
La interval de şaptezeci şi şase de ani, 
tottntr-u K tombrft, ruşii gustă din nou 
„delicUfe11 revoluţiei. O revoluţie care a 
fost, de fapt, o rebeliune disperată şi 
care a avut Ioc, de această dată. Ia Mos
cova. Sankt-Petersburgul a „tăcut*, ca 
de altfel toată Rusia, lumea preferând 
să privească evenimentele la televizor.

Clădirea parlamentului rebel a 
fost luată cu asalt de armată, iar gloria 
războinică a generalului Ruţkoi, clădită 
în luptă cu mujahedinii afgani, s-a nă
ruit sub salvele guvernului rus, care nu 
a mai fost dispus să tolereze atitudini 
restauraţioniste şi neocomuniste. Două sunt1 
aspectele pe care doresc să le subliniez. l i 
nul se referă la reacţia românească venită 
din partea. Preşedinţiei şi a Partidului 
Democrat (F.S.N.) De această dată pre
şedintele Iliescu a reacţionat prompt şi 
cu un limbaj lipsit de ambiguităţi, luând 
poziţie îri favoarea forţelor democratice 
dip Rusia. La scurt timp după declara
ţia prezidenţială, dl Petre Roman, pre
şedintele Partidului Democrat, a transmis 
prin intermediul emisiunii „România —  
Actualităţi11 o luare de poziţie foarte fer
mă în sprijinul procesului democratic din 
Rusia conduş de Boris Elţîn şi deosebit 
de dură la adresa neocomuniştilor şi nos-
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Momentul arestării parlamentarilor. Imagine după TV-satelit, programul ita
lian, Canal 5. Foto PAVEL LAZA

tafgicilor sovietici din tabără 
Hasbulatov. Al doilea aspee^î «iste: 
Rusia şi cei ce o cdnduc 'Ytrpbuie 
să fie conştienţi că sprijinul politito şi 
economic al comupităţii internaţional^ rîu 
poate fi menţinut numai prin discurs'uri 
şi proiecte. Acesta are rolul de a ajuta 
Rusia să devină un stat 'de drept, atât 
în interior, cât şi în raport .cu alte sta
te. Pe de altă parte, comunitatea inter
naţională trebuie să transmită Rusiei 
un mesaj clar, aşa cum de altfel începe 
să se contureze, asupra obiectivelor ce 
le aşteaptă. In lipsa acestora şi perse
verând în poziţii şi acţiuni care aduc 
atingere suveranităţii şi drepturilor le
gitime ale altor state, Rusia va fi izola
tă şi astfel devine foarte mare pericolul 
recăderii în totalitarism. în atari condiţii, 
noi nu trebuie să uităm cât de preţioa
se sunt cuceririle democratice înfăptuite 
după Revoluţia din Decembrie ,11)89 şi 
că acum, poate mai mult ca oricând, Ro
mânia trebuie să-şi alăture glasul la 
poziţia lumii democratice 'pentru - a-şi. 
susţine interesele sale legitime.

OVIDIU JURCA,
vicepreşedinte al Biroului Permanent 

Judeţean Hunedoara al Partidului
Democrat (F.S.N.)

•  SÂN FRANCISCO. Re
afirmând sprijinul său pen
tru preşedintele rus, Boris 
Elţîn, şi pentru, deciziile 
acestuia, şeful executivului 
american, Bill Clinton, a 
afirmat la San Francisco că, 
dacă s-ar fi găsit în cir
cumstanţe similare, ar fi 
procedat la fel, relatează 
AFP. Preşedintele Clinton 
a apreciat că omologul său 
rus „nu a avut altă alege
re decât restabilirea or
dinii11, adăugând că nu a- 
re motive pentru a pune 
sub semnul îndoielii an
gajamentul personal al lui 
Elţîn dc a organiza noi 
alegeri parlamentare şi 
prezidenţiale.

La rândul său, secreta
rul de stat, Warren Christo- 
pher, a apreciat că, în 
confruntarea cu parlamen
tul, în faţa unei mulţimi 
necontrolate, în circum
stanţele date, Boris Elţîn 

- nu a avut altă alegere de
cât folosirea forţei, care 
„cred că a fost justifica
tă11,'

•  BUDAPESTA. (Rotn- 
pres). In preambulul ho
tărârii privind primirea Ro- 

' mâniei ca membru în Con
siliul Europei figurează un 
nou paragraf în care se 
afirmă că „primirea este 
posibilă în lumina angaja
mentelor asumate de auto
rităţile române şi a garan-' 
ţiilor privind îndeplinirea 
lor", a afirmat agenţiei 
MTI purtătorul de cuvânt 
al MAE, ungar, Janos Her- 
man. El a arătat că fara 
sa a insistat pentru o for
mulare mai categorică în 
care să se fixeze responsa
bilitatea Comitetului mi
nisterial al Consiliului Eu
ropei de -a controla înde
plinirea recomandărilor pri
vind România, dar că, pâ
nă la urmă, acesta a adop
tat o soluţie de compromis.
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Animalele scot sărăcia din 
casă, dar cu carnea mai 

sunt probleme
•  Septembrie — lună de 

vârf la realizări «D a că  ar 
fi mai mulţi porci •  Bo
vinele se preiau în funcţie 
de calitate •  Plata se fa
ce în termen de maximum 
o lună •  Accent pe cali
tate.

Deşi nu se situează la ni
velul capacităţilor existen
te şi al programului sta
bilit, realizările din luna 
septembrie a.c. surit dintre 
cele mai bune, la producţia 
fizică şi producţia marfă, 
ce s-au înregistrat la S.G. 
„Decebal11 S.A. Deva. A» 
ceste rezultate se exprimă 
prin faptul că în luna tre
cută, s-au tăiat în abatoare 
800 tone carne, s-au pro
dus 400 tone preparate şi 
180 tone conserve, produc
ţia marfă reprezentând cir
ca un miliard de lei. Com

parativ cu aceeaşi perioadă 
din 1992, producţia de con
serve s-a dublat. Cererile 
la consum fiind destul de 
mari, activitatea s-a orga
nizat pe câte două schim
buri, sporind astfel şi nu
mărul locurilor de muncă.

Pentru a acoperi cerinţe
le la tăiere (necesarul ar 
fi de circă 50 000 porci, a- 
ceştia putând fi crescuţi în 
complexul de la Orăştie, 
dar lipsa acută a furajelor 
nu permite rezolvarea u- 
nei asemenea probleme — 
n.n.), s-au găsit furnizori, 
respectiv complexe de pro
fil de tip industrial, în ju
deţele Cluj, Dolj şi Mehe
dinţi. Cu toate că sporesc 
cheltuielile de transport,

NICOLAE TlRCOB

(Continuare fn pag. a 2-a)

„Vrem să 
pe noi

Satul este locul unde- -ne 
regăsim cu sentimentele 
cele mai calde şi curate. 
In vatra lui ne simţiir) a- 
casă, cu limba şi tradiţia 
—̂ stâlpi mărturisitori de 
trăinicie şi continuitate. A- 
şa am simţit deunăzi, în 
zi de toamnă calmă şi o- 
dihnitoare, străbătând sa
tul Baia de Criş, centru de 
comună mare, cu ecouri is
torice. Oamenii erau la 
rosturile lor, în livezi cu 
pomi proptiţi pentru a sus-_ 
ţine greutatea rodului, în. 
grădini, la strânsul recol 
tei, pe străzi la reparatul 
drumurilor, la confecţiona
rea şi montarea bordurilor. 
Erau ei, cei care, în miez 
de septembrie, au ştiut să 
fie harnice gazde la pregă
tirea sărbătorii de la Ţe- 
bea, la curăţarea platoului, 
la construirea scenei şi a 
arcadelor, la împodobirea

ne regăsim 
înşine"
lor cu cetina verde, adusă, 
cţin împrejurimi. Erau ei, 
oamenii corpurtei, statornici 
în dragostea lor ' nespusă 
pentru vatra străbună!

— Vrem să ne, regăsim 
pe noi înşine, eu Msturilc 
dintotdeauna, cu credinţa 
noastră străbună, cu firea 
noastră cea adevărată, cu 
vrednicia ori delăsările 
noastre, cu vrerea noastră 
întru mai binele obştii.

Vorbele viceprimarului 
le-am regăsit, intr-un fel 
sau altul, în spusele şi 
faptele multor localnici. Ei 
doreau să vorbească de
spre aşezarea lor şi. ne în
demnau s-o vedem aşa cum 
este cu adevărat, dincolo 
de urâţenii spre care unii 
au îndreptat reflectorul n-

LUCIA LICIL

(Continuare fo pag. a 2-a)

o CASE DE VACANŢA. In 
frumoasa zonă a Rîuşorului 
Consiliul local al comunei Rîu de 
Mori a stabilit 133 de loturi 
pentru construirea de căsuţe de 
vacanţă. Până în prezent, aproape 
60 dintre acestea au fost con
cesionate. (Tr.R,)

O  ÎN SCĂDERE. Dna Emilia 
Cicublea de la Biroul stării civile 
al Primăriei din Brad ne-a pus

la dispoziţie câteva cifre privind 
naşterile şi căsătoriile înregistra
te în perioada 1 ianuarie — 20 
septembrie 1993, în comparaţie 
cu cele din anul 1992. Se con
stată că natalitatea a scăzut la 
216, faţă de 272 în anul trecut, 
dar s-au încheiat cu 17 căsătorii 
mai mult anul acesta, până a- . 
cum. (Al-J.)

©  PARAGINA LA CARTOFI. 
Chiar aşa, paragină a rămas pe 
tarlaua de cartofi pe unde a um
blat la furat Viorel Paragină, de. 
undeva de prin Vrancea şi Ma
riana Surdu din Gorj. Se vor 
linişti pentru o vreme. (V.N.)

©  UN NOU TERMEN. De la 
Asociaţia pentru protecţia cum
părătorilor de autoturisme suntem 
informaţi că " noul termen 
stabilit de instanţa de judecată 
a Tribunalului municipal Bucu
reşti în procesul -autoturismelor 
este data de 4 noiembrie 1993. 
Se fac demersuri pentru re
aducerea acestui proces în luna 
octombrie ac. (N.T.)

©  PENTRU nerespectarea 
dispoziţiilor de import-export,
este cercetată Teodora Mârdare

din Deva. Aducea dumneaei 
autoturisme din afară, pe care lc 
revindea în ţară. (V.N.)

©  FRUCTE DE PĂDURE. 
Ocolul silvic din Râu de Mori a or
ganizat -campania de strângere 
a fructelor de pădure. Au fost 
.adunate şi predate, în special la 
export, 3,5 tone zmeură, far in 
ptrezent: se lucrează la strângerea 
afinelor şi măceşelor. (Tr.B.)

I AZII
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•  Au trecut 279 zi-1
ie din acest an ; au I  
mai: rămas 86 ; I

•  1883. S-a născut * 
MARJA FILOTTI (m. I  
1956), actriţă română S 
în  .jocul său actriţa a I  
îmbinat forţa tempe- -  
ramentală cu apro-1 
fundarea psihologică ■  
a rolului (regina Eli-1 
sabeta din „Maria ■  
Stuart11 de Schiller. I- |  
rina din „Pescăruşul" a 
de A.P. Cehov, Zoe |  
din „O scrisoare pier- ■  
•dută" de I.L. Caragia-1 
ie) ; Filme : „Războiul |  
independenţei11, „Visul I  
unei nopţi de iarnă". I  
„Citadela sfărâmată". I

•  1902. S-a născut la I  
Salcia (Teleorman) ZA-1 
HARIA STĂNCU (m. I  
1974). Publică versuri I  
vitaliste („Poeme s im - | 
ple“) şi elegiace („Cân-I 
tec şoptit") ; rom anei 
cu implicaţii autobio-1 
grafice („Desculţ", „C el 
mult te-am iubit"), via-* 
ţa oraşelor de previn-1 
cie din perioada inter- - 
belică („Pădurea ne-I 
bună"), destinul zbu ■  
ciumat al ţiganilor no-l

proză *I
I

mazi („Şatra"), 
picarescă („Jocul cu 
moartea11) sau de fac
tură politică („Rădă-J 
cinile sunt amare11), pu-* 
bliclstică (,;Sarea e d u l-l 
ce“, „Pentru oamenii a !  
cestui păm ânt"); me- l  
morialâştică („Zile d e ! 
lagăr"). I

•  1910. S-a născut la«
Udeşti (Suceava) EU-
SEBIU CA MTI-Aii
1965). A publi r-3t Pro-
ză de viziune fantasii-
că despre sat Şi răz-
boi („Codrun", l'ră-
pădul SoloboL:îi", ’„Ne-
gura") ; evocă' i isto
rice.

•  1946, A murit la
Bucureşti EMANOlLl 
BUCUŢA (n 1887). I  
poet şi lorajator, fon- I  
dator ai revistei „boa-1 
be de gr Vi'. A puMi-■  
cat romanele : „Fuga I  
lui Şefki" (1927), „Mai-* 
ca domnului de la Ma- I  
re" (1930), „Capra n e a - l 
gră“ (1932). |

•  1968. A murit E- I  
MIL PETROVICI (n. |  
1893), filolog şi folclo-1 
rist, autorul principal I  
al „Atlasului lingvis- •  
tic român11. A p u b li-l 
cat culegerile : „Fol- * 
clor din Valea Alma-1 
jului" (1935), „Folclor* 
de la  Moţii din Scări-li 
şoara" (1939).
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Primăria Deva afirmă: „Mu am stat cu
vW*
•V-. }M

mâinile in sânt"
Modul tranşant, categoric 

chiar, în care s-au decis 
să procedeze Filiala Electro- 
centrale Mintia a RENEL 
şi R.A.G.C.L. Deva în pro
blema furnizării de energie 
termică primară, respectiv 
asigurării serviciilor de apă 
caldă menajeră şi în cu
rând şi de termoficare au 
determinat reacţii diferite 
al căror ecou ziarul „Cu
vântul' liber" l-a transmis 
fidel, exprimându-şi toto
dată poziţia proprie faţă de 
problemă.

Un punct de vedere mai 
elaborat, de la nivelul său 
de răspundere faţă de pro
blemele municipiului, ne 
transmite Consiliul local 
municipal Deva. Dată fiind 
dimensiunea sa îl reprodu
cem în rezumat, luându-ne 
libertatea unui scurt co
mentariu propriu la final.

•  F.E.C. Mintia condiţio
nează furnizarea agentului 
termic de achitarea inte
grală de către RA.G.C.L. 
a datoriei sale la 31 iulie 
a.c. Primăria a făcut de
mersurile necesare pe lângă 
RENEL. unde am găsit în 
ţelegere, ca asociaţiile de 
locatari şi agenţii econo
mici care şi-au achitat de
bitele sfi beneficieze de apă 
caldă menajeră.

•  Datorită măsurilor luate 
la toate nivelurile, datoriile 
se ridicau totuşi, la 23 sep
tembrie, la peste 205 mi
lioane lei; dintre acestea 
116 milioane reprezintă da
toria unor societăţi comer
ciale, regii autonome şi 
instituţii bugetare, 89 de 
milioane datorii ale unor 
asociaţii de locatari, din 
care pentru 64 de milioane 
se constituie datornici ia 
R.A.G.C.L. un număr de 
17 asociaţii practic insolva
bile.

•  In acţiunea de lichi
dare a debitelor la asociaţii 
s-a constatat în multe ca
zuri o slabă activitate a 
administratorilor plătiţi de 
asociaţii cu indemnizaţii lu
nare.

•  In privinţa măsurilor 
de sistare a serviciilor pen
tru răi platnici, primăria 
consideră inoportună blin-

darqa conductelor şi radia
toarelor, aceasta putând crea 
în bloc grave dezechilibra 
termice, fără consecinţe e- 
conomice corespunzătoare.

•  Primăria este preocu
pată în prezent de crea&a 
de asociaţii de locatari pe 
puncte de termoficare. Ast
fel implicarea R.A.G.C.L. 
va fi mai mare, programul; 
de încasare a contracostu- 
rilor serviciilor de • la lo
catari se va putea face 
zilnic.

•  Având în vedere di
ferenţa de cuantum la ta
xele. comune între lunile 
de vară şi cele de iarnă, 
R.A.G.C.L. Deva propune 
(şi primăria îşi însuşeşte ? 
— n.n.) uniformizarea a- 
nuală a acestora,
•  Dorim să facem cunoscu

tă intervenţia făcută de Pri
măria Devă la  guvern eu 
adresa 11896/1993 pentru 
rezolvarea, prin măsurj gu
vernamentale. a următoare
lor probleme:

— Tarifele aplicate pen
tru plata serviciilor de gos
podărie comunală şi loca* 
tivă instituţiilor de învăţă
mânt şi cultură (de ce nu 
şi de sănătate ? n.n.) să 
fie egale cu cele aplicate 
populaţiei şi nu agenţilor 
economici ;
, — Cetăţenilor CU veni

turi reduse (pensionari, şo-

• meri, asistaţi social etc,) 
să li se acorde vprdtecţie 
socială, 'contretizartă în re- 

. ducerea cu 50 la_ su tă . a 
taxelor la energie" termică 

... pentru încălzit şi apă cal
dă, precum şi pentru cu
rentul electric. V

N.A, Subscriem la mă
surile prepuse de Consiliul 
local municipal Deva, ex- 
primându-ne rezervele în 
legătură cu unele dintre 
ele astfel:

— Organizarea asociaţiilor
de locatari pe puncte de 
termoficare are eficienţa 

dorită doar dacă administra
torii vor fi salariaţii 
R.A.G.C.L., cu statut de 
angajaţi, fapt ce implică 
modificări în statutul de 
funcţionare a  asociaţiilor de 
locatari;

— Propunerile făcute gu
vernului simt viabile doar 
în măsura in  'oare icesta 
dispune peni^U aplicarea lor 
de resursele- fîhanciate ne
cesare.

Pentru a nu crea con
fuzie şi derută în rândul 

, “cetăţenilor, ca urmare $ 
pubJieSrii aUestor '-proptei 
.-perl-id* măsuri, facem pre*. 
eiaarea că ele aparţin ex

clusiv Consiliului municipal 
Deva; .

în rest — Mne ar fi să 
fie bine.'

ION OOCLBI

adresate Guvernului
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Una din formele prin. 
care membrii Senatului şi 
ai Camerei Deputaţilor par
ticipă la viaţa ţării, la a- 
plicarea reformei şi soluţio
narea multiplelor probleme 
pe care le  ridică perioada 
de tranziţie spre democra
ţie şi economie de piaţă , 

sunt interpelările adresate de. 
parlamentari Guvernului 
Printre aceste acte se nu
mără şi cele făcute recent: 
de dl senator P.N.Ţ.C.D„ 
Tiberiu Vladislav, mem
bru al Comisiei de politică 
externă şi vicepreşedinte al 
Grupului Român de Uniune 
Interparlamentară. Prima 
dintre acestea se referă ia 
situaţia locuinţelor de tip 
colonie construite de către 
societăţi străine pe terito
riul ţării noastre, în peri-

•  te ■

UtţJ pentru fotografi -*» Ui ceasornicăria de pe 
bdul „Decebal", bloc C, parter, Deva, aparţinând Coo
perativei „Solidaritatea" Deva, se repară şi aparate 
fotografice. Aviz amatorilor. Foto PA VEL LAZA

Câtă nevoie avem de o- 
menie ! Am deseifrat acest 
N te fr  din privUsa • înrou
rată şi din vorbele in*er- 
ţocutoarei mele. Doica, « td .
Să se deslâinuie, dur şM-
vintcle nu *e prea legau 
i in  pricina lacrimilor ce 
nu puteau fi zăgăzuite. In
tr-un târziu, a murmurat: 
iată un om curat, am în
tâlnit un o «  simplu, cu
rat. ,

Vremea şi vremurile c*- 
ne vttregesc uneori sufle
tul tie depărtează de fap
tele bune. Când le întâlnim, 
suntem mişcaţi, .de parcă 
am trăi doar într-o lume 
a răului

Aşa s-a întâmplat şi ou
interlocutoarea mea, care se 
înapoia de la Piaţa de a- 
limente din Brad, „Am 
cumpărat fasole verde si 
roşii, deşi nu de ele aveam 
nevoie: Le-am luat din res-

oada 1890—1922, in special 
în localităţile miniere.

„In Valea Jiului — re
levă dl. Tiberiu Vladislav 
— numărul acestora se ri-

DIALOG CU 
PARLAMENTARII 

—̂-r—...... ■■■■■- ....—
dică la 1200 de aparta
mente. IJrin H.C.M. nr. 8/ 
1960, apartamentele respec
tive au fost transferate spre 
administrare şi întreţinere 
RA.G.CL. Petroşani.

Conform Decretului-Lege 
nr. 61/1990 şi a Legii nr. 
85/1992, aceste apartamente, 
nefiind construite din fon
durile statului, nu s-au pus 
în vânzare, deşi există un 
mare număr de cereri în 
acest sens".

* •  * •  ‘  •

pect pentru acea 'femeie 
simplă ’şi cinstită, venită 
ta Brad să-şi vindă o par
te din podul muncii. S« 
Vedea că nu-i obişnuită, 
ptH învăţată cu piaţa, cu... 
tftrtfUl. îşi aşezase marfa

In interpelarea sa din 
cadrul Senatului, dL Ti
beriu Vladislav a solicitat 
Guvernului să analizeze si
tuaţia acestor locuinţe şi 
să hotărască vânzarea lor 
către actualii chiriaşi, ane
xând un memoriu semnat de 
203 familii din Valea Ji
ului.

A doua interpelare a dini 
senator se referă la agra
varea situaţiei aprovizio
nării cu pâine, butelii de 
aragaz şi motorină în Va
lea Jiului, solicitând Gu
vernului să intervină de 
urgentă pentru soluţionarea 
acestei probleme care creea
ză nemulţumiri în rândul 
populaţiei.

TRAIAN BONDOR

Un om curat
— fasole verde, roşii şi 0 
bucată de slănină afumată
— alături de un precupeţ 
ce vindea ardei gras. N-a 
fost chip să rămână acolo. 
Omul n-a îngăduit să-i stea 
alătură A împins-o, pur şi 
simplu. Femeia n-avea un
de să-şi aşeze marfa, locu
rile din jur erau ocupate. 
L-a rugat Zadarnic, însă".

Cum vindeţi fasolea, 
măicuţă ? »;■

• •  * •  ş  • •  • .•

Cu cât s-O dau maică ? 
Iacă cu 190 kiia.

■—■.Măicuţă, i-a Zis ţum- 
pârătoarea, stau eu lângă 
marfă şi mergi dumneata 
prin piaţă să vezi cum se 
vând produsele. Fasolea e 
frumoasă şi-n altă parte se 
vinde cu 400 de Iei kg. iar 
roşiile cu 300 de Jşl, Poa
te nu ştii-

S-a dus femeia prin pia
ţă. A văzut A revenit.

— Apoi. maică, eu dau 
fasolea cu 250 de lei fiîla 
şi roşiile cu 100. E marfă 
bună, sănătoasă. Să fie 
mulţumit cine o cumpără. 
Şi să mă întorc şi eu aca
să, că merg departe, iar 
aici, oiţe, n-am loc de... 
oameni.

— Un om simplu, un om 
curat — conchide, impre
sionată, interlocutoarea mea, 
dna Ana Ursoi, din Brad.

LUCIA LICIU

Barul „Luciano" din Că- 
lan. Design-ul vitrinelor — 
o invitaţie în plus. Grupuri 
de tineri şi tinere, în „so
lo". ori în doi savurează în 
linişte şi în condiţii opti
me o băutură — rece sau 
caldă, străvezie, ori colo
rată — cu efecte reconfor
tante ori... ameţitoare. Al
ţii abia s-au aşezat şi aş
teaptă să li se ia comanda.

— O cafea, vă rog.
— Naturală sau ness ?
Ezităm puţin, apoi ne

decidem .. : ness, sperând 
în calităţile ei obişnuite.

C e folos 

că-! ...

M

gardul"?
Servirea întârzie exact 15 

minute. „Cam mult" — 
gândim, consoiându-ne că 
afară e oricum vreme urâ
tă şi că mult-aşteptata ceş- 
cuţâ aburindă ne v a . dez
morţi puţin. Dar, surpriză ! 
Conţinutul căniţei de cu
loare neagră (inclusiv in

teriorul) era o licoare dul
ce. abia călduţă, cu gust 
de ciocolată, fără aromă. 
Dacă interiorul căniţei ar 
fi fost alb, în mod sigur 
am fi 'descifrat şi culoarea 
poreclitului ness.

Mai apoi. într-un maga
zin din apropiere, am au
zit pe cineva acuzând ca
litatea cafelei pe care o 
băuse la „Luciano". La ca
re. doamna de la tejghea 
i-a replicat: „Eu nu beau 
cafea la crâşmă, ci acasă".

învăţătură de minte şi 
pentru subsemnata... (E.S.)

(Urm are din pag. 1)

cuzării cu o lentilă ce dis- 
torsionează nealul.

— Ne bucurăm să avem 
oameni vrednici in comu
nă. Oamenii l-au ales pe 
primar pentru că e OM, 
nu s-au uitat dacă face 
parte dintr-o formaţiune po
litică sau alta. Iată, pe stra
da noastră, strada Flori
lor, lucrăm de zor, s-o pre
gătim pentru asfaltare — 
ne spune dl Al. Truţă, şe
ful depozitului de lemne al 
sectorului forestier Baia 
de Criş al SETTPPL Deva. 
Primarul şi viceprimarul 

■ muncesc la pregătirea bor
durilor, la montarea lor, 
sunt mereu cu fapta în 
fruntea acţiunii. Strada are 
450 metri, începe de la 
Casa Iancului — cum îi 
spun localnicii la Casa Co
vrigarului, pe prispa căre
ia s-a stins, acum 121 de 
ani, marele tribun — şi 
se uneşte cu strada Gării. 
Vrem să fie frumoasă şi 
funcţională. Nu locuieşte 
numai primarul pe aceas
tă stradă, locuim 16 fami
lii şi de mulţi ani dorim 
s-o aducem la nivelul ce
lorlalte străzi, ba s-o fa
cem şi mai frumoasă. Eu 
am nişte gândurr de câţi
va ani, de când am fost 
în Elveţia şi am văzut cum

pot fi înfrumuseţate stră
zile.

Profesorul de fizică, dl 
Romeo Horia Fărcaş, pri
marul ales al oamenilor 
din Raia de Criş, este un 
om practic. Îndemnul său 
ia acţiunile de gospodări
re răspund dictonului lâ-

le-au şi montat pe strada 
Florilor, economisind peste 
un milion de lei. „Avem 
ajutor din partea oameni
lor, cetăţeni de pe stradă, 
de la Mina Ţehea, Coloa
na de maşini Baia de Criş, 
de la Judeţ*.

„Vrem  să ne regăsim  

pe noi înşine"

sat nouă de% Iorgă : „Când La primărie oamenii vin 
chemi la muncă, să-ţi,văd cu încredere. Dna Dorina 
sapa". El ştie să-şi suflece Micula, secretara consiliu- 
mânecile. Aşa a făcut, şi lui local, are mereu zi pli- 
face, împreună cu vicepri- nă. Se fac legalizări de 
mărul, la repararea, plom- acte, se eliberează ade- 
barea şi asfaltarea străzilor verinţe pentru obţinerea de 
Gării, Tribului, Revolu- împrumuturi de la diferite 
ţiei, Plopilor, la turnarea bănci, se fac înregistrări de 
trotuarelor în parcul „A- stare civilă, se dactilogra- 
vram Iancu", feri faţa poş- fiază, se notează şi se dau ,  
tei şi a primăriei. La piaţa răspunsuri la probleme le- 
alimentară au montat cea gate de Legea fondului fun- 
40 de piloni metalici pen- ciar. „Avem nădejde In 
tini protecţia locului şi doamna Dorina, e inginer 
menţinerea ordinii, in preaj- zootehnist de meserie, şi 
ma remizei de pompieri au cunoaşte problemele, ne 
confecţionat peste 800 de ajută, ne dă răspunsuri ca 
borduri din care jumătate lumea, ca să nu mai um

blăm pe drumuri" — măr
turisesc sătenii.

In vatra satului se coa- 
oe cea mai bună p&ine 
din zonă. La brutăria coo
peraţiei n-au intervenit 
tehnologii noi, au intervenit 
însă oamenii cu hărnicia 
lor, dornici de muncă, de 
a mulţumi populaţia. Popu
laţia care acum nu mai fi
re probleme nici cu pâinea, 
cum a avut în urmă cu 
câteva luni, nici cu apro
vizionarea cu butelii de a- 
ragaz, 'nici cu altele. Că 
mai sunt probleme ? Mai 
sunt. Şi încă destule. Dar 
ele nu trebuie -puse sub 
lentila acuzării ce lăţeşte 
hidos. Ele trebuie cunoscu
te aşa cum sunt. Văzute 
fără pizmă şi invidie. Şi 
pus _ umărul pentru redre
sarea lor.

„Vrem să ne regăsim pe 
noi înşine.". Vorbele vice- 
primaruluj m-au urmărit 
până spre seară, colindând, 
aşezarea de la un capăt la' 
altul, înregistrând în me
moria afectivă imaginea 
străzii Gării, mărginită de 
florile ce o înfrumuseţează, 
începând din faţă casei cu 
nr. 3, în preajma căreia am 
adulmecat îndelung aroma 
merelor ce acopereau. în 
su^ de kilograme, curtea, 
şi de unde am plecat cu 
respectul pe eare-1 încerci 
faţă de oamenii OAMENI.

Animalele scot sărăcia din

casă, dar şi cu carnea 

mai sunt probleme
(Urmare din pag. t)

preţurile practicate la pro
dusele livrate pentru con
sum nu depăşesc pe cele 
ale Comtimului sau * altor 
producători consacraţi, în 
acelaşi timp îmbunătăţindu- 
se şi calitatea preparatelor 
şi conservelor. Totodată 
menţionăm faptul că s-a 
luat iniţiativa de-a organi
za, la complexul propriu 
din Haţeg, îngrăşarea a 
2500 porci pe serie.

Unele greutăţi, semnala
te atât ziarului nostru cât 
şi societăţii de profil, se 
semnalează în legătură eu 
preluarea bovinelor. Soli
citările şi presiunile crescă
torilor de a-şi vinde ani
malele sunt insistente şi 
numeroase, determinate pe 
de o parte de anul secetos 
şi lipsa furajelor, iar pe de 
alta a existat motivaţia şi 
tentaţia de-a lichida şepte- 
Jul în folosul „Caritas“-u- 
lui, astfel obţinându-se mai 
uşor banii, adică fără mun
că. In legătură cu prelua
rea bovinelor, am aflat de 
lâ dl ing. Marcel Manole,

directorul S.C. „Decebal", 
că ponderea o deţin ani
malele predate în exclusi
vitate de către crescătorii 
individuali din judeţul nos
tru, In medie, lunar se 
preiau la tăiere câte 1200— 
1500 bovine. Merită făcută 
precizarea că se preiau nu
mai animale adulte, calita
tea I şi a IT-a, precum şi 
tiioeret "bovin în greutate de 
peste 350 kg, întrucât nu
mai aceste categorii sunt 
subvenţionate. Un neajuns 
care n-a fost înlăturat în 
totalitate îl constituie de
calarea la circa o lună de 
zile a datei efectuării plă
ţii faţă de cea a predării 
animalelor, întârzierea fiind 
determinată de neprimirea 
la timp a subvenţiilor.

Dacă este adevărat că 
animalele scot sărăcia din 
casă, atunci se aşteaptă ca 
Guvernul să ia noi măsuri 
de stimulare a crescătorilor 
particulari şi a societăţilor 
de profil cu capital majo
ritar de stat, astfel încât 
să sporească atât şeptelul 
cât şi producţia, punându- 
se accentul pe ameliorarea 
raselor. j.
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UN POLIŢIST CU INIMA DE AUE

Puţin se scrie despre munca poli
ţiştilor. Şi este păcat, mai ales că 
mulţi dintre ei au luptat şi pe tim
pul dictaturii, în felul în care au 
putut, pentru a ajuta copiii străzii 
să-şi găsească adăpost, hrană, îm
brăcăminte. Un astfel de poliţist cu 
inimă de aur a lucrat în asemenea 
împrejurări şi cu mine, la recupera
rea. unor cazuri disţ>erate.

Primul caz pe «are mi l-a încre
dinţat a fost Adrian Anghelina. L-am 
ţinut la mine un an. In vremea a- 
ceasta poliţistul i-a căutat un rost. 
l-a  găsit ca horticultor la zonele 
verzi, la sere. Din când In când A- 
drian mai vine să m i vadă.

Mi-a adus-o apoi pe Cristina, pe 
Lăcrămioara, pe Claudia, pe Rontu- 
lus Dubă. Cristina s-a căsătorit şi 
a plecat în Austria, Lăcrămioara es
te căsătorită in Hunedoara şi are 
un copil. Claudia se va căsători a- 
nul acesta. Pe toţi aceşti copii noi 
l-am ajutat. Le-am dat încredere tn 
viaţă, i-am ajutat să nu mai fie 
singuri. Şj dacă acestui brav poli
ţist copiii nu-i vor fi adus mulţu
mirile lor, K mulţumesc eu in nu
mele tor. (Ada Irina Szocs, Simeria)

N.R. Poliţistul cu inimă de aur se 
numeşte Olimpiu Borza, este pluto
nier şi are funcţia de sectorist în 
acelaşi cartier al Devei — Dacia. 
Despre el comandantul său, dl că
pitan Cornel Brădean, ne-a spuse 
„Noi avem In general oameni foar
te buni. Dar ca Borza aş vrea să 
am cât mai mulţi oameni în sub
ordine.

DE DOUA ORI BATUTA„.

Subsemnatul Otveş Nistor, domi
ciliat în oraşul Lonea, str. Auşelul, 
nr. 7, patron al localului Restauran
tul Romilor, doresc să public în 
ziar un articol cu următorul conţi
nut : -

„Sunt despărţit de soţie de circa 
10 ani. In urmă cu doi ani, am 
adus în casă şi am trăit de atunci 
ea soţ şi soţie pe B.E.. cu cei teeî 
copii ai ei. întrucât'aceasta nu avea 
nici o sursă de venituri şi nici 
copiii ei (care în prezent sunt ma
jori), eu am fost acela care i-am 
întreţinut pe toţi. La aproximativ 2 
—3 luni de zile de la începerea con
vieţuirii cu această femeie, loca
lul fiind cumpărat de mine, am în
ceput activitatea. Curând am obser
vat că zilnic ea lua din încasări. 
Sesizând acest fapt am certat-o, s-a 
întâmplat şi să o bat pentru ceea 
ce făcea. Ca răspuns, ea mi-a po
vestit că înainte de-a o fi luat-o eu 
„făcea traseul" şi atunci când se 
culca cu un bărbat, acesta îi cum
păra o pereche de ciorapi şi-i dă
dea o plasă de eartofi. Când mi-a 
povestit acestea, nu mi-a mai plă
cut de e». \

Pe data de 1 septembrie, aflându- 
mă în local, am avut din nou cear
tă cu această femeie şi i-am dat o 
palmă. Era în jurul orelor 20—21 
seara şi ea a fugit la poliţie. Acolo 
comandantul i-a spus că nu se poa
te ocupa de ea, întrucât era ocu
pat cu o spargere. A rămas ia poli
ţie până a doua zi dimineaţa când 
a revenit acasă. Cum am văzut-tf 
am întrebat-o cum s-au purtat la 
poliţie cu ea. dacă cineva a abuzat 
de ea. Răspunsul ei a fost că mili
tarii nu i-au făcut nimic, dar că un 
subofiţer blond cu mustăcioară a 
intrat în camera ei şi a profitat for
ţat de ea. Auzind aceste lucruri, eu 
am bătut-o aşa Încât a ajuns la 
spital.' ''

Intenţia mea când am adus a- 
ceastă femeie in casă. era să-mi în
temeiez o familie. Am ţinut cu a- 
devărat Ia ea. dar se vede că m-a 
acceptat cu gânduri ascunse. <N*s_ 
tor Otveş, Lonea)

ÎN T Â R Z IE R I

Dg la poşta din Cristur, nu se măi' 
repartizează in mod curent aţâţ tri
miterile poştale {scrisori, presă etc.) 
cât şi pensiile sau ajutoarele socia
le de stat. Ni se spune că de la 
poşta din Deva nu se repartizează 
la timp. (Adişor Horvat, Bârcea Mi
că, 48).

UITATA

Pe strada V. Babeş din Deva zace 
uitată de ani de zile remorca cu nr. 
de înmatriculare 31-HD-7334. Nu se 
ştie cine şi de ce a uitat-o acolo, dar 
pe lângă faptul că încurcă circula
ţia pe stradă cred că ar fi utilă la 
ceva. (Ioan Biro, Deva).

N.R. Din informaţiile primite de 
la serviciul de specialitate al Poli
ţiei aflăm că remorca a aparţinut 
fostei C.A.P. Deva. Să fi uitat de 
ea cei ce au făcut lichidarea patri
moniului C.A.P. ?

ORGANELE VIZATE RĂSPUND

Cercetând ou responsabilitatea ca
re caracterizează în general munca 
poliţiei o scrisoare anonimă din 
Hunedoara in care erau vizate o 
seamă de presupuse ilegalităţi în 
activitatea directorului RAMGCL 
Hunedoara. Inspectoratul de Poli
ţie al judeţului ne răspunde:

Din verificări a rezultat că apa 
caldă se distribuie în municipiu] 
Hunedoara in conformitate cu pro
gramul stabilit de S.C. Siderurgica
S.A. • (care produce agentul termic). 
RAMGCL căre îl distribuie şi pri
măria municipiului, existând zone 
unde programul nu se respectă din 
cauza lucrărilor de reparaţii ale re
ţelelor sau a consumului prea ridi
cat. Există divergenţe între Siderur
gica şi RAMGCL, ultima având res
tanţă la plata agentului termic pe

♦  f

care le motivează prin neprimirea 
integrală a subvenţiilor, sau neplata 
datoriilor de către asociaţiile de lo
catari. . '

Dna Aneta Pleşoianu, soţia directo
rului RAMGCL Hunedoara, este aso
ciată la S.C. „Scorobeţiu“ SNC Hune
doara, dar directorul Pleşoianu nu este 
implicat în activitatea pe care o 
desfăşoară societatea. De asemenea, 
nu s-a stabilit că ar avea vreo le
gătură cu construcţia ce o efectu
ează fratele său la Costineşii. ,

Pleşoianu Traian şi mama sa lo
cuiesc in apartamente de bloc se
parate, de două şi respectiv trei 
Camere. In urma cu circa 10 ani au 
început construcţia unei case în .zo
na Chizid. lucrarea nefiind termi
nată nici până acum.

Ne bucură că un om numit intr-o 
funcţie şi supus suspiciunilor este 
astfel disculpat. Dacă cineva are 
altfel de dovezi mai convingătoare, 
îl fugâm să le înainteze organelor 

. de stat. 1-... ; ; ;

POŞTA RUBRICII

•  Tiberiu Mirian — Ponor, Pui : 
Nu cunoaştem amănunte în legătu
ră cu aşa-zisul proces al autoturis
melor. Ne întrebaţi dacă să mai tra
geţi speranţă. Dacă doriţi o părere 
personală a semnatarului acestui 
răspuns, atunci ea este că procesul 
respectiv nu are nici un viitor. Ci
neva a crezut câ, constituind o aso
ciaţie a celor care s-au înscris la 
cumpărarea unui autoturism, dar 
nu l-au primit, va forţa adina alt
cuiva să li se vândă asociaţilor au
toturisme Dacia la preţul standard, 
valabil în momentul înscrierii şi 
depunerii sumei integfrale sau a a- 
vansului. adică la 70000 Jet Aseme
nea raţionament este categoric con
trazis de legile economice ale eco
nomiei. de piaţă. Şi acelea acţionea
ză strict obiectiv. (LC.)

•  Ioan Carculea — Deva: Dom
nule Carculea, tot ceea ce vă putem 
spune în legătură cu „Afacerea Mi- 
mi", aşa cum numiţi dv. păcăleala 
pe care numita societate comercială 
a tras-o multor mii de oameni, este 
că se fac cercetări de către orga
nele poliţiei şi parchetului pentru 
a se stabili vinovăţia administratori-" 
lor societăţii, valoarea pagubelor 
produse diferitor cetăţeni şi, în fi
nal, după încheierea cercetărilor mo
dul de despăgubire a lor. Dar nu
mai după încheierea cercetărilor !

Mai voalat ne învinuiţi de a fi 
indus în eroare pe cei ce au depus 
sume diferite la .„Mimi“ SNC în 
speranţa unui câştig mare şi rapid. 
In profilul nostru de activiţate, în 
statutul de funcţionare al societă
ţii noastre comerciale este cuprinsă 
şi activitatea de prestaţii de publir 
citate. Publicând anunţul cerut şi 
plătit de „Mimi“ SNC, noi am sa
tisfăcut o cerere de prestaţie. (I.C.)

IMPORTANT PENTRU CITITORI

începând cu săptămâna. aceasta, ziarul 
nostru va publica programele de televiziune pen 
tru săptămâna viitoare în felul următor :

■  Vineri - T V .  SATELIT
■  Sâmbătă — SĂPTĂMÂNA LA TV (pro 

gramele I şi II).
Reamintim că abonamentele la ziarul nos

tru pentru luna noiembrie pot fi făcute până la 
28 octombrie a.c. Preţul abonamentului.: 450 Iei 
+  taxele poştale. '

Creşterea costului abonamentului, se dato
rează majorării preţului hârtiei şi a tarifelor de 
editare.

Sperăm că cititorii vor înţelege această mă
sură şi vor fi în continuare alături de ziarul 
nostru.

Spre sfârşitul acestui an. 
Corala Catedralei „Sfântul 
Nicolae" din Deva sărbăto
reşte 100 de ani de activi
tate neîntreruptă. Ca a- 
ceastă ocazie s-a luat ini
ţiativa ridicării unui „MO 
NUMENT AL EROILOR 
Şl MARTIRILOR NEA
MULUI". în e a v u  acestui 
lăcaş bisericesc aflat la 
intersecţii bulevardului Be
ce bal cu tr. Avram Iancu. 
Sub patronajul SFINTEI •

cu 50 000 l e i ; SCAT „Sar- 
mis“ Deva cu 25 000 lei | 
Aplisoft Deva cu 1000 lei | 
Biserica „Sfântul Nieetae" 
Deva cu 7B96 le i ; preotul 
Gherman Nicolae cu 10000 
l e i ; un număr de 20 mem
bri ai Coralei noastre cu 
suma de 57 000 lei (din ca
re : ing. Gheorghe Jeflea, 
leva- Cărăbaş, Alexei Zo- 
lotar, Gheorghe Bereea, 
Lucia Chiorean şi Aurel Mo- 
ga cu câte. 5000 lei fiecare).

Ha monument al eroi|/>r ţi 
martirilor neamului la Deva

CRUCI, cele patru laturi 
ale monumentului vor e- 
videnţia : jeţtfa celor 86 
iobagi decapitaţi la poale
le Cetăţii Deva, în no
iembrie 1784 şi a celor 20 
revoluţionari ai lui Avram 
Iancu căzuţi în luptă, in 
Revoluţia din 1848, la ase
dierea cetăţii ; numele eroi
lor din primul război mon
dial 1914—1918 ; numele e- 
roilor din al doilea război 
mondial 1941—1945 : o la
tură va fi dedicată eveni
mentelor din anul 1989. La 
praznicul înălţării Domnu
lui (ziua eroilor), din a- 
cest an, în prezenţa auto
rităţilor din municipiu, un 
sobor de preoţi a sfinţit lo
cul unde va fi amplasat 
monumentul.

Până în prezent s-au rea
lizat următoarele : s-a de
finitivat documentaţia teh
nică privind construcţia 
monumentului de către 
domnul arhitect Dumitru 
Artnăşescu ; s-au expediat 
Un număr de 65 adrese că
tre diferite unităţi pentru 
a sprijini (sponsoriza) a- 
ceastă acţiune eu materia
le, sume de bani. sau for
ţă  de muncă.

La solicitarea noastră au 
răspuns: Brutăria „Neamţ"

De la un număr de 14 cre
dincioşi s-au adunat 30 mii 
lei (din care : Lero Circo, 
Ana Brechin şi Eleonora 
Boea cu câte 5000 lei fie
care). La această dată, su
mele depuse în bancă to
talizează 180 896 lei.

Facem un călduros apel 
către toate unităţile şi lo
cuitorii * din Deva pentru 

' a ne sprijini în realizarea 
“acestui monument ca, pâ
nă la căite rea frigului, să 
se poată turna fundaţia şi 
soclul — etapă planificată 
pentru acest an. Sumele se 
pot depune în contul nos
tru nr.< 45106592, deschis la 
Banca Comercială Română 
Deva, pe numele Asociaţiei 
„Corala Catedralei Ortodo
xe „Sfântul Nicolae" Deva 
sau contra chitanţe, elibe
rate prin dirijorii coralul 
sau la secretariatul Paro
hiei I — Deva. Pentru Co
rala noastră, care încheie 
100 de ani de activitate tn 
slujba bisericii şi a nea
mului românesc, este cea 
mai preţioasă răsplată, ce 
ne-o puteţi oferi, sprijinin- 
du-ne in această a?ţtune.

Preşedintele Coralei,
Av. PETRU IACOB 

Secretar,
T R A IA N  G IU R A

I1 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BRETE A ROMÂNĂ 

1 Organizează licitaţia mijloacelor fixe pre-1 
|  luate de la fostele unităţi CAP în «lata de 20. î
* 10. 1993, ora 10, lista  mijloacelor ce se lleitea- J 
I ză se poate consulta zilnic, la sediul Consiliului t
* local.
ţ Licitaţia se repetă până la epuizarea mi jloa- j 
j celor enunţate, în fiecare lună la aceeaşi dată..

!
I
I

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
«REŢEA ROMÂNA j

Organizează licitaţie pehtru închirierea spa- * 
,  , ii proprietate de stat din localitatea Bretea J 
J Română, în scopul unei activităţi productive« 
I (brutărie) în data de 20. 10. 1993, ora 10, la se~| 
j diul Consiliului local. (CEOj

CONCURSUL DIN 

10 OCTOMBRIE 

1093
1. AC1REALE —  PA D O V A  (pauză) X

2. ACIREALE — PADOVA (final) X 2
Având speranţe în lupta pentru promovare, pado- 

vanii tratează meciul cu mare atenţie.
3. ANCONA — PALERMO 1

Suporterii gazdelor speră într-o reuşită a favori
ţilor. ' ' y

4. B A R I —  A SC O LI (pauză) X

5. BARI — ASCOLI (final) 1 X
Partidă între două foste echipe de Serie A ; Bari 

porneşte favorită, însă egalul nu este excîus.

6. B RESCIA  —  M O N Z A  I X
Elevii lui Lucescu se zbat pentru revenirea pe

marile stadioane, dar Monza vine după un eşec aca
să şi speră să ciupească ceva, măcar un punct.
7. CESENA — LUCCHESE (pauză) X
8. CESENA — LUCCHESE (final) 1 X

Partidă de mijlocul clasamentului. In mod nor
mal, Cesena ar trebui să învingă.
9. COSENZA F. ANDRIA (pauză) X

10. COSENZA — F. ANDRIA (final) X
Se întâlnesc două echipe cu un bun început de 

campionat. „X“-ul nu este exclus.

11. FIORENTINA — PISA 1 X 2
Atuurile partidei sunt de partea gazdelor, însă să 

nu uităm că Pisa este o echipă capabilă, de rezultate 
capcană.

12. MODENA — RAVENNA 1
Două echipe ce speră doar la menţinerea în divi

zia secundă. Gazdele au moralul ridicat după o vic
torie în deplasare.
13. PESCARA — VERONA 1 X

Un meci strâns. E posibil ca Pescara să învingă.

1



% % f/.l * ̂  £ |  II 1
£R4ft£sR&W£** *- S5**£̂ ?*Ş«

ANIVERSARI

•  Casă de piatră, multă 
fericire şi toate florile din 
lume pentru Murea şi A 
driana Bodrean. cu ocazia 
căsătoriei. Familia Stoia

(922154)

VÂNZĂRI*
C U M P Ă R  A Hi

•  Vând aparat sudură au
togenă .Singer şi armă vâ
nătoare (carabină). Tel. 
615046. după ora 15.

•  Vând garsonieră. Deva,
Gojdu. bl. O 4, se. 3. ap. 
7, orele 14—18. (922351)

•  Vând fân sat Leşnic, 
Marina TVlaria, nr. 80.

(922198)

•  Vând ladă frigorifică 
pentru alimentară, balan
ţă, chioşc metalic 4 mp, an
gajez şofer, categoria D. 
Informaţii tel. 611618, str. 
N. Grigorescu. nr. 21.

(922195)

•  Vând mobilă dormitor.
Informaţii tel. 615006, du
pă ora 16. (922354)

•  Vând strung semiau
tomat 1200, maşină de gău
rit, polizor, aparat sudură 
oxiacetilenic. Ocişor, nr. 2, 
corn. Vata. , (922169)

•  SC Ircdmox SRL vin
de la cele mai mici preţuri 
televizoare color „Nei“ (90 
programe, telecomandă, ga
ranţie trei ani), frigidere, 
âragaze, cuptoare cu mi
crounde, video, filtre ca
fea etc. Vă aşteptăm în 
Orăştie, str. Gh. Bariţiu, nr. 
i, între orele 8—18. (921987)

•  Vând Mitsubishi Lan-
cer combi Diesel, an fa-, 
bricaţie 1987, 1800 cmc, 74 
CP. Informaţii Orăştie, 
642078. ' (922158)'

•  Vând struguri pentru
vin — 10.0 lei/kg. Deva, Al. 
Vlahuţă, nr. 27: • (922187)

•  ̂ Cumpăr porci în 
viu. Informaţii după 
ora 21, tel. 611443, 
625985 sau stadion Ce
tate. Vând orgă elec
tronică RFG. Telefon 
625985. (922362)

•  Vând maşină univer
sală tâmplărie şi mierobvtz 
Suzuki. Informaţii telefon 
665131. după ora 17.
r-c'-'v;.-. (922353):

•  Vând apartament 3
camere) Deva,, tel. 623289, 
după ora 17. (922366)

•  Vând autoturism Da- -
cia 1300, an de fabricaţie 
1976, bine întreţinută, preţ 
negociabil. Tel. 617752 (du
pă masa). (922369)

•  Cumpăr garsonieră în ■
Deva. Tel, 660743, după o- 
ra 16. (922372)

•  Vând Trabant combi, 
800 DM, negociabil. Orâş- 
tie, str. N. Bălcescu, nr. 11.

(922374)

•  Vând Trabant 60l, sta
re bună, preţ convenabil. 
Cârneşti, int. 157, familia 
Onica, zilnic după ora 18.
- ' (922375)

•  Vând Trabant. stare 
bună, 6 ani. Tel. 618999.

(922376)

•  Vând apartament 2 
camere, proprietate, con
fort I; mobilat, tel. 720804.

(922030)

•  Vând garsonieră Hu
nedoara, central, ocupabilă 
imediat. Bdul Dacia, tel. 
620743. (922031)-

•  Stabilit in străinătate
vând urgent Opel Record, 
Turbo Diesel, înmatriculat, 
fabricaţie 1985, stare ex
cepţională, unic proprietar. 
Tel. 714006 (922032)

•  Vând piese Renault
14, tel. 712582,' zilnic 16— 
17. (922033)

PIERDERI

•  Pierdut Chitanţă de
punere „Caritas“, elibera

r ă  în 3 iulie 1993, pe nu- 
'm ele Bacriu Ioan, domici
liat în Călan, str. Piaţa 
Libertăţii, bl. 5 A, ap. 3, 
posesorul B.I., seria DK. 
nr. 262713, eliberat de Po
liţia Călan. Se declară nu
lă'. . \  1 (922358)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb două aparta
mente a două camere cu 
apartament 3—4 camere.

DIRECŢIA GENERALA A FINANŢELOR 
PUBLICE SI CONTROL FINANCIAR DE STAT 

HUNEDOARA — DEVA
Anunţă licitaţie publică pentru bunuri de

venite proprietate de stat în data de 18. 10. ’93.
Licitaţia va avea Ioc Ia sediul direcţiei, din 

str. 1 Decembrie, nr. 30, ora 10- Licitaţiile ur
mătoare vor avea Ioc în săptămânile a doua şi 
a patra ale fiecărei luni, în zilele de marţi.

Bunurile ce vor fi licitate se vor afişa la 
sediul direcţiei. (798)
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i SOCIETATEA COMERCIALA „ARMONIA" | 
* S.A BOTOŞANI I
I 1s Bdul Mihai Eminescu, nr. 2 A. îI !J Caută distribuitori — societăţi comerciale î 
I sau persoane particulare — pentru desfacere pe !

Ibază de comision a I
i •  ţesăturilor din bumbac şi tip bumbac pe { 
v care le produce. j

Relaţii la tel. 098/517045 şi .098/531695.
I

Deva, tel. 623021, orele 18 
—22. (922357)

ÎNCHIRIERI

•  Caut apartament două
camere pentru închiriat. 
Tel. 623520. (922368) '

•  Ofer de închiriat a-
partament în Gojdu, str. 
Zamfireseu, plata numai îri 
valută. Informaţii la tel. 
627118. ' (922367)

•  Caut urgent garsonie
ră sau apartament pentru 
închiriat. Informaţii tel. 
628195  ̂ (922378)

OFERTE DE 
SERVICII

■ •  Căutăm parteneri pen
tru afacere deosebit de 
rentabilă în Austria. Tel. 
095/616654, 095/612207.

(922185)

•  Firmă particulară 
angajează cu contract 
de muncă tâmplar sau 
maistru tâmplărie dis
pus să lucreze în de
taşare. Relaţii telefon 
.618801, orele 10—18.

(922184)

COMEMORĂRI

•  Pios omagiu la 
trei ani de la trecerea 

.în eternitate‘a dragei 
noastre
FLORICA -HAPLIUC
Dumnezeu să o odih
nească ! Familia Isţra- 
-te Onişor. ‘ (922176)

DECESE

•  Astăzi se irnpli- 
, nese trei ani de la des- 
: părţirea de buna mea 

soţie

FLOKICA II YPLIIJC;
Comemorarea sâmbă
tă, 9 octombrie, ora 
12, la Cimitirul din 
str. Eminescu, Deva. 
Fie-i ţărâna uşoară.

., ■' (922176)

•  Soţia Minerva, co
piii şi. nepoţii anunţă 
cu profundă durere în
cetarea din viaţă a ce
lui care a fost

B U ŞT E  A L E X E  
înmormântarea as

tăzi, 7 octombrie 1993, 
la Cimitirul din Gu- 
rasada. (922380)

' •  Colegii.de Ia. Ca- 
sial SA Deva transmit 
condoleanţe familiei în
doliate la trecerea în 
eternitate* a domnului 
SA N D U  GIIEORGIIE

(922364)

•  Familia Birău a- 
nUnţă cu adâncă du
rere trecerea în ne
fiinţă a dragei lor

BIRÂU CLARI 
o minunată soţie, ma
mă, soacră şi bunică, 
înmormântarea va a- 
vea loc vineri, 8 octom
brie, ora 13, de la do
miciliul defunctei din 
Deva, str. pescăruşului, 
nr. 17. Dumnezeu s-o 
odihnească în pace !

(922365)
*** f . i .i i i ."

•  Soţia Minodora 
Dincă cu inima zdro
bită de durere mulţu
meşte bunilor vecini, 
rudelor, prietenilof, sa
lariaţilor şi conducerii 
Agromec şi Agroser- 
vice Deva, lila, Sime- 
ria, Dobra pentru pre
zenţă şi ajutor, care 
mi-au fost alături şi 
au condus pe ultimul 
drum pe inegalabilul 
meu sol

MARIN DINCÂ
(922373)

UNIVERSITATEA SPfRU HARET 
FILIALA BLAJ

Primeşte înscrieri în continuare pentru e- 
xamcnul de admitere la :

•  Facultatea de Geografie - Istorie de 5 ani
•  Colegiul de Comerţ — Contabilitate şi

Turism de .3 ani -
Pentru admitere se dau relaţii la secreta

riatul Universităţii din Blaj, str. Dr. Vasile Su
ciţi, nr. 4, telefon 096/711231.

IMPORTANT
Cedez spaţiu comercial 160 mp în Petro

şani, str. 1 Decembrie, nr. 124, judeţul Hune
doara, cu condiţia achitării investiţiei actualului 
chiriaş.

Relaţii la telefon 541055, după ora 17.
(922069)

MICRO MEGA COMPUTERS SRL 
Cu sediul în Hunedoara, Bdul Republicii 

(COMPLEXUL DACIA), vinde en gros ţigarete : 
' •  CARPATI •  BUCEGI •  DACIA •  SNA- 

GOV •  COLOANA
Informaţii Ia telefon 713525, zilnic intre o- 

rele 7—19, iar sâmbăta între orele 7—15.
(922081)

l
IA AUTONOMĂ 
ORGANIZEAZĂ :

,APĂ — CTTA“ ALBA

LICITAŢIE PUBLICA DESCHISA I 
FĂRĂ PRECALIFICARE

pentru încredinţarea execuţiei lucrării pu
blice „DEZVOLTAREA ALIMENTARII CU A- 
PÂ POTABILĂ A LOCALITĂŢILOR AFEREN
TE SISTEMULUI ZONAL AL JUDEŢULUI AL
BA, SURSA RÂUL SEBES".

OBIECTUL LICITAŢIEI: Lucrările de con- 
strucţii-montaj ale instalaţiilor de captare, tra
tare, transport al apei potabile din sursa râul 
Sebeş.

INVESTITORUL : Regia Autonomă „APÂ — 
CTTA" Alba. ' . - .

ORDONATOR DE CREDITE : Consiliul ju
deţean Alba.

BANCA FINANŢATOARE : Banca Româ
nă de Dezvoltare — Sucursala Alba Iulia.

DEPUNEREA OFERTELOR : Se va face 
Ia sediul R.A. „APĂ — CTTA" Alba, str. Vasi
le Goldiş, nr. 3, Alba Iulia, până cel târziu, la 
data de 2. XI. 1993, ora 14.

DESCHIDEREA OFERTELOR: Se va fa
ce la sediul investitorului R.A. „APĂ — CTTA" 
Alba, la data de 3 nov. 1993, ora 10.

DOCUMENTELE LICITAŢIEI: Se pot pro
cura, contra cost, de la sediul investitorului, în
cepând cu data de 4 oct. 1993.

Relaţii suplimentare la tel. 096/826760, 
826430 (Birou Tehnic —- Investiţii).

BANCA ROMANĂ PENTRU DEZVOLTARE
In baza H.G- 436/3. 09. 1993 acordă credi

te în condiţii avantajoase pentru finanţarea lu
crărilor agricole din toamna anului 1993 :

•  Producătorilor agricoli cu personalitate 
juridică

•  Producătorilor agricoli individuali şi A- 
sociaţiilor familiale prin R.A. ROMCEREAL, 
S.C. SEMROM S.A., S.C. UNISEM S.A. şi prin 
societăţi comerciale producătoare de nutreţuri.

Solicitările se depun la unităţile BRD din 
Deva, Hunedoara, Petroşani, Orăştie, Haţeg, pâ 
nă la data de 12.10. 1993.

inL
FIRMÂ COMERŢ EN GROS 

Angajează reprezentant permanent cu stu
dii superioare în oraşul Deva.

Autobiografie, fotografie, telefon, autotu
rism, la Bucureşti 2, C.P. 39—19. (921798)

IUBITORII MUZICII CREŞTINE MODERNE l 
se vor putea reîntâlni vineri, 8 octombrie, l 

ora 18, Ia Casa de Cultură Deva, cu formaţia ( 
„JUST PRAISE !“ V

/ din Anglia.
Intrarea gratuită.

Doriţi o aprovizionare promptă, cu produse 
de calitate superioară, Ia preţuri rezonabile ? A- 
dresaţi-vă cu încredere la cunoscuta firmă

S.C. CRĂCIUN & COMP S.N.C.
COMPLEX „BACHUS"

Piaţa Unirii, nr. 4 DEVA 
i care vă pune la dispoziţie un bogat sorti
ment de produse printre care :

r

DIN IMPORT (BELGIA) en* gros la cel mai 
ieftin preţ din ţară — 3000 lei mp plus TVA.

•  CAUCIUCURI 155/13 — preţ cu amă
nuntul 23 920 Iei.

#  Făină albă (import) Ungaria — 385 lei
kg; #  paste făinoase (import) — 926 Iei kg; •  
gris (import) — 581 lei/kg; •  crenvurştl „O- 
Ianda" la cutie — 800 lei; •  PEPSI COLA la 
cutie de 330 gr — 220 lei. La toate aceste pro
duse alimentare se adaugă TVA. I
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