
■  STRASBOURG. De la trimişii speciali Rompres 
Victor Martalogu şi Traian Gânju : România a fost accep
tată marţi la amiază în Consiliul Europei. Cu o majori
tate copleşitoare de voturi. Adunarea Parlamentară a de
cis să recomande Comitetului miniştrilor, ca ţara noas
tră să devină cel de-al 32-lea membru ăl acestei Orga
nizaţii, în fapt, parlamentari din cele 31 de state mem
bre au aprobat r— doar cu 7 voturi contra şi 11 abţineri 
documentul 6901, care constituie raportul comisiei poli
tice privind cererea României de aderare ca membru cu

drepturi depline in Consiliul Europei, In  cursul celor 
două ore de dezbateri au luat cuvântul 29 de parlamen
tari-dintre cei peste 50 înscrişi, evidenţiind într-6 propor
ţie net majoritară reuşitele Rornânlei după decembrie 
1989 pe planul democratizării societăţii, al reformei, al 
creării statului de drept.

După anunţarea votului a fost invitat să se adreseze 
adunării domnul Adrian Năstase, preşedintele Camerei 
Deputaţilor. Domnia sa a subliniat caracterul „istoric" 
al momentului. Decizia, a opinat dl. Adrian Năstase, 
constituie Un act de prietenie şi înţelegere faţă de po

porul român şi o încurajare de a participa la «aDţrucţla 
noii Europe. Dl. Adrian Năstase a exprimat certitudinea 
că standardele europene vor fi „sursa de inspiraţie pen» 

‘ in i edificiul democraţiei în România".
în exclusivitate pentru grupul de ziarişti români ,a- 

flaţi ia Strasbourg, doamna Catherine Lalumiere, secre
tarul general al Consiliului Europei a declarat: „Acesl 
aviz, care a fost obţinut ciţ o' largă majoritate de către 
Adunarea Parlamentară în favoarea intrării României 
în Consiliul Europei este în fapt o decizie istorică".

PÂINEA NU SE  FACE g  
FÂRÂ BANI Ş l MOTORINA

•  O hotărâre a Guvernului care nu-i prea 
descurcă pe ţărani #  Când e vreme bună nu-i 
motorină şi invers •  Profit ar fi, dar să-l ve
dem la recoltare •  Ce semănăm, aceea vom 
culege.

Este lăudabilă intenţia 
Guvernului de a asigura 
securitatea alimentară a 
populaţiei şi de a elimina 
importurile dg produse 

• agroalimentare. De la in
tenţie la fapte este însă 
o cale prea lungă şi în
tortocheată. Dorind să 
sprijine agricultura, de 
curând Guvernul a adop
tat Hotărârea nr. 436/ 
1993, în baza căreia agri
cultorii din judeţul nos
tru ar beneficia de cre
dite în vaioare de peste 
1,8 miliarde lei pentru 
înfiinţarea culturilor de 
toamnă. Să, vedem însă 
care sunt neajunsurile 
hotărârii respective.

în primul rând şe sta
bileşte că se acordă cre
dite. cu o dobândă de 3C 
la sută, în sumă de 7000C 
lei pentru un ha cultivat 
cu grâu. O simplă soco
teală ne arată că cei 
70600 lei acordaţi nu a- 
coperă decât cheltuielile 
ce se fac cu sămânţa, to
talul costurilor ocazionate 
de arături, pregătirea te
renului, fertilizare şi se

mănat ridicându-se undeva 
la 150 000 Ier ia ha.

în  al doilea rând, ho
tărârea prevede cŞ rambur
sarea creditului trebuie fă- 
eută până la sfârşitul aces
tui an, ceea ce este foarte 
dificil deoarece încasarea 
veniturilor se realizează a- 
bia in vara viitoare, la 
valorificarea producţiei.

Pe lângă neajunsurile 
semnalate mai intervin ;i 
situaţii nedorite determi
nate de golurile în apro
vizionarea cu motorină 
Aşa se explică de ce. a- 
tunci când este vreme 
bună de lucru în câmp, 

tractoarele trag pe dreapta 
stând cu rezervoarele 
goale, caz semnalat de 
curând şl în judeţul nos
tru.

Comentând cele expuse 
mai sus, dl. ing. iustin

Vasiu, directorul genera] 
al Direcţiei judeţene pen
tru agricultură şi alimen
taţie, îşi'exprima temerea 
că, datorită plafonului in
suficient stabilit pe hec
tar, creditele alocate pe 
judeţ nu vor putea fi u- 
tilizate, mult mai con
venabil fiind ca sumele 
să nu se limiteze la ba
remul respectiv. In altă 
ordine de idei interlocu
torul aprecia că, în raport 
de noile preţuri ce se vor 
stabili* pentru viitoarea 
recoltă de grâu, este po
sibil ca la o producţie 
medie de 3000 kg grâu 
la ha, producătorul să 
obţină un profit de circa 
200 000 lei la aceeaşi u- 
nitate de suprafaţă. Ne
cazul mare constă însă 
în faptul că sunt puţini 
producătorii agricoli care 
dispun de cei circa. 
250 000 lei necesari efec
tuării tuturor cheltuielilor 
ce trebuie făcute pe ha 
până Ia obţinerea recoltei.

Cu referire la viitoarea 
recoltă de grâu, am reţi
nut că lâ „Semrom" O- 
răştie şi la Romcereal e* 
xistă asigurată întreaga 
cantitate de sămânţă din 
categorii biologice supe
rioare. Deoarece sămânţa 
de calitate asigură un 
spor de peste 30 la sută 
din producţie, este bine 
ca toţi cultivatorii de 
grâu să-şi procure, la 
schimb cu plata diferen
ţei de preţ, numai seminţe 
din soiuri superioare, tra
tate şi verificate din punct 
de vedere biologic. De 
menţionat că pentru pro
ducătorii care nu au cui 
tivat grâu până în acest 
an şi cei care nu-şi asi
gură decât consumul pro
priu, nu se cere obliga
toriu să predea grâu la
schimb

NICOLAE TÎRCOB
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LIBER
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D0UÂ CRIME ÎN CÂŢIVA ANI
Aproape că nu-ţi vine să 

crezi când auzi asemenea 
fapte. Dar prin tragismul şi 
nefirescul lor acestea de
păşesc orice limită a rea
lităţii. Şi atunci să nu te 
Întrebi: cine o fi de vină? 
O să vedeţi din rândurile 
ce urmează că întrebarea 
nu este pusă în van. Dar 
iată şi faptele.

CRIMINALUL FACE 
SICRIU VICTIMEI

Iacob Pintea s-a născut 
Seum 41 de anj la Dobra 
Tinereţea şi-o petrece prin 
Valea Jiului, unde, la ujl 
moment dat lucrează ca 
sudor. Este cunoscut aici 
ca vajnic băutor şi vio
lent. Din aceste cauze su
feră mai multe condam
nări, pe care le execută, la 
„fără frecvenţă". Practic 
Viaţa i se derulează intre 
pahar, scandat şi promis
cuitate. In 1986 înjghebează 
totuşi o relaţie de concu
binaj cu Aurica Tănase. Fe
mela avea şi un copiii Tă
nase Stelian, Me patru ani. 
După câteva luni de 'con
vieţuire, copilul, care era 
crescut de bunici, este a- 
dus lângă mama lui. Atât 
faţă de concubină, cât şi 
faţă de copil, Pintea se 
comportă în nota sa dis
tinctă — cu violenţă. 
Foarte des ambii sunt văr

] •  Băutor înveterat şi violent •  Mai m ultei 
condamnări pentru scandal Prima victimă, |  

I un copil de patru ani care nu vrea să mănânce ■  
■  pâine cu dulceaţă #  17 ani puşcărie pentru o -I  
I mor calificat •  Deşi trebuia să stea după gratii I 
I până in anul 2003, este eliberat după şapte ani ! ! 
! •  A doua yictimă, un bătrân,d£ 70 de an: •  Este |  
I pasibil de o nouă .condamnare: 15—20 de a n ii

1 închisoare, sau detenţie pe viaţă •  Pe când şi ■  
a doua eliberare ? |

ALCOOL, VIOLENTĂ, 
SADISM, PROMISCUITATE

zuţi cu leziuni pe faţă.
Şi a venit ziua fatidică. 

De fapt, ultima zi de e- 
xîstertţă a unui copil ne
vinovat, ce abia făcea pri
mii paşi !n viaţă. Suntem 
deci în 30 martie 1986, Ia-* 
cob şi Aurica cumpără 
ceva de-ale gurii şi bă
utură. Toate bune şl fru
moase, până când concu
binul bea. Şl pentru că 
sărmanul Stelian nu vrea 
să mănânce pâine cu dul
ceaţă, îl ia la bătaie.. Şi 
nu oricum. Prima dată lo
veşte cu palmele. Apoi îl 
loveşte cu capul de lem
năria canapelei. Evident, 
la un asemenea grad de

violenţă şi sadism, copilul 
îşi pierde cunoştinţa. A-
cest lucru nu deranjează 
prea mult, aşa că oamenii 
se culgă. în  timpul nopţii 
agresorul constată că bă
iatul nu şi-a revenit. în 
cearcă să-l reanimeze dar 
zadarnic. Stelian era in,
lumea celor drepţi. "Pără
sise această lume, fără să 
se dumirească ce însemna . 
ea.

Şi-acum, să vedeţi de 
ce-i în stare un individ ce 
a trăit şi poate trăi prin
tre noi : fără să-l afecteze 
cu nimic moartea copilului, 
în toiul nopţii se apucă să 
confecţioneze un sicriu. A-

: poi dimineaţa, cu victima, 
în braţe, Se prezintă la 
morga spitalului din Lu- 
peni, declarând că Stelian 
a murit din cauza . unor 
boli. în prealabil însă, a- 
vertizează pe mamă să nu 
relateze nimic în legătură 
cu agresiunea, iar în caz 
că se vor descoperi lezi
unile, să declare că bietul 
copil a căzut.

Povestea nu a ţinut. La 
autopsie se constată că 
nevinovata fiinţă are trei 
coaste fracturate în partea 
dreaptă şi alte patru ta 
stânga. La cap, multiple 
infiltraţii hemoragjce şi un 
hematom pe creier, care 
i-a provocat moartea. Era 
evident că toate acestea nu 
se puteau produce prin 
cădere, aşa că sadicul ori* 
minai a fost nevoit să re
cunoască fapta.

în acelaşi an. Tribunalul 
judeţean condamnă pe la* 
cob Pintea la 17 ani In* 
chisoare pentru infracţiunea 
de omor calificat comis 
împotriva unei persoane In 
neputinţă de a se putea 
apăra.

Ce înseamnă 17 at^  de 
detenţie pentru o viaţă de

VALENTIN NEAGU.
TIBERIU MEDEANU, 

procuror criminalist

(Continuare în pag. a 2-a)

•  CONSFĂTUIRE. Azi, la Ho
telul „Decebal" din Deva are loo 
o consfătuire profesională pe teme 
privind protecţia plantelor. Cu 
acest prilej, rectorul institutului 
agronomic din Cluj-Napoca, prof. 
dr. ing. Leon Munteanu şi alţi 
specialişti vor susţine şi dezbate 
teme referitoare la tratarea se
minţelor de cereale de toamnă şi 
acţiunile fitosanitare în planta
ţiile pomicole în perioada de re- 
paos vegetativ. (N.T.)

•  STEAUA S-A CALIFICA® 1

Abordând ‘ partida din C.C.E. cu 
mult aplomb şi dăruire, cu un 
bogat registru tehnieo-tactic. 
Steaua a învins cu 8—2 ia Lju- 
bljana pe Croaţia Zagreb, spul
berând toate pronosticurile pesi
miste, aducându-ne marţi seara pe 
calea undelor o mare bucurie. Au 
înscris Panduru şi Vlădoiu (2). 
Bravo Steaua ! (Ş.C.)

•  DESCHIDERE FESTIVĂ. La 
1 octombrie îşi încep activitatea 
cele 9 cluburi ale elevilor şl co
piilor din judeţul nostru. La Clu
bul judeţean din Deva deschide- • 
rea va fi marcată ptrlntr-un spec
tacol folcloric susţinut de ansam
blul propriu „Rusca1*. (V,R.)

• V  COMPLEX ZOOTEHNIC.

Pentru a acoperi cerinţele de 
carne de porc ale consumatorilor 
din judeţul nostru în perioade 
critice, S.C. „Decebal" S.A. Dăva'  
a organizat, la Haţeg, un complex 
de creştere şi îngrăşâre pentru 
2500 porci pe serie, adaptând în 
acest scop un grajd de bovine. 
Ca hrană se folosesc deşeurile 
proteice rezultate de la abatoare, 
precum şi borhotul (deşi nu e o 
metodă ştiinţifică — n.n.), ob- 
ţinândurse sporuri în greutate 
mulţumitoare. (N.T.)

•  PIVOTUL ŞI BICICLISTUL. 
S-a întâmplat în Vulcan, dar pu
tea să se întâmple oriunde. în 
timp ce circula, de la o roată a

autoturismului lui Cristian Bre- 
ben a sărit pivotul. Din această 
cauză s-a răsturnat peste un bi
ciclist pe care l-a accidentat grav. 
(V.N.)

•  AMENDĂ. Pentru că nu a- 
vea afişate preţurile la unele 
produse, la magazinul 348 al 
„Relacom", gestionarul Constan
tin Boncan din Petroşani a fost 
amendat. Ar fi bine să audă şi 
alţii. (V.N.)

| UNA PE ZI
} Soţul : — Deschide
I uşa, nevastă!
 ̂ Soţia : — Nu pot, sunt 

i dezbrăcată.
J Soţul : •— Nu-i nimic, - 
) sunt singur.
I Soţia: — Da, dar eu 
( nu sunt... ,

ÎN ATENŢIA f 
CITITORILOR T

|  începând cu această 1 
j săptămână, ca răspuns!
I la solicitările cititorilor, |
* programul săptămânal a lt
♦  Televiziunii Române va*
« li publicat in ziarul nos- 1 
j tru de vineri. f
â.~*—*—*-».*—*—*—*— *—*—* -
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Duminică, în organizarea 
Despărţământului Orăştie 
al „ASTREI" Primăriei şi 
Consiliului oraşului Orăş
tie, Primăriei şi Con-' 
siliUlui comunei Geoagiu, 
au continuat manifestările 

comemorative dedicate „AS- 
TREI“ şi lui Aurel Vlai- 
cu. In gatul marelui in
ventator, inginer şi pilot, 
membru post-mortem al 
Academiei Române, au,a- 
vut loc clipe emoţionante, 
întreaga suflare a loca
lităţii, o mulţime de -oas
peţi au participat .la ce
remonia religioasă de 
cinstire a eroului oficiată 
lă Biserica Ortodoxă din 
localitate, de un sobor 
de preoţi avându-1 în 
frunte pe P.S. Timotei, e- 
piscop al Aradului şi Hu
nedoarei. Parastasul şi 
pomana ce au urmat în 
stil tradiţional s-au orga
nizat prin grija Primăriei 
Geoagiu, a primarului ing. 
Cornel Igna şi a locuito
rilor satului. Apoi, la mo
numentul din preajma 
Casei memoriale Aurel

Vlaicu au fost depuse co
roane de flori din partea 
„ASTREI", a Prefecturii 
Judeţului Hunedoara, Pri
măriei comunei Geoagiu, 
a rudelor. O gardă de o- 
noare alcătuită din elevi 
ai Unităţii de Jandarmi 
din Orăştie a prezentat 
onorul. Apoi a fost vizi
tată această instituţie ce 
aminteşte de realizările şi

A fost vizitată apoi co
muna Romos, iar după- 
masa, la Orăştie, pe pla
toul . din faţa Catedralei 
Ortodoxe a avut loc un 
spectacol de, cântece şi 
jocuri populare interpre
tate de ansamblul folclo
ric „Doina Mureşului" al 
Casei de Cultură Orăştie, 
reîntors de. la Festivalul 
folcloric internaţional de

Comemorarea a 80* de ani de la Adunarea 
Generală a „ASTREI" şi trecerea în eternitate 
a lui Aurel Vlaicu

viaţa marelui inventator, 
pionier al aviaţiei româ
neşti şi mondiale. în faţa 

exponatelor, a fotografiilor, 
a machetelor de avioane 
realizate de Vlaicu după 
propria concepţie au avut 
loc discuţii, s-au depănat 
amintiri, au curs nu o 
dată lacrimi generate de 
teribile stări emoţionale. 
Aici a  fost lansată cartea 
„Spre zări transilvane" 

semnată de cunoscutul cer
cetător Liviu Mărghitan.

la Krems (Austria), fiind 
prezente şi cunoscutele in
terprete Mariana Anghel 
ş l Ana Banciu. ' 

în  continuare, în sala 
mare ă Casei de Cultură 
a avut loc un concert co
ral susţinut de corul „Ar
monia" al Parohiei II 
Orăştie, dirijat de' prof. 
Ioan Popa, purtând ge
nericul „Cu noi este Dum
nezeu". în programul for
maţiei au figurat: „Imnul 
ASTREI" (versuri Andrei

Bârseanu, muzica Iacob 
Mureşanu), „Pui de lei" 
(versuri Ion Neniţescu, 
muzica Ionel C. Brătianu), 
„Marşul lui Vlaicu" (ver
suri şi muzica Grigore 
Buică), „Imnul eroilor", 
„Orăştie, vatră multisecu
lară", „Veniţi să. ne în
chinăm", „Deschideţi mari 
ale cerului porţi", „înge
rul a strigat" ş.a.

Manifestările dedicate 
comernorării a 80 de ani 
de la Adunarea Generală 
a „ASTREI", desfăşurată 
în 1913 la Orăştie şi de 
la trecerea îrr eternitate a 
lui Aurel Vlaicu s-au în
cheiat într-o atmosferă de 
mare înălţare sufletească 
Astfel de acţiuni au loc. 
deocamdată, la Orăştie. 
Să sperăm că şi alte lo
calităţi ale judeţului îşi 
vor comemora la fel îna
intaşii şi evenimentele, 
bogatele tradiţii care le-au 
dus fainţa şi le vor asi
gura peste ani un bogat 
specific de spiritualitate;

5 - MINEL BODEA

NEMULŢUMIRILE î 
TAXIMETRISTILOR t 

CU JUMĂTATE i 
DE NORMA j

Mai mulţi taximetrişti ? 
cu Jumătate de norm ă) 
din Deva ne solicită să \ 
facem public câteva as- 1 

pecte. care derivă din? 
Ordonanţa Guvernului j 
României, nr. 11 din 14 l 
august 1992, în care se / 
specifică că „persoanele I 
fizice autorizate potrivit ţ 
Decretului Lege nr. 54/ 1 
1990, precum şi colabo- ? 
ratorii cu autoturisme I 
proprii ai societăţilor co- ţ 
merciale care desfăşoară i 
activitatea de taximetrie I 
sunt supuse unui impo
zit forfetar trimestrial de 
30 000 de lei, care se 
plăteşte anticipat. La . 
sfârşitul anului, impozi- ţ 
tul se definitivează în I 
baza încasărilor totale '  
înregistrate de aparatul j 
de taxat". 1

Aparent lucrurile pâr ? 
normale, numai că în J 
momentul emiterii ordo
nanţei ' de faţă s-a scă
pat un aspect semnifi
cativ : categoria de ta- 
ximotrişti care prestează 

i doar o Jumătate de nor- 
i mă — persoane ce des
făşoară această activitate 
după %rele dc program i 
— sunt incluşi în ace- > 
eaşl oală plătind ta- ) 
xcle forfetare, la ciian- 1 
tumul celor cu normă ?

I întreagă. 1
Apelurile adresate Mi- L 

1 nîsterului Finanţelor pen- i 
i tru diferenţierea irapozi- J 
tulul forfetar în raport ) 
de normă au rămas doar l 

1 rânduri pe hârtie. La i 
i una dintre scrisorile a- i 

dresate ministerului de \
1 faţă, de către di. Mircca l 
i Iovăneseu, din Deva, ?
! răspunsul a fost decii- j 
nat în competenţa Di- ’ 
recţiei Generale a Fi
nanţelor Publice şi Con
trolului Financiar do 
Stat.

Deşi a trecut aproape 
un an de Ia scrisoarea 

adresată forurilor de spe
cialitate, lucrurile au ră
mas suspendate de o 
pânză de păianjen. Pâ-' 
nă când va dura această 
situaţie, este o întrebare 
al cărei răspuns este încă 
în spatele uşilor închise.

CORNEL POENAR

O gamă variată -de produse vă oferă zilnic în unităţile sale S.C. „Agro- 
tur" S.R.L, Deva — Şoimuş.

Foto: PA VEL LAZA

Pădurea cade peste sate, dar sătenii
nu se s-o ia in posesie

Ocolul silvic din Râu de 
AÎori are în administrare 
pădurile de pe raza comu
nei unde-şi are sediul ca 
şi din Sarmizegetusa, Den- 
suş şi Toteşti. Discuţia ce 
am avut-o cu dl Guido To- 
niutti, şeful unităţii, n-a 
abordat însă obiectivul pro
priu zis al activităţii oco
lului. ci modul cum este 
implicat în aplicarea Legii 
fondului funciar. Interlo
cutorul nostru ne-a spus, 

• de la început:
— S-a comis o greşeală 

atunci câhd s-au constituit 
comisiile locale pentru în
făptuirea Legii 18/1991 în 
sensul că nu au fost coop
taţi şi lucrătorii silvici. De 
aceea, atunci când s-au 
întocmit actele pentru pu
nerea în posesie a pădurii, 
s-ă făcut o mare greşeală.

— Ce greşeală, dle ingi
ner ?

— Toţi cei ce au avut 
pădure, indiferent de supra
faţă, au fost trecuţi că au 
dreptul la un ha. Or, legea 
prevede ca fiecare om să 
primească cât a posedat, 
maximum un hectar.

— Greşeala a fost sesi
zată de organele judeţene

abilitate să valideze actele ?
— Din păcate nu şi mă 

mir de ce.
— Asta e o greşeală. Al

ta ?
— în această zonă, în 

multe localităţi au existat 
păduri composesorale, deci 
aparţineau colectivităţilor, 
nu unor indivizi. Deci aces
tea nu pot fi împărţite la 
oameni. Dar comisiile loca
le n-au ţinut seama de as
ta şi ie-au repartizat tutu
ror sătenilor câte un ha. 
Astfel de situaţie este, de 
pildă, la Ostrov. Alte co
misii n-au făcut nici un fel 
de tabel cu privire la pă
dure.

— Care anume ?
— Cele din Toteşti şi 

Sarmizegetusa.
— Să fie vorba aici de 

dezinteres ?
— Poate, dar faptul se 

explică şi prin aceea că 
aceste comisii sunt foarte 
ocupate- cu împărţirea, pă
mântului care, într-adevăr, 
are prioritate. Or, cu pă
durea nu este grabă.

— Aşa să fie oare ?
— Da. Mai ales că oa

menii au de unde să taie 
lemne de foc, iar pentru

material de construcţie dăm 
aprobări. Şi mai este un 
lucru de care este bine să 
ţinem seama, ori vrem ori 
nu : noi nu dăm pădure de
cât pe bază de acte, nefiind 
valabilă proba cu martori, 
cum se acceptă în punerea 
în posesie a pământului.

—• Oamenii alt acte ?
— Unii da, alţii Xe mai cau

tă. Ne confruntăm însă cu 
o situaţie : Dl Mihăiloni 
din satul Clopotiva, fost 
primar la Râu de Mori, a 
pus mâna pe registrele de 
după război şi eliberează 
oamenilor aşa numite foi 
de avere. Clopotiva a avut 
pădure composesoralâ ce 
nu se poate împărţi.

— Practic, s-a dat unde
va pădure oamenilor ?

— Da, în satul Unciuc 
problema este rezolvată şi 
se lucrează în Valea Dâljii, 
Sarmizegetusa ş.a. Va tre
bui însă ca, printr-o mai 
bună colaborare cu consilii
le locale, să intensificăm 
punerea în posesie a pădu
rii, lucru posibil, din punc
tul nostru de vedere.

TRAIAN BONDOR

IN AUDIENTĂ LA REDACŢIE
Din Baia de Criş, strada * este limpede şi clară. Să 

Muntele Găina, nr. 28, s-a mi se atribuie o parte din 
prezentat în audienţă la produsele obţinute pe pă

mântul meu. Conducerea 
S.C. „Agromicia" S.A. Ve-

redacţia ziarului nostru dl. 
Traian Giurgiu. L-am pri
mit, Ram ascultat. Iată ce 
necazuri are dumnealui: 

Fosta I.A.S. Mintia 
mi-a luat 1,68 ha ■ de pă
mânt ce-1 aveam moştenire 
la Bulzeştii de Sus. Aşa a 
fost atunci... Dar Legea 
fondului fifftciar a venit 
şă îndrepte nişte treburi, 
să facă dreptate. în lu
mina ei am cerut ca pă
mântul să-mi fie restituit. 
Şi o parte din produsele 
culese de pe acest pământ. 
Actuala conducere a S.C. 
„Agromicia" S.A. Veţel 
nu a luat în seamă Ordi
nul nr. 57 al Prefecturii 
judeţene, dat în acest sens. 
Am apelat la Judecătoria 
Deva. Hotărârea nr. 171

ţel nu s-a supus. Arn in
tervenit din nou la Pre
fectura judeţului. Mi s-a 
dat dreptafe prin Ordinul 
nr. 57 din 1993. Dar tot 
fără nici un folos...

...Un om este purtat pe 
drumuri ca să-şi câştige 
drepturile lui. Ne mirăm 
curh documentele oficiale 
pe care le are — de la 
Prefectură, Judecătorie, Co-. 
misia comunală — nu se 
aplică ? Facem şi noi un 
apel celor răspunzători de 
aplicarea legilor. Se pune 
o întrebare atât de fi
rească Cum un om cu 
dreptatea în mână este ne- 
îndreptătit ?

Gh. I. NEGREA

ŞTIRI DIN BRAD
•  MAGAZIN UNICAT. 

La parterul blocului nr. 9 
dc pe str. ' Republicii din 
Brad funcţionează S.C. 
„Alin" — Trans — Impex
S.R.L., patron dl Alin Po
pa, cu un magazin unicat 
in oraş. Cel care intră în 
magazin este surprins de 
gama variată de covoare, 
carpete şi mochete produse 
în Belgia, de aparatură e- 
lectronică, video, combine 
muzicale, cuptoare cu mi
crounde, fabricate de renu
mita firmă Samsung,

•  ÎN SPRIJIN. De la 
dna Florica Birău, vicepri- 
mar a localităţii Bucureşci, 
am aflat că de' curând pri
măria a venit în sprijinul 
locuitorilor comunei care 
au primit repartiţie pentru

56 bucăţi butelii. Ultima 
tranşă a fost adusă de ia 
Craiova şi s-a împărţit pe 
baza cererilor solicitanţilor 
aprobate în consiliu. Acum 
comuna dispune de aproape 
400 butelii.

•  NOU NĂSCUŢI. De Ia 
Biroul de stare civilă al 
primăriei din Brad am fost 
informaţi că de la începu
tul anului şi până la 20 
septembrie 1993 an văzut 
lumina zilei 216 copii fru
moşi şi sănătoşi. Ultimul 
sosit pe lume se numeşte 

Tudor-Andrei- Lup din Brad. 
Tuturor născuţilor anului 
1993 sănătate, fericire şi 
o viaţă fără griji.

AL JURCA 
Brad

Am crezut şi încă mai 
cred că privatizarea va a- 
duce în controversatul sec- 
’tBr al serviciilor un plus 
de calitate, de cinste şi 
corectitudine. Se pare că 
m-am cam înşelat

Un prieten emigrat pe 
âlte meridiane ale Euro
pei mă invită în timpul 
unei vizite în România să 
servim ceva împreună. A- 
legem pentru aceasta u- 
nul dintre cele mai bune 
restaurante din Deva, u- 
nul al cărui fost; respon
sabil a profitat de primul 
tren al privatizării şi a 
creat * în restaurantul pe 
care până atunci îl con
dusese (cu mult profesio
nalism, de ce să n-o re
cunosc ?) o societate co
mercială de tip S.R.L. cu 
capital integral privat 

. Aici nu mă pot face de 
ocară cu restaurantele din 
oraşul meu, mi-am zis.

Prietenul de departe şo
fa, aşa că a comandat o 
cafea, o sticlă de apă mi
nerală (pentru că la pa- 
har — curios — nu * se 
servea) şi pentru mine o 
tărie. Ospătară a adus a- 
pa minerală, tăria şi.. 
ne-a u itat Pe întreaga te
rasă a localului erau în 
total 4 clienţi, dar fata, 
probabil, avea ceva de 
povestit pe undeva.

„Odată — relatează în 
aşteptarea cafelei priete
nul, am avut poftă să 
beau ceva cu o veche cu
noştinţă. Ne-am dus tot 
la un restaurant privati- 

.zat cu terasă, de pe bu
levardul gării. Am consu
mat ceea ce am dorit fie
care şi când încă mai 
aveam în pahare „motiv" 
de a povesti ,am chemat 
ospătăriţa să plătesc. Con
sumaţia s-a ridicat la a-

proape 5000 de lei. Am 
plătit cu o hârtie de 5000 
ccAtinuându-ne discuţia 
în .aşteptarea restului. 
Nu sunt un om de bani 
gata, dar nici sărac nu 
sunt aşa că mi-am permis 
O mică stratagemă. Am 
solicitat-o din nou pe os
pătară să-mi facă nota de 
plată. A făcut-o fohrte 
conştiincios, i-am întins 
din nou o bancnotă de 
5000. N-aţi uitat nimic? 
am întrebat-o după ce şi-a 
aranjat frumos bancno
ta cu chipul lui Avram 
Iancu în portmoneu. Ce 
să uit ? m-a întrebat con
trariată.

Uitase că... uitase să-mi 
dea restul la prima banc
notă, uitase că... mai plă
tisem o dată consumaţia. 
Uitase?"

Nu, nu uitase. Ceea ce 
v-am relatat nu sunt fa
bulaţii de ziarist în criză 
de subiecte, ci sunt strict 
autentice. Dacă nu am 
concretizat numele celor 
două unităţi sau al patro
nilor lor este pentru că; 
încă f i i  mai credem .pe 
aceştia capabili să impri
me în comerţul de alimen
taţie publică un comporta
ment cât mai aproape de 
cerinţele economiei de 
piaţă şi un ghiont con
tra — publicitar nu le-ai 
fi priit în asemenea câmp 
al speranţelor. Dar asta 
se poate întâmpla numai 
o dată. Mă înlreb însă da
că faptele acestea, multe 
din ele PrelU£ite de la ră
posatul comerţ socialist 
„cu arme şi bagaje" voi 
învăţa vreodată cerinţe
le unul serviciu în con* 
diţiile concurenţei, ale e- 
conomiei de piaţă.

ION CIOCLEI



SĂ NE OPRIM
O CLIPA...

Toamnă, apus de sep
tembrie. Frumoasă vârstă 
a anului, când livezile în
cărcate de fructe pâr- 
guite şi ciorchinii aurii 
ai viilor îmbie la cules, 
când hambarele şi că
mările iernii se umplu 
rând pe rând cu bună
tăţile dăruite de grădini 
şi holde, când pomii şi 
ogoarele rămân încet- 
încet singuratice. Cu nu
anţe multicolore — de ia 
galben-auriu la roşu şi 
brunroşeat — s-au în
veşmântat parcurile şi 
copacii. Şi dacă cei de 
vârstă mijlocie adaugă 
încă o toamnă existenţei 
cotidiene, copiii se întâl
nesc sau se reîntâlnesc cu ' 
dascălii sau educatorii, iar - 
bunicii gândesc la zăpezile 
apropiate sau poate la 
frigul iernii veşnice.

...Sfârşit de septembrie, 
început de semestru ,93. 
Ne îndreptăm spre asfin
ţit de secol şi debut de 
mileniu. Să oprim pentru 
o clipă fimpul, să ne lă
săm seduşi de policromia 
naturii, de bogăţia şi mi
resmele roadelor. Şi chiar 
dacă ne cuprinde melan
colia, să lăsăm în urmă 
vrajba şi ura semănate 
cândva printre noi, să ne 
oprim din 'goana după 
bani şi câştiguri, să re
devenim mai buni şi mai 
oameni, mai senini şi mai 
echilibraţi. Să redescope
rim o clipă poezia vieţii; 
poate vom reuşi să ne re
căpătăm speranţa, să 
credem în iubire şi în ar
monie, în prietenie şi în 
bunătatea sufletului.

VALI .ARDELEAN U

R e c o rd u ri şi... re c o rd u ri
Cu-al său Mercedes 500 

eoupe străbătuse în mai 
puţin de două ore şi ju
mătate vreo 530- km pe 
Autostrada Soarelui,' în 
Italia, până când a fost 
blocat de o patrulă a po
liţiei rutiere, care * i-a 
prezentat fotografia auto- 
veloxului (un fel de ra
dar) pe care se afla în 
registrat rulând la 247 
km/h. „Hai, băieţi, ştiu 
că alergam niţeluş cam 
repede, dar am nişte tre
buri urgente la Praga ‘ a 
încercat omul de la volan 
şă-i îmbuneze pe poliţişti, 
fără a face însă o dramă 
din plata amenzii 
500 000 lire. De altfel nu 
a fost singurul prins în 
dimineaţa de 17 septem
brie în defect de viteză pe 
frumoasa autostradă. în 
câteva ore, 50 de „gră
biţi" au cotizat la bugetul 
poliţiei italiene cu baga
tela sumă de 25 milioane

lire. Conform noilor re
glementări italiene, depă
şirea vitezei legale pe 
autostradă (130 km/h) cu 
mai mult de 40 km/h se 
amendează cu 500 000 lire 
şi suspendarea permisului 
de circulaţie între l-*—3 
luni. Recidiva duce Ţa 
anularea definitivă a per
misului. Dintre cei a- 
mendaţi pe 17 septembr'e, 
zece şoferi conduceau cu 
mai mult de 200 km/h I 
Pentru a reuşi să-i tem
pereze pe indisciplinaţi 
poliţiştii, în colaborare cu 
proprietarii autostrăzii, au 
simulat cu artă o zonă a- 
flată în lucrări stradale, 
cu o uşoară deviere obli
gatorie a circulaţiei pe 
un traseu de 1 km ce a 
permis interceptarea efi
cientă a tuturor autovehi
culelor în culpă, semna 
late prin radio.

(STORY PRESS)

doua crime în cAtiva ANI!
(Urmare din pag. 1)

om ? Să acceptăm totuşi 
că o parte de vină este 
plătită. Şi acest lucru, cu 
mare îngăduinţă ! Iar con
damnarea lui Pintea pen
tru o asemenea faptă tre
buia să. se încheie în anul 
2003. Nu a fost < nici pe 
departe să fie aşa. Şi' a- 
cest lucru rie obligă din 
r̂ ou la meditaţie. Pentru 
că, iată, graţierile din anii 
imediat următori condam
nării. acestui criminal au 
făcut ca după nici şapte 
ani să fie eliberat! .. Cât
valorează atunci viaţa unui 
copil ? Lăsăm la latitudinea 
dv. concluzia şi vom merge 
mai departe...

COMPRESE PE CAPUL 
j ...MORTULUI

Februarie 1993. După e- 
liberarea din detenţie, la- 
cob Pintea îşi aminteşte că 
la Dobra există o casă pă
rintească în care mai lo
cuia mama sa. Aşa că se 
trage în satul natali, Anii 
de puşcărie, atâţia câţi au 
fost, nu l-au învăţat prea 
multe. în muncă nu se în
cadrează. dar ci^ băutură 
este prieten nedespărţit. 
După două luni de la so
sire îi moare şi mama, 
aşa că în casă rămâne doar 
cu fiul său, de 18 ani. Tim
pul şi-l petrecea între pa
har şi promiscuitate. A- 
bundenţa de prune din a- 
cest an îl ajută în „mun
că". Ţuica o făcea la domi
ciliu, într-o instalaţie im
provizată, iar alături de un 
anturaj dubios, consumul 
licorii era la scară mare. 
Printre prietenii de pahar

era şi Aurelia Deheleanu, o 
femeie care la 50 de ani 
nu găsea altceva mai bun 
de făcut decât să stea cot 
la cot cu cei mai înrăiţi 
alcoolişti. De altfel, femeia 
locuia într-o casă ce ajun
sese intr-un hal. de degra
dare greu de închipuit. Coz 
cină i-ar fi cea mai nime
rită denumire. în ultima 
perioadă, respectiva „doam- 

' nă“ trăia cu Vichente Bul
buc, un bătrân de 70 de 
ani, şi el un mare „profe
sionist" intr-ale alcoolului.

Pe la mijlocul lunii sep
tembrie, mai exact în 14, 
la '.furnalul" lui Pintea a 
început să curgă o nouă 
şarjă. Acest lucru nu-i pu
tea scăpa Aureliei, care se 
prezintă imediat. Aici beau 
cât beau, după care, bine 
dotaţi cu . licoarea atât de 
îndrăgită pleacă amândoi 
acasă la femeie. Nu le 
ajunge cât au băut, aşa 
că mai aduc. Pe la ora 22, 
beţi fiind, se culcă. Ora nu 
era prea întârziată pentru 
Bulbuc, care nu prea a- 
vusese ce bea în acea zi. 
Aşg, eă soseşte la domiciliu] 
prietenei. Când, a văzut 
ţuica de pe masă nu şi-a 
mai pus întrebarea * ce ca
ută Pintea în patul Aure
liei. Cei doi se scoală şi 
beau prieteneşte împreună.

Abia când s-a terminat 
alcoolul, au început diver
genţele. Cauza ? Pintea nu 
Vrea să plece acasă. Bul
buc reuşeşte de câteva ori 
să-l tragă jos din pat pe 
intrus, dar mai reuşeşte 
să-l: şi enerveze. Rău de 
tot, pentru că Pintea iese 
în curte, de unde se în
toarce cu un ciomag.

Din acest moment, fostul

condamnat pentru crimă 
ştie bine ce are de făcut. 
Aşa că se apucă serios de 
treabă. Şi dăi, şi dăj pe 
unde' apucă, dar mai ales 
în capul omului. Agresorul 
nu se opreşte până când 
Vichente cade pe un pat. 
în acest timp madam A- 
urelia era atât de beată 
încât confunda ziua eu 
noaptea. ' -

Dându-şi seama că totuşi 
a depăşit măsura,' pe Pin
tea îl apucă „mila", aşa 
că îşi spală victima de 
sângele de pe cap, iar a- 
colo unde i se pare că sân
gele curge mai tare pune 
comprese cu apă rece. A- 
poi pleacă liniştit şi mai 
aduce o sticlă cu ţuică. 
O bea împreună cu Aure
lia, după care se culcă a- 
mândoi An .celălalt pat. c 

Dimineaţa târziu se tre
zeşte cami mahmur şi îri- 
cearcă să-şi convingă vic
tima să reia cheful. Omul 
însă abia reuşeşte să şop
tească că îl doare foarte 
tare capul. Pe la prânz 
Pintea dă o fugă până â- 
casă, se întoarce însă şi 
î®1 propune lui Bulbuc să 
se împace. Acesta nu mai 
putea scoate nici o vorbă, 
umil dintre ochii săi în
vineţise complet si pro- 
babii încerca să se împace 
cu Dumnezeu. Nici acum, 
în al doisprezecelea ceas, 
nimeni nu se gândeşte că 
muribundul trebuie dus la 
spital. Urmează o altă 
noapte de chinuri pentru 
victimă, noapte în care 
Pintea doarme liniştit a- 
easă, iar Aurelia este luată 
eomplet de valul beţiei. 
Totuşi, la un moment dat 
ea are impresia că Bul

buc a murit, dar nu o de
ranjează prea mult acest 
lucru. Abia dimineaţa îl 
anunţă Pe agresor că bă
trânul şi-a dat duhul.
, Deci “o nouă victimă în 
dreptul numelui- lui îacob 

Pintea, criminal cu care justi
ţia noastră a fost atât de 
darnică! Dâr până la 
sfârşitul acestei triste şi 
dramatice poveşti mai a- 
vem niţel. Aşadar cum . de 
cadavru na puteau scăpa, 
cei doi se' hotărăsc să a- 
nunţe poliţia si şă declare 
că nu ştiu din ce cauză a 
murit Bulbuc. Argumente 
puerile desigur, aşa că, 
doar după câteva ore, Pin
tea va fi nevoit să recu- 
rîoâseă şi cel de-al doilea 
omor. . t ;■
; în / timpul anchetei A-. 

urelia Deheleanu era atât de 
beată încât abia se mai 
ţinea pe picioare. După 
moartea lui Bulbuc şi re
ţinerea criminalului îşi gă
sise o nouă parteneră de 
pahar. Este vorba de o ve
cină care. dormea incon
ştientă pe un pat din a- 
propierea victimei. Singu
rele cuvinte pe care Aure
lia le repeta erau : „Nu ' 
ştiu nimic — am fost după 
pere în grădină". / •

Mare-A grădina ta, Doam
n e ! ' \

în sfârşit să mai spunem 
că pentru fapta sa, — o- 
mor deosebit de grav, şi 
datorită faptului că ante
rior a mai comis o crimă, 
îacob Pintea este pasibil 
cu închisoare de la 15 lâ 
20 de ani sau detenţie pe 
viaţă.

O întrebare rămâne to
tuşi obsedantă : Când va f i ; 
pus în libertate ?
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La întrebările puse de către mai mulţi a-j 
bonaţi telefonici. j

DIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII ' J
HUNEDOARA — DEVA. ’ j

Face următoarele precizări:

începând cu data de 1. 06- 1993, ROM TE
LECOM a trecut la liberalizarea aparatelor te- ] 
lefonice.

Conform opţiunilor scrise ale abonaţilor, a-J 
paratele telefonice instalate au putut fi cum-| 
părate, devenind proprietate personală, sau fo-J
losite în continuare în regim de închiriere- j

în cazul aparatelor telefonice proprietate 
personală ROM TELECOM asigură SERVICE-j 
ul (reparaţii curente) în două variante: j

a) SERVICE — ABONAMENT cu tarif de|
78,00 IeiOună. în acest caz ROM TELECOM sej 
obligă să asigure repararea aparatului telefonic! 
ori de câte ori este deranjat şi anunţat la ser-j 
viciul „921 deranjamente". - j

b) SERVICE — OCAZIONAL tarifat cu va
loarea lucrărilor de reparaţii pe bază de deviz. 
Aceste tarife conţin atât cheltuieli cu munca | 
vie cât şi cele materiale, necesare reparaţiilor.

în cazul aparatelor telefonice închiriate, ta
riful lunar de închiriere (diferit în funcţie de j 
tipul aparatului) cuprinde si taxele de SER- I 
VICE.

\

CONCURSUL DIN 
3 OCTOMBRIE 

1993
1. ATALANTA — SAMPDORIA X 2 

Oaspeţii joacă deschis în deplasare, unde au şi
obţinut până acum două victorii.
2. GENOA — REGGIANA 1 X 

Deşi Reggiana a fost învinsă în toate deplasările
ei de până acum, totuşi ar putea să obţină un egal la 
Genova.
3. JUVENTUS — TORINO X 

Avem toate motivele să credem că acest derby
(local)'se poate termina nedecis. x
4. MILAN — LAZIO 1

Au trecut 540 de minute şi liderul nu a încasat 
vreun gol. La câte... minute se va prelungi acest re
cord ?
5. NAPOLI — INTER......... X 2

Inter încearcă să ţină pasul şi, totodată, să câştige
primul meci „afară".

6. PARMA — FOGGIA . 1
Parma nu a lăsat încă nici o speranţă oaspeţilor,

jucătorii ei fiind decişi în realizarea unui nou sueces.
7. PTACENZA — CAGLIARI X

Raportul de forţe converge spre un meci nul.
8. ROMA — CREMONESE I X 

Partida se anunţă destul de grea pentru gazde,
care speră intr-un al doilea succes consecutiv pe te
ren propriu.
9. UDINESE — LECCE 1 

Echipe în mare criză de puncte : atuurile- partidei
sunt însă de partea gazdelor.

10. ACIREALE — BRESCIA X
Egalul este reciproc satisfăcător.

11. MONZA — MODENA I X
Oaspeţii vor forţa cu siguranţă un egal pe terenul

din Monza.
12. PADOVA — FIQRENTINA l^ X  2

Ambele echipe trag Ja promovare. Credem că re
zultatul partidei-este imprevizibil.
13. PISA — BARI X *

Bari este o formaţie experimentată şi va şti să-şi
ia măsurile necesare preîntâmpinării unui rateu.

I• *
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SOCIETATEA COMERCIALA „ROMFRUCT"!
S.A. ORAŞTIE |. I

A n u n ţ a :  I
•  Organizarea licitaţiei pentru închirierea I 

spaţiului comercial disponibil în Geoagiu Băi şi |  
depozitul de semiindustrie din Simeria, str. AL * 
Vlahuţă-

•  Vânzarea de mijloace * f ix e : una rabăf
izotermă de 10 tone, 1 tractor U 650, benzi i  
transportoare orizontale, redresor cu tiristori şi j 
altele;''' ■ ■ ‘ t

•  Vânzarea de ambalaje din lemn- £
Licitaţia are loc în data de 15 octombrie J

1993, ora 10, la sediul societăţii, iar pentru mij-1 
loacele fixe şi în continuare în zilele de luni, * 
până la epuizare. |

Documentaţiile pentru licitaţie pot fi con-* 
sultate la sediul societăţii. înscrierile pentru li- |  
citaţie se fac până la data de 12 octombrie 1993, j  
Ia sediul societăţii din Orăştie, str. A. Vlaicu, * 
nr. 4, unde vor fi achitate şi taxele de pârtiei- 1  

pare şi garanţiâ de 10 Ia sută prevăzută în do-! 
cumentaţia de licitaţie. j

Informaţii suplimentare la telefoanele: < 
641225, 641089. (921753)j

AGROMICIA S.A. VEŢEL J
(fostă I.A-S. M inţi») I

■ *
Vinde prin licitaţie publică : T
•  SELECTOR CEREALE la ferma Târnava. 5 
Licitaţia va avea loc duminică, 3 octombrie* 

1993, ora 10, la sediul fermei Târnava, comuna» 
Vaţa de Jos. |

Informaţii suplimentare la telefon 615999 î 
Mintia. !

SOCIETATEA COMERCIALA „DEVII." S A. j
DEVA j

Reaminteşte că organizează licitaţie pentru |  
vânzări de utilaje şi mijloace de tAnsport în j. 
fiecare zi de marţi, ora 10, îa sediul societăţii.»

Lista cu fondurile fixe se află afişată Ia se-* 
dlul societăţii din Deva, str Dorobanţilor, nr. J 
32 A. |

Dintre mijloacele de tr ->«rt se menţin :î

i

® autocisternă lapte 
® tractor U—650 
€ autofurgon izoterm *
•  remorcă transport it t  ă
•  remorcă transport r - Lori

Pentru relaţii apelaţi

1 buc-l
1 buc.*
1 bue.j
1 buc. j
1 buc.l ¥

Wonul 620509.1

778) |
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ANIVERSARI

Toate bucuriile din 
lume, împreună cu dra
gostea noastră, pentru 
(Gal Ion, din Cristur, cu 

I prilejul aniversării zilei 
«ale de naştere, îi doresc 
părinţii, fraţii, verişorul şi 
nepoţii.

„La mulţi a n i!“, Iby 
I (921333)

v a n z a r i-
cu m pa r a r j

•  Vând Fiat Ritmo Die
sel. Tel. 622758, orele 17— 
t î  (921335)
C •  Vând tractor U—650, 

! plug nou. Relaţii tel. 611651, 
ţntre orele 19—21, (921337) 
- •  Vând video marca Hi
tachi, tel. 622651, orele 17— 
^  '.< '(921336)
i . n  Vând ptesă cărămidă 
ftouâ, 10 000 bucăţi/zi. ga
ranţie un an. Relaţii la tel. 
647997, între orele 7—18.

(921891)
■; m Vând prelată remorcă 
ţ  X 4 m tel. 625234; (921869)

•  Vând urgent aparta
ment trei eămere Simeria 
«au schimb cu apartament 
g sau 2 camere Deva (ex
clus Micro). Informaţii tel. 
B2082D, interior 167. zilnic 
Orele 7—15. (921866)

•  Vând urgent tractor
U 530 S, preţ avantajos, vi- 
fcibil str. N. Grigorescu, nr. 
S (spre abator). Informaţii 
lei. 613560, între orele 20— 
$$. (921924)

•  Cumpăr teren cu ieşi
se la D.E. 68. Tel. 611261, 
611868. (921921)

•  Vând Audi 80 .neînma- 
trlculat, stare excelentă. Xn- 
tormaţii tel. 717289. - .

(921187)
•  Vând garsonieră gaze. 

Deva, Gojdu. bloc 04, sc. 
\  ap. 7,.orele 14—18.

(921914)
’ 0  Vând garsonieră con- 

Bort I. 6t. 3. Micro 2, O- 
: fjtotfe. urgent. Informaţii 

dtr, Pricazului, nr. 28; ap. 
62. Orâştie. (921889)

•  Vând Dacia 1300, sta-
t»  bună. fel. 642427, între 

.OŴ C 16-29. (921887)
•  VâNd Dacia 1100 şi pâ- 

ttlţ din tem» pentru co-
■ d l .  Informaţii Deva, tel.
lume. ' (921885)

•  Vând Fiat Ritmo Die- 
aât convenabil sau schimb 
oft ©acta 1300. Informaţii

. 629254. (921913)
•  Vând garsonieră con

fort T. str. Cloşca, bl. 17, 
Ct 2, ap. 9, localitatea Si-

; oteria. Reiaţii lâ domiciliu.
; f  (921926)

i« Vând casă nouă cu 
ela.i, şase -in tre , gaze 
Cfeva sc ’ 1. Vladimirescu. 
nr. 6, Deva. Tel. 618383, 
după ora 16. (921935)

O Vând Mercedes 240 
((motorină) şi Mercedes 230 
(benzină). Informaţii la tel.

■ 642840. (921929)
-O Vând Volkswagen 

Transporter. Informaţii tel. 
617379. joi şi vineri, 13—22, 
duminică 7—22. (921932)

•  Vând apartament două
camere ultracentral. Infor
maţii tel. 616414, între orele 
B0*-23. ' (921940)

O Vând urgent garsonieră 
confort I, preţ «convenabil, 
Micro 15, bl. 52, relaţii la 
te t  619153, orele 18—20.

(921944)
O Vând casă Ilia eu 

dependinţe. Informaţii tel 
34. (921949)
Vând maşină de în- 

ată nouă. Informaţii 
'623221. (921948)

Vând televizor color

i.T.T. stereo cu telecomandă, 
30 programe, stare bună. 
Relaţii la tel. 618965.

(921946)
•  Cumpăr apartament 

2—3 camere. Tel. 728270, 
între orele 10—12, 17—20.

(921951)
•  Vând Peasistem 800 

W, difuzoare bas 300 W, 
medii 100 W, puteri 900 
W, mixere 8 canale şi Eco. 
Informaţii Deva, tel. 624925.

(921952)
•  Vând dulap, vitrină, fo

tolii, comodă, oglindă, preţ 
avantajos. Tel. 622704.

(921953)
•  Vând chioşc aluminiu, 

4 x 4 ,  absolut nou, Oltcit 
Club, VW Diesel, cameră 
video Canon. TeL 714316, 
între orele 19—23; 713861, 
orele 8—10.

( 921176)
•  Vând căţeluşe Dalma- 

ţian, 10 luni, părinţi cam
pioni. Tel. 718446. (921180)

•  Vând Renault 10, O- 
pel Kadett, telescoape A- 
udi, VW. ladă frigorifică, 
motor Fuego. Tel. 712091»

(921185)

•  Vând Audi 100, stare
excepţională, Hunedoara, 
tel. 720957. (921188)

•  Vând apartament două 
camere, zona Dunărea, bloe 
X 3, ap. 38, tel. 718530.

1 _ (921189)
•  Vând formular joc

Austria. Cu 100 dolari, în 
şase luni se câştigă 30 000 
dolari. Tel. 711967, 715279, 
după ora 18. (921194)

•  Cumpăr Renault 9
avariat, înmatriculat, vând 
motor. Mazda 626, 2000 cmc, 
plus cutie viteză Audi, 
VW, patru trepte, 1980. 
Tel. 728437. (921195)

PIERDERI

•  Pierdut Jegitimaţie han
dicapat nr. 1088 pe numele 
Nichifor Carolina. Se de
clară nulă.

•  Pierdut legitimaţie ser
viciu, eliberată de Siderur
gica Hunedoara, pe numele 
Bursuc Ştefan. O declar- 
nulă. (921190)

ÎNCHIRIERI

•  Caut apartament sau 
^garsonieră de închiriat, ex

clus Micro. Tel. 624013.
(921898)

•  Căuţăm apartament 2
camere sau garsonieră pen
tru închiriere. Sunaţi la 
tel. 617334, Intre orele 18 
—21. (921893)

•  Caut pentru închiriat 
apartament sau garsonieră 
Tel. 616093, după ora 17.

(921930)
•  închiriez garaj, preţ 

convenabil, tel. 713615.
(921198)

OFERTE DE 
SERVICII

•  S.C. Croilux S.R.L, De
va angajează urgent con-

î S.C. GRIROM j 
JPROD COM, SRL.*  
j ORASTIE |

| Achiziţionează de | 
» la persoane fizice : j 
| •  Bovine pentru I
[ sacrificare. ^
I Preţurile în func- J 
| ţie de calitatea pro- | 
'duselor (se negociază).,» 
| Relaţii în Orăştie, | 
j str. 9 Mai, nr. 90. j

j (921788) j

tabil permanent sau cu ju
mătate dş normă, Relaţii 
tel. 613105. (921902)

•  Caut urgent femeie 
pentru îngrijirea copilului 
la domiciliul meu. Tel. 
628011. (921941)

•  S.M. Mullerlnvest 
S.R.L. angajează patru 
zidari şi 4 dulgheri 
şarpantă. Informaţii la 
sediul firmei, din str.

V. Branişte, nr. 7, sau la 
tel, 618132. (921954)

COMEMORAM

•  Un gând pios, la
crimi şi flori pe mor
mântul celui care a fost 
un bun soţ şi tată, la 
împlinirea unul an de 
când cruda soartă l-a 
răpit de lângă noi la 
40 ani pe

V IRG IL  
PADUREANU 

Dumnezeu să-I odih
nească în pace! Soţia 
şi fiica, (920260)

DECESE

•  Soţia Maria, fiica 
Viorica, ginerele Vio- 
rel, nepoţii Tiberiu, 
Sorina şi strănepotul 
Mihăiţă anunţă cu du
rere încetarea din viaţă 
a dragului lor soţ, tată. 
socru, bunic şi stră
bunic

ÂLBUŢ GROPEAN 
(BUŢY)

după o scurtă dar grea 
suferinţă,- în data de 
28, 09. 1993. înmormân
tarea va avea loc în 
data de 1 octombrie 
1993, ora 13, în co
muna Şoimuş. Nu te 
vom uita niciodată.

(921933;

•  Soţia, fiica şi ne
poata anunţă cu a- 
dâncă durere încetarea 
din viaţă la numai 53 
ani a celui care a fost 
un iubitor soţ, tată ş i ' 
bunic

IO A N  PET R U Ţ
Nu te vom uita nicio
dată. (921942)

•  Familia Petroianu 
regretă profund dispa
riţia dragului lor unchi 
şi naş

IOAN PETRUŢ
Te vom păstra veşnic 
in inimile noastre.

(921942)

•  Familia profund 
îndoliată, colegii de lâ 
Garda Financiară Hu
nedoara — Deva, cu
prinşi de durere fi 
consternare, reamin
tesc celor care l-au 
cunoscut că a dispărut 
dintre noi, intr-un tra
gic accident de circula
ţie, minunatul soţ, tată 
şi coleg

GHEORGHE 
ANDRIŢOIU 

de 42 ani. înmormân
tarea va avea loc vi
neri 1 octombrie, ora 
13. în satul Şuştra, co

muna Topolovăţu Mare, 
judeţul Timiş. (921939)

•  Foştii colegi de 
la S.C. Romcamion S.A 
Deva, profund îndure
raţi de dispariţia celui 
care a fost un >bun co
leg ec. ANDRIŢOIU

GHEORGHE 
transmit condoleanţe 
familiei îndurerate.

(921938)

•  Salariaţii de la 
Direcţia Generală a 
Finanţelor-Publice şi 
Controlului - Financiar 
de Stat Hunedoara — 
Deva, consternaţi de 
dispariţia fulgerătoare 
a tânărului şi distinsu
lui coleg

GHEORGHE 
ANDRIŢOIU, 

exprimă sincere con
doleanţe familiei în
doliate. Ii vom păstra 
neştearsă amintirea. 
Dumnezeu să-l odih
nească în pace!

•  Colectivul de la 
S.C. Panicor S.A. Hu
nedoara este alături 
de colegul lor Gros 
Viorel ia greaua în
cercare pricinuită de 
moartea socrului.

(921956)
•  Salariaţii S.C., „A= 

grotur" S.R.L. Deva — 
Şoimuş sunţ alături de 
familia îndoliată şi co
legii de serviciu ai 
celui care a fost un 
tninunaf om şi prieten 

ANDRIŢOIU 
GHEORGHE 

şi transmit sincere 
condoleanţe. Dumnezeu 
să-l odihnească in pace! 
_____________ (921958)

•  Colegii de ia Cora- 
trans Deva sunt ală
turi de colega lor An- 
driţoiu Mariana la 
greaua suferinţă prit 
cinuită de moartea so
ţului.

Condoleanţe familiei 
îndoliate. (921957)

I S.C. I,SANSERE“ StNTANDREl S.A.
Str. Aeroport, nr. 1 

| Organizează concurs în data de 20. X. 1993, |  
» ora 10, pentru ocuparea postului de - J
S •  ELECTRICIAN AUTORIZAT ÎN INSTA-1 
| LAŢII DE JOASA ŞI MEDIE TENSIUNE j 
I eu cunoştinţe în automatizări specifice cen-'

(790-1) JII' traleloi termice. Vechime minim 5 ani.
Alte informaţii la telefon 621052.

j S.C- „SANSERE“ SÎNTANDREI S.Â.
Str. Aeroport, nr. 1

I Vinde prin licitaţie publică în data de 1.
% XI. 1993, ora 10.
| •  2 camere de refrigerare, cu o capacitate I
J de 8 mc din dotare, la sediul unităţii, str. Aero-' 
| port, nr. 1. |
' înscrierile se fac la sediul unităţii până în* 
| data de 29. X* 1993, ora 15.
* Informaţii suplimentare Ia sediul unităţii) 
I sau la telefon 621052. (790-2)1

STIMAŢI CUMPĂRĂTORII

De o calitate excepţională şi la preţuri re
zonabile

PRODUSELE FIRMEI RODY

(vopsele pentru maşini, vopsele pentru pe
reţi exteriori şi interiori, chituri, diluanţi, ceată 
sintetică).

Vă stau. la dispoziţie la magazinul Super 
Market din Deva.

Pentru comenzi en-gros, adresaţi-vă la tel. 
611583 (S.C. Alfa Exim). Vă aşteptăm ! (921791)

DIRECŢIA GENERALA A FINANŢELOR 
PUBLICE ŞI CONTROLULUI FINANCIAR DE 

STAT HUNEDOARA — DEVA

cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie i
Organizează la sediul direcţiei judeţene în / 

ziua de 25. X. 1993 concurs pentru ocuparea » 
a 7 posturi de comisari pentru Garda financia- ) 
ră a judeţului Hunedoara.

Condiţii: ■ ■ -
— studii economice superioare
— 5 ani vechime în activitatea economico- 

financiară.
Cererile însoţite de
— copia diplomei de studii
— certificat de cazier
— recomandare de la ultimul loc de muncă
— fişa de examen medical
— curriculum vitae
— copia capitolului de pe cartea de mun- ,

• că din care să rezulte activitatea desfăşurată
anterior, se depun la sediul D.G.F.P-C.F.S. Hu
nedoara — Deva, Serviciul salarizare, resurse 
umane şi gestiune de unde concurenţii vor ri
dica si tematica concursului.

SOCIETATEA COMERCIALA 
S.A. DEVA

ARDELEANA

45.
Cu sediul în Deva, str. N. Grigorescu, nr

Organizează LICITAŢIE PUBLICA pentru 
vânzare mijloace fixe după cum urmează:

ÎN DATA DE 14. X. 1993, ora 11.
— La Magazinul nr. 2 Complex Comercial 

Piaţă Deva se scot la vânzare:
•  Magazie metal ambalaje
•  Cărucior legume-fructe.
IN DATA DE 15. X. 199,3» ora II.
— La sediul societăţii dini Deva, str. N- 

Grigorescu, nr. 45 se scot la vânzare:
•  Congelator îngheţată — 3 buc.
•  Tonetă răcoritoare
•  Cărucior legume-fructe — 4 buc.
•  Mese metalice
•  Agregate frigorifice — 2 buc.
ÎN DATA DE 18. X. 1993, ora 11.

— La Rotiseria Petroşani, din str. Republicii, 
nr. 82-

•  Grătar electric
•  Rotisor electric
— Participanţii la licitaţie vor depune la 

casieria unităţii o garanţie de 10 la sută din va
loarea de începere a licitaţiei şi o taxă de parti
cipare de 2000 Iei pentru fiecare participant,

Peptru mijloacele fixe nevalorificate la pri
ma, licitaţie publică se va organiza săptămânal 
în zilele de luni, marţi, miercuri o nouă lici
taţie, în aceleaşi locuri si oră, până Ia 29. X. 
1993;

Garanţia de 10 la sută rămâne la S.C. AR
DELEANA %Â. în cazul solicitantului căruia 
i s-a atribuit mijlocul fix şi acesta nu încheie 
contractul de vânzare-cumpărare în termen de 

> 5 zile.
\ Informaţii suplimentare şi documentaţii 
) privind participarea la licitaţie se pot obţine de 
\ la sediul societăţii si tel. nr. 619484 si 615554. 
j * (921796)
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