a oraşului 
nostru.

Noi asigurăm populaţia oraşului Deva că facem 
orice efort pentru o bună deservire a locuitorilor, în
cercând să remediem deficienţele ce le avem şi 4ă 
fiţi convinşi că R.A.G.C.L. Deva a fost, este şi va fi 

* un bun partener în deservirea populaţiei, contorizân- 
du-şi producţia, încasând sume reale pe cantităţi reale, 
nu cefe după „normete stabilite" prin anii 70 când 
,^nâncam Ţaţi°nal-ştii»ţirici beam apa raţional, ne 
spălam raţional, ne încălzeam, ştiinţific, vorbeam după 
texte deja scrise şi aprobate".

Ne cerem scuze dacă am fost cam: duri în acest 
răspuns, dle prefect, dar, avem ş ino ida te  şi cifre 
cu care-1 putem oricând contracara pe dlMarton. Am 
greşit că nu v-am scris primii despre necazurile ce 
ne sunt create de asociaţii, că atunci poate eram cre
zuţi noi.. ;•

Sperăm că veţi numi un colectiv care să analizeze 
această Scrisoare şi să poată da un răspuns prin presă, 
astfel ca populaţia să fie informată. corect. Vă mul
ţumim.

Preşedintele Consiliului de Administraţie 
al R.A.G.C.L. Deva 

Ing. CORNELIU IONESCU

(Urmare din pag. 1)

doar pentru cca 300 de 
tone), necesare însilozării 
şi păstrării legumelor şi 
IVuctelor destinate apro
vizionării populaţiei pe 
timpul iernii.

Conducerile societăţii şi 
fermelor fac un apel la 
proprietarii de terenuri 
care nu le pot lucra cu

randamentul aşteptat, să 
dea suprafeţele respective 
pentru exploatare în a- 
rendă sau sub o altă for
mă ce se convine, în con
diţii avantajoase. Proce
dând în acest mod, cu 
siguranţă că în anul vii
tor ne vor veni mai multe 
legume şi alte produse 
de care pieţele şi con
sumatorii au mare ne
voie.

tn
§ v . i*

(Urmare din pag. 1)

In fine, să mai consem
năm un aspect pe care 
l-am întâlnit, nu numai la 
Bretea Română, ci şi în 
alte localităţi ale judeţu
lui, aflate din punct de 
vedere jurisdicţional în 
raza Judecătoriei din Hu
nedoara. Numeroşi oameni 
care nu se înţeleg asupra 
moştenirii ajung in In
stanţă. Sentinţele acesteia 
sunt, în general, drepte,

dar există şi excepţii. Au 
fost cazuri când un om 
l-a “dat în judecată pe un 
altul, cauza se judecă, iar 
învinuitul nici nu a fost 
anunţat In această situa
ţie, reclamantul — dacă-şi 
pune un avocat bun — câş
tigă Suntem de părere 
că instanţa, în judecarea 
acestor situaţii, ar trebui să 
cunoască şi poziţia primă
riei, unde se află regis
trul agricol, ba chiar şi 
hărţi. ______

Nume vecbi de sate 
din zona pădurenilor

•  Poiana Răchiţelii, sat 
în comuna Cerbăl. în 1506, 
an âl primei atestări do
cumentare, localitatea fă
cea parte din domeniul 
Hunedoara, iar în jurul 
anului 1512 este menţionat 
ca sat cnezial. Toponimul 
Poiana provine de la ape
lativul poiană, de origine 
veche slavă, inclus in le
xicul limbii române cel 
târziu în secolul al IX-lea 
şi având semnificaţia de 
suprafaţă de teren în inte
riorul unei păduri, lipsită 
de copaci şi acoperită cu 
iarbă şi cu flori (Dicţio
nar explicativ al limbii 
române). Determinantul to
ponimului provine de la 
apelativul răchiţană, arbust 
din specia Oxicocus pa- 
lustris, ce creşte în zone 
mlăştinoase, rudă cu afi
nul şi merişorul.

•  Poieniţă - Tomii, Sat 
in comuna Cerbăl. Ates
tată prima oară în 1482, 
localitatea este menţiontă 
în 1506 ca sat românesc 
cnezial.

•  Poieniţa Voinii, sat in
comuna Bunila. Localita
tea se află pe un afluent 
al cursului superior al 
Cernei. în 1380, Stoi an,
fiul lui Muşana din fami
lia cnezilor densuşeni, este 
întărit în stăpânirea mo
şiei. Poieniţa aşezată lângă 
râul Cemişoara. Antropo- 
nimul Voina, de la care 
derivă determinantul, a- 
pare mai târziu in numele 
satului, care la 1506 pare 
să se fi numit. Poieniţa lui 
Giurca. Toponimul Poieniţa 
este un derivat cu sufixul 
iţa, sufix diminutival, de 
la apelativul poiană.

N O T A

•  Lunca j'Ccrhii de Jos, 
sat, comună; Lunca Cernii 
de Sus, sat în comuna 
Lunca Cernii de Jos. Co
muna este situată pe 
cursul superior al Cernii, 
cu gospodării răspândite în 
lungul văii, caracteristic 
tipului de aşezări ale popu
laţiei româneşti. Până Ia 
confluenţa văii Cernii cu 
valea Negoiului aşezarea 
se numeşte Lunca Cernii 
de Jos, în timp ce în a- 
monte de această con
fluenţă se întinde Lunca 
Cernii de Sus. Potrivit tra
diţiei locale, Lunca Cernii 
s-a format prin strămuta
rea în vale a unor familii 
din satele Oblu (azi, dis- * 
părut) şi Mesteacăn, sate 
de pe dealurile din apro
piere, in a doua jumătate a 
secolului al XVIII-lea. Te
renul fertil de luncă de pe 
valea Cernii a fost o va
tră de locuire pentru ob
ştile săteşti ale românilor 
încă la sfârşitul primului 
mileniu, astfel încât fa* 
miliile din cele două sate, 
sosite în vale mult ulte
rior ca urmare a unor fac
tori economici ort demo
grafici, au sporit doar rân
durile populaţiei locale. Nu 
este exclusă identitatea 
dintre Lunca Cernii şi 
Cerna, localitate menţio
nată în 1438 în districtul 
Haţeg, printre numeroasele 
sate şi părţi de sate stă
pânite în zonă de familia 
cnezială românească din 
Densuş, satul Cerna fiind 
atestat şi în 1516.

Dr. MIRCEA VALEA

Q femeie necăjită cere ajutor
Cu am în urmă, a fost 

în audienţă la redacţie dna 
Ana Puica, din Simeria, 
str. I.L. Caragiale.nr. 4, bl. 5, 
ap. 4. Plângerea dumnea
ei era că „nu am tinde lo
cui". Am . intervenit şi, cu 
înţelegerea autorităţilor lo
cale, femeia a primit a- 
partamentul mai sus amin
tit. Era părăsit de mai 
mulţi, erş într-o stare ce 
nu se poate descrie. Cu 
mijloacele dumneaei’ mai 
mult decât modeste (este , 
pensionară) a reuşit să-l 
facă ţotuşi locuibil. Zitele 
trecute dna Ana Puică a 
fost i din nou la redacţia 
noastră. „După 13 ani s-a

întors proprietarul aparta
mentului, Pe mine o să 
mă dea afară. După ce am 
făcut dintr-o cocină o casă 
omenească. Oare este drept 
şi cinstit ?“ — ne-a între
bat. ' \

întrebarea, driei Ana
Puica o transmitem Con
siliului Local, al oraşului 
Simeria. Cu rugămintea de 
a face dreptate, în lumina 
legilor, bineînţeles. Noi a- 
dăugăm doar atât: repar
tiţia a primit-o de la Con
siliul local, apartamentul 
era părăsit, dumneaei l-a 
pus la punct. Oare este 
omeneşte să fie evacuată 7

Gh. I. NEGREA

arestat
trafic de influenţă, -  pe 
numitul Bucerzan Vvicu- 
Mihăiţă din Orâştie, fără 
ocupaţie, prezentat în 
fotografia alăturată.

în sarcina acestuia s-a 
reţinut că, dându-şi di
ferite funcţii şi lăsând 
impresia că are influenţă 
la persoane cu atribuţii 
de decizie, a pretins şl 
primit diverse sume de 
bani şi bunuri pentru re
zolvarea repartiţiilor de 
locuinţe, vize de paşaport

1 P  S-a-
Persoanele care au efi- 

Poliţia judeţului Hu- zut victime ale acestuia 
nedoara cercetează, in sunt rugate să se adre- 
stare de arest, pentru co. seze poliţiei judeţene — 
miterea infracţiunii de serviciul economic.

; : 1 I I



Corvinul din nou la Buşteni j
i i

' -'.i— Dle Nicşa, cum au 
demarat pregătirile Cor- 
vinului pentru noul ian 

'Competiţioiial 1993—1994 ?
■ Cu multe griji şi 

probleme de rezolvat de 
către conducerea clubului 
şî de principalul nostru 
sponsor, Siderurgica S.A. 
După cum' se ştie, trebuie 
neapărat să ne întărim to
tul, ‘să acoperim unele 
posturi deficitare din e- 
chtpii. Au plecat Romică 
Găbor la „U“ Cluj, C. 
Marian la Poli Timişoara, 
iar Şumudică s-a reîntors 
la Sportul Studenţesc. Nu 
s-a prezentat la lot (până 
vineri) Tipa. Iată de Ce 
ne ocupăm de contactarea 
în continuare a 2—3 ju
cători care să completeze

■ lotul.
— Acum, unde se pre

găteşte Corvinul şi care 
este componenţa lotului?

— Lotul smi deplasai 
in ziuat de ZQ iulie la

■ Buşteni, accdo •unde se 
duce la pregătire Corvi
nul in fiecare an, şi se 
va înapoia la Hunedoara 
la 28 iulie, lată şi lotul 
la. ora actuală: Clep, 
Căprărescu, Covaciu — 
Sportul Studenţesc (por-

■ ţari); Fartuşnic, Păcti- 
şan şi Cruceru (Sp. Stu
denţesc), TctUeanu, Ste- 
rean, Bosga, Chira, Toa- 
der, Haidiner (fundaşi); 
Bordeamt; Chezam, Bar- 
dac, Rus, Bona (Miercurea

Ciuc), Emil Mitrică (mij
locaşi); Mitică, Păcurar, 
Costăchescu (revenit la 
echipă), Nelu Mitrică, 
Kutifaldi şi Ciorea (îna
intaşi). Aşa cum precizam 
suntem în tratative pen
tru încă 2—3 jucători la 
mijloc şi in faţă, pentru 
a întări şi aceste com-

Convorbire cu dl 
DORIN NICŞA, 
vicepreşedinte al 
clubului Corvinul 

Hunedoara

partimente ale formaţiei 
noastre. De pregătirea e- 
chipei se ocupă Virgil 
Stoica, ajutat şi de Nelu 
Petcu, fiindcă, după cum 
bine se cunoaşte, dl lo- 
nescu ne-a părăsit în fa
voarea Progresului Bucu
reşti. Ay dori să vă spun 
că intenţionăm să rezol
văm şi unele probleme 
organizatorice, recent fi
ind cooptat în consiliul 
de administraţie al clu- 
bulului şi dl Caius Apostu, 
om de fotbal, cunoscut 
susţinător al Corvinului.

— După revenirea de 
la Buşteni ce va urmi ?

— Continuarea pregă
tirii tehnico-tactice la -Hu
nedoara şi desfăşurarea

meciurilor de pregătire. 
Intre 28 iulie şi 1 august, 
încercăm „legarea"} unor 
jocuri cu Gloria Reşiţa 
şi Metalurgistul Cugir. 
între 7 şi 8 august par
ticipăm la turneu în
Brad, turneu la care vor 
participa A.S.A. Aurul
Brad, Gloria Reşiţa,
Mureşul Deva şi Cor- 
vinul. Meciurile a-
micale, de pregătire, vot 
începe de fapt încă de 
la Buşteni, cu echipe «-• 
flate la antrenament pe 
Valea Prahovei,

— Şi pentru ■ ca pregă
tirea să se desfăşoare în 
bune condiţii e nevoie de 
bani. Cum vă descurcaţi?

— E greu, totul e foarte 
scump — transportul, ca
zarea, masa. De aceea 
dorim ca şi prin interme
diul „Cuvântului liber''

să mulţumim tuturor spon
sorilor care ne sprijină, 
ne ajută cu ceea ce se 
poate; Siderurgica S.A., 
primăria, S.C. Elis, S.C. 
I.C.S.H. S.A., firma Nagy 
AZsok din Deva şi alţii. 
Ii aşteptăm în continuare 
pc iubitorii fotbalului de 
la celelalte societăţi co
merciale, patroni, şefi 
de firme'şi asociaţii. Do
rim să facem la Hune
doara o echipă omogenă, 
devotată, culorilor clubu
lui, competitivă.

SABIN CERBU

!
i j

„Febra11 transferărilor 
jucătorilor dar şi a antrenorilor,

•  tn timp cc Corvinul îl aşteaptă pe Tiţa să , 
vină la lot, la pregătiri, el a apărut la— Rapid. 
Bineînţeles că nu are nici o dezlegare. Să vedem 
dacă Rapidul îl doreşte şi dacă e dispus să plătească 
cât cere Corvinul.

•  Ca şi Hunedoara, şi U.T.A. a rămas fără an
trenor. Numai că arădenii n-au dorit să-i mai pre
lungească. contractul lui Domide. Acum insistă la 
federaţie să-i ridice sancţiunea antrenorului lonuţ 
Popa. Ca director tehnic a lost numit antrenorul e- 
merit Coco DUmitrescu.

•  Rapidul mai aşteaptă decizia lui Mircea Ră- 
dulescu, care, se pare, e hotărât să nu revină in 
Giuleşti. Mircea Pascu spunea că Rapidul are un 
colectiv de antrenori capabili (Puşcaş, Codreanu şi 
Cosmoc) care pot asigura o pregătire corespunzătoare 
a Rapidului. Şi va veni meciul din Cupă, cu Inte
rul ! (S.C.)

UNIVERSIADA '93

In acest an, Univer
siada a avut loc la Buf- 
falo (SUA) şi lotul no»« 
tru studenţesc s-a Sil» 
tors cu fruntea sus (c«t 
care au revenit in tari, 
că 8 sportivi nu s-au 
prezentat la Înapoiere la  
avion, din diferite 
tive) obţinând nu uţat 
puţin de 12 medalii: 1 
modalii de aur, , două 
de argint şi trei dl* 
bronz.

Deci „recoKă“ dubS 
faţă de ediţia prece
dentă (1991, ce s-a OM* 
făşurat la Sbefield* 
când din 6 medalii ob-_ 

j ţinute, numai una a io t?
* de aur. (S.C.)

mm m m #

JUNIORII SUB 
AŞTEPTĂRI

La turneul Campio
natului European ce 
s-a desfăşurat la Not- 
tingam, juniorii noştri 
(antrenor Staicu) au 
evoluat mult sub aş
teptări, realizând doar 
o singură remiză cu 
Portugalia, şi pierzând 
două meciuri: 3—9 cu 
Turcia şi 2—0 cu Un
garia.

Au fost defavorizaţi 
şi de arbitraj, dar nici 
jucătorii noştri nu s-au 
remarcat In mod deo
sebit decât la ratări. 
(S.C.)

mm m m m m m m m m m m «

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 24 IULIE 1993

Saarbrucfcen — Rapid Buc.
Kerinthos —- Trelleborgs F.F.
K.S. Zawisza — Rapid Viena 
I.F.K. Norrkoping —: Kobenhavn 
Pogon Szczecin — Lausanne 
Bayer Uerdingcn — Odense B.K.
Dunajska Strcda — Malmo F.F.
Slavia Praga — Aalborg BJC.
VLB. Leipzig — B.K. Hacben 
F.C. Zuricfa — VVacker Innsbruck 
Voung Boys — Aarhus 
Sigma Olomouc — Salzburg ;
Wiener S.C. — F.C. Aarau ;

ETAPA 1 — 22. 08.

C.F.R. Simeria — Min. Şt. Vulcan 
Mim Certej — Constructorul Ud. 
Metaloplastica Orăştie — Min. Teliuet { 
Min. Bărbăteni — Victoria *90 Câian 
Haber Ilaţeg — Min. Aninoasa 
Cerna Oistur — Min. Ghelari.
Mureşul Deva-, — Jiul Petrila 
Metalul Crişcior — Armata Aurul Brad

ETAPA a Il-a 29. 08

Armata. Aurul Brad — Min. Certej 
Min. Şt. Vulcan — Met. Crişcior 
Jiul Petrila. — C.F.R. Simeria 
Min. Ghelari — Mureşul Deva 
Min. Aninoasa — Cerna Cristur 
iVIct. '90 Călan — Haber Haţeg a 
Min. Teliue — Min. Bărbăteni 
Constructorul — Metaloplastiea 

},:• f i  '
ETAPA a Hl-â — 5. 09

C.F.R. Simeria -  
Min. Şt. Vulcan 
^Metaloplastica — 
Min. Bărbăteni 
Haber Haţeg — 
Cerna Cristur — 
Mureşul Deva — 
Met Crişcior —

— Min. Gheţari .,. >
— Jiul Petrila 
Armata Aurul Brad

— Constructorul 
Min. Teliue
Viet ’90 Călan 

• Min. Aninoasa 
Min. Certej

ETAPA a IV-a — 12. 09

Armata Aurul Brad — Min. Bărbăteni 
Min. Certej — Metaloplastica 
Jiul Petrila — Met. Crişcior 
Min. Ghelari — Min. Şt. Vulcan 
Min. Aninoasa — CJF.R. Simeria 
Vict. -90 Călan — Mureşul Deva 
Min. Teliue — Cerna Cristur 
Constructorul — Haber Haţeg

ETAPA a V-a 19. 09

C.F.H. Simeria — Vict *90 Călan 
Min. Şt. Vulcan — Min. Aninoasa 
Jiul- Petrila — Blid. Ghelari • ‘
Min. Bărbăteni — Min. Certej 
Haber Haţeg — Armata Aurul Brad 
Cerna Cristur — Constructorul. ' ‘
Mureşul Deva—  Min. Teliue 
Met. Crişcior — Metaloplastica

ETAPA a Vt*» 26. 09

Armata Aurul 
Min. Certej — 
Metaloplastica 
M»n. Ghelari — 
Min. Anindasa 
Vict. ’90 Călan 
Min. Teliue — 
Constructorul -

— Cerna Cristur 
Haber Haţeg

— Min. Bărbăteni 
Met Crişcior

— Jiul Petrila
— Min. Şt Vulcan 
C.F.R. Simeria 
■ Mureşul Deva

ETAPA a VJI-a — 3. 10
v

C.F.R. Simeria — Constructorul 
Min. Şt Vulcan — Min. Teliue 
Jiul Petrila — Vict '90 Călan 
Min. Ghelari — Min. Aninoasa 
Haber Haţeg — Metaloplastica 
Cerna Cristur — Min. Certej 
MurcşuFDeva — Armata Aurul Brad 
Met Crişcior — Min. Bărbăteni

ETAPA a VUI-a — 10. 10

Armata Aurul Brad — C.F.R. Simeria 
Min. Certej — Mureşul Deva 
Metaloplastica — Cerna Cristur 
Min. Bărbăteni — Haber Haţeg 
Min. Aninoasa — Met Crişcior 
Vict. '90 Călan — Min. Ghelari 
Min. Teliue — Jiul Petrila 
Constructorul — Min. Şt. Vulcan

C LA FOTBAL, EDIŢIA 1993-1994
ETAPA a IX-a — 17. 10

C.F.R. Simeria — Min. Certej .
Min. Şt Vulcan — Armata Aurul Brad 
Jiul Petrila — Constructorul 
Mm Ghelari — Min. Teliue 
Min. Aninoasa — Vict. '*90 Călan 
Cerna Cristur — Min. Bărbăteni 
Mureşul Deva — Metaloplastica 
Met Crişcior — Haber Haţeg

ETAPA a X-a — 24. 10

Armata Aurul 
Min. Certej — 
Metaloplastica 
Min. Bărbăteni 
Haber Haţeg — 
Vict *90 Călan 
Min. Teliue — 
Constructorul -

Brad — Jiul Petrila 
Min. Şt Vulcan * 

— C.F.R. Simeria
— Mureşul Deva 
Cerna Cristur

— Met. Crişcior 
Min. Aninoasa
— Min. Ghelari

ETAPA a Xl-a — 31. 10

C.F.R. Simeria — Min. Bărbăteni 
Min. Şt. Vulcan — Metaloplastica 
Jiul Petrila — Min. Certej 
Min. Ghelari — Armata Aurul Brad 
Min. Aninoasa — Constructorul 
Vict. *90 — Min. Teliue 
Mureşul Deva — Haber Haţeg 
Met Crişcior — Cerna Cristur

ETAPA a x n -a  — 7. 11

Armata Aurul Brad — Min. Aninoasa 
Min. Certej — Min. Ghelari 
Metaloplastica — Jiul Petrila

-“v.;

Min. Bărbăteni' — Min. Şt Vulcan 
Haber Haţeg — C.F.R. Simeria 
Cerna Cristur — Mureşul Deva 
Min. Teliue — Met Crişcior 
Constructorul — Vict *90 Călan

ETAPA a XlII-a — 14. 11

CFJR. Simeria — Cerna Cristur 
Min. Şt Vulcan — Haber Haţeg 
Jiul Petrila — Min. Bărbăteni 
Min. Ghelari — Metaloplastica 
Min. Aninoasa — Min. Certej 
Vict ’90 — Armata Aurul Brad 
Min. Teliue — Constructorul 
Met Crişcior — Mureşul Deva - ?

ETAPA a XIV-a — 21. 11

Armata Aurul Drad — Min. Teliue 
Min. Certej — Vict. 90 Călan 
Metaloplastica — Min. Aninoasa 
Min. Bărbăteni — Min. Ghelari 
Haber Haţeg — Jiul-Petrila 
Cerna Cristur — Min. Şt. Vuican 
Mureşul Deva — C.F.R. Simeria 
Metalul Crişcior — Constructorul

ETAPA a XV-a — 28. 11

C.F.R. Simeria — Met Crişcior 
Min. Şt Vulcan — Mureşul Deva 
Jiul J»etrila — Cerna Cristur 
Min. Ghelari — Haber Haţeg 
Min. Aninoasa — Min. Bărbăteni 
Vict. -90 Călan — Metaloplastica 
Min. Teliue — Min. Certej 
Constructorul — Armata Aurul Brad

1Jţ

NOTA: Jocurile se vor disputa în zilele de -himinică: de ia ora 9,15 juni» 
orii şi de la 11 seniorii

Echipa Cerna Cristur va disputa jocume de acasă pe terenul Corvinul 
ÎV Hunedoara. -' ■ ........ r^ :, ..... ...



VANZARI-
CUMPARAR1

'• Vftnd apartament 2 
camere, confort I, îmbu
nătăţit, preţ negociabil, 
Deva. strada Minerului, 
blocul 41 bis, scara A, a- 
partament 3- Informaţii 
tei 631236, după ora 18.

(558813)
•  Vând subansamble 

pentru Dacia 1300. Preţ 
negociabil. Tel. 612392.

. (559815)
•  Vând Lancia Prisma 

Ptowa»!, fabricată 1986, ca
pacitate cilindrică 1900, 
fachidere automată. Re
laţii Deva, 816478.

(559496)
•  Vând cameră video

kf instalaţie satelit. Deva, 
fii 626265. (559478)

•  Vând Dacia 1300, stare 
fHSnă, preţ convenabil. De
ja, fel. 627473.

•  Vând receiver satelit 
tfe&tţso fi televizor color 
Omntfig- Deva, tei. 621153.

(559476)
' •  Cumpăr urgent halbe 

pentru bere, Brănişca, tel. 
668440, orele 15—24.

(559472)
•  Vând batoză treierat 

grâu, mărime mijlocie,
.pentru zonă muntoasă. Sat 
Vârmaga, nr. 177. Infor
maţii la tel. 626210, după 
ora 19.

•  Cumpăr apartament
8 -4  camere în Orăştie. 
Stei. 641489. (559407)

•  Vând apartament 4 
Oftmere, str. 22 Decembrie, 
bl. 11, sc. C, ap. 59, Deva.

. i  (559454)
' •  Vând Volkswagen Golf 

Diesel» tel. 624761, Deva.
; (559455)

» •  Vând urgent televizor 
: M>lor cu telecomandă tn 
dare foarte bună de func- 

• Portare, informaţii zilnic tel. 
016477. (559457)

: Vând convenabil casă
H camei* anexe, grădină. 
Informaţii Geoagiu, tel.
m .

•  Vând Dacia 1310 pen
tru piese de schimb. Deva, 
680981. (559439)

•  Vând apartament con
venabil. Deva, zona Do-

Informatii ţel.
■ f X ?  (559461) 

i piese Opri Ra- 
tet 814833. 

(559463)
•  Vând apartament %

Camere etaj I Orăştie. Tel. 
641746, 641764. (559464)

•  Vând urgent aparta
ment 2 camere Orăştie 
bdul Eroilor, bl, A. TeL 
841346 (5594661

•  Vând urgent BMW 
Turbo Diesel 1987, şi Lan-

robanţi.
825159.

#eU LÎ

mm*«%

cia Delta Turbo Diesel 
1988, ambele stare irepro
şabilă. Deva, tel. 611430 sau 
616282. (559470)

•  Vând cărămidă de ţi
gan. Deva, tel. 612618.

. (559471)
•  Vând apartament 2

camere decomandate, zonă 
centrală. Deva. Informaţii 
tel. 612337. (559473)

•  SC Impact Inter- 
com S.R.L. Deva vinde 
en gros BT — 363,
LM — 625, Assos — 
625, Monte Carlo — 
545, Parişienne — 456, 
Kent — 1094, în str. 
M. -Eminescu, nr. 85, 
colţ eu strada Dragoş 
Vodă, TVA inclus în 
preţ. (559480)

•  Vindem urgent în Iei 
sau valută Lada 2185, ca
pacitate 1308 cmc, an fa
bricaţie 1986, 80 000 km, 
culoare crem. vama plătită 
şi Dacia 1310 TX, culoare 
verde, an fabricaţie 1986, 
65000 km, ambele In stare 
ireproşabilă. Acordăm pri
milor clienţi o reducere de 
5 la sută din preţul iniţial 
al fiecărui autoturism. In
formaţii Simeria, str. Risea- 
ria, nr. 90, tel. 661316

(559481)
•  Vând rulotă comer

cială, preţ avantajos. Deva, 
Aleea Armatei, bl. 2, sc. 
2, ap. 25. (5594841

•  Vând grajd (35x12 m), 
stare bună sau demolabfi. 
Beriu, nr. 63 A. (559488)

9 Vând maşină înghe
ţată Deva, tel. 623221.

(559490)
•  Vând combină Elekta 

cu CD şi boxe 140 W, ma
şină de spălat Boscli, am
bele noi. Tel. 613539.

. (559495)
9  Vând linie moară im

port, 4 componente, 600 
kg/oră, 12,5' milioane ‘ lei. 
Tşl. 0956/14647.

» Vând Citroen Diesel 
BX 19—TRD, fabricat 1986, 
capacitate cilindrică 1906, 
închidere automată, -Deva. 
Relaţii 620293. (559496)

•  Vând canapea şi’ re- 
camier, preţ Convenabil. 
Hunedoara, tel. 713404.

(8281)
9 Vând Audi 80, stare 

foarte bană. Tel. 722974, 
720894. (8282)

•  Vând autoturism Seat 
. Itdza . Diesel,
PrivilefL; butelie1 aragaz. 
TteL 716381. (8285)

•  Vând Dacia 1300, preţ 
avantajos. Tel. 714379, după
ora 20, (8286)

•  Vând apartament 2
camere, centru, etaj L ex
cepţional, pianină ' Rosen 
kranz, tel. 728433, 716641.

(8287)
9 Vând Dacia 1300 Stare 

bună, preţ convenabil,

|  FIRMA S.C. „MALEX“ S.N.C. PIATRA NEAMŢ J

\I Bdul Republicii* nr. 27, bl. A 12, ap. 5 
|  Tel/Fax : 0936—15508, ToleX 23348. î
I Vă oferă la preţuri convenabile f
î  •  ARACET IMPORT l
I •  SULFAT DE SODIU IMPORT J
■  Adaos comercial zero* din stoc şi la co-1.
* tnnnriă. >

I S.C. FOR1CON S.A. DEVA 
|  Cu sediul In Deva, str. Dorobanţilor, nr. 28, |  
5 execută reparaţii auto şl izolaţii caroserie: '
1 t i  Dacia I

1 Fiabilitate în funcţionare — tarife avânta-J
|  Joase prin atelierele FORICON. >
2 Informaţii la tel. 620763 si 626051, interior ?
|  25. ' (579) j
* «

piese de rezervă. Tel. 717288.
(8288)

9 Vând apartament 3 
camere, bdul Dacia 25, V 3. 
ap. 14. Tel. 716182. (8289) 

9  Vând urgent casă. 
Informaţii Hunedoara, str. 
Sarmizegetusa, 22 A. (8290)

ÎNCHIRIERI
9 închiriez chioşc stil

cabană 2 încăperi, 30 mp 
suprafaţă, vad bun autori, 
zat. Informaţii tel. 625279, 
096/162127, zilnic 8—23, preţ 
negociabil. (559475)

9 Cedez contract gar
sonieră, preţ 480 000 lei,
sau închiriez pe un an cu 
telefon. Deva, tel. 622802.

(559485)

• -Azi, 27 iulie 1993, 
se împlineşte un an 
de la dispariţia ful
gerătoare dintre noi 
a celui care a fost 
Un deosebit om. 
HOBVAT LADISLAU 
Colegii de la labora
torul Minexfor S.A. 
Deva. Nu te vom uita 
niciodată. (559387)

DECESE

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

# Schimb apartament 2 
camere» decomandate, că
rămidă, parchet, cartier 
Progresul, cu garsonieră 
plus diferenţă. Vând tri- 
ciclu Pegas nou, maşină 
spălat Automatic- sigilată, 
btţfet bucătărie panel, li
noleum pânzat. Informaţii 
tel. 612291, 623103, după 
orele 18. ' (559220)

PIERDERI
•  Pierdut diplomă zece

clase, seria C nr. 93928, pe 
numele Zeta Aurel, elibe
rată de Şcoala Generală 
Lunca Cernii. O declar 
nulă. (8278)

# Pierdut legitimaţie ser.
viciu, pe numele Rad Ni- 
colae, eliberată de I.M.H. 
O declar nulă. (8293)

COMEMORĂRI
9 Se împlinesc 2 ani de 

la nedreapta plecare spre 
eternitate, în plină tine
reţe, a dragului nostru 

IOAN PETRUŢ 
din Luncoiu de Sus. Te 
vom plânge mereu. Soţia 
Lenuţa, copiii Emanuei şi 
Cătălin, mama soacră Mă
ria. (559453)

9 Cu adâncă durere a- 
mîntim că au trecut 6 
săptămâni şi un an şi şapte 
luni de la irţoartea fulge
rătoare a dragilor noştri 

ŞOŞ IOSIF 
şi a fiului iui

ŞOŞ AŢII A
Nu-i vom uita niciodată. 
Familia Şoş Samuel.

(270793)

9 Soţia Ecaterina — 
fiul Nicolae şi Ma
riana, nepoţii Marius, 
Adriana şi Raluca cu 
durere anunţă trecerea 
în nefiinţă a celui care 
a fost un minunat soţ, 
tată şi bunic 

Jurist AURELIAN 
BĂLTARU 

Nu il vom uita
niciodată, îi vom păs
tra o amintire veş
nică.

înmormântarea va 
avea loc azi la cimiti
rul ortodox din Orăş
tie. (559814)

9 Colegii de muncă 
de la S.C. Metalchim 
sunt alături de colega 
lor Murăreseu Aurelia 
la decesul tatălui ei 

CAZAU AUREI, 
Dumnezeu să-l odih
nească în pace.

9 Soţia aduce o caldă 
mulţumire, din adâncul su
fletului, tuturor prietenilor, 
vecinilor, colaboratorilor
din Deva, Simeria, Orăş
tie, care au fost alături ia 
durerea despărţirii de iu
bitul soţ.

TOARNICZKY ANTON
care va rămâne veşnic ne
uitat. (559483)

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 
A N I N O A 3 A  
ORGANIZEAZĂ 

LICITAŢIE PUBLICĂ
pentru concesionarea a trei terenuri in ve

derca realizării unor garaje înşiruite, in con-j
fermitate cu prevederile de urbanism aprobate 
potrivit Lega nr. 66/1991, după cum urmează:

•  11 garaje auto, pe un teren în supra
faţă de 231 mp* situat în str. Bujorului.
'  #  3 garaje auto, pe un teren In suprafaţă
dc 63 mp, situat în str. Libertăţii.

•  7 garaje auto, pe un teren în supra
faţă de 147 nap, situat. în str. Bujorului.

Concesionarea, terenurilor se faee pe dura
ta de 25 de ani.

Pentru toate trei amplasamentele, taxa a- 
nuală minimă de pornire a licitaţiei este de 309 
lei/mp/garaj.

Documentaţiile licitaţiilor se pat procura 
contra cost de la Consiliul Local al oraşului 
Aninoasa, biroul urbanism şi amenajarea te
ritoriului.

Taxa de participare la licitaţie este 3 000 
dc lei.

Ofertele se depun până la data de 19 au
gust 1993, ora 15, !a Consiliul Local al oraşu- 

V Iui Aninoasa, biroul urbanism şL amenajarea 
|  teritoriului.
( Licitaţia va avea loc în ziua de 20 august 
|  1993, ora 10. (589)
«

:Upovv sîr.
te».flM0/62550

t  r rn s la n t t9 0 Q r i!0 C ‘> * - X  « 
g a ra n ţ ie  u n  a n . serv ice  p o s tg a fa n ti*

9 Familia mulţumeşte 
doctorilor Gh. Mării, Ioan 
Mara, Romulus Pinciu, ca
drelor medicale de la sec
ţia Cardiologie, tuturor a- 
celora care l-au condus pe 
ultimul drum pe mult re
gretatul nostru

lAsconi mircea 
Să-i fie ţărâna uşoară.

«rputerea mire: 
afuiifig 6 vaL ̂  ti (onqriotoore

I

»
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R.A.G.C.L. DEVA 

ANUNŢA

l

\
I

I

\

I

l

I

Datorită lucrărilor de reparaţii anuale ex< 
cutate de Filiala Electrocentrale Mintia la r< 
ţeaua de termoficare, în perioada 1—31. 0: 
1993, nu se va furniza apă caldă menajeră 

Cu această ocazie, anunţăm toţi consumi 
torii că Filiala Electrocentrale Mintia nu va rt 
lua furnizarea agentului termic până la achi 
tarea tuturor datoriilor şi a deschiderii de : 
creditive. Ţinând seama de aceasta, asociaţiile 
de locatari şi agenţilor economici care au dt 
bite neachitate şi nu au virat în conţi 
R.A.G.C.L. Deva garanţiile la valoarea stabi 
lită, nu li se Va furniza apă caldă menajeră îr 
cepând cu 1. 09. 1993. (59C

(
SOCIETATEA „TRANSILVANIA* 

D E V A
S.A.

Oferă spre vânzare următoarele produse
Ţigări Royale 348 lei/pac.
Bere import Austria
330 ml la 351 îei/cut.
Whisky Scoţia 750 ml la 7540 lei/st.
Relaţii la telefon 62 48 29. (587)

I -

I

l

SOCIETATEA COMERCIALĂ DE VIL S.A. 
DEVA

I

I

f  I

-J t

Cu sediul in Deva, str. Dorobanţilor, m 
32 A.

Anunţă reprogramarea licitaţiei din 15 iu 
lie 1993, pentru preluarea în locaţie de gesti 
une a magazinului Prola, nr .10 Deva, pentri 
ziua de 6 august 1993, ora 10, la sediul socie 
tăţii.

înscrierile sc pot face până in ziua de ‘ 
atţgusţ I ţ i i .

Documentele cu privire la condiţiile d< 
preluare în locaţie de gestiune pot fi consul 
ţaţe la sediul societăţii, telefon 620509. (514

I
S.C. DECEBAL Ş.A. DEVA

(Fustă Industria Cărnii) angajează urgen1 
1 cu contract de muncă permanent:

•  Hidroizolatori
|  Reiaţii la sediul societăţii Deva, Piaţa U- 
; nirti 8, telefon 611761. (592'
I

l

I

REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE 
COMUNALA ŞI LOCATIVÂ — DEVA

I

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

i
i
I
I
l
i

I
i

O R G A N I Z E  A.Z
în data de 16 august 1993» ora 12, la sediu) 

regiei LICITAŢIE PUBUCA în scopul închi
rierii spaţiului în suprafaţă de 2,70 mp din str, 
1  Decembrie, bloc L 1, parter, Deva (in locul 
nişelor telefonice neutilizate).

Destinaţia spaţiului stabilită de Consiliul 
local Deva este: COMERCIALIZARE ÎNGHE* 
ŢAŢĂ.

Documentaţia sc ridică şi taxa de partici
pare se achită până cel târziu la data de 12 
august 1993, ora 12, la Biroul Administrare 
Clădiri.

Licitaţia se desfăşoară în temeiul Hotărârii 
Guvernului nr. 1228/1990. (593)

Ziar editai dc S.C. „CUVÂNTUL LIBER» S A. P20'618/199I. Cont 30 70 50 601 B.C. Deva. Deva, 2700. str. 1 Decembrie, 35. jod. Hunedoara. 
Telefoane : 611275, 612157, 611269, 625904. fax 618361 Întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor publicate o poartă autorii acestora.
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