
In -Convorbirile de duminică", ambasado
rul nostru la Paris, dl Anton Vătășescu, ne 
împărtășea cu un binevoitor aer colocvlal 
dar și cu o inefabilă tristețe citeva aspecte 
ale muncii sale în această importantă misiu
ne. O misiune insolită pentru dinsul, pentru 
că. economist fiind, îl pune in situația de a 
face și politică, și cultură, toate avînd a- 
ceeafi marc și egală importanță pentru 
sporirea prestigiului șl consolidarea relațiilor 
României intr-o veche lume a democrației. 
Printre altele, domnia-sa mărturisea că, in 
strădania de a stabili niște relații firești 
de apropiere și colaborare cu emigrația ro
mânească, s-a văzut pătruns pe un teren 
foarte delicat, in care s-a izbit de surprin
zătoare dificultăți. De aici, desigur, și acea 
inefabilă tristețe care i-a marcat intonațiile 
afective, stăruindu-i și în priviri de-a lun
gul intrcgului interviu. Prima constatare 
care l-a mihnit a fost aceea că și românii 
din emigrație sînt îngrozitor de dezbinați. 
Că inccrcînd să-și apropie o personalitate 
sau un grup, constată cu stupoare că-și înde
părtează automat alte personalități sau gru
puri. De unde, oare, această înclinare spre 
zavistie care ne urmărește peste tot ca un 
blestem, și acasă, și în lume ? Să fie doar 
urita și prosteasca invidie ori și deosebirea 
de opinii politice ? Probabil și una, și alta, 
motive, amîndouă. la fel de primitive. De
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„Crnzul meu - să fiu slujitorul 
oamenilor, nu stăpinul lor.'“

• Primar al municip iul ui Hunedoara a fost ales 
<11 eC. REMUS MARIȘ • S-a născut acum 12 de ani, 
in satul Brotuna, comuna Vata dc Jos • Piuă la 
alegerea domniei-salc în funcția de primar, a lucrat 
la S.C. „I.C.S.H." S.A., în funcția de director econo
mic • Este căsătorit • Arc doi copii • Soția este sub- 
inginer la șantierul nr. 4, tot la S.C. „I.C.S.H." S.A. 
o ESte locuitor al Hunedoarei din 1973.

— Deci, stimate die Re
mus Mariș, sînteți hune- 
dorean get-beget.

— Cu sufletul și inima, 
cu toată ființa mea. Altfel 
nu ;lș fi primit propune
rea de cea mai aleasă cin
ste și onoare de a candida 
la funcția de mare răspun
dere de primar al Hune
doarei.

— Ce gînduri v-au pă
truns cind ați aflat că 
hunedorenii v-au ales pri
mar ?

— I'ațâ de toți hunedo- 
rcnil mei voi fi omul lor, 
slujitorul lor și nu stăpi
nul lor. Tot ce este bun 
să consolidăm, să întărim, 
ce este rău să stirpim din 
viața noastră. Pe scurt, 
il voi asculta pe fiecare 
și, in lumina prevederilor 
legale, a actelor normative, 
primăria va avea ușile

deschise, urechea aplecată 
la doleanțele oamenilor, la 
rezolvarea acestora.

Convorbire cu primarul 

municipiului Hunedoara, 

dl. REMUS MARIȘ

— Am văzut, astăzi, la 
audiențe, foarte mulți oa
meni. Care sînt cele mal 
acute probleme pe care 
vi le pun ?

— Dacă primăria are 
peste 2 500 dc cereri dc 
locuințe ncsoluționate, și 
mai bine de o mic de a- 
partamente și garsoniere

FLASH!
Q AVIAflA VĂ CHEAMĂ... 

De curlnd s-a împlinit un an de 
zile de cînd a fost înființată, la 
Deva, Asociația Hunedoreană 
pentru Propaganda Aviatică — 
AHPPA — amintind astfel, tu
turor, că în județul nostru, la 
Dlnțințl, s-a construit șl zburat 
pentru prima dată cu un aparat 
dc zbor mal greu decît aerul, de 
Mire marea personalitate a vre
mii, Ilustrul con tru' tor șl pilot 
'Aurel Vlalr-u,

Ștni Invitați să facă parte

CONTRAPUNCT

MÎHNIRILE UNUI 
AMBASADOR 

altfel, dl Vătășescu nu ne-a comunicat o 
noutate, ci a confirmat doar prin proprie ex
periență ceea ce spunea mal de mult un emi
grant român lucid: „Românii sînt cel mai 
mari inamici ai românilor". Trist dar ade
vărat. Inamiciția aceasta nu se manifestă 
numai prin dezbinare pur și simplu, ci șl 
mai grav, prin denigrare, prin dezinforma
rea străinătății, prin negarea sau distorslo- 
narea tuturor eforturilor spre democratizare 
care se întreprind în România postrevoluțio
nară. Obligat să se țină la curent, pe cit 
este posibil, cu toată presa, dl Anton Vătă
șescu mărturisește cu mihnire că n-a dat 
peste nici un ceh, ungur sau polonez care 
să ridice piatra asupra patriei sale, chiar 
dacă opiniile nu-i coincid cu ale guvernan
ților de acasă. Pe cînd, dimpotrivă, românii, 
fie că sînt emigranți, fie că se află doar în 
trecere pe acolo, se întrec în a rosti cuvin- 
tul rău împotriva Patriei, aducîndu-l pre
judicii morale și chiar materiale practic in
calculabile. Mi s-ar putea spune că pre

ce trebuie reparate, v-am 
spus problema cu care ne 
confruntăm — locuințele, 
îmbunătățirea alimentării 
cu apă caldă și rece, ter- 
moficarea. igienizarea și 
salubrizarea generală a o- 
rașului, îmbunătățirea asis
tenței medicale, a aprovi
zionării și transportului în 
comun, amenajarea de 
parcuri, zone de agrement, 
buna întreținere și păstra
re a celor pe care le avem, 
multe altele, sînt tot atî-

GH. I, NEGREA 

(Continuare în pag. a 2.a)
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Numărul de simbălă
— duminică (II—15 
martie a.c.) al ziaru
lui nostru apare io 
H pagini (prețul — 10 
lei).

(Continuare în pag. a 2-a)

r UHP pe /T
— Totuși, de cc nu vrei să te măriți 

Cil mine ?
1 — Din două motive : iu și un allul...

din AHPPA șl să o sprijine după 
puterile lor oameni Iubitori al 
aviației, indiferent de virstă, sex 
ori naționalitate și indiferent 
dacă au fost aviatori sau sînt 
tn prezent activi ori sînt slmpa- 
tizanți. Pe toți îi invităm la în- 
tîlnlrea din ziua de II martie 
1992, la sediul Aeroclubului Da
cia — Deva, str. 1 Decembrie, 
tir. IS, la ora 10. (S. C.).

O 1NTÎI.NIRE CI! SCRII
TORI. Elevi din patru clase dc 
la Școala Generală Nr 4 Deva 
s-au intihiit. cu yoeta Paulina 
Popa, autoarea volumului de poe
zie „Rugă M intuit or ui ui", mani
festare organizată de Secția dc 
copii a Bibliotecii Județene. A- 
semenea acțiuni var mal avea

ioc la Școala Normală din De
va, Cirjfți și Geoagiu. fM.RJ.

O SPECTACOL I-OLCLORIC. 
Duminică, cu prilejul manifestă
rilor de comemorare a acad 
Silviu Dragomlr, la Gurasada 
ansamblul dc cînlece și dan
suri , Getusa" al Centrului Ju
dețean de Conservare și Valo
rificare a Creației Populare ia 
prezenta un spectacol fobjoric, 
in care vor evolua taraful, for
mația de dansuri apreelațl so
liști vot aii și instrumentiști. I'n 
spectacol care merită să fie vă
zut, arindu-se in vedere apre
cierea dc care se buturii ansam
blul in țară si trainălalc. (Al L’J.

ședintele, parlamentul, guvernul stnt doar 
expresii ale unei puteri temporare și deci 
nu trebuiesc confundate cu Patria. Obser
vația este valabilă pentru regimurile totali
tare. Intr-dn itat democratic și de drept 
însă, unde aceste autorități stnt alese prin 
libera exprimare a electoratului, ele nu nu
mai că se confundă cu Patria, ci o și repre
zintă. Oricine e liber să-și exprime deza
cordul față de ele, să le critice, si ofere 
alte soluții, dar acasă, intre noi, fn familie, 
tn fața străinătății nu putem fl decît ro
mâni solidari, care au de apărat și de im
pus teritoriul, ființa și prestigiul aceleiași 
unice națiuni. Din păcate însă, de la o 
vreme, prea mulți dintre ccl cc se vlntură 
prin lume țin să facă pe interesanții azvlr- 
llnd cu copita în trupul Patriei care le-a dat 
viață.

Mihnirlle domnului Vătășescu nu sînt lip
site de temei. Mă întreb cu ce obraz sc mat 
întorc acești „patrioți" acasă ? Mă întreb, 
pentru că mi-am amintit de o vorbă dc-a 
Iul Gocthe: „Cercul acesta de oameni mi
nunați cu care ai acum relații agreabile e 
ceea ce eu numesc Patrie și unde te întorci 
întotdeauna cu plăcere". Dar, oare, denigra
torii noștri ce înțeleg prin Patrie ? Se mal 
pot ei întoarce cu plăcere in locul asupra 
căruia au scuipat ?

RADU CIOBANU

ANUL IV
NR. 576 
VINERI, 

13 MARTIE 
1992 
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ȚIGĂRILE ROMÂNEȘTI DAU 
DURERI DE CAP

Probabil foarte mulți vor
fi contrariați citind acest 
titlu. Doar toată lumea știe 
că tutunul este dăunător 
sănătății, indiferent pe ce 
meridian al globului s-ar 
produce și s-ar... fuma. A- 
tunci de unde afirmația că 
doar țigările românești 
dau dureri de cap ? Sim
plu. Ele constituie o pro
blemă deosebită pentru fu
mători, întrucît sortimen
tele ieftine, mai ales cele 
de Timișoara, nu se gă
sesc in tutungerii. Even
tual la bișnițari, care lo
vind însă cu suprapreț.

Ceea ce a determinat 
realizarea acestui articol 
a fost telefonul unei doam
ne gestionare, care ne in
forma că „la depozit țigă
rile românești se dau pe

ochi frumoși- și nu vrea 
să i se știe numele pentru 
că „atunci nu mai pot să 
pun piciorul pe-acolo“. Ve
rificarea unei asemenea 
afirmații este dificilă. Ar 
trebui să te nimerești pe 
fază, cum se spune, adică 
să surprinzi momentul în 
care ccl acuzat primește 
vreo atenție pentru a ser
vi preferențial. Așa că. 
această eventualitate fiind 
exclusă, am solicitat date 
despre cantitatea de țigări 
românești intrată în depo
zitul S.C. „Retezatul-1 S.A. 
Deva (fosta l.C.R.A.) și 
despre modul cum au fost

VIORIU \ ROM AN

O SEMNE DM RUN Al’GUR. 
I.a cererea Primăriei <lin Călan 
unitatea din localitate. a 
It.A.G C L. Dera a introdus pe 
ruta orașului ve-hi — orașul nou 
curse auto cc pleacfi de la cap 
de linie din jumătate in jumă
tate dc ora Se studiată po
sibilitatea de a se introduce, 
curse auto pe ruta oara — orașul 
nou, pe timpul nopții, la trenu
rile rele mai importante Să fie 
sern-u- dc bau augur neutru acti
vitatea noului eon ,i/iu tocat 
Să sperăm (T R )

FLASH!

■ VARȘOVIA. — Alian
ța Atlantică „acordă o 
marc importanță" Poloniei, 
avînd în vedere „bunele 
relații" ale acestei țâri cu 
vecinii, îndeosebi cu cei 
din est — a declarat se
cretarul general al NATO, 
Manfred Wocrncr. după 
întrevederea pc care a 
avut-o miercuri, la Varșo
via, cu ministrul de ex
terne polonez, Krzysztof 
Skubiszewski.

Ahordînd, la rîndul său, 
tema raporturilor cu 
NATO, șeful diplomației 
poloneze a apreciat câ, în 
condițiile actuale, este im
posibilă stabilirea unei da
te anume pentru intrarea 
Poloniei in Alianța Atlan
tică, pentru atingerea a- 
cestui obiectiv fiind nece
sară o avansare „pas cu 
pas".

■ LONDRA. — Minis
trul chinez de externe a 
declarat ziariștilor in ca
drul sejurului săli de la 
Londra, că țara sa „nu va 
urma exemplul fostei U- 
niuni Sovietice". După 30 
de ani de luplă cu liderii 
U.R.S.S., Beijingul a în
vățat să nu se lase condus 
de aceștia. Partidul Comu
nist din Chiria va fi și dc 
acum înainte puternic și 
va rămini- la putere. El 
a exclus posibilitatea a- 
pariției în China a unor 
partide politice, afirmînd 
Că P.C.C. are dreptul de
plin la putere datorită „în
delungatei sale istorii re
voluționare" — relatează 
agenția ITAR-TASS.

B TIGHINA. — Consi
liul veteranilor de război 
și oameni ai muncii din 
Tighina au semnat un 
apel arlresat președintelui 
Republicii Moldova, dt Mir
cea Sncgur, în care îi cer 
să oprească vărsările de 
singe ce ar fi, chipurile, 
provocate de adversari) 
„independenței republicii 
nistrene". Se aduc, desi
gur. și „dovezi", afirmin- 
du-se că in apropierea 
orașelor Tiraspol și Tigtri- 
na au fost dislocate trupe 
de artilerie, tancuri și eli
coptere cu rachete la bord. 
Este clar că prin difu
zarea acestui apel se ur
măresc scopuri propagan
distico in detrimentul sta
bilizării situației social- 
politicc in Republica Mol
dova. transmite agenția 
Moldova-Pres.

B CAIRO. — Cenzura 
militară isracli.-mă a con- 
1 iscat un raport elaborat 
de Centrul pentru cercetări 
strategice al Universității 
din Tcl-Aviv, document cc 
n-comandă guvernului să 
părăsească teritoriile ara
be ocupate, relatează a- 
genția Itar-I’res, citind zia
rul „Al-Aliram" din C airo, 
fn opinia cenzorilor, rapor
tul devine periculos in 
plan politic, deoarece pu
blicarea lui a slăbit pozi
țiile Israelului 1,-j convorbi
rile de pace cu arabii. Mai 
mult, a precizat el, docu
mentul evidențiază nece
sitatea recurgerii la unele 
concesii teritoriali- in fa
voarea pârtii arabe, in spe
cial rcstihiiri-a Siriei a 
Înălțimilor Golan.

SI N TE I I 
VȘTEPTAȚI 

I I St’N’T INDRI'I
Simhâlă, la ora tu, 

la S.C. „San Sere” 
Sînlandrei arc loc ex
poziția organizată de 
firma italiană B.C.S., 
unde se prezintă molo- 
ciilloare cu silul dc 
mașini aferente. I’ro- 
ilucătorii agricoli in- 
leresați sini așteptați, 
intimii face pe loc op
țiuni pentru cumpăra
rea acestor utilaje. 
(N.T.).
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TALERUL
RAULltl PIERDE TEREN

Luna februarie a însem
nat pentru multe dintre 
minele Văii Jiului un pas 
spre echilibru, un pas spre 
normalitate, după o peri
oadă relativ mare de ten
siune ți decădere a pro
ducției. Dincolo de tale
rul seriozității, al ordinii 
ți disciplinei in producție, 
talerul -răului*  pare să 
piardă teren.

Semnal la... democrație. 
Fără a avea pretenția că 
am ales exemplul cel mai 
edificator, ne-am oprit la 
Exploatarea Minieră Vul
can. o mină de al cărei 
nume se leagă evenimen
te importante ale anului 
1991. Dar să revenim la 
cadrul economic din in
dustria mineritului Văii 
Jiului, fncercind o imagi
ne a fenomenului de la 
simplu spre complex, a 
citorva factori care au a- 
vut o influență mai mult 
decit nefastă asupra ex
tracției cărbunelui.

Dezorganizarea generală 
a sistemului economic — 
in primul rînd al condu
cerii —, iar pe fondul a- 
cestuia „credința*  că este 
permis orice, oricum ți in 
orice condiții, au determi
nat un recul In producția 
de cărbune, stoparea aces
tuia făcindu-se cu mari 
eforturi, în condițiile unei 

t.-.ri disciplinare precare.
Pentru o imagine cit de

■ it a fenomenului de in
disciplină. să facem apel 
la citcvu cifre ■

— 1990. total absențe ne 
programate 77 377, din Ca
rt : .33 O.'I2 concediu medi
al. ‘’'>595 nemotivate.

1991, absențe nepro
gramate 70 896. din care: 

>nr dii medie.de 3-2 659. 
nenvitivatc 14 291

Mii mult de. it -emnifi
■ itivă este fluctuația per
sonalului. Astfel. Ia un nu 
mar scriptic mediu de a- 
proximativ 4 000 dc anga
jați. cifrele sint relevan
te. In 1990. din 2 020 dc 
per-o,.-me încadrate in mun
că. ] 840 au plecat (1 175

pentru nemotivate). In 1991 
s-au angajat 1561 și au 
plecat 1 150, din care 782 
prin desfacerea contracte
lor de muncă pentru nc- 
motivatc.

In ianuarie și februarie 
a.c. 145 dc persoane au 
părăsit întreprinderea (75 
prin desfacerea contractu
lui de muncă).

Subvenții care dor. Din 
dialogul pc care l-am a- 
vut cu dl Avram Virjan, 
președintele organizației 
sindicale de ia E.M. Vul
can, am mai reținut că 
.problema dureroasă pen
tru minerit este subvenția 
de la stat". Din cele 34 
miliarde de lei pe total 
Valea Jiului. R.A.H. Petro
șani i-au revenit 2,5 mi
liarde de lei, ceea ce pare 
departe de a fi suficient.

Un alt fapt care a creat 
numeroase discuții este cel 
al repartizării subvențiilor 
unităților miniere de către 
R.A.H. Petroșani, in sen
sul că discrepanța intre 
mine este de pînă la a- 
proapc 3 000 lei (subvenție) 
pe tona dc cărbune. Iar 
in alte cazuri, după cum 
remarca dl Virjan. „sub
venția depășește prețul dc 
vinzarc al tonei dc cărbu
ne" ? I Cazul de față idi- 
că un marc semn de în
trebare, ce ar presupune 
o nouă reevaluare a situa
ției ți, în consecință, dacă 
,e impun, măsurile dc ri
goare.

Datorită situației -reate 
— blocaj financiar, alte 
cauze —. salariile de bază 
-mit puse sub semnul în
trebării. cu toate că. in fe
bruarie. E.M. Vulcan a a- 
vut un plus de 4 000 tone 
de cărbune extras față dc 
programul stabilit.

Acestea nu sint dccît o 
parte din multiplele pro
bleme pe care actuala eta
pă le pune in fata condu- 
erii minei, a sindicatului, 

a tuturor celor ce lucrea
ză aici.

(ohni.i roixtit

ȚIGĂRILE ROMÂNEȘTI
1 »

(Urmare din pag. 1)

ele distribuite beneficiari
lor. pentru că acestea sint 
evidențiate în acte. Am 
mai încercat să uflu In dis
cuțiile cu interlocutorii mei 
care sint criteriile după 
care se repartizează țigă
rile beneficiarilor

Dl cc. Alexandru Nicu- 
Icscu. directorul societății, 
nu numai că a negat prac
tica servirii .pe ochi fru
moși- a solicitanților, dar 
a și precizat că toți lucră 
torii firmei au fost aten
ționați că cel ce se va pre
ta la o astfel dc purtare 
va fi aspru pedepsit. Dc 
la dumnealui ți de Ia dna 
merceolog Elena Brandi 
bur, care mi-a prezentat 
■,i situațiile privind distri
buția țigărilor, am mai re 
ținut : • in acest an nu 
li s-a iomunicat nici o ci
fră privitoare la cantita
tea de țigări livrată, ața 
că nil se mai pot face re 
p.irtitii In av.'jns *'trimes

trial iau legătura cu Regia 
Tutunului București, care 
le comunică doar fabricile 
la care sint arondați, fără 
a specifica vreo cantitate ; 
• aceste car»tități se sta
bilesc prin discuțiile și 
negocierile purdite cu fa
bricile, în speță din Timi
șoara și Tg. Jiu, care îi 
planifică pentru ridicarea 
țigărilor , • privitor la cei 
doi furnizori, fabrica timi
șoreană n-a produs la ca
pacitate din lipsă dc foiță 
— așa că a livrat țigări 
prioritar județului Timiș 
și chiar unor particulari 
din județul nostru, oferind 
■S.C. „Retezatul*  SA. sor
timente care nu sint soli
citate. fiind scumpe („Golf" 
și -Pescăruș*)  ; cu Tg. Jiu 
s-a realizat o înțelegere 
ca pe primul trimestru să 
se livreze 45 tone de ți
gări, din care Insă le-au 
fost oferite o parte în ia
nuarie. 3 tone in februarie 
și. puțin posibil, diferența 
in martie ; • cantitățile

Interesele profesiei m-au 
purtat într-o zi geroasă de 
februarie pe la Vața de Jos 
sau cum e mai bine cunos
cută — Vața-Băi. Pustiu 
și trist este intr-o aseme
nea zi la Vața. De fapt, 
dc cum se lasă toamna și 
pînă se împrimăvărează bi
ne. adică de prin octom
brie pînă prin mai. aici 
se instalează calmul hi
bernal. Personalul medical, 
ca și cel al societății co
merciale de turism care 
administrează și exploatea
ză turistic stațiunea, înce
pe să-și pună întrebări : 
•Cu noi ce va fi, cine și 
din ce ne va mai plăti ?“. 
întrebări legitime. Carac
terul sezonier al acestei 
baze. în primul rînd tera
peutice ți în al doilea tind 
turistice, determină între
bările.

Nu au Băile Vața și o 
altă șansă, o alternativă 
care să ic scoată din cal
mul hibernal dc aproape 7 
luni ți să le facă mai u- 
tile oamenilor ?

Am discutat pc această 
temă cu mai mulți oameni 
ai locului, unii implicați

nemijlocit în activitățile cc 
se desfășoară aici. alții 
prin răspunderile funcției 
lor. Pentru că am fost 
rugat să nu dezvălui nu
mele purtătorilor de opi
nii pc această temă, voi 
încerca să le rezum într-o 
alternativă ia actuala sta
re.

anilor, să lincezească 7 Ce 
cîștigă și ce păgubește so
cietatea menținind cu ori
ce preț în circuitul turis
tic o localitate care, ori- 
cit s-a încercat, nu a de
venit localitate turistică 7 
Să fim sobri : numai pen
tru „renumiții virșli de 
Vața*  nimeni nu vine să-și

ALTERNATIVE 
LA VAȚA DE JOS

Valoarea terapeutică a 
apelor termale de ia Va
ța, o spun specialiștii, este 
in unele privințe mai ma
rc dccît a celor de la Fe
lix ; compoziție chimică a- 
scmănătoarc și, în plus, un 
grad dc radioactivitate mai 
scăzut. Nu este păcat ca 
aproape 7 luni din an a- 
cest potențial terapeutic 
natural, la care se adaugă 
o bază materială dc tra
tament constînd in apara
tură și specialiști — crea
tă cu trudă de-a lungul

Magazinul „Zarand" din Brail — unitate deschi
să recent de cunoscuta fa lirică cc poartă același 
nume. Foto I. A HON

DAU DURERI DE CAP
primite dc „Retezatul" sint 
infime și ele se distribuie 
în primul rînd societăți
lor de comerț cu profil in
dustrial, tutungeriilor, ali
mentarelor ți rainînc o co
tă pentru „cantine, diverși 
și privatizați" ; • rațiunea 
unei astfel dc distribuții 
este că primii menționați 
sint nu numai parteneri 
tradiționali de comerț, dar 
au ți pondere mai marc 
șl, nu in ultimul rînd, bani 
să achite marfa ; • firme
le mai mici, particulare, e 
mai greu să fie anunțate, 
ața că se intimplă ca unii 
să rămină fără țigări, chiar 
dc mal multe ori la rînd, 
coca ce duce la nemulțu
miri.

Referitor la ultimul as
pect. dna Brandibur mi-a 
dat și un exemplu. Avea 
trecută pc o listă de re
partizare, alături de alte 
societăți (ca „Vcmis" și 
••Vipia”, pentru care se 
reținuseră țigările), șl o 
responsabilei dc tutungerie,

care dc mai multe ori la 
rind a rămas fără marfă. 
Dar afară așteptau trei 
particulari din Brad și 
țigări nu mai erau. „Acum 
ce să fac 7 întotdeauna 
sint nemulțumiri, orlcit am 
încerca să fie bine*  — 
spune interlocutoarea. Și 
arc dreptate Dacă cererea 
este marc. Iar oferta foar
te mică, e normal să apa
ră nemulțumiri. Mai ales 
că producătorii nu oferă 
acele sortimente — ,Car- 
pați*  și „Buccgi" — ief
tine și de aceea căutate 
pe piață. Iar cel care le 
caută, nu pot să-și cum
pere țigări străine pentru 
că, orlcft de fine ar fi ele, 
nu le permite punga, șl 
atunci 7 Din discuțiile a- 
vute am desprins totuși <> 
rază de speranță. Se parc 
că Timișoara și a adus 
foiță dilt import, și deci, 

ar putea ca fumătorii să 
găsească țigările căutate nu 
mimai la bișnițari. Iar da
că nu, poate se lașa de 
fumat.

« < MO • ^M * «K f KM J MV I »

petreacă concediul aici, 
din octombrie pînă în mai, 
doar la actuala ofertă de 
agrement și divertisment. 
Să vină la tratament 7 Cu 
căldura pe care am găsit-o 
noi acolo, cu personalul 
medical strîns ciotcă în 
jurul unui reșou care mai 
îndulcește cît de cit tem
peratura In birou 7 Par
don I Ar însemna să-ți 
bagi boala în oase cu bu
nă știință și să n-o mal 
scoți, vorba unui hîtru, de- 
cît cu terapie cu pămînt 
galben la doi metri adîn- 
cime. ascultînd sfaturile 
unui medic în sutană.

Să lăsăm gluma la o 
parte. Are Vața vreo șan

să dc revitalizare a acti
vității sale terapeutice, tu
ristice și de agrement l 
După unele păreri nu arc 
nici una. După altele, prin 
revizuirea actualelor tari
fe și așezarea lor pe baze 
economice rezonabile, prin- 
tr-o propagandă mai sus
ținută (ultimul pliant cu 
Vața-Băi datează din 1982), 
prin soluționarea problemei 
termoficării stațiunii și a 
bazei de tratament, ar c 
xista oarecare șanse.

Există însă și alternaii 
va transformării stațiunii 
într-o bază medicală dc 
recuperare în dotarea Mi
nisterului Sănătății. Se ofe 
ră să o preia și adapteze 
nevoilor de amenajare i 
unui campus și Inspecto
ratul de Stat pentru Han
dicapați. Este posibilă și 
salutară ți o soluție ți cea
laltă, ca și una mixtă, in 
care baza de recuperare 
să fie administrată dc am
bele organisme guverna 
mentale. Desigur, atare so 
Iuții înseamnă încărcătură 
suplimentară în sarcina bu
getului. dar credem că rc- 
cuperînd pe tot parcursul 
anului oameni ți redîndu 1 
muncii în deplinătatea for
țelor, societatea ar ciștig > 
mai mult.
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(Urmare din pag. 1)

tea gînduri cu care am pă
țit pragul primăriei. Pen
tru a le rezolva... Părinții, 
viața m-au învățat ca la 
orice început dc drum să 
pornesc cu gindul „Dum
nezeu să-mi ajute • Dar 
un străvechi proverb ro

mânesc mai spune: ])■ u- 
nezeu dă, dar nu ba,s . la 
nimeni în traistă. Așa â 
sper în înțelepciunea I i- 
nedorenilor mei dc i fi 
harnici, buni gosp< ai, 
cinstiți. Eu le spun și su
bliniez: primarul R- imis 
Mariș va fi alături cE i. 
Și la bine și la greu Sa 
sperăm ia... bine.

ALARMĂ ÎMPOTRIVA
HOȚIEI!

Se fură in stil mare. Dc 
la agenți economici, din 
instituții și piețe, din bu
zunarele noastre...

— Recent, intr-o noapte, 
de ]a SC. „Corvin- SA. 
Hunedoara, doi tineri, în 
aparență copii ncvinovați, 
au furat articole dc încăl-

și Gheorghc Ciolea m c 
pîndcau la acest amân
■>i furau cuple.

— Asemenea lor — 
ta dl procuror Ghcorgl. 
Kadar, numirii Eugen-Flo
rian Căsălean, Horia B m i, 
Adrian Dănilă au spart n 
mai multe rinduri lacuti-

țăminte în valoare dc peste 
130 000 de lei — ne spu
nea dl Victor Pcz, procu
ror la Procuratura din Hu
nedoara. Este vorba dc 
loan-Adrian Știrb și Du- 
mitru-Dan Dimian.

— Die procuror, să nu 
descriem modul „reușitei" 
lor. Ca să nu-1 învețe și 
alții. Totuși, cum a fost 
posibil 7

— Slaba păzlre a por
ților dc la intrare, slabă 
supraveghere din partea 
paznicilor. Astfel, cu chei 
false — dar potrivite — cei 
doi au pătruns în magazia 
cu produse finite, dc unde 
nu furat perechi de încăl
țăminte de cea mai bună 
calitate.

— Aveau timp să o a- 
leagă 7 Acționau așa, în 
x oie 7

— Au fost surprinși. A- 
bili. au dispărut pe acope
riș. Dar in scurtă vreme au 
lost prinși. Arestați.

•Stimați cititori, nu o să 
va descriem aici ce înseam
nă o cuplă de laminor. Vă 
spunem doar că este o pie
sa dc bază in funcționarea 
fiecărui agregat de lamina
re. Fhr.’i dc care nu cu
plează laminorul. Dur Emil 
l’opovici, Gheorghe Stoica

le și geamurile de ia ma
gazia centrală a SC. si
derurgica" S A. Hunedoara, 
de unde furau tot cc Io 
poftea Inima: salopete, bo
canci, scule, piese diverse 
etc. etc. Valoarea acestora, 
care a putut fi evaluat i, 
este mai marc dc 15<) >
dc lei.

— Cum pătrunde.iu in 
combinat, die procure.

— Pe conducte. I. m ori 
chiar peste ghereta pazni
cilor...

Bucșele dc bronz er.ci 
preferatele lui Constant m 
Crainic și Stclian-Constan 
tin Chidon, de la laminorul 
dc semifabricate. Bronzul 
fiind astăzi la mare • iu 
torc, și banii erau frumoși. 
Dar n-au avut parte <l< 
ei..,

...Oamenii despre •arc 
am scris aceste rindnri 
și-au pierdut libert de.i 
pentru o vreme. .Iudei ați- 
ți dumneavoastră, stimați 
cititori i nu puteau trăi hi 
ne, sănătoși, cinstiți la a 
sele și (amllU)c lor, prin
tre noi 7 De cc să (■>!<>- 
scascii poarta hoției Sa 
punem toți umărul s i o 
blocăm 1
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De la Comitetul Dirigent 
Executiv al Mișcării Eco- 
logiste din România am 
primit două comunicate 
referitoare la „Centrala de 
ars deșeuri" ți la „Jaful 
din pădurile țării". Intru- 
cît spațiul nu ne permite 
să redăm integral conținu
tul acestora, facem public, 
în esență, cuprinsul lor.

Referitor la „Centrala de 
ars deșeuri- în ziarul -Ro
mânia liberă” nr. 14609, 
din 28 ianuarie 1992, se 
relatează despre încheierea 
unui protocol intre Comi
sia Națională pentru re
ciclarea deșeurilor și firma 
INOR din Franța, pentru 
realizarea, la Drobeta Tur- 
nu-Severin, cu finanțare 
de către partenerul strain, 
a unei astfel de centrale 
cu o capacitate anuală de 
200 000 de tone pe an, din 
care 120 000 de tone deșe
uri provenind din țările 
din restul Europei.

Luînd act de acestea ți 
avind în vedere că Româ
nia a aderat la Convenția 
de la Basci privind trans
portul transfrontalieră al 
deșeurilor toxice ți pericu
loase și la Convenția pri
vind poluarea transfronta
lieră ; există posibilitatea 
aderării la Protocolul de 
la Montreal privind pro
tecția stratului de ozon ; 
că România este parteneră 
și și-a adus o contribuție 
însemnată la Convenția 
privind modificările clima
tice. ce va fi semnată la 
Conferința UNCED de la 
Rio de Janeiro din 1992 ; 
Mișcarea Ecologivtă din 
România, prin Comitetul 
ău Dirigent, fidelă prin

cipiilor platformei sale 
program, ia act de acest 
posibil p Ticul și se opu
ne u tărie ca. sub iluzia 
unor înșelătoare avantaje 
de moment, teritoriul na
țional ■ i fie '.ran-.format in 
groapa de reziduuri a Eu
ropei Sinlrm de acord cu 
idstia ■ instruirii unei sta
ții experimentale de inci
nerare a do/urilor roma
niști.

Mi-, arca Ecologistă din 
România nu poate admi
te, însă, realizarea de cen
trale pentru arderea deșeu
rilor altor țări, care se do
resc „curate". < u atit mai 
mult cu cit în prezent 
România nu arc o legisla
ție în acest sens Mișcarea 
Ecologistă din România ce
re membrilor sai din gu
vern să nu accepte, cu 
nici un preț, importul de

șeurilor toxice și pericu
loase din străinătate.

De asemenea, luînd act 
de jaful fără precedent 
care se exercită in prezent 

■asupra pădurilor țării, de 
faptul că volumul materia
lului lemnos furat din pă
duri este, în prezent, cu 
77 la sută mai mare dccît 
în 1990, iar valoarea pagu
belor ajungînd la G6 mi
lioane lei, că în unele ju
dețe ca Timiș, Neamț, 
Vrancea. Satu Mare, Ba
cău, Harghita. Mehedinți, 
Giurgiu, Prahova fenome
nul a atins forme extreme 
(grupuri organizate de ce
tățeni au ocupat prin for
ța peste 2 000 ha de pădu
re, inlăturînd personalul 
silvic), Mișcarea Ecologistă 
din România cere Guver
nului. Ministerului Mediu
lui, Regiei Autonome a 
Pădurilor, Ministerului de 
Interne, Jandarmeriei. Ar
matei și Procurorului gene
ral al României să-și con
juge eforturile pentru a 
pune capăt. de urgență, 
acestui genocid.

Mișcarea Ecologistă din 
România cerc organelor 
silvice o conlucrare mai 
strînsă cu prefecturile și 
primăriile, cu cetățenii, cu 
organele de procuratură, 
justiție, jandarmerie. cu 
formațiunile ccologiste. pen
tru combaterea și stoparea 
acestui genocid fără pre
cedent : cere Guvernului 
să promoveze și Parlamen
tului României să adopte 
in procedură de urgență 
noua I.ege a mediului, pre
cum și orice inițiativă le
gislativă menită să contri
buie la crearea cadrului 
juridic adecvat, astfel ca 
legislația silvică să cores
pundă evoluției actuale, si
tuației economice și socia
le a României ; cere con
siliilor comunale și jude 
țcne să-și intensifice acti
vitatea ele predare a su 
prafețclor de pădure de 
I>ină la 1 ha tuturor cetă
țenilor care au dreptul la 
aceasta conform I-egii nr. 
18/1991.
Fidelă principiilor Platfor

mei sale program. M.E.R., 
prin membrii filialelor sa
le, cheami'i cetățenii de 
bună credința, celelalte or
gane să apere pădurea, a 
cest inestimabil izvor de 
bogăție al țării, și, prin- 
tr-un front comun de ac
țiune. să stopăm dezastre 
care amenință prezentul 
nostru și. mai ales, viito
rul copiilor noștri
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BANC POST — S. A. 
SUCURSALA JUDEȚEANĂ 

HUNEDOARA — DEVA

OFERĂ ÎN CONDIȚII AVANTAJOASE

AGENȚILOR ECONOMICI ȘI PERSOANELOR 
FIZICE OPERAȚIUNI BANCARE

Dobînzi plătite de Banc Post — 
pentru operațiuni — in Ici 
Agenți economiei 
disponibilitățile la vedere (cont cu
rent și cecuri din carnete cu limită de 
sumă) 18,5 la sută/an 
disponibilitățile la termen de peste un 
an 25 la sută/an
garanții reținute gestionarilor 5,5 la 
sută/an
Populației (disponibilități în cont cu
rent, depozite si instrumente de econo
misire BANC POST — S.A.) 
la vedere 19 la sută/an
la termen de peste un an 26 la sută/ 
an

Oferim credite agenților economici și
persoanelor fizice pe termen scurt și mediu, 
precum și pe termen lung, populației pentru 
procurarea și construirea de locuințe cu do
bînzi avantajoase — negociabile în toate cazu
rile.

II.

I

1.

2.

3.

SA.

pentru depunc-
dc către

Dobînzi ce se plătesc 
rile de valută in cont 
ne fizice și juridico. 

La vedere 
dolari S.U.A. 
mărci germane 
lire sterline

La termen 
dolari S.U.A. 
mărci germane 
lire sterline

Depunerile minime, 
bivalentul în alte valute convertibile — pen- 

; juridice 
3 000 dolari S.U.A. sau echivalentul accsto- 
in alte valute convertibile.
Pentru operațiuni de încasări și plăți în 

valuta efectuate agenților economici sau popu
lației, comisionul este de 1 la sută din valoa
rea operațiunii, dar nu mai puțin de 1 dolar 
S.U.A.

Efectuăm operațiuni de cumpărare și vm- 
zare valuta la cursul zilei.

Cursul pentru joi 10.03. 1992 : 
Cumpăra re Clei 

360 
215 
633 
238
62

persoa-

1.

o.

- 3
— 1
— 6

19 luni
4 la sută
3 la sută
7 la șutii
100 dolari

I

sută/ar> 
sută/an 
sută/an

la 
la 
la 
an și peste
5 la sută
4 la sută
8 la sută 

S.U.A. sau
.?cl
tru persoane fizice Pentru persoane 
de '
ra

\ inzare lei
378
225
651
249
65

1 dolar S.U.A.
1 DM
lire sterline 
franci elvețieni 
franci francezi
Informații suplimentare la (cicloanele

19590 — Serv. Contabilitate
12680 Serv. Credite și
19591 ; 11904 — conducerea băni ii.

(265)
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SPECTACOL... DE CURSA LUNCA!
...zVa s-a doi edit a fi 

recenta seară de romanțe 
și umor de la Simcria. Un 
spcctacol-maraton de șase 
ore, in care romanța și u- 
morul, doina și invirtito, 
valsul sau tangoul au fă
cut •.ea.'tă bună" <~u gene
rațiile mature. Ceferiștii, 
pietrarii sau meșteșugarii 
— i ooperatori activi, pen
sionari sau tineri, au a- 
plaudat <u căldură, atit 
pe artiștii profesioniști, cit 
și pe cei amatori.

A fost un adevărat fes
tival, fa care, nu de pu
ține ori, spectatorii au etn
ia/ împreună cu soliștii 
rcalizind „un cor superb"! 
(Aplauze pentru specta
tori .'). Cit despre, inter- 
preț/, • e. iH mal vorbicn ? 
El s-an dăruit, total : solista 
hrhm Soroiu, Tudor lM>a 
twift-aeOrr al Teatrului

„Ion Creangă" din nut
rești), Titi Dumitrescu (ac
tor de comedie de la Tea
trul din Ploiești), împreu
nă cu cuplul balerinilor de 
la Estrada Deva au îndn- 
>at publicul printr-un au
tentic profesionalism. Cit 
privește artiștii amatori, 
nici aceștia nu s-au lăsat 
mai prejos : Aurelia Oros, 
Ana Irimie, Elisabeta Mun- 
tcanu, Simona Furdul, Ve
nera Uritcscu, Dorina Dor
ian, Mariana lllănaru sau 
Nelu llan-Fintină, Dionisie 
lloldizsar ori Emil Tarno- 
vefchl au inclniat, deopo
trivă, spectatorii prezenți.

Au avut loc șl de astă 
dotă concursurile atractive 
dotate cu premii: „llecu- 
uooștcfi romanța ?" și cel 
de .Epigrame și Catrene", 

u remarcabili/ participare 
a publicului spectator.

A’u a fost omis nici „Săr
bătoritul scrii", de astă da
tă (n persoana primarului 
ales ol orașului — Petru- 
Păun Jura, care a fost și 
prezentatorul acestor seri. 
Dar, cu toate acestea, săr
bătorirea a constituit o ve
ritabilă surpriză pentru... 
„prezentator", fiind bine 
„regizată" de consilierii și 
saiariații primăriei, pre- 
Zcnți și ci in said.

l-a capătul spcctacolulul- 
maraton, în acordul prea
frumoaselor melodii, inter
pretate de orchestra ceferiș
tilor, s-a dansat pînă tirziu. 
A fost o seară de neuitat. 
O seară de romanțe și u- 

pe care simerienii o 
așteaptă <u nerăbdare, in 
fiecare ultima zl de. vineri, 
din lună.

IOSIF MHICEA, 
Sinvria

i

ROM TELECOM 
COMUNICAT

în conformitate cu H.G. 776'1991, uncie 
tarife pentru serviciile de telecomunicații vor 
fi modificate la un nivel negociat "cu Departa
mentul Comerțului Interior, Direcția Generală 
Protecția Consumatorilor, și avizat de Minis
terul Comunicațiilor și Departamentul pentru 
Prețuri și Protecția Concurenței.

Modificarea tarifelor a fost determinată 
de majorarea costurilor unor materiale, piese 
de schimb, utilaje, ale energici electrice și com
bustibililor, în condițiile convertibilității leu
lui, precum și a altor cheltuieli aferente ser
viciului de telecomunicații. Pentru majorita
tea serviciilor de telecomunicații tarifele au 
rămas neschimbate.

Noile tarife se vor aplica incepind cu data 
de 15 martie 1992.

PRINCIPALELE TARIFE DE TELEFONIE 
SE PREZINTĂ ASTFEL :

a) Abonamente telefonice 
mate :

— linie individuală fără 
matul internațional

Persoane fizice 
Persoane juridice
— linie comună la doi 

(abonați cuplați)
Persoane fizice 
Persoane juridice
b) Convorbiri 

primate în impulsuri, 
destinația convorbirilor

— locale: 3 minute convorbire 1 impuls 
2,00 lei;

— interurbane : impulsurile sînt deter
minate de distanța și durata 
impuls ;

— zona
10,00

— zona 
16,00

— zona 
min) 20,00 lei/min.

S-a menținut reducerea cu 50 la sută a ta
rifului pe minut pentru convorbiri 
interurbane in zilele de duminică, 
legale si în perioada de luni piuă simbătă, în
tre orele 18,00—6,00.

Intervalul de timp in care se acordă re
ducerea tarifului pe minut al coin orbirilor 
interurbane s-a majorat cu 2 ore.

c) Instalări posturi telefonice :
— Persoane fizice 3 600 Ici
— Persoane juridice 5 000 lei
d) 'l’arifele pentru coin orbirile telefonice 

locale <le Ia posturile publice rămin nemodi
ficate, adică :

3 minute convorbire 1,00 leu
'l’arifele internaționale au fost maj<; 
un indice mediu de 1,3.
stabilirea noilor tarife s-a axul în șe

dere acoperirea cheltuielilor pentru exploata
rea, întreținerea, repararea instalațiilor și mij
loacelor de telecomunicații, pentru asigura
rea continuității serviciilor de telecomunicații. 

(264)

în rețele auto-

acces la auto-

130,00
400,00 

abonați

80,00
250,00

Ici 
Ici

Ici 
Ici 

telefonice automate, 
in funcție

I (piuă la 100 km ; 5 
lei/min. ;

a Il-a (101—200 km; 8 
lei/min. ;

ex
ile

2,00 Ici/

imp/min.)

i>

I 
i 
î

J
imp/min) ț

a III-a (peste 200 km ; 10 imp/ țJî
I

telefonice 
sărbători

<)
rate cu

La
(

<

Avancronică fotbalistică
Așadar, Corvinul a pre

luat din nou lanterna ro
șie, unul dintre locurile 
cele mai ingrate din clasa
ment. Și nu am putea spu
ne că, după meciul din 
Cujxi României, Corvinul a 
ieșit mai „fortificat" pen
tru meciurile din campio
nat. Sigur, de acum, fie
care partidă e hotăritoarc 
pentru hunedorenl. Dar 
meciul cu Petrolul va spu
ne, totuși, prin modul cum 
va fi abordat acest joc de 
către gazde, dacă echipa 
dorește cu adevărat evita
rea retrogradării. Oaspeții 
bine șifonați de dlnamo- 
viștl vor da o replică pu
ternică, tnccrclnil reabilita
rea. Corvinul trebuie să 
siringă rindurile, să i cadu

că speranțele in cugetul 
suporterilor.

De simbătă începe șl re
turul la Divizia C. In seria 
a IX-a, A S. Paroșeni (lo
cul 2) tși va disputa primul 
meci din retur acasă, cu 
Constructorul Craiova iar 
Minerul Lupenl (locul 3) 
va juca la Minerul Vulcan 
(locul 4). Deci șanse bune 
pentru echipele din Paro
șeni și l.upenl de a se men
ține pe locurile 2—3.

in seria a X-a a Diviziei 
C, doar Victoria '90 Călan 
din județul nostru (locul 5 
in tur) are șanse, da a prin
de unul dintre locurile 1—4 
Primul meci din retur ii 
dispută la Auto Timișoa
ra (locul 7).

O hiptă strinsd are loc 
in scria a Xl-a, unde Mu

reșul De va ocupă locul 2. 
la o diferen(ă de 2 punct'’ 
de Metalul Alud, liderul 
actual al seriei. Mureșul 
are primul meci acasă cu 
Petrolul Arad, care este 
deja ciștigat de gazde cu 
3—0 „la masa verde", tn- 
t.rucit Petrolul s-a retras 
din campionat și toate e- 
ehipele vor avea, din ofi
ciu, cele 2 puncte puse (n 
joc cu această echipă. Mu
reșul Deva este dezavanta
jat fiindcă miza pe un meci 
acasă, unde și-ar fi rotun
jit mal bine golaverajul. 
Qricum, Mureșul s-a pre
gătit cu toată seriozitatea și 
credem <ă ea ocupa unul 
dintre locurile 1—4 ta 
■.Jîr.jitul campionatului.

SABIN CERBI)
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ANIVERSARI
• DEȘI pc parcursul vie

ții tale ai trecut prin mul
te necazuri, cu ajutorul 
lui Dumnezeu, duminicii, 
15 martie 1992, va înflori 
in buchetul vieții tale cel 
de-al 45-lea'trandafir. Dra
gă Voina Gheorghe, din 
Leșnic. iți doresc sănătate, 
bucurii .și să ai parte de 
întreaga fericire, de toată 
dragostea pe care o me
riți. „La mulți ani I". Fiul 
tău, Florin. (1582)

VÎNZARI - 
CUMPĂRĂRI

• VIND tractor 415, nou.
Simeria, str. Teilor nr. 50, 
telefon 60358. (1584)

• X ÎND Moskvici 408,
-tare perfectă. Telefon 
23970, după ora 1G. (695)

• ViND apartament 2
camere, cartier Dacia. De
va, telefon 22433. (1578)

• ViND televizor color
Grundig. Deva, telefon 
11121. (1577)

• \ ÎND Dacia 1300, sta
re perfectă. Deva, telefon 
1 1502, după ora 15. (1575)

• VIND Aro-camionetâ,
motor Bra-;ov. 7 ani, preț 
convenabil. Deva, telefon 
28585. (1574)

• VIND casă cu 5 came
re, beci, garaj, cu încălzire 
centrală, pe bază de gaze, 
dependințe, loc de extinde
re a construcției. Informa
ții Hunedoara, telefon 957/ 
20486, după ora 16. (433)

• ViND Opel Ascona, 
videoplaye. Orion. Timi- 
'-'Xira. telefon 96/111037.

(1572)
• ViND fin in Bîrsău.

Informații Deva, telefon 
27503. (1571)

• VIND furgonetă Diesel 
DAI' 4o0, 3,5 tone, an fa
bricație 1988. Preferabil în 
valută. Deva, telefon'23188.

(1548)
• \ IND Trabant. Deva,

-te. Libertății, bl. D, ap. 
45. (1585)

• I1RMA i -SANTA’ vin
de autoturisme Dacia 1300 
din import, stare bună, vi
zibile in Deva. str. Braniș
te. nr. 7, lingă Stadion Ce
tate. îheepînd cu data 
de I l martie 1992, orele 
'« I : (1586)

• iND una Iapă de
ă • • kg, virstă 6 ani. satul 
T<»e, comuna Săvîrșin. ju
delui Arad. (1587)

• \ ÎND urgent aparat
foto Zenit TTL și blitz. 
Deva. 1..988, (1589)

• CUMPĂR garsonieră
■.an apartament 2—3 ca
mere!, zon.i centrală. Deva. 
' 'efon după ora 19.

(1591)

I
< II

I
■
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cursuri, incepind |

— durata : luni |
— durata 6 luni .
— durata 6 luni |
— durata li lilni -
— durata 6 luni |

L ie S-1 i ani

• ViND covor persan
3x2 mp Deva, Kogălnicea- 
nu, bl. 2, ap. 12, telefon 
11704. (1592)

• VIND microbuz TV 
Diesel după RK! și Volgă 
Diesel, Lada 1500, toate în 
stare de funcționare. Că- 
lan. Valea Singeorgiulul 
nr. 14, Romică. (1594)

• ViND rulotă pregătită 
și autorizată pentru comerț, 
fabricație germană. Deva, 
telefon 24765, după ora 16.

(1599)
• VIND casă-vilă cu ga

raj (neterminată) și cum
păr apartament cu 3—4 ca
mere. Deva, telefon 28443.

(1598)
• VIND Aro 10—4 nou,

convenabil. Hunedoara, te
lefon 957/22770. (440)

• ViND motor cu cutie,
caroserie completă, diverse 
piese de schimb pontru 
Mercedes Diesel. Oeva 
(Cristur) 71533. (1603)

• VIND Dacia 1100, Sko
da 100 S și televizor alb- 
negru. Deva. telefoane 
1807G, 13821. (1352)

ÎNCHIRIERI
• AGROMEC S A. Deva

închiriază Ia prețuri nego
ciabile și avantajoase au
tomacara AMT—125 — 12 
tone. Informații telefon 
22195, str. Depozitelor, nr. 
10. (1392)

• CAUT pentru închi
riat garsonieră sau o ca
meră mobilată. Informații, 
Deva, telefon 11065. (1579)

• CAUT pentru închiriat 
garsonieră sau apartament, 
zonă centrală. Deva, tele
foane 12166 și 23576. (1600)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB casă proprie
tate 3 camere, anexe, Bucu
rești, central, cu similar 
Deva, telefon 90/411621.

(1606)

PIERDERI
• PIERDUT autorizație 

nr. 2435, din 22 octombrie 
1990, eliberată de Prefec
tura Județului Hunedoara, 
denumirea Activitate Inde
pendentă, pe numele Pe ■ 
teu Sorin. O declar nulă.

(1576)
• PIERDUT legitimație

serviciu, pe numele Stcn- 
coane Elena, eliberată de 
Mcropa S.A. Hunedoara. G 
declar nulă. (411»

• PIERDUT carnet de
membru Banca de Credit 
„Decehal" Deva, pe nume
le Luciu Ana. TI declar 
nul. (1561)

DIVERSE
• CAUT femeie îngriji

re copil 1 an. Deva, tele
foane 29607 sau 20123.

(1573)

I
I

l.i Clubul „Si<lc- 
și 18—20.

(278)

1

I
I
I

• CU autorizația nr. 6315, 
din 4 februarie 1992, eli
berată de Prefectura Ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială 
„Popasul Dacilor", cu se
diul în Hunedoara, repre
zentată prin Ciobanu Ma
ria Elena, avînd ca obiect 
de activitate comercializa
re bunuri alimentare, pre- 
ambalate, băuturi alcooli
ce, răcoritoare, țigări, pro
duse Industriale indigene 
și import, Intrate legal în 
țară. (1G01)

COMEMORĂRI
• ȘASE săptămîni 

de lacrimi și durere 
s-au scurs de la dispa
riția dragului nostru 
soț și tată

MARIN MEGYERl
Gabriela și Lorcdana.

• SE împlinesc șase 
săptămîni de ci nd ne-a 
părăsit pentru totdeau
na scumpa noastră so
ție, mamă, soră, cum
nată și noră

MARIA IIORI» 4
Parastasul de pome

nire va avea loc în 
ziua de 15 martie, la 
Biserica Ortodoxă din 
Vcțcl. Dumnezeu s-o 
odihnească în pace ! 
Familia. (1580) 

9. 9, 9, 9. 9.9,9. 9, 9. 9. 9. 9,9

IN ATENȚIA 1U1UROR AGENȚILOR 
ECONOMICI INTERESAȚI

S.C. SELECT S.R.L. ALBA II LI \
A n ti n ț ă

Deschiderea unui depozit eu gros, unde 
pilite la dispoziția societăților comerciale de 
stat și particulare :

* încălțăminte * * confecții * casele înre
gistrate • pixuri • brichete • dulciuri • 
băuturi • tilrice • cafea ness • diverși*  arti- 
< ole electronice eic.,

• CU aceeași dure
re în suflet, familia în
durerată anunță împli
nirea a șase săptămîni 
de la trecerea in ne
ființă a celui care a 
fost un bun soț, tată 
șl bunic,

IOAN DKAGOf 
din Simeria. Comemo
rarea duminică, 15 
martie 1992, la Bise
rica Biscaria. (1596)

• MAMA Lidia, frații 
Mircea șl Gheorghe, sora 
Ofclia și prietena Miranda 
anunță împlinirea a șase 
săptămini de cînd a plecat 
dintre noi pentru totdeau
na

NELL' IOAN GOIA
la numai 28 ani. Comemo
rarea duminică, 15 martie, 
la Biserica din Gliclari. Nu 
te vom uita niciodată.

(432)
• Părinții Pctruța și Mi

la prețuri foarte avantajoase.
Iniorinații suplimentare la telefon 968/ 

26606, intre orele 8,30—18. (13 1)

hai, fratele Mlhăiță anunță 
că sîmbătă, 14 martie, se 
împlinesc șase săptămîni 
de cînd moartea nemiloa
să l-a răpit de lingă noi 
pe dragul șt iubitul nostru 
fiu șl frate, care a fost

MARINICĂ
Te vom plînge tot restul 
vieții noastre și nu te vom 
uita niciodată. Parastasul 
de pomenire la Biserica 
Ortodoxă din Deva, str. 
Libertății (Lenin). Dum
nezeu să-l odihnească în 
pace. (1559)

• SE împlinesc șase săp- 
tămînl de lacrimi de cînd 
ne-a părăsit iubitul nostru 
nepot și verișor

MARIN MEGYERl
Mătușa Anica, Dorel și

Uțti. (1581)
• ASTA7.I se împlinesc 

șase săptămîni de cînd a 
încetat din viață

MARIN MEGYERl 
cel care a fost un bun gi
nere și cumnat Nu îl vom 
uita niciodată. Familia Ar
delean. (1581)

DECESE

PREFECTURA JUDEȚULUI HUNEDOARA 
ORGANIZEAZĂ

în data de 13 aprilie 1992, ora 10 
CONCURS

pentru ocuparea posturilor de secretari la 
consiliile orășenești din:

— BRAD
— SIMERIA
— URIGANI
Condiții : studii superioare juridice sau 

administrative.
Relații suplimentare la Direcția Adminis

trația Locală sau la telefon 11350, interioare 
175, 123, 125, între orele 7,30—15,30.

(278)

SOCIETATEA COMERCIALA MERCUR 
CORVINEX S.A. HUNEDOARA

Cu sediul în str. Piața Libertății, nr. 16
Anunță că licitația care urma să aibă loc 

în data de 26 martie a.c. pentru atribuirea în 
locație de gestiune a unor unități, se amină 
la o dată care va fi anunțată ulterior in 
presă. (274)

• CU inimile îndu
rerate, soția copiii, 
părinții, frații, cumna
tele și nepoții anunță 
decesul dragului lor

GERGELY DEZSO 
in vîrstă de 47 ani. 
Înmormântarea — sîrn- 
bătă, 14 martie, ora 
16, din capela Cimiti
rului Romano-C’atolic, 
Deva.

Amintirea Iui va ră- 
mine veșnic in sufle
tele noastre. (696)

• COLEGII de mun
că de la Secția elec
trică din cadrul Ter
mocentralei Mintia a- 
nuntă cu regret dece
sul neașteptat și pre
matur al colegului

DEZIDERIU 
GERGEI.Y.

Aducem pe această 
cale sincere condolean
țe familiei îndurera
te. (1612)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
DEVIL S. A. DEVA 

cu sediul în Deva, str. Dorobanților nr. 32 A 
Organizează, la sediul societății, în ziua 

de 27 martie 1992, ora 10, licitație pentru 
preluarea în LOCAȚIE DE GESTIUNE a ur
mătoarelor :

• ASOCIAȚIA de 
locatari 112, str. A. 
Murcșanu, deplînge 
încetarea fulgerătoare 
din viață a celui care 
a fost

ing. IOAN AI.
Transmite familiei 

condoleanțe. (1593)

• DORU și Felicia 
Iovănesc deplîng înce
tarea din viață a un
chiului lor

ing. IOAN Al.UU 
Sint și vor fl ală 

turi tic Emil. (1602)
(273)

VALOAREA DE PORNIRE 
O B I E C T 1 V U L A LICITAȚIEI

— lei —

• autocisterne de 1,5 tone, cu număr 
de circulație :

— 31-I1D-8379 128 000
— 31-IID-83R0 128 000
— 31-HD-3327 128 000
— 31-IID-3952 128 000
— 31-HD-818I 128 000
— 31-IID-5510 128 000

• autocisterne pînă la 1,5 tone :
— 31-110-5519 80 000
— 31-IID-6I19 80 000
— 31-110-3073 80 000

• autocamion de 8 tone :
— 31-IIO->101 ]20 000

• autoizoterină de 8 tone :
— 31-I1D-387I 120 000

• chioșc incintă 100 000
• 2 chioșcuri pentru desfacerea 

înghețatei 80 000
• atelier de întreținere și reparații 

auto Simeria
• autobaza de transport marfă 

cu 28 autovehicule
• zona de preluare a laptelui din -zonele

Orăștie, Simeria. Hunedoara
• fabrica de prelucrare a laptelui 

Simeria.
înscrierile se pot face pînă in data de 20

martie 1992.
Documentele cu privire la condițiile de

preluare în locație de gestiune pot fi consul-
tate la sediul societății, telefon 20509.

SOC IETATEA COMERCIALĂ 
„LEGUME I RUCTE“ S.A. BRAD 

str. Avram Iancu, nr. 51
Vinde prin licitație publică, în ziua de 27 

martie 1992, ora 10, la sediul societății, urmă
toarele mijloace fixe disponibile :

• 1 tractor U C50
• 1 autocamion A FI!
• 1 autocamion HER
9 1 remorcă auto
• I remorcă izotermă
9 2 remorci tractor
• 1 calculator TI’D
9 șopron metalic 
Totodată oferă spre vinzare ambalaje din 

lemn toate tipurile.
Informații suplimentare la sediul socie

tății, precum si la telefoanele 50739, 51530.
(275)
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