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cenţă şi maturitate. 19 boboci ca
tifelaţi, cu miresme parfumate —o 
floare pentru fiecare <m — a primit 
Diana, in iar. de Om el. Invitaţii 
i au adui multe alenţii doar cel mai

tuşile şi unchii, verişoarele. Dar şi 
câteva colege şi prietene. An răs
puns toţi invitaţiei, chiar şi cei
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aflaţi la sute de kilometri distanţă 
de oraşul et natal.

N-a» încăput in sufrageria locu
inţei Un Mae. S-du mutat, pentru 

prelungită, la bunici

in sat. Liniştea serii, atât de obiş
nuită pentru acele lacuri presărate 
de dealuri şi văi, a fost tulburată 
de zgomotul autoturismelor ce au 
ocupat, rând pe rând, curtea casei; 
apoi de melodiile radlocasetofonulul 
ce au antrenat tinerii şt chiar coptă 
la dans.

.„ O setară de neuitat, unică pentru 
sărbătorită I O seară prelungită in 
noapte cu strângeri de mână şi la
crimi de bucurie, cu urări de viaţă 
lungă şi sănătate. Dar şi cu amin
tirile copilăriei, depănate de bunici, 
de acei minunaţi vârstnici cu tâm
ple argintii şi cu ochii luminaţi 
de bucuria bucuriilor. (E.S.)
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•  cnişiNĂU. La
centete alegeri su] 
tare în Sovietul Suprem 
al auto proclamatei Repu
blici Moldoveneşti Nistre- 
ne, generalul Aleksandr Le- 

. bed, manifestând încă O 
dată tradiţionala lipsă - de 
scrupule* şi neglijând în
ţelegerile existente intre 
preşedinţii Snegor şi Eh 
ţin, a acceptat să-şi de
pună candidatura şi a fost 
ales în calitate de deputat.

Ministerul Afacerilor Ex
terne al Republicii Mol
dova declară că acordul u- 
nui cetăţean străin, co
mandant al unor trupe 
străine, aflate temporar pe 
teritoriul Republicii Mol
dova, de a-şi prezenta can
didatura şi participa la 

■ alegerile organelor anti
constituţionale ale pretin
sei republici nistrene nu 
constituie altceva decât an 
amestec brutal în treburile 
interne ale statului suve
ran Moldova şi-l apreciază 
drept o încercare a anumi
tor forţe din Rusia de-a: 
recunoaşte de facto aceas
tă pseudo-formaţiune sta
tală, drept un semnal al 
lipsei de dorinţă a părţii 
ruse de s-şi retrage unită
ţile militare dislocate pe 
teritoriul Republicii Mol
dova.

Exprimându-şi regretul 
şi îngrijorarea de a nu fi 
înregistrat până acum nici 
o luare de atitudine, de a 
na fi obţinut nici un răs
puns Ia numeroasele de
claraţii, note de protest pe 
marginea acţiunilor nesă
buite ale generalului Le- 
bed, MAE al Republicii 
Moldova speră că Guvernul 
Federaţiei Ruse va lua de 
data aceasta toate măsurile 
necesare pentru a curma 
nişte activităţi instigatoa
re ce pot periclita atât si
tuaţia din raioanele de est 
ala Moldovei, cât *1 bu-
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Oameni şi butelii goale, în faţa Primăriei din Certeju de Sus.
. Foto PAVEL LAZA
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Discuţie ca dna NANA Al.EXE, director econo
mie Ia Direcţia de Poştă Hunedoara.

— Restructurarea eeono- 
mico-socială din ulliniii doi- 
trei ani bănuiesc că n-a 
lăsat pe dinafară nici Di
recţia de Poştă Hune
doara Ce s-a întâmplat la 
dv.t

— Existăm în actuala 
structură organizatorică J* 
doi ani, .sub tutela Minis
terului Comunicaţiilor, care 
are In subordine» sa cinci re
gii, printre care şi Regia 
Poşta Română.

Ca unitate teritorială a- 
vem bi subordine 60 de 
oficii poştale, rurale şi ur
bane, ca ê acoperă cea 
mai mare parte a judeţu
lui. Alături de serviciile 
tradiţionale — corespon
denţă, mandate, .mesagerie, 
operaţii CEC oferim
cetăţenilor şi prestaţii mai 
noi: prestaţii comerciale, 
cărţi, broşuri, papetăne, 
servicii de reci amă, afişarea 
diferitelor activităţi ete.

— Cum apreciaţi activi
tatea poştei din punct de 
vedere economic?

— ÎXn veniturile pe care 
le obţinem ne acoperim 
cheltuielile aferente activi
tăţii noastre, obţinând un 
oarecare profit. Compara
tiv eu alte activităţi din 
economie, comerţ ete., ta
rifele percepute pentru ser
viciile noastre sunt pon
derate, cu toată dinamica 
pe care o înregistrează pre
ţurile la combustibil şi e- 
nergie electrică. Dacă ar 
fi să discutăm despre di
ficultăţi, am putea spune 
că nu ne ocolesc nici pe 
noi. Nu sunt puţine cazu
rile epnd primăriile din 
mediul rural au dublat chi
riile pentru spaţiile în care 
funcţionează oficiile noas
tre. De aici rezultă o mul
titudine de consecinţe

restrângerea spaţiilor, creş
terea cheltuielilor, deşi 
prin specific poşta rămâne 
o Instituţie socială.

— Importanţa 
dvs. impune o a-, 
ciptină şt răspândesc M i 
de cetăţeni. V-aş ruga vă 
vi referiţi la acest aspect,

— Poptflaţia trebuie să 
aibă urni mare încredere 
in serviciile noastre. Ne 
străduim să asigurăm ser
vicii de calitate, prompti
tudine şi siguranţă tn pres
taţii. Dacă hi urină cu 8—3 
ani am avat probleme cu 
personalul angajat la De
cretul 33, ulterior acesta 
s-a selectat, la o parte des- 
făcându-se contractul Je 
muncă, urmare a unor acte 
dd indisciplină. Relevanta 
sunt în prezent număra! 
mic de reclamaţii, în scă
dere, comparativ cu anii 
’ăî şi '9%, ceea ce spune 
totuşi ceva.

Prin construirea unor se
dii nm pentru oficiile poş
tale — Luncoi, Sarmizege- 
tusa, Bueeş —, dar ' mai 
ales prin dotarea cu 
ştoti proprii ARO 15, 
tem să asigurăm 
pentru cetăţenii aflaţi In 
zonele cele mal greu ac
cesibile. fo t pentru a veni 
în sprijinul oamenilor, la 
Oficiul poştal din Gojdu — 
Deva, s-a mărit numărul .de 
zile pe săptămână la trei 
pentru distribuirea coteţe
lor din exterior, măsură 
prin care se elimină aglo
meraţiile şl timpul irosit 
la cozi Intenţiile noastre 
sunt printre cele mai bene
fice pentru oameni, tocmai 
pentru a veni In sprijinul 
lor, prin specificul activi
tăţii pe care o desfăşurăm.

CORNEL I’OENAR

La Certeju de Sus 

Bătălia pentrn butelii — 
pe jumătate câştigată?
Certeju de Sus — pu

ternic centru muncitoresc 
— se numără printre co
munele cu cel mai mare 
număr de butelii de ara
gaz. După calculul dnei 
Sabina Vânduţ, secretara 
consiliului local, in Certej 
există, la ora actuală, a- 
proape 1000 de butelii, iar 
numărul acestora creşte de 
la un trimestru ia altul. 
Au butelii aproape, toţi 
cei ce locuiesc în blocuri 
şi un mare număr din cei 
cu gospodării particulare.

Din pricina enunţată mai 
sus, schimbarea ' buteliilor 
goale cu altele- pline este 
o problemă de maximă 
însemnătate cP dă multă 
bătaie de cap atât primă- 

-riei cât şi posesorilor res
pectivelor recipiente.

Un fapt ce se cere con
semnat este acela că domnii 
din conducerea comunei — 
dL primar Ioan Vinţan

TRAIAN BONDOR

(n pag. a 2-a)

. dintre 
ţări — se spune tn decla
raţia MAE de la Chtsinătt, 
primită prin fax de Rom- 
preş,

© PREZENŢĂ REMARCABI
LA. La expoziţia organizată la 
Cluj Napoca de Centrul de afa
ceri „Transilvania?1 va fi prezen
tă, alături de firme din ţară şi 
străinătate,' şi Cooperativa meş
teşugărească JRorea?‘ din Brad. 
Santa de mărfuri prezentată 
poartă amprenta fanteziei şi pri
ceperii colectivului de creaţie In 
făurirea noilor modele de încăl
ţăminte, confecţii, broderii şt mo
bilier. (S.B.f

O „PRINŢUL ÎNTUNERICU
LUI" este filmul care rulează în 
perioada 16—19 septembrie a.c. 
la Cinematograful „Patria“ Deva, 
Lumea modernă în confruntare 
cu tenebre de sorginte mistică 
este tema filmului. (V.R.)

© SIMPOZION ASCOTEC. 
Marţi, 28 septembrie, ora 11, la 
Casa de modă „Modex“ Timişoa
ra, firma germană ^Iscotec" or
ganizează un simpozion privind 
oferta de utilaje şi instalaţii pen
tru Industria alimentară: pani
ficaţie, abatoare, prelucrarea căr
nii, tehnica frigului, prelucrarea 
laptelui, producţia de bere; Untt 
de ImbuteUere, bucătării hote

liere, cantine-restaurant. Sunt aş
teptaţi producători mari şi mici. 
(TJ.f

o  POPICE. La Teliuc o fru
moasă surpriză, tn incinta sta
dionului există o popicar ie cu 3 
piste, bine întreţinută, cu o mică 
tribună unde pasionaţii acestui 
spart îşi petrec ore de destindere, 
leagă prietenii durabile. (S.C.)

© ÎNEC. Multe nenorociri se 
pot întâmpla cu copiii lăsaţi ne
supravegheaţi. O dovedeşte şi 
cea a lui Ovidiu Ciuraru, de cinci 
ani, din oraşul Vulcan. împreună 
cu mai mulţi copii s-a dus să facă 
baie la tumul de apă al staţiei

de compresoare a exploatării mi
niere din localitate. Dureros, dar 
copilul s-a înecat, fV.N.j

© INCENDIU. Mare jale în' 
familia Moise Faur din Birttn, 
comuna Baia de Criş. In urma 
unui incendiu, aici au ars în în
tregime un grajd, un garaj şi un 
şopron cu fân. Valoarea acestora 
se ridică la aproape ’ 8 milioane 
de lei. Concluzia este doar una: 
atenţie la foc ! (VU.)



Atenţionările repetate adresate de RAGCL 
Deva populaţiei şi agenţilor economici din mu
nicipiu, cu privire la posibilitatea suspendării 
unor servicii de gospodărie locativă, respectiv 
apa rece şi apa caldă menajeră, continuă să-i 
îngrijoreze în cel mai înalt grad pe deveni, nu 
atât prin motivaţiile lor economite juste,, cât 
mai ales prin lipsa de discernământ cu care se 
aplică. în grupajul de faţă dăm publicităţii două 
reacţii la acest fenomen. Publicăm în acelaşi 
timp, lâ cererea Primăriei Deva, lista asociaţii
lor de locatari cu datorii mari la RAGCL Deva.

VOM AVEA APĂ CALDA LA 
PASTELE CAILOR ?

Până acum îi criticam pe 
Iacei oameni necăjiţi de Ia 
RAGCL — oameni şi ei 
cu problemele obiective 
•şi subiective — pentru în
treruperea apei calde la 
populaţia Devei. Mai nou 
şi dânşii, sub presiune, ne 

■ ameninţă şi cu întreruperea 
apei reci. Dezastruos mod, 
de a gândi. Dar nu aces
tora dorim să ne adresăm.

Domnilor de la RENEL! 
Indiferent cât are de plă
tit RAGCL şi cât trebuie 
să primească RAGCL de la 
populaţia „rău platnică" a 
Devei, nu aveţi dreptul 
să suspendaţi furnizarea 
agentului termic împotri
va intereselor de confort 
ale populaţiei municipiului, 
deci şi împotriva dum
neavoastră şi â familiilor 
dumneavoastră.

După ce ne poluaţi ra
dioactiv de 20 de ani, scur- 
tându-ne viaţa cu 10 ani 
cel puţin, acum ne luaţi 
şi agentul care putea să 
mai înlăture o parte din 
răul ce ni-1 faceţi în fie
care clipă. Dacă până mai 
ieri ne lăudam în Deva că, 
deşi suntem sub o cupolă 
radioactivă, avem totuşi a- 
vantajul căldurii şi apei 
calde, cu un program mai 
lung, acum ne luaţi prin 
abuz de putere şi monopol 
apa caldă, Jar la iarnă pro
babil şi căldura. Să nu vă 
închipuiţi că cei ce n-au 
plătit până acum întreţi
nerea la bloc o vor putea

plăti. Pentru că în majo
ritate aceştia sunt oameni 
cu necazuri, care uneori fao 
foame, iar banii nu ajung 
nici pentru cele mai pri
mitive necesităţi.

Dacă ne gândim bine Ia 
răul pe care ni-1 faceţi zil
nic ar trebui să plătiţi po
pulaţiei din Deva şi îm
prejurimile- Mintiei apa cal
dă şi căldura. Gratuit 1 Oa
re aţi câştiga un proces e- 
cologist între cei 20Q 000 
oameni năpăstuiţi din raza 
dv. de poluare şi firma 
furnizoare de... uraniu, plu
toniu, stronţiu; germaniu ?

Dacă aţi plăti doar un 
leu daune pe zi fiecărui ce
tăţean ce este zilnic ira
diat in zona termocentralei 
(şi ce-i un leu în ziua de 
astăzi ?) ar trebui să plă
tiţi 1,5 miliarde lei. Luaţi- 
vă din aceşti bani cei 600 
milioane lei datorie şi în
că ne mai datoraţi mulţi 
bani.

Oameni buni, vă daţi sea
ma ce rău faceţi, prin lip
sa apei calde, copiilor, bă
trânilor care nu simt tot 
răul acum ? Unde în lu
mea asta nu se dă apă cal
dă 40 de zile cât aţi o- 
prit-o dv. pentru pregăti
rile de iarnă. Probabil în 
Sahara. Gândiţi-vă bine la 
un posibil proces ecolo
gic pe care l-aţi pierde clin 
start.

VOICU LAzARUŢ 
Deva

ASOCIAŢIILE DE LOCATARI DIN 
MUNICIPIUL DEVA, CARE AU DEBITE DE 

PESTE 500 000 LEI LA RAGCL, LA DATA DE
14 SEPTEMBRIE 1993 :

As. 3 — 10 397178 ; 6 81 — 862 379 ; 82 --  673 618 ;
— 1564:756; 10 —2 350199; 89 — 512 033 ; 94 --  559 219 ;
12 — 1 491 407 ; 13 — 106 551114 ; 109 —
901 533 ; 15 — 1675 324 ; 2 870 553 ;  115 — 1433 444 ;
17 —i 3 977 007 ; 18 . — ; 117 — 1 902 209 ; 118 —
2 369 292 ; 19 — 4-400776; 510 000 ; 120 — 1 411 712 ;
20 — 3 523 017 ; 21 _ 121 — 1 375 231 ; 122 —
2 056 255 ; 22 — 1004 651; 593 470 ; 126 — 911190 ;
23 — 4 885 769 ; 24 — 129 — 4 511685 ; 130 —
4161731 ; 25 — 7 685728 ; 1 414 235 : 135 — 2 763 783 ;
26 — 9 766 033 ; 27 _ 139 — 1 430 145 ; 140 —
2 091 262 ; 28 — 680796; 5 989 385 : 141 — 4 578 471 ;
29 — 5 154 271 ; 30 142 — a1 901188 ; -146 —
5 703 225 ; 3i — 5 840875 ; 805 028 ; 147 — 1946 312 ;
32 — 1 430 705 ; 74 ■■ _ 148 — 559 751 ; 152 . —
806 087 ; 76 — 1 331113 ; 3 454 355.

TOTAL GENERAL : 130 769 503 Iei

Doar 43 de asociaţii şi-au achitat integral dato
riile.

N.R. Am publicat aceste cifre pe răspunderea ex
clusivă a domnului viceprimar Virgil Boca, datele 
fiind furnizate de dumnealui. . ......... '.,.... ' . i-

AGENT TERMIC ŞI APĂ POPULAŢIE  ̂
ORAŞULUI, NU AMENINŢĂRI, DOMNILOR 

DE I A RAGCL DEVA !
In ultima perioadă constatăm eu stupefacţie prac

tica tot mai insistentă a R.A.G.C.L. Deva de a „şan
taja" populaţia municipiului Deva prin oprirea fur
nizării de agent termic şi apei potabile, sub motiva
ţia că asociaţiile de locatari nu şi-au achitat contra
valoarea acestor servicii.

Dar domnilor .„şantajişti", cum şi cine vă permite 
să ameninţaţi o populaţie de 80 000 de locuitori ?' De 
când aceasta este la cheremul câtorva salariaţi de la 
RAGCL? De ce nu opriţi agentul termic şi apa po
tabilă — dacă tot sunteţi puşi pe această practică **> 
de la apartamentele care nu au achitat aceste ser
vicii şi nu de la toţi? De când băgaţi In aceeaşi oa
lă şi bunii şi răii platnici, dispuneţi dvs. de norme 
legale in acest sens?

Din cate cunosc, majoritatea populaţiei şi a aso
ciaţiilor de locatari sunt cu plata cheltuielilor comune la 
zi, atunci cu ce drept îi privaţi de nişte servicii ? V-aţi 
gândit că asociaţiile de locatari care nu au restanţe 
la firma dvs. o să pretindă despăgubiri in numele 
locatarilor, şi nu puţine ? Aţi calculat «S neasigura- 
rea agentului termic produce zilnic o pagubă fn bu
getul unei familii medii de cca. 306 lei? Pe acOstea 
cine Ie suportă?

Pe cetăţenii municipiului Deva şi asociaţiile de 
locatari care sunt la zi cu plata taxelor comune nn 
ii interesează şi nu trebuie să-i Intereseze de dificul
tăţile dvs. tehnice fn delimitarea distribuţiei agentu
lui termic şi a apei potabile între cei ce nu au res
tanţe la plata cheltuielilor comune şi cei ce an. Este 
treaba dvs. să v-o rezolvaţi' Cu ce drept moral no 
privaţi pe noi cei care achităm corect şi la zl taxele 
comune, de agent termic şi apă potakilă? Nn consi
deraţi eă acesta este şi un abiiz in ŞerViciu în dău
na populaţiei ? Rog organele de procuratură să Sg se
sizeze din oficiu de aceste probleme Şi să intervină 
energie pentru respectarea legilor.

Apreciaţi dlor de la RAGCL Deva, că nu sun
tem destul de „stresaţi", mai veniţi şi dvs. ca ceva 
in plus ? Consideraţi că dacă sunteţi regie autonomă 
puteţi face ce vreţi cu bunurile statului ale noastre, 
cu serviciile pentru populaţie ? Eu zic că nu şi trebuie 
să vă subordonaţi intereselor populaţiei pe eare să 
o slujiţi nu s-o chinuiţi

Rămân decepţionat şi de poziţia-şi preocuparea 
în această problemă a primăriei municipiului Deva, 
care în loc să acţioneze energic, să găsească soluţii de 
rezolvare a acestor probleme, stă în expectativă. De 
ce? Populaţia municipiului Deva pe bună dreptate 
se Întreabă: de ce v-am ales dlor: primar, vicepri
mar, consilieri ? Aţi uitat promisiunile făcute la ale
geri ? Dacă aţi greşit şi puterile fizice şi intelectuale 
nu vă ajută, retrageţi-vă, bărbăteşte, demn şi lăsaţi 
locul la alţii care pot să se preocupe de gospodăria 
municipiului şi de asigurarea condiţiilor de viaţă a 
populaţiei acestuia. Cred că este cazul şi timpul ca 
„pomul" RAGCL Deva să fie bine scuturat pentru că 
prea multe păsări şi-au făcut un cuib cald, comod, cu 
salarii mari, care grevează puternic preţurile servi
ciilor pentru populaţie.

* Intriicât s-a format o atmosferă tensionată în 
rândurile populaţiei din municipiul Deva, nfai ales 
după lipirea la blocuri a adresei RAGCL, nr. 8080/ 
6. 09. 1993, prin care se anunţă sistarea furnizării de 
apă potabilă, este cazul ca de urgenţă primăria mu
nicipiului Deva şi consiliul judeţean să intervină şi 
să clarifice aceste probleme. Nu de ameninţări şi şan
taj are nevoie populaţia Devei, ci de servicii de cali
tate şi dimensionate corect din partea RAGCL Deva.

Ec. IOAN 'SÂRBE
:Deya':.'\. y.:.vi

La taclale în mijlocul comunei Certeju de Sus. 
Dacă nu sunt bariere, le creează... şoferii 1
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Bătălia pentru butelii — 
pe jumătate câştigată?
(Urmare din pag. 1)

şi dl. Petru Badea, vice
primar —, se ocupă . cu 
stăruinţă de asigurarea a- 
ragazului pentru oameni. 
Un argument in acest 
sens este acela că primăria 
a angajat mijloace de trans
port care s-au deplasat la 
Timişoara, intorqăndu-se de 
acolo cu butelii pline. Alt 
argument: Primăria în
tocmeşte periodic tabele 
cu cei ce solicită schimba
rea buteliilor pe care le 
înaintează la PECO Deva 
şi pe baza cărora se elibe
rează recipientele pline.

De regulă, procedeul 
schimbării buteliilor este 
următorul: PECO anunţă 
consiliul local ziua când 
urinează să sosească la 
Certej maşina cu butelii. 
Se dă apoi vestea in toate 
satele ca cel înscrişi in 
tabele să vină cu buteliile 
goale intr-un anumit loc 
în’centrul comunei. Aproape 
de fiecare dată operaţia de 
schimbare se face în ziua 
stabilită şi, în general, ce
rerile sunt satisfăcute. In 
zilele stabilite se schimbă 
circa 400 de butelii, iar u- 
nui om îi vine rândul la 
un recipient, plin, în me
die, la două luni şi ju
mătate — trei. Ceea ce 
nu-i chiar aşa de râu. E- 
vident, cei ce locuiesc în 
blocuri âu prioritate, deşi 
unii dintre ei folosesc lem

nele pentru gătit sau în
călzirea locuinţei.

Am fost recent la Cer 
tej şi am găsit în central 
comunei o mare "adunare 
de oameni—pe care fotore
porterul nostru a surDrins-o 
— veniţi cu buteliile goale. 
Ce se intâmplaşe ? Pri
măria a primit un telefon, 
de la PECO, comunicându- 
1-se că maşina cu butelii 
pline nu poate merge Ia 
Certej fiindcă este defectă. 
I s-a sugerat să găsească 
o maşină în care să în
carce buteliile goale şi să 
le aducă la Deva, în schim
bul cărora se vor primi 
recipientele pline. A fost 
anunţat şi a venit urgent 
Ia sediu dl. Ioan Vinţan, 
primarul comunei, aflat 
în concediu. Domnia sa 
a dat mai multe* telefoane 
şi a făcut rost de un mij
loc de transport care a în
cărcat buteliile goale. în 
aşteptarea maşinii respec
tive, oamenii comentau. Am 
notat câteva din vorbele 
lor: „Domnii de la PECO 
fac ee vor!“ „Oare PECO 
are numai o maşină ame
najată pentru transportul- 
buteliilor ?“, „Primăria — 
da, se ocupă de problemele 
noastre. Ca şi azi, bună
oară, să putem schimba 
buteliile" Nu facem nici 
un comentariu pe marginea 
opiniilor lor, lăsând altora 
ocazia să o facă.

GOSPODARI VREDNICI
Oamenii din satele comunei Certeju de Sus sunt nu 

numai mineri de nădejde ai exploatărilor miniere din 
zonă, ci şi gospodari vrednici. Un argument în acest sens 
şi numărul de animale In continuă creştere din gospo
dăriile populaţiei. In momentul actual în comună există 
— cum am reţinut din spusele dlui viceprimar Petru 
Badea — 1408 bovine, 135 cai, 3540 de oi, circa 1000 de 
porci ş.a. (Tr.B.)

Revenim cu amănunte la 
flash-ul „OAMENII CER 
EXPLICAŢII" din ziarul nr. 
956 (11—12 septembrie 1993K 
Aşa cum am mai arătat cu 
câteva zile în urmă, secţia 
de panificaţie din Brad 
produce două noi sortimen
te de pâine de 1 kg, A- 
cestea au denumirea de 
„Ulpia" şi respectiv „Strei". 
Preţurile de desfacere ale 
produselor în unităţile pro
prii sunt de 337 lei pen
tru „Ulpia* şi respectiv 300 
lei pentru „Strei".

Susnumita secţie are In 
subordine centre de desfa
cere a pâinii la Brad, Gu- 
rabarza şi Barza. Dar cum 
ultimele două sate sunt a- 
parţinătoare localităţii- Criş- 
cior, locuitorii acestora se 
aprovizionează cu pâine prin 
două surse. Până la Gura 
Morii prin unităţile secţiei 
care produce pâinea, iar 
cei din centrul de co
mună prin unitatea apar-

Neregulile persista, 
cine le stopează?

ţinătoare cooperativei de 
consum.

Dacă cei din prima ca
tegorie se pot declara mul
ţumiţi oarecum (găsesc zil
nic produse proaspete la 
preţuri stabilite de Gu
vern), cei de la „centru" 
trec prin mari dureri de 
cap, generate de „supli
mentul" de preţ care se per
cepe la fiecare pâine.

Dacă la Gurabarza o 
pâine „Ulpia" se poate 
cumpăra la preţul arătat 
mai sus, la o distanţă de 
numai 500 m, la unitatea 
cooperativei de consum, 
preţul acesteia se ridică cu 
87 lei (adică la 424 lei), .iar 
la produsul „Strei" supli
mentul este de 26 lei.

Cei de la cooperativă mo
tivează preţul ridicat al 
pâinii practicat la magazi
nul propriu faţă de ale fa
bricii prin aplicarea TVA- 
ului, deşi Guvernul nu a 
precizat aşa ceva la acest 
produs, ci numai la. specia
lităţi, aşa cum aplică şi 
celelalte cooperative din zo
nă, precum şi persoanele 
privatizate care au contract 
cu fabrica de pâine.

Cel mai elocvent exem- 
•plu în această privinţă : în 
săptămâna recent înche
iată, rafturile centrului de 
desfacere a pâinii din „cen
tru" erau ticsite cu pâine 
uscată şi veche, căci bie
tul om se duce -1 şi cum
pere .cel mai. important a- 
liment la un preţ mai mie

la Gurabarza, unde se for
mase o coadă respectabilă.

Domnilor din conduce
rea cooperativei, schimba- 
ţi-vă comportarea faţă de 
cumpărătorii comunei, care 
sunt acţionarii dumneavoas
tră ! Şi locuitorii-acţionari se 
întreabă pe bună dreptate 
ce rost a avut să cumpă
raţi şi să deţineţi în parc 
4 maşini, dintre care o 
Dacie papuc cumpărată cu 
vreo 3—4 săptămâni în ar
mă, la volanul căreia este 
văzut zilnic preşedintele Ni- 
colae Raţ, dar fără vreo 
încărcătură.

Aceste aspecte sperăm că 
vor găsi ecou şi vor fi sto
pate la timp de cei în 
drept, căci locuitorii comu
nei Crişcior s-au săturat de 
fel de fel de experimente 
pe buzunarul lor.

ALEXANDRU JURCfA 
Crişcior



Supremă lecţie de
In frământatul şi zbuciumatul 

septembrie 1944, când invadatorii 
fascisto-hortiştl au forţat graniţa da 
vest a României, cotropind, «Jefuind, 
oiporând oameni şi distrugând lo
calităţi, armata română aflătoare în 
zona de vest a ţării s-a regrupat şi 
organizat pentru a da riposta . cu
venită cotropitorilor şi pentru a a- 
păra vetrele de baştină ale neamu
lui.- 'V.. ' _ '>

Lupta de apărare ,̂ său de acope-' 
rire, cum o numesc tratatele mili
tare, a fost deosebit de grea şi de 
sângeroasă, fiindcă duşmanul otră
vit şi furibund a atacat cu efective 
mult superioare numericeşte faţă 
de forţele noastre de apărare.

Conştienţi că apără pământul stră
moşesc, locurile natale, părinţii, 
fraţii sau copiii lor, ostaşii armatei 
române s-au luptat cu eroism, rea
lizând adevărate minuni de vitejie 
prin sacrificiul lor suprem, aşa 
cum s-a întâmplat la Oarba de Mu
reş, la Turda, la Păuliş, Luduş, O- 
radea. Cărei şi în atâtea alte locali
tăţi.

In rândurile celor ce au luptat cu 
abnegaţie, cu dăruire, vitejie Şi *- 
roism se află şi bravul fiu al me
leagurilor Hunedorehe — căpitanul 
Romulus Pete, decorat eu Ordinul 
„Mihai Viteazul", cea mai mare de
coraţie a Armatei Române.

Ridicat dintr-o veche, preţuită 
şi vrednică familie din comuna Bră- 
nişcar absolvent al Liceului „Dece-

...Căpitan J 
ROMULUS PETE 

Cavaler al Ordinului 
„MIHAI VITEAZUL"

bal“ din Deva, tânărul Romulus Pe
te s-a afirmat ca un militar cu o 
temeinică pregătire «de luptă; de 
aceea i s-a încredinţat comanda ba
teriei 21 din Regimentul 5 artilerie 
antiaeriană, având misiunea de a ba
ra şi zdrobi înaintarea inamicului 
pe şoseaua Curtici — Arad.

Confruntarea cu duşmanul, care 
a atacat în valuri consecutive cu 
aviaţia şi artileria, cu tancuri, cu 
aruncătoare de mine şi cu puhoi

I
de infanterie, a fost deosebit de [ 
grea, dar neînfricatul căpitan â re- | 
zistat până' a mai rămas cu un sin- j 
gur tun. Amplasat la liziera satului I 
Şdfronea, căpitanul Romulus Pete * 
şi oamenii săi au continuat lupta I 
cu‘potopul invadatorilor, distrugând J 
7 tancuri ale inamicului şi scoţând t 
din luptă 45 de inamici care zăceau I 
în faţa poziţiei bravilor tunari. j 

Servanţii tunului au căzut rând pe | 
rând, dar căpitanul, deşi rănit la « 
picior, îndeplinind şi misiunea de | 
ochitor şi pe cea de trăgător, a * 
continuat'să lupte, si tragă neince-1 
tat, ajutat de elevul Virgil Ivănaş J 
— până când „o uriaşă jerbă de foc t 
a învăluit amplasamentul tunului". I 
rănindu-i. mortal şi pe aceşti ultimi ) 
mânuitori ai tunului de la Şofro- j 
nea.. J

Jertfa căpitanului şi a camarazi- j 
Jor săi — din acel 13 septembrie I 
1944 — n-a fost zadarnică. Ea a în-' 
găduit formaţiilor din spate să pre- | 
gătească linia de apărare de la Pău-» 
liş, unde inamicul a fost oprit, zdro- I 
bit şi obligat să se retragă dincolo * 
de hotarele ţării. |

Fie ca jertfă căpitanului artile- J 
rist din Brănişca şi a celorlalţi eroi |  
căzuţi pentru eliberarea pământului I 
românesc şi pentru zdrobirea fas-J 
cismului să fie vibrantă şi pildui-| 
toare lecţie de patriotism pentru » 
generaţiile de azi şi pentru cele de | 
mâine. '

Prof. DUMITRU SUSAN i

Votul unic fi egal
~  Cum se „fac“ milioanele!

Una dintre obiecţiile ce
le mai dure şi mai de e- 
fect in campania de com
promitere a democraţiei, 
este egalitarismul drep
tului de vot.” In opinia 
populară, circula formu
la r „Votul celui mai prost 
om are aceeaşi valoare ca 
cel al lui lorga, omul cel 
mai Învăţat"

Cu convingerea că re
medieri parţiale sunt po
sibile, inabordabile cu a- 
cest prilej, mă limitez a 
oferi o consolare, prin da
te ce vin în sprijinul va
labilităţii privind Egali
tatea dreptului de vot 

Datele aparţin celebru
lui sociolog Jacques El
ful, care menţionează că: 
„Einstein, extraordinarul 
geniu matematic, nu cu
noştea nimic din realita
tea umană sau politică".

De asemenea, despre Ro- 
bert Oppenheimer, alt sa
vant celebru, Sg aprecia
ză că r „Deşi el părea re
ceptiv la cultura generală, 
opiniile sale politice şi 
sociale erau la nivelul o- 
mului de rând al străzii".

Intr-adevăr, nu-i ex
clus ca : oameni simpli, 
trăind nemijlocit defi
cienţele şi frământările 
vieţii sociale, să voteze 
cu mai ihare competenţă 
decât savanţi izolaţi in 
Turnul de fildeş. Cu toa
te acestea, incontestabil 
mai rămâne că : multe 
şi chiar prea multe din 
voturile celor inculţi şi 
neinformaţi sunt potriv
nice intereselor generale 
ale Statului şi ale socie
tăţii.

VICTOR ISAC \

Mulţi patroni avem în 
ziua de azi. De toate felu
rile şi de toate culorile. In
clusiv politice. In rându
rile de faţă insă avem In 
vedere pe imul dintre cei 
ce adună milioane de lei 
pe seama incompetenţei u- 
nor funcţionari ai societă
ţilor cu capital de stat, a 
corupţiei sau pur şi sim
plu „jonglând" cu legea.

Mai concret este vorba 
de Nicolae Petrişor, patron 
al S.C. „Frucom" S.R.L. 
Petroşani. A făcut ce a fă
cut dl şi a pus pe picioa
re o afacere la scară mare. 
Cât a clocit-o nu ştim. 
Cert este că o vreme i-a 
ţinut. Destul de ipult, da
că ţinem cont că a adunat 
mai bine de 12 milioane 
de Iei.

Aşadar, nu a mirat pe 
mulţi faptul că de la o 
vreme S.C. „Frucom" se a- 
proviziona masiv cu lemn

de mină şi acumulatori de 
la „Geobag" Ploieşti. Nu 
de altceva, dar firma în
cheiase un • contract in a- 
cest sens cu E.M. Paroşeni. 
întrebarea este următoarea : 
de ce cei de la mină nu pu
teau merge direct la fur
nizor? Şi dacă tot nu „pu
teau" merge până la Ploieşti, 
au scos banii şi i-au plătit 
lui Petrişor. Care, prin în
tocmirea de acte fictive, a- 
plica manoperă lemnului de 
mină şi acumulatoarelor. 
Vorba unui domn de la po
liţie : „probabil picta. acu
mulatorii I" Dar nici ăsta 
nu o făcea.

Aşa se face că I.M. Pa
roşeni plăteşte nejustifi
cat 12 300 400 de lei!

Domnia se plăteşte, nu ? 
Oricum, va trebui să plă
tească şi dom’ patron.

V. NEAGU

SINDICATUL LIBER „SIDERURGISTUL“ 
CLUBUL SIDfiRURGISTUL HUNEDOARA

a n u n ţ a

deschiderea următoarelor cursuri, 
începând cu data de 1 octombrie 1993.

1- Stenodactilografie
2. Contabilitate
3. Croitorie
4. Ospătari - bucătari
5. Cofetari - bucătari
6. Depanare radio-TV — color
7. Vânzători comerciali
8. Limba engleză — începători 
9- Limba engleză — avansaţi

! 10. Limba germană — începători v
| 11. Limba germană — avansaţi 
J 12. Curs de pian
I 13. Dans de societate — vârsta 6—14 ani 
1 14. Dans de societate -— vârsta 14—20 ani J 15. Arte marţiale
| 16. Dans modern — fete, 14—20 ani 
J 17. Break-dance fete — băieţi, 14—20 ani 
| 18. Rapp-dance fete — băieţi, 14—20 ani 
' 19- Gimnastică aerobică 
| 20. Balet fete, 6—12 ani. 
j Relaţii suplimentare si înscrierile se facj
| la Clubui SIDERURGISTUL, telefon 711766. I

■■ ■L (729) j

S.C. GERMISARA S.A- GEOAGIU BĂI
Organizează în data de 15 octombrie 1993, 

ora 10, concurs pentru ocuparea postului de
•  contabil şef.
Informaţii suplimentare la sediul societăţii.

SOCIETATEA COMERCIALA „FARES“ S.A 
ORĂ ŞTIE

închiriază teren arabil de la persoane par
ticulare şi societăţi în zona oraşului Orăştie. 
Relaţii suplimentare Ia sediul firmei din str. 
Plantelor, nr. 50 Orăstie sau 4a tel. 641940, int. 
15. (727)

CONSUMCOOP ORĂŞTIE 
str. N. Bălcescu

A deschis începând cu data de 1. 09. 1993 
un auto-service şi garaj situat în Orăştie, str. 
N. Titulescu, situat între întreprinderea Meca
nică Orăştie şi Fabrica de Lanolină, care exe
cută : ■ : . \

•  reparaţii pentru autoturisme şi autoca
mioane \

•  închirieri de mijloace auto pentru trans
porturi la persoane fizice şi agenţi economici*

Tarifele practicate sunt minime.
Informaţii suplimentare la telefoanele 

642806 sau 642338. ^  (733)

1 Î N  C U P E L E  E U R O P E N E  -

Din nou, „seară neagră11 
pentru fotbalul nostru
La cu totul altceva ne 

aşteptam de la echipele 
noastre angajate în cu
pele europene: Steaua 
— Croaţia Zagreb (1—2) 
Gloria Bistriţa — Maribor 
Branik 0—0 ; Inter — Ra
pid 3—1 — şi o singură 
rază de lumină, ■ Univer
sitatea Craiova — Hanar 
Boltpelag 4—0. Dinamo — 
Cagliari s-a disputat a- 
seară, după închiderea e- 
diţiei. Steaua care repre
zintă fotbalul nostru in 
Cupa Campionilor Euro
peni a deziluzionat. Tra
tând meciul cu uşurinţă 
(deşi din nou şi-au a- 
mânat partida din cam
pionat) steliştii s-au pre
zentat cu o apărare gre
oaie, neinspirată, pe un

de croaţii au zburdat cum 
au vrut. In ansamblul ei, 
echipa a acţionat gţeoî, 
fără viteza cerută în ac
ţiunile de atac. Gloria 
Bistriţa a fost în nota şa 
obişnuită din campionat; 
submediocră. De ce s-o 
fi luptând să ajungă în 
„cupe" dacă s-a prezen
tat aşa cum a făcut-o (pe 
teren propriu)... ? Rapi
dul s-a ţinut mai bine 
decât s-au aşteptat chiar 
suporterii lor. Universi
tatea Craiova a «'„înotat" 
în apărarea oaspete şi du
pă trei bare în prima re
priză, în a doua a admi
nistrat 4 goluri fotbaliş
tilor din Feroe.

Să vedem evoluţia lui 
Dinamo, în mec ui său 
cu Cagliari. (S.G.)

Avancronici fotbalistică
Sâmbătă şi duminică — 

se putea altfel? •— are 
loc etapa a Vl-a din Div. 
Naţională. F.RJ. admite 
cu bună ştiinţă fărâmiţa
rea etapelor, divizarea 
lor, contribuind la scăde
rea interesului . spectato
rilor, derutându-i mereu 
prin „promovarea" după 
bunul plac a echipelor 
„forţe" în relaţii, că in 
fotbal...

Se desprind din această 
etapă meciurile dintre O- 
ţelul Galaţi — Steaua, 
Progresul — Dinamo pre
cum şi Poli Timişoara — 
Inter Sibiu şi „U" Cluj 
— U.T.A. In orice caz, 
nici Dinamo, dar nici 
Steaua nu sunt dinainte 
învingătoare. Şi,1 nici nu 
e de mirare. Universita
tea Craiova are în con
tinuare toate şansele să 
rămână' pe primul loc. Nu 
credem că studenţii din 
Bucureşti să le poată stri
ca planurile.

Corvinul se deplasează 
la C.F.R. Cluj, echipă ce, 
spre deosebire de campio
natul trecut, a început 
mult mai bine In acest 
an. E greu de presupus că 
hunedorenii vor putea 
smulge un punct ceferiş
tilor, dar bucuria supor
terilor ar fi mare dacă

s-ar întâmpla ca în acest; 
joc Corvinul să se mo
bilizeze exemplar aşa. cum 
a făcut-o sâinbăta trecu
tă in meciul său cu Mş- 
trom. Şi poate să o facă! 
Se pare că in ultima pe
rioadă conducerea tehni
că a insistat mult asupra 
creşterii - puterii de luptă 
a fiecăruj hunedorean şi 
rezultaţul s-a văzut pe ta
bela de marcaj.
■ Meciuri importante pen

tru configuraţia clasa
mentului se anunţă şi în 
Divizia C. La Bărbăteni 
se anunţă un derby al e- 
tapei între Minerul dini 
localitate şi Minerul Cer
tej. Oaspeţii au o echipă 
mai puternică, însă şi 
gazdele s-au întărit cQ 
noi jucători de la alte #-» 
chipe din Valea Jiului 
şi rezultatele se văd — 
ocupă locul 3 în clasament. 
O partidă disputată are 
loc la Haţeg, unde Haber 
primeşte vizita Aurului 
Brad, ambele formaţii ţin
tind spre un loc de frun
te în clasament. Cema 
Cristur joacă „acasă" — 
dar tot la Hunedoara — 
cu echipa din localitate 
a constructorilor. Meci ; 
interesant de văzut. în 
rest, gazdele au categoric, 
prima şansă.

DIVIZIA C
CAMPIONATUL DE JUNIORI

REZULTATELE ETAPEI din 12 septembrie 1993 : 
Armata Aurul Brad — Minerul Bărbăteni 6—2 ; Min. 
Certej — Dacia Orăştie 0—0; Jiul Petrila— Metalul 
Crişcior 2—4 ; Min. Ghelari — Min. Şt. Vulcan 1—11 
Min. Aninoasa — C.F.R. Simeria' 1—1 ; Victoria ’90 
Călan — Mureşul Deva 0—2; Min. Teliuc — Cema 
Cristur -2—0 ; Constr. Hunedoara — Haber Haţeg 6—3. 

CLASAMENTUL
1. Mureşul Deva
2. Minerul Şt. Vulcan
3. Dacia Orăştie
4. A.S.A. Aurul Brad
5. Victoria ’90 Călan
6. Minerul Bărbăteni
7. Minerul Ghelari
8. Haber Haţeg
9. Minerul Certej

10. C.F.R. Simeria
11. Constr. Hunedoara
12. Cerna Cristur
13. Minerul Teliuc
14. Metalul Crişcior
15. Minerul Aninoasa
16. Jiul Petrila

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4 0 0 29
38
7

20

3 10 
3 10 
3 0 1 
2 1 1 14 
2 1 1 11 
2 11 9
2 0 2 9
1 2 1 7

2
2
0
4
3
7
7

11
15

112  14 10
1 1 2 10
10 3 4
10 3 3
10 3 5
0 13 1
0 0 4

13
13
12
24
8

52
ETAPA URMĂTOARE, 19 septembrie şi arbitri-: 

C.F.R. Simeria — Victoria '90 Călan (Diaconescu, Tis- 
mănaru, Trifoi — Petroşani) ; Min. Şt. Vulcan — Min. 
Aninoasa (Zlate, Dandreia, Kelemen — Lupeni) ; Jiul 
Petrila- — Minerul Ghelari (Nistor, Medrea. Banc — 
Simeria) ; -Min. Bărbăteni — Min. Certej (Capotescu, 
Lagu, Pop C. — Hunedoara) ; Haber Haţeg — Ar
mata Aurul Brad (Hârâci, Hanzi, Ambruş — Deva)) 
Cerna Cristur — Constructorul Hunedoara ( Cârstea, 
C., Cârstea I, Ciolca — Petroşani) ; Mureşul Deva — 
Min. Teliuc (Diniş, David şi Faur — Brad); Metalul 
Crişcior — Dacia Orăştie (Cobzaru, Torok, Pintilie — 
Hunedoara). r
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•  La mulţi ani dragă
Septimiu Bonta îţi doresc 
cu ocazia celor 20 de ani 
Împliniţi toţi cei care te 
Albesc. (92161®)

VANZARI-
CUMF ARĂRI

•  Vând Ford &erra combl, 
fabricaţie 1985» stare ir®- 
proşabilă. Deva, teL 
după ora lft (321527)

•  Vând" Ford Tranzit 1,5
4 teL 612573. (921542)

•  Vând maşină ARG oi 
«rotor de Braşov, preţ con
venabil. Dada papuc m 
Dacia berlină, anul fabn-

gir. 16» (921551)
0  Vând garsonieră. Gojdu, 

bl. O 4» sc. 3, ap 10. orele 
14—18. (921574)

•  Vând urgent aparta
ment 2 camera Tel. 6283£), 
fiupâ ora' 18» (921586)
' o Cumpăr teren, casă 
jţau apartament, 3 
Central. execut lucrări 
pion tare, curăţat sobe te
racotă. Informaţii tei. 
522028. (921556)
s •  Comsim S.A. Simeria, 
fiiaţa Unirii, bl. laţ parter, 
icoâte la licitaţie mijloace 
fixe (mobilier comercial. 
Chioşcuri). tn fiecare zi de 
piiercuri. ora 10. de asome- 
jjtea anunţă scoaterea . ta 
Bcitaţie a locaţiei gestiunii 
mag. 6 Simeria Veche, mag. 
|2  Şăuleţti, ambele cu pro
fil mixt. precum şi mag. 
i Aurora din Simeria pro
fil Industrial Licitaţia
loc la sediul societăţii ba 
14 septembrie 1993. ora 10.

(921541)
•  Vând Daria 1310, ne

cesită ansamblu faţă; ca
mion Saviem, după repaca- 
-ţe capitală, tel 641237. după 
ora 18 (921591)
{ •  Vând Ford „Escort” 
înmatriculat, 92 000 km şi 
apartament 2 camere. Hu
nedoara (zona Union), tel 
T70273: 770375. (921594)
port. tel. 612463. (921612)

m Vând Lada 1200 şi 
faibot. Informaţii Ia tele
fonul 622509, sau 628289, 
flupă ora 15 (921592)

•  Vând convenabil te
levizor Philips, frigider 
Bosch. Iadă frigorifică im
port, tel. 612463. (921612)

JWftWW.W.VAWWW
• Vând urgent mi

crobuz Isuzu albastru, 
pe benzină. pentru 
transport persoane şi 
marfă. an fabricaţie 
1987, octombrie, 45000 
km, 5 viteze, consum 
'7.5 1/100 km, stare ire
proşabilă. Informaţii 
Simeria, str. Biscaria, 
nr. 90, tel. 661316.

(921618)
ttWAVWVWAWWJV/

•  Vând casă, curte şi
grădină cu dependinţe, noi, 
construite din 1992, <at 
Bânpotoc, nr. 172, orele 
15—19. (921599)

% Vând camion SRD 5,5 
tone, basculant, preţ 3,5 
milioane. Tel. 642123.

(921621)
•  Vând pe valută gar

sonieră extra, Deva. Tel. 
0951/130058, orele 20—24.

(921554)
•  Vând apartament 4

camere, zonă centrală. De
va, tel. 627479. (921517)

•  Vând butoaie noi- din
Stejar a 500 litri. Adresa 
Herczeg Alexandru, Deva, 
Str. I.L. Caragiale, nr. 10, 
teL 619336. (921828)

0  Vând reeeiver şi con
vertor. Informaţii, telefon 
618016. (321590)

•  Vând butoi 100 1 fag, 
butoi 200 I metal, căruţă, 
sobe, centrifugă miere, uşă 
Skoda (faţă stânga), aparat 
mărit foto. Tel. 660497, 
Simeria. orele 10—22.

(921577)
•  Vând casă central în 

Deva. Informaţii tel. 613901.
(921555)

•  Vând urgent aparta
ment eu 2 camere, in str. 
1 Decembrie, tJL 3, et. 4. 
Informaţii tel. 611912.

(921573)
•  Vând videoplayere si

gilate Orion, Aiwa. Tele
fon 616416, curie 18—20.

(921609)
•  Vând Opel Kadett De

va, tel. 629786. (921622)
•  Cumpăr obiecte vechiî

bijuterii cu pietre, meda
lii, mobilă veche, picturi, 
jucării şi păpuşi vechi, o* 
bieete vechi din sticlă, 
cristal, porţelan, aramă, 
alpaca şi argint, statueta 
vechi, lămpi de petrol, can
delabre, sobă de teracotă 
veche, ceasuri vechi, ceas 
de masă, ceas de mână, 
ceas de buzunar, pendu
lă, patefon, gramofpp. co
voare vechi, decoraţi^ hai
ne şi obiecte militare vechi, 
orice obiect vechi. Tele
fon 0354-17351. (921471)

•  Vând fân — lucemă,
calitate foarte bună, şi ma
triţă confecţionat tuburi 
beton. Şoimtiş, nr. 60, tri. 
368115. (921620)

•  Vând canapea cu bi
bliotecă, măsuţă TV, du
lap mic. Simeria, 661439, o- 
reîe 8—21. (321631)

•  Vând urgent autotu
rism Lancia Prisma Turbo 
Diesel, Stare perfectă. Tel. 
612678. după ora 16.

(921610)
•  Vând casă mare Sime

ria, demisol, parter înalt, 
gaze, telefon, două curţi, 
grădină la şosea, colţ stra
da gară cu Şoseaua Naţio
nală, vad comercial Ideal, 
alimentaţie publică, pro
ducţie, str. Gh. Doja, nr. 
39, Simeria. Tel. 620110/ 
616567. Numai în valută, 
oferte serioase. (921603)

•  Vând sau schimb au
toturism Audi 100. perfectă 
stare de funcţionare, cu 
microbuz sau casă. apar
tament. Tel. 624935.

(921623)
• Cumpăr avantajos pic

tură Şi sculptură': obiec
te de argint, obiecte de
corative de colecţie (por
ţelan, ceramică, bronz, sti
clă semnată) ; bijuterii deo
sebite, aur şi argint, scri
sori, cărţi poştale şi ilustra
te până în 1918. Oferte îrt 
scris la căsuţa poştală nr. 
95 Timişoara, cod. 190.0, sau 
telefon 096-185619, după ora 
18. (921603)
’• Vând două anvelope 

camion 1100, (150 000), două 
anvelope 145/13 (40 000), cu
tie viteză Audi Passat 
(80 000), pompă injecţie 
Mercedes 300 (15 000), cas
că coafor (40 000). Tel; 
721566, 712786. (920275)

•  Vând VW Passat, 1979,
înmatriculat. 1 050 000 şi 
motocicletă Simpson, motor 
stare nouă. funcţional, ne
cesită asamblare. Hunedoa
ra, Victor Babeş, 12. tel. 
711460, (920277)

•  Vând garsonieră cu
post telefonic, zonă cen
trală. Informaţii telefon 
729251. ' (920278)

•  Vând Citroen BX 19
TRD. fabricaţie ’84, Diesel, 
şi VW Golf 1300, Diesel. 
TeL 713344. (920279)

•  Vând mobilă cameră
de zi. preţ negociabil. Tel. 
625606. (921638)

•  Vând apartament 2

camere, Lîlfaeulul. Infor
maţii tel. 629714, între o- 
rele 18—20. . (921635)

• Vând chioşc metalic,
Interior lemn; deosebit Tel. 
«18399. (981640)

•  Vând garsonieră, ga
ze, et III. str. Bălcescu, 
bL 37, 3 milioane lei, ne
gociabil. Informaţii tele
fon 098/726955. ( (921301)

OFERTE DE 
SERVICII

•  Firma S.C Tutu» Trans
port SRL Deva angajează 
contabil Salariu) negocia- - 
bii. Informaţii Ia telefon 
619387 sau 621077. (921817)

COMEMORĂRI

•  Chimtex SRL 
meria produce şi

Si- 
Ii-

antigel auto. 
concentrat sau diluat, 
la cererea clientului. 
Se garantează callta- 
tea. . Preţ convenaWL 
Informaţii la tel 641896, 
661244, 841569.

(921623)

m v a s E

•  Vopsi tor ia de lână şi 
bumbac din Certej majo
rează preţul cu data de 
1. X 1993 la ISO® lei/kg.
Hainele se primesc la bu
cată. (921572)

•  S-C. „Electrocasnica" 
S.R.L. Simeria anunţ* că, 
începând cu data de 15. X. 
1993. se modifică (teta de 
adaos, 30—70 ia sută la 
frigidere şi piese schimb.

(921607)

Închirieri

•  Căutăm urgent pen
tru închiriat apartament 
2—3 camere eh telefon, gaz 
şi cablu satelit (pasibt! 
vilă) exclus porter (exclus 
Micro 15) Rel. Timişoara, 
teL 090/159009. (921430)

PIERDERI■ \ .

•  Pierdut carnet şomer
nr. 1748, pe numele Mi- 
kloş Garofita. Se declară 
nul. ’ (921598)

•  Pierdut portmoneii ma
ro cu acte de valoare, ade
verinţă teren proprietate 
personală şi buletin de t- 
dentitate, în zona Micro 5 
Hunedoara. Găsitorului bu
nă recompsensă. Telefon 
713732 (sunaţi cât mai ur
gent). ' . (921698)

SCHIMBURI
DE I.OCUTNŢF

.. . \ .... ' <
• Schimb (vând) apar

tament proprietate, trei 
camere, p>arter Înalt, po
sibilităţi privatizare, cu 
apartament 3—4 camere, e- 
taj, Hunedoara, Deva. Tel. 
722060. (920264)

• Au trecut trei ani 
de singurătate, amar 
şi dor nestins, de când 
m-a părăsit dragul meu 
soţ
I’ETRU MUNTEANU

din Băcia
Timpul trece, dorul 

meu nu trece.
Slujba de pomenire 

in 19 septembrie, hi 
Băcia. A ta soţie in 
veri nemângâiată. Dum
nezeu să te «fihttM»* 
că îh pace. (921601)

•  Fiul, fiiea şi ne
poţii, anunţă cu adân
că durere ştergerea ţi
nui an de lâ dispari
ţia fulgerătoare a celui 
care a fost un tată 
şi tenie minunat 

HELD EUGEN 
Odiftneşte-te în place, 
suflet nobil * (921555)

•  Cu adâncă durere, 
părinţii, fraţii şi bu
nicii anunţă înceta
rea din viaţă, intr-un 
grav accident, a dra
gului lor

muiAi cioban u
in vârstă de 23 ani 
înhumarea astăzi, 17 

septembrie, ora 13, de 
Ia domiciliul din Deva.

(921644)

e Familia Soare Ion 
transmite sincere con
doleanţe familiei Cio- 
banu, greu încercată 
prin pierderea fiului 
drag

M1HAI
(921644)

• Pios omagiu şi 
neştearsă amintire ce
lui care a fost 

MIHAI CIOBANU 
Suntem alături de fa
milia îndoliată. Fami
lia Soit Simion.

(921644)

I IS.C. „INDUSTRIE MICĂ ŞI SERVICII" S-A. * 
t ALBA SÂNTIMBRU j
î cu sediul în Sântlftibru, str. Şos. Naţionala» nr-16» 
| Oferă tuturor agenţilor economici şi per- | 
* soanelor fizice; J
l •  cărămidă normală :. 240 x 115 x 63 mm |
! •  cărămidă eficientă ; 290 x 140 x 88 mm j
I •  placaj marmură Ruşchiţa : diferite gro- I
i simi. |

De asemenea, organizează licitaţie în data *
î de 23. 09. 1993, ora 10, pentru vânzare mijloa- j 
! ce fixe disponibile (linie completă de dărăcit! 
| lână, autotransport ciment, autodubă TV 14 FA, | 
« mori cu ciocane, mori cu bile şi altele).
|  Listele pot fi consultate Ia sediul unităţii-1
\ — . .,̂ _teI*LforL_°^/81_i038- ^(747):

•  ©3 inimile «mite» db» 
ţia Didina, firi Florentin, 
nora Diana, nepot»! Ale
xandra, sora, fraţii, cum
natele, cumnaţii $1 nepoţii 
anunţă împlinirea unui an 
de Ia decesul celui care a 
fost

NICULAIE BERBEC
inegalabil soţ, tată, socru 
şi bunic. <

Fgrastaspl, la , biserica 
ortodoxă Popa Şapcă, ■! în 
18 septembrie 1993, ora 10. 
Dumnezeu să-ţi dea odih
nă veşnică! (930262)

DECESE h

SUC. ORĂŞTIETRANS S.A. ORÂŞTIE i
vinde agenţilor economici: I
•  anvelope 1100/20 }
•  acumulatori de 45 A pentru Dacia 1300 1

made în OTurcia , V
•  acumulatori de 110 A marca SAMSUNG \
•  acumulatori de 180 A marca SAMSUNG
•  lichid de frână
Mai amintim celor interesaţi că In zilele i 

stabilite pentru licitaţii (în fiecare d  de vineri, 9 
ora 10),

S.C ORAŞTEETRANS SJL OSAŞTZE
prezintă pentru vânzare:
•  autobuz RD 111 — . 1 b o t (750)

S.C. IMPEX BORZA S.N.C. 
str. A. Vlalcu, nr. 25 

Telefoane : 610171 — nonstop
612747 — secretariat 
616183 — patron 
619380 — patron 
626361 — patron '

 ̂ 661473 — acasă
#  ANGAJAM urgent :

, — vânzătoare — 5 ani
— bucătărese calificate-
•  OFERIM: .

—  Bere import Cehoslovaca, ia sticlă 1/2,)
preţ convenabil, ambalată la carton 20 buc, dl- ţ 
rect importator. (744) ţ
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S.C. INFOMlN S A. DEVA j

Organizează începând cu data de 27 septem- j 
I brie 1993 cursuri de iniţiere in utilizarea cal- ţ 
culatoarelor IBM-PC- t

Durata cursului este de 5 săptămâni. ? 
Relaţii se pot obţine Ia telefon 613915. (746) j

MUZEUL JUDEŢEAN HUNEDOARA — DEVA
ŞI CONSILIUL LOCAL AL MIDHCiFIULUI 

PETROŞANI 
A N U N Ţ Ă

Concurs în data de 12 octombrie 1993 pen
tru ocuparea umd post de muzeograf fa Muzeu! 
Mnottnlui Petroşani.

Se pot prezenta pentru înscriere absolvenţi 
ai Facultăţii de Istorie, Institutului Minier, sau 
alte specialităţi cu vechime în muzeografie»

Informaţii suplimentare la telefon: 093/ 
541340, int. 166, Consiliul local al municipiului 
Petroşani. , (745)

CONSUŞfCOQP ORAŞTIE 
str. N. Bălcescu, nr. 8 l

Anunţă intenţia de majorare a cotei de a 
daos pentru: )

•  desfacerea mărfurilor cu amănuntul, a- |
limentare şi nealimentare la 40 la sută. J

•  pentru cofetării Ia 50 la sută, începând ^
cu data de 15 octombrie 1993. , (748) (

L I C I T A Ţ I E  î
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBRA

Organizează licitaţie publică în vederea conce
sionării unui teren de 2590 mp situat in extravilanul 
localităţii Dobra, la DN 68 A — km 71 pentru rea
lizarea unei staţii de distribuţie produse petroliere, 
potrivit documentaţiei de urbanism aprobată potrivit 
Legii nr. 50/1991.

Taxa a'nuală minimă de concesionare este de 450 
lei/an/mp.

Concesionarea terenului se face pe o perioadă de 
25 ani.

Documentaţia licitaţiei se poate ridica contracost 
de la sediul Consiliului local al comunei Dobra, în
cepând cu data de 20 septembrie 1993.

Ofertele se depun până la data de 1 octombrie 
1993, ora 15, la sediul Consiliului local al comunei 
Dobra.

Garanţia de participare Ia licitaţie va fl egală cu 
10 la sută din valoarea unei redevenţe minime anuale,
respectiv 116 550 lei.

Taxa de participare la licitaţie este de 15 000 lei.
Informaţii suplimentare şl consultarea planşelor 

de detaliu se pot obţine zilnic Intre orele 11—14, la 
sediul Consiliului local al comunei Dobra, începând 
cu data de 15 septembrie 1993.

Licitaţia va avea loc in ziua de 5 octombrie 1993, 
ora 10, Ia sediul Consiliului local al comunei Dobra.

(921753)
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