
Sfinții împărați Constantin și (lena
La 21 mai se sărbătoresc 

în biserica ortodoxă creș
tină împăratul Constantin 
șl mama sa, Elena. Prăz- 
nultn doi sfinți care, deși 
nu provin din rindul mar
tirilor sau al marilor cu
getători, din rindul pustni
cilor sau al cuvioșilor, s-au 
învrednicit prin viața și 
faptele lor să fie „întoc
mai cu Apostolii" șl să se 
impodobească cu nimbul 
Sfințeniei.

Sfintul Constantin s-a 
născut în anul 280 în loca
litatea Niș din actuala Iu
goslavie, din părinți pă- 
gini, adoratori ai soarelui 
A fost fiul lui Constantin 
Chior, cezarul ales de îm
păratul Maximilian, pen
tru a-1 urma la tron Îm
păratului Constantin i-a

(ost dat să trăiască in e- 
poca sclavagistă, epocă a 
nedreptăților sociale și a 
desconsiderării firii uma
ne, și să vină la conduce
rea imperiului după un șir 
de împărați persecutori ai 
religiei creștine. In anii 
tinereții sale, n-a cunoscut 
mesajul evanghelic, însă 
factura lui sufletească și 
glasul lui Dumnezeu din 
el (Comeni 2,14-15) l-au 
pregătit și condus către 
acesta. Semnul ceresc de 
care s-a învrednicit, ca o- 
dinioară Saul pe drumul 
Damascului, l-a determinat 
să înțeleagă că este alesul 
lui Dumnezeu.

Două sînt preocupările 
sale principale : promova
rea credinței creștine și a 
dreptății. Prin edictul de

la Milan (313), impâratui 
Constantin declară religia 
creștină permisă și egala 
cu celelalte religii din im
periu. Este asigurată liniș
tea cultului, se reproduc 
Cărțile Sfinte, iar pentru 
aplanarea distanțelor reli
gioase este convocat Sino
dul I Ecumenic (Niccea 
325). Paralel cil sprijinul 
acordat bisericii, el a luat 
măsuri bazate pe iubire și 
dreptate. (Preot Cornel lli- 
ea).

Măsurile luate dc împă 
râtul Constantin pe planul 
vieții sociale au purtat e- 
figia creștină. Printre a- 
cestea se numără : gene
ralizarea duminicii ca zi

(Continuare in pag. a 2-a)

NU UITAT)!
ABONAMENTUL LA

„CIA LM T L LI15EK" !
Factorii poștali, oficiile poștale și difttzorii 

din unități fac abonamente la ziarul nostru 
pină la 28 mai a.c. inclusiv. Costul unui abo
nament 120 de lei.
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OBSERVATOR

PARTIDE, 
FRACȚIUNI, 

ALIANȚE
(>r început c-.te greu, 

l.a fel de greu, poate chiar 
prea greu, s-a dovedit și 
ineeputui democrației noas
tre, de dapă revoluția 
din decembrie 198'1 Și a- 
ceastă din mii multe 
cauze — fxiliuice, econo
mice, sociale, etnice —, re
verberate in nemuneă, biș
niță și corupție, greve, 
privilegii, nemăsurată sete 
de putere și parvenire, la 
t<>ate nivelurile societății.

Dar poate cel mai pu
ternic factor, cu influențe 
asupra tuturor domeniilor 
amintite, ii c-onstitu.e cel 
politic. Apariția una* nu
măr exagerat de mare de 
partide, printr-o formulă 
cel puțin curioasă (251 de 
semnături pe o |i,tă -= 1 
partid), ai căror reprezen
tanți au ajuns, prin alegeri, 
desigur. în Parlamentul 
României, au făcut din a- 
ce.sta un mozaic aparte.

care a muncit, e drept, 
dar și de multe ori și-a 
dat în petic. Iar perioada 
din urmă o dovedește din 
plin.

Sint, deci, pe eșichierul 
politic al țării, 140 de 
partide. Unele respecta
bile .altele insignifiante. Tn 
mod firesc, situația nu 
putea dura. Interese de 
tot felul — numai cel de 
slujire a națiunii nu — 
au adus dihonia în sinul 
lor. Ca urmare, roza — 
partidul dc guvernâmint — 
s-a divizat în trei. Prima 
ruptură — cu Dindcrc și 
Mesaroș — s-a constituit 
in Partidul Social-D nin- 
crat, iar mai nou și a 
„îmbunătățit" denumirea, 
zicindu-și Partidul Unității 
.Social-Democrate. în sfera

DUMITRU GIH.ONI (

(Continuare în pag. a 2-a)
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— Domnișoară, văd in ceașca dc cafea 
un lip brunet și foarte bogat...

— Nu vezi și numărul lui <lc telefon

ECONOMIA JUDEȚULUI HUNEDUARA
1

in luna aprilie și perioada 1.1. - 3D. IV. 19D2

fondul <lc consuni al populației :

SPECII I< (RE (7M
Real. % față de Real. % față de
apr.
1992

apr.
1991

1. I. — 
30. 1 \ .
1992

1. I. — 
30. I\ .

1991

l'rodtirlui mărfii industrialii mii. Ici 10757.2 15.7 15111.9 6IJ.5
Stuc dc produse finite in indlis-

trie la :<n,IV. mii. Ici V X 9686.0 158,5
Productivitatea muncii in

industrie lei/pi'is. 1020 III 57,7 132197 77,6
SLiniarul mediu al pcfsonalutui

din indic trie pers. 101806 79,3 101382 77.8
E sport mii f 21165 102,1 18565 75,1
Desfaceri dc mărfuri prin corner-

țul de stat și cooperatist mii. lei 2112 2 201.7 9636.7 2io.::
Servicii prestate» populației de

către unitățile de slat și
cooperatiste mii. lei i97.:t 221.9 673.3 187.7

Profit (trim. I) mii. Ici X X 2512.8 501.2
1‘ierderi (trim. I) mii. lei K X 5987.8 219.1
Producția principalelor produse

industriale :
— Energie electrică «nil. hXl li 392.8 111.3 1861.2 119.2
— tiuită netă ntii to. 306.0 110,0 1215.3 111,5
—■ fier in minereu mii (o. 11,2 88,2 12,6 91,0
— Otel mii Io. 91,1 71,1 360,8 79,7
— I^tiiunah* mii Io. 71.1 88,2 251.9 75.8
—• (inenl niii (o. 50 71.1 120 60,9
— Berc mii Iii. 38 135.7 127 107,6
— Carne tiiiatâ iii abatoare |O. 1193 77,1 1012. 72,9
— Preparate din carne to. 175 91.7 1911 73,7
— Lapte dc consum mii hl. 7.1 GG.’I 31,1 67.9
— I ut to. 30 15 ori 87 135,0
— lirinzetiiri to. 1 2G.7 10 G1.5
— Pline Io. 7828 121.6 30196 119,3

Preluări dr produse agricole .(

( arnc to. viu 1258 56.7 1171 57.3
l.apte dc vacă hl. 5151 59,1 25583 68.7
Ouă mii Inie. 6266 80.7 20336 • 61,6

HASH!
•••••••
județul //»•

O QONVOCAlti: M mbrii și 
■mpatlzanț" A.o-tațlel Cultura

le ,,T'ro l‘.a,arabla șl Ilurovina'’ 
: - t adaptați rdrierti 22 mal a.c., 

rrra 17, pcn’ru ședința lunară a 
fllial-l.
ala de
mi'iiitriiti
IN. U )

I r,( nl tio desfășurare — 
țedințn n /'alaiului Ad-

D.-i n letajul l)

DU (II1IIIN 1 l'h 
Jntepln l dc stiptă- 

rtfr.a viitoare mal a.c. --
"tt.l. Aaenț'a de Turism „Sln- 
'1010“ Hun -loara Dctm cu .se- 
'hil In niddlrca T-.iutii Slndl-

o iniiii: 
i.croit M„

ratelor l.lberc din 
nedoara, vinde celor Interesați 
— r/rupiirl din întreprinderi sau 
persoane individuali 
de. odihna pe litoralul 
Ncjrc.
in med' ■,

hl!< te 
Marii 

l-’ll sejur dc. li) Zile costa, 
l.i HWl dc Im

mal puii), de, it prețul cu care 
i în l alte ar/eiițli de tui i m Dtp 
se poate opta pentru perinade 
de timp mul • urle. lD.(li.

ții din mai multe lari. Taraful 
r Ic condus de prof. Vasile Mo- 
fcdc.ț danturile — de c )1z’ .Țr jft*i 
Mircea Ocoș.
ciu. 
chef.

nn.si-ută in Huropa și altfel dec/t 
prin... mincrladi'. (O G.J.

Soliști : Aivi Dan-
Aurica TIotc.a, D >m ,1 Cor- 
Nieo/ae Turda an (M. It.).

O .IN.S'.l MD; i ȚUI CI (MUC 
$ITUSH", l\ TCltQlA Cu

noscut ul ansamblu foicica ic a- 
părtinind lns-pc toridului Judc- 
țean pentru Culturii și ( cnt.rvli,; 
Județean de Cercetare si Valori 
ficare a l'ob loru'ui a pleca' fn 
Turcia, unda ii’mează sa parii- 
cipe la Ter.Urahtl DdemT/onal 
da la Ani,ara, alături dc fnrma-•••••••••••••••»»«»

O
A.V.1
calitativi al țesăturilor din mii- 
tas-c
S.A.
spre 
din 
paria etc Ultimele 
directorului unității din Cupeul 
'li parteneri c eterul au avut loc 
dc rărind, în Italia.
rele 
viitoare, 
luau lin.

„TKS.M 1" /./ /■/; V/ /’/. 
Ist'ItOTVANA. l'arumctrll

„TT.SMA" 
i-au deschis calea 
de afaceri străini.

produse la S.C.
I ii peni
oameni
Analla, I ranța, (Irecia, l'n- 

contacte ale

O „Will-SUI." 11,1 A
l’IUMI DIN NOD TI Itltștl. 
Câmpie. i ul Comercial ,Murc\ul", 
aparțlnlnd „Consumenop" Ilia, se 
află in stadiu final construcția 
acoperișului înclinat.. Odată cu 
iiichelcrea lucrării ce t-a avea 
loc In curlud, complexul — cure 
cuprinde unități de. alimentație 
si ara o capacitate de cazare de 
12 de locuri — ru primi 
nou turiști. (T. li.).

l .1 
La

din

sânt prevăzute 
intr-un orei 
Valea Jiului

I1 rmătoa- 
făptămina 
din Por- 
csle cu-

HASH!
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FAX
■ CinȘlNAl’. — După 

cum informează agenți» 
Moldova I’res. președin
tele Republicii Moldova, 
domnul Mircea Smțur, a 
adresat, marți, șefilor de 
slate și de guverne din 
întreaga lume un mesaj, 
in care se spune- :

„Excelență.
Vă aduc la cunoștință 

că, la 19 mai 1992, la ora 
18, ora locală, forțe mi
litare ale Rusiei, respectiv 
ale Armatei a ll-a. folo
sind tancuri „T-72", tanche
te de tip „BMP". tunuri 
cu calibrul de 122 milime
tri și alte mijloace au de
clanșai o acțiune militară 
deschisă împotriva Repu
blicii Moldova, împotriva 
forțelor de ordine locale.

Informîndti-vă asupra 
acestui act, considerăm că 
soluționarea conflictului m 
raioanele din partea stin
gă a Nistrului este posibi
lă pe calc politică, pașni
că, fără amestec din afară.

insă intervenția militară 
a Armatei a 1 l-a a Rusiei 
in zona conflictului zădăr
nicește inceptilul realiză
rii înțelegerilor convenile. 
creează un pericol real de 
escaladare a confruntării 
militare pe continent.

V ă vom fi recunoscători 
dacă veți găsi posibilitatea 
dc a ne susține in acest 
moment decisiv peiit.u 
Republica Moldova".

■ ZAGREB. — O rela
tare a agenției croate de 
presă DINA a in(orinat. 
marți, că președintele Bos
niei și Ilerțegov ioa. Alia 
lzetbegovici. s-a declarat 
favorabil ideii unei con
federații intre această re
publică și ( roația. Pre
ședintele lzetbegovici. a- 
firrnă IHNA, a confirmat 
că reprezentanți ai comu
nităților musulmană și 
croată din Bosnia și Iler- 
țegovina s-au intilnit re
cent. in orașul croat Split. 
(H-iiti'U a examina eventua
litatea unei astfel dc con
federații. I’reședinetle box 
niac ar fi declarat că o 
delegație a Partidului de 
Acțiune Democratică. re- 
prezentind comunitatea mu. 
siilmaiiă, și o delegație a 
Con» inității Democratice 
CroaÎN e au pronunțat pen
tru crearea acestei confe
derații. Potrivit declara
țiilor atribuite lui Alia 
lzetbegovici, posibilitatea 
apartenenței Bosniei ți 
Herțegovina la o confede
rație „a fost totdeauna 
lina dintre opțiunile Parti
dului de Acțiune Democra
tică", formațiune pe care 
<•1 o prezidează.

■ BONN. — Un mem
bru al serviciului de pre
să al Guvernului german 
a fost inculpat pentru 
spionaj in beneficiul ser
viciilor .secrete iraniene — 
a anunțat procuratura din 
Karlsruhe, citată de ATP.

Inculpatul, in virsfă dc 
Ul de ani, născut in Irak, 
și dc naționalitate germa
nă, c.tc bănuit dc a fi li
vrat de la începutul .'inu
lui 1991 serviciilor secrete 
iraniene informații obținu
te in exercițiul funcțiunii, 
fn principal, el este bănuit 
de a fi furnizat telexurile 
transmise guvernului ger
man dc către reprezentau- 
ții germani la post iu 
Orientul Mijlociu și Apro
piat.

■ TEHERAN. — I upte 
grele între azcrbaiiljeni și 
armeni au avut loc marți 
in Azerbaidjan. în apro
piere dc frontiera iraniană 
anunță agenția de presă 
iraniană IRNA.

Aceste lupte au început, 
potrivit IRN'A, „c i urmare 
a capturării orașului nzer 
l.acin dc către armeni''.

FAX
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Sfinții împărați
Constantin si Elena

1

O singură lege - legea junglei ?! (IV)

(Urmare din paj. 1)

de sărbătoare în întreg 
Imperiul Koman, scutirea 
clerului de obligația grea 
a funcțiilor municipale, u- 
șurarea tratamentului în 
închisori, în funcție de pre
ceptele creștine, a atitudi
nii mai omenești vizavi de 
sclavi, ușurarea eliberării 
lor, înlăturarea răstignirii 
și a stigmatizării ca mij
loace de pedeapsă etc. 
Măsurile lui au fost de 
excepțională importanță, 
intrucît odată cu el se 
poate vorbi de inaugura
rea artei creștine a arhi
tecturii, picturii, sculpturii 
și muzicii. (Carmen Tufar, 
studentă — Facultatea de 
Teologie Ortodoxă — A- 
rad).

Alături de împăratul 
Constantin, mama sa, îm
părăteasa Elena, a fost un 
exemplu de smerenie, sini-

p
Xsociația Ilanititapați- 

lor Neuroniotori din ju
dețul Hunedoara, in nu
mele celor 2 900 de mem
bri legitimați, PROTES- 
TEAZ \ împotriva rrto- 
dului in care, o dată in 
plus, anomiți factori de
cizionali de la nivel na
țional (Guvern, Parla
ment ți Senat) cit și cei 
din anumite Verigi cen
trale și locale înțeleg 
să soluționeze probleme 
deosebite cu care se con
fruntă handicapații din 
țara noastră

1 egra handicapaților 
nu este incă aprobată. 
C omisiile jud< țene de ex
pertiză medicală funcțio
nează pe vechiul sistem: 
a fi sau a nit fi handica
pat sau „la plimbare, că 
face bine la mișcare" 
(pentru cine o are).

Și ca tacimul să fie 
complet, ultima năstruș
nicie este aceea a supli
mentului de benzină bo
nificat .supliment Ce piuă 
acum ni se atribuia in 
baza talonului aufoturis 
mului șl a unei copii 
xerox a legitimației de 
handicapat.

Legitimația nu mai 
este yalabilă. Valabilă 
este doar... atenție : o a- 
deverință eliberată de

(Urmare din pag. 1)

social-democrațici se mai 
află. Insă, de foarte mulți 
ani, Partidul’ Social De
mocrat din România (isto
ric), avindu-1 la cîrmă pe 
Sergiu Cunescu, dar și 
mal nou) Partid Social De
mocrat Tradițional, a) lui 
Lucian Cornescu. cel cu 
fabricile de piine din Va
lea Jiului... Deci, o orien
tare social-dcmocrată cu 
trei lideri, cu trej platfor
me, cu trei ambiții.

A doua petală a tranda
firului — în frunte cu 
Ninosu. Văcaru ct comp. 
— s-a desprins în forță, 
formind partidul F.S.N.— 
22 Decembrie, apoi Frontul 
Democrat al Salvării Na
ționale sau, așa cum le 
place mal mult să-și spu- 

plitatc, milostenie și dra
goste creștină. Atenția ei 
se îndreaptă spre locurile 
unde păgînismul y devas
tat biserici și clădiri me
moriale ale religiei creș
tine. Zidește Biserica Sfin- 
tului Mormînt, Biserica 
Mare a Bethlccmului și 
multe alte biserici pe în
treg teritoriul Țării Sfinte. 
Tradiția leagă de numele 
Sfintei Elena aflarea Sfin
tei Cruci pe care a fost 
răstignit Mintuitorul. Sfîn- 
ta Elena s-a făcut cinsti
tă și prin actele do milos
tenie pe care le săvîrșea, 
dind bisericilor, comunită
ților creștine și săracilor 
numeroase danii, devenind 
astfel nu numai ctitor al 
multor lăcașuri, ci șl ocro
titoare a celor necăjiți. 
(Student Tirban Panteli- 
mon. Facultatea de Teolo
gic „Andrej Șaguna" — 
Sibiu).

R O T E S T
către INSPECTORATUL 
TERITORIAL DE STAT 
PENTRU HANDICAPAȚI, 
adeverință ce se elibe
rează doar in situația in 
care se prezintă o altă 
adeverință medicală, de 
data aceasta eliberată de 
către comisia teritorială 
de expertiză medicală și 
apoi, fiindcă mai este și 
un apoi, dacă reușești să 
parcurgi distanța contra 
cronometru, te îndrepți 
cu toată viteza la birou
rile PEC <), de unde iți 
ridici bonurile cu mult 
rivnitul supliment de 
benzină, p< care nu-l 
știm cit va li. Greu, .NU?

Domnilor diriguitori, 
protestăm împotriva u- 
nor asemenea situații pe
nibile in care ne tiriți.

Oare știți că dosarele 
noastre, ale fiecărui ini m- 
hru, se află la noi, in 
cadrul asociației, și că 
fiecare legitimație s-a 
elilx ral in baza unui 
certificat medical .și a 
unei fișe sociale a fiecă
rui individ ?

Dare știți că INSPEC
TORATUL I'ERITORIAI 
pentru handicapați nu 
are nici o evidență a 
noastră, noi avînd statut 
și personalitate juridică 
separată ?

nă, un partid pt ntru oa
meni. Existînd .și F.S.N. 
inițial, cu e^-premierul 
Petre Roman la timonă, și 
gruparea F.S.N. „Un vii
tor pentru România", ini
țiată de trioul Murcșan — 
Paști — Sccărcș, avem 
toate șansele ca națiunea 
să fie salvată.

Numai ca sint pe orbită 
și liberalii. Mulți șl el. 
fn primul rînd — P.N.L. 
(istoric), cu un lider abil, 
dar plin de sine — Radu 
C’impeanu. Tocmai Ifosele 
șefului său au rupt P.N.L. 
în trei : o aripă tinărâ, 
(Patriciu — Tăriceanu — 
Boroianu), una mai puțin

— Die Virgil Boca, de 
la alegerile locale sînteți 
viceprimar al Devei. In 
această calitate ați parti
cipat direct la controalele 
efectuate de comisia mixtă 
a Consiliului Municipal 
privind activitățile private 
de comerț și servicii pu
blice. Care sînt concluzii
le acestei acțiuni ?

— Deloc încurajatoare. 
De fapt, ați văzut și dv, 
in comerțul privat din De
va nu prea există lege. Și 
aș începe cu faptul că o 
bună parte din cei contro
lați nu au autorizație de 
funcționare din partea pri
măriei.

— Care este cauza, sau 
sînt mai multe ?

— Principala cauză este 
aceea că agenții economici 
privați se feresc să ceară 
autorizație pentru că a- 
ccasta presupune îndepli
nirea unor condiții pe ca
re, fie că nu pot să le a- 
sigure, fie că nu vor, pen
tru a-și mări profitul. Mă 
refer aici, in primul rînd, 
la cei ce vind băuturi al
coolice. Este un lucru ele
mentar existența unor con
diții igienice corespunză
toare, precum și a grupu
rilor sanitare. Or, foarte 
puține unități întrunesc a- 
ceste cerințe.

— în teren am întilnit 
multe cazuri în care uni-

Oare știți că nu mai 
vrem să fim conduși de 
persoane nehandicapatc ?

Oare uitați că din rin- 
durile noastre fac parle 
persoane cu pregătire in
telectuală diversă și că 
sintem capabili să ne 
hotărim singuri desti
nele ?

Oare cine iii poate în
țelege păsurile inai bine 
decît noi, cei aflați in 
suferință ?

PROTESTAM cu atit 
mai vehement cu cit po
sesorii de autoturisme 
care au handicapați in 
familie nu mai beneficia
ză de supliment bonifi
cat.

Frumos domnilor, ma
ma, tata, fratele și sora 
(sau de ce nu ?) bunicul 
și bunica nu au nevoie 
de autoturism și nici de 
facilități. Ei dacă nu pot 
conduce, n-au decît să 
zacă in pat sau in scau
nul cu rotile.

Oare, nici una dintre 
mintii) in'ierbintate ce-au 
hotărit acest „matrapaz- 
lîc — comnetrolist" nu 
are un asemenea caz. în 
familie ?

Oricum... NU V I-L DO
RIM. DAR PROTES
TAM ! !

Comitetul Județean

PARTIDE, FRACȚIUNI, ALIANȚE
tînurii, Jar partizana fer
ventă a Convenției De 
mocratice, avindu-1 port
drapel pe avocatul C’erve- 
ni, și, desigur, P.N I . — 
mamă, cu reprezentare In 
Parlament și în Guvern, 
deși, prin scindare, a ră
mas fără grup complet în 
senat. Important, P.L.- 
A.T. și P.L.-C.D. au fu
zionat, sub conducerea, 
de la Paris, a lui Vlntilă 
Brătianu, menținîndu-se în 
Convenția Democratică. Să 
mai spunem și de Uniu
nea Liberată Brătianii. a 
actualului parlamentar Ion 
Brătlanu, și vom vedea 
cîțl liberali avem pe cm 

tățilc nu aveau autorizația 
primăriei, dar o aveau pe 
cea a Sanepidului, aveau 
făcut branșamentul la re
țelele de curent electric și 
apă...

— Așa este. Pentru a 
elimina asemenea situații 
am cerut sprijinul celor 
de la Renel, al Sanepidu
lui și al celorlalte unități 
cu atribuții Nu se poate 
ca o dugheană care func
ționează ilegal sa benefi
cieze de aceste condiții.

— Se parc că zona pie
ței suscită un interes deo
sebit. Atît din partea ce
lor ce, legal sau ilegal, fac 
afaceri aici, cit și din par
tea cetățenilor. Dv sînteți 

în comerțul privat
cel mai autorizat factor să 
dațî răspuns la următoarea 
întrebare : ce se va întim- 
pla aici.?

— Actuala situație din 
piața municipiului a fost 
luată în discuție de consi
liul primăriei. Prima con
cluzie la care s-a ajuns a 
fost aceea că ea trebuie 
să funcționeze strict pe 
profil agroalimentar. în a- 
cest scop s-a hotărit stră
mutarea bazarului și a ba
răcilor din această zonă. 
Deocamdată, în consiliu 
s-iu făcut mai multe pro
puneri. fără a se stabili 
incă locul.

— Care sint variantele ?
— Există posibilitatea ca 

bazarul să funcționeze in 
zona cuprinsă intre DN 7 
și linia C.F.R.. în incinta 
betonată din complexul 
sportiv „Mureșul", pe acel 
teren vizavi do Ștrandul 
din Deva sau in spațiul 
fostului cartodrom. Au mai \ UJ..YI IN N»; \(,l

pătrat in Parlament i în 
țara. Și ce folos ?
Iar dacă avem în ve

dere că șl în U.D.M.R. 
sînt fracțiuni și fricțiuni, 
că șl romii s-au cam ciu
fulit la cel de a) II-lea 
congres de la Sibiu, 
cu ccologiștii navighează, 
cu vînt toxic din pupa, fn 
cinci luntre și nu într-una 
singură, unită, puternică, 
așa cum ar fi normal, că 
trecerea dintr-un partid fn 
altul se face ca sch'mba- 
rca autobuzelor, fără dis- 
ccrnămînt șl fără acceptul 
electoratului, ne putem 
face o imagine aproape 
completă a ceea ce înseam

fost făcute și alte două 
propuneri, respectiv în spa
țiul fostului 1DMS și în 
cel de la complexul expo- 
zițional „Bălțata» de la 
( ristur. Ultimele două va
riante sint mai puțin pro
babile, întrucît sînt proble
me cu proprietarii de tc- 
renu ri.

— Practic, ce s-a făcut 
in această direcție pînă în 
prezent ?

— S-a realizat de către 
I.I’.II. un studiu pentru 
sistematizarea pieței, stu
diu ce cuprinde exact zo
na bazarului și a barăci
lor. în ședințele consiliu
lui municipal au fost in
vitați și au participat pro

prietari ai unor firme din 
această zonă precum și 
cetățeni cu autorizație pen
tru desfacerea de mărfuri 
în bazar. O parte dintre 
ei sînt dispuși să contri
buie cu fonduri pentru 
realizarea construcției. A- 
ccstora li se vor repartiza 
cu prioritate spații, urmînd 
a-și recupera banii prin 
neplata chiriei pe anumite 
perioade, evident. în func
ție de contribuția fiecăruia. 
Să mai spunem apoi că, 
pînă la 31 mai, proprieta
rii dp barăci au fost avi
zați că trebuie să-și lichi
deze stocu] de băuturi al
coolice.

— Dar cu cele din zona 
gării ce se va intîmpla ?

— Și acestea vor dispa
re, pentru că în acel spa
țiu se va construi sediul 
Băncii Agricole. în apro
piere insă, deci tot lingă > 
gară, avem in vedere rea
lizarea unei construcții 

nă viață politică azi în 
România, manifestată dur 
și păgubitor în Parlament, 
ca și în teritoriu. Cum 
altfel se pot explica sce
nele penibile din ședin
țele celor două camere — 
a deputaților șl Senatul — 
din ultimele zile mal ales, 
fntîrzierea nepermisfi a 
adoptării legilor după care 
să se desfășoare alegerllo 
parlamentare șl preziden
țiale, cu tentă vizibilă 
pentru amînarca acestora 
în toamnă, lgnorlndu-se 
consecințele dezastruoase 
asupra vieții economico- 
soclalc a țării.

Interese meschine, ră

moderne, care să pună la 
dispoziția celor interesați 
spații comerciale adecvate 
unui comerț civilizat.

— Una dintre cele mai 
frecvente încălcări alo le
gii, reieșite din controale
le efectuate, este darea 
fără licitație în locație >le 
gestiune a unor soații co
merciale. Ne referim în 
speță la SG „Transilva
nia" S.A. Ce se va intim- 
pla u aceste unități

— Aveți dreptate. Cele 
mai multe localuri date in 
locație de gestiune tic că
tre SC. „Transilvania’’ 
sint fără licitație. Nu este 
legal, desigur, iar licitația 
trebuie să se facă. De alt
fel, directorul so-ietății, 
dl Marin Balescu, a fost 
la primărie și a promis că 
va intra în legalitate.

— Controlul a venit, a 
constatat și a plecat. In 
bună măsură însă lucruri
le au rămas aceleași, cu 
aceleași ilegalități și ne
clarități. De ce. die vice
primar ?

— O explicație ar fi și 
aceea că pentru a intra in 
legalitate, noj am dat un 
tenncn de 30 de zile do 
la data controlului. Dubă 
acest termen vor intra in 
acțiune organele care au 
datoria să o facă. în rvest 
scop, dorim și trebuie să-și 
spună mai mult cuvintul 
Sanepidul. Politia Veteri
nară și Economică, Inspec- 
toratul pentru Igiena și 
cel pentru Calitatea Pro
duselor etc.

Să fie clar, nu avem 
nimic cu comerțul privat, 
nu sin'em ra i intenționali, 
dar vrem ca Deva sa îibâ 
un comerț functional, ci
vilizat. ar:’ sa rosp’ete 
legea !
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0,15 Stadion
0.10 Revista

fuieli personale, dorința 
de prelungire a șederii în 
posturi, sete tic putere — 
iată cu ce răspund mulți 
dintre parlamentari încre
derii pe care electoratul 
șl-a pus-o în ei la alege
rile de la 20 mai 1090. 
După cum, aceleași atri
bute le manifesta unii 
șefi de partide.

Alegerile generale vor 
schimba, desigur, spectrul 
politic al țării. Pentru că 
pragul de 4 la sută pen
tru intrarea în parlament 
îl determină pe unii să 
caute alianțe și protecție 
fn frați mai mari, mai 
puternici. Vom intra, ori
cum, în noul an, cu mal 
puține partide. Măcar de-ar 
rămînc cele caro știu, pot 
șl vor să facă ceva bun 
șl util pentru săraca 
noastră țară.
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Dl loan Gug i. domiciliat in Orăș- 
tie, *tr. Mureșului, bloc 15, aparta
ment 30, face un apel călduros „Că
tre toți cetățenii de pe întreg pă- 
mintul românesc care păstrează in 
familie drnpe'ul tricolor, alte dra
pele vechi românești, pentru a-mi 
trimite de urgență fotografia aces
tuia — ■ .dor 8/12 — și adresa exac
tă. Solii-**, aceasta cu intenția de a 
face o evidentă cu toți d ținătorii 
de drapele vechi, de a ue asocia 
și a ne intilnj la 1 Di mbrie 1992, 
la Alba Iulia, iar ulterior să parti- 

• " 'apăm la reîntregirea pâmintujui și 
a neantului românesc. -Pentru re
lații suplimentare, sunați la telefon 
9j'v 12067, intre orele 18—20".

Dl P \ Bl XI L PI.AC
II. EOS1EI CONTABILE?

Mu numise Dimb Ioan și locu
iesc in Sun ria. strada Cloșca, nr. 
8, apartament 3. In perioada 1970 
— 1973 am lucrat și cu și soția 
mea în se •tonii zootehnie al C..A P. 
Bretea Strei. După desfi.nțarea uni
tății și evaluarea patrimoniului, fi
resc era să primim și noi drepturi
le bănești ce ni se cuveneau. Pos
ta contabila șofa, l’ușa Costea. nc-a 
tratat cu indiferentă, spunindu-ne ca 
dacă nu avem domiciliu) acolo nu 

t poate sil ne -l< nimic. Vreau să

știu dacă avem ori nu acest drept.
N. H. Primăria Bretea Română 

este de părere că ați solicitat pica 
tirziu aceste drepturi. Respectiv 
după ce banii au fost împărțiți. 
Plecînd din localitate, n-a mai știut 
nimeni adresa dv. Noj considerăm 
msă că ați fost frustrați de niște 
drepturi legale.

POȘTA Rl BRICI)

• loan llălmagiji — Băicști. Pui : 
Toată compasiunea pentru situația 
dumneavoastră, dar infirmitatea dv 
in raport direct de cauzalitate cu 
rana căpătată in război nu mai 
poate fi dovedită medical acum in 
1992. Invalizi de război sînt con
siderați doar cei declarați astfel de 
comisiile medicale militare. care au 
funcționat timp de doi ani de la 
punerea Armatei llomânc pe picior 
de pace, respectiv intre 6 februa
rie 1916 și 6 februarie 19-18.

Dacă dețineți acte despre pe
rioada de participare la război în 
trujiclc operative ale Armate) Româ
no. vă puteți prezenta la Filiala 
Deva a Asociației Naționale a Ve
teranilor de Război, care întocmeș
te și depune dosarul la Oficiu) de 
Pensii.

• I aur Gbcorgbc Ion — Ri.șcu- 
lița: Cu actele prin care puteți 
dovedi calitatea (Ic fost deținut 
politic și perioada do detenție, vă 
puteți prezenta la Corn.sin Județea
nă Hunedoara—Deva de aplicare a 
prevederilor Decretului-I.egc 118/

1990 ; dar aceasta cit mai repede 
posibil.

In cea de a doua problemă, aș
teptăm de la dv precizările pe care 
vi le-am cerut pentru a face de
mersurile cuvenite. (T I..).

• Dumitraș floare — Ghelari : 
Dacă ați născut și crescut pină la 
vîrsta de 10 ani patru copii (nu. 
ne-ați precizat dacă copilul decedat 
a avut această vîrsta sau mai mult), 
atunci, din vîrsta limită de pensio
nare vi se reduc doi ani. In acest 
caz va puteți pensiona la împlini
rea virstei de 53 de ani. Pentru trei 
copii născuți și crescuți pină la 
vîrsta de cel puțin 10 ani, vi se 
reduce din vîrsta limită un an. Nu 
cunoaștem să existe vreo încadra
re intr-o grupă specială de muncă 
in afara celor trei grupe cuprinse 
in I.egea pensiilor. Potrivit aces
teia, dv vă Încadrați în grupa a 
treia. (1.1,.).

• Aurel Munteanii — Orăștie. 
Problema pe care o ridicați în nu
mele grupului de colegi de muncă 
este de competența consiliului de 
administrație de la unitatea la ca
re sinteți angajați. Totul depinde 

de modul cum ați negociat sala
riul și de contractul colectiv de 
muncă. (LL.)

• Anonim. Vcniți cu relații su
plimentare în legătură cu problema 
prietenului dumneavoastră. Cui i 
s-a dat în întreținere persoana în 
cauza, ce fql de întreținere, altfel 
nu vă putem sfătui în nici un fel. 
(LI.)

VAWiWWWWWW»'

Biciclistul Bozan Gaș- 
|)ar, aflat sub influența 
alcoolului, in intersecția 
hotelului „Deva" a ieșit 
in fața autoturismului 
l-IID-3598. In urma im
pactului, biciclistul a 
fost ușor accidental, iar 
autoturismul a rămas 
iară parbriz.

I n caz „fericit

I olo P \\ I I I \Z \

„Cumpănim cu seninătate 
și înțelepciune! “

Convorbire cu <11 ing.
CORNEL IGNA, primarul comunei Goagiu

in biroul de lucru al 
primarului am găsit doi... 
primari : domnul Cornel 
Igna și Gligor Trif (vice)- 
primar. La ușa consiliului, 
lume multă. J.a primar, la 
fel. Noi am spus că nu 
sîntem din părțile locului, 
nu ne trebuie pamint și 
am intrat. A fost o ocazie 
cu totul deosebită de a ve
dea cum vorbesc un pri
mar și un viccprimar cu 
sătenii lor, cum au putere, 
seninătate, cumpănire, în
țelepciune în a le explica 
fiecăruia cum devine cu 
pămîntul.

Om al locului, de puțină 
vreme pensionar, dar rea
dus de săteni la cîrma co
munei, dl ing. Cornel Ig
na, într-un moment de ră
gaz, ne spune :

— Cîți oameni au trecut 
prin biroul meu de cînd 
sînteți dumneavoastră aici ? 
Meriți. l’entru fiecare cu 
trebuie să găsesc o calo de 
rezolvare. Cea mai bună, 
cea mai legală.

— Die primar, tot pă- 
niinlul rămînc necazul oa
menilor ?

— Tot. Pentru mine, ca 
om al locului, ca lucrător 
al pămînfului, este o maro 
bucurie cînd oamenii vin 
și spun că le trebuie mai 
mult pămînt. Vorba mea 
este : numai să-l lucrați ca 
lumea.

— Si ci ce zic ?
— Dați-ne pămînt. că 

vă arătăm noi...
— Semn bun. Dar pină 

la ora de față caii' este 
starea lucrărilor pe ogoa
rele comunei ?

- Eu zic, bună. Erbici- 
d.irca la culturile păioasc 
s i făcut, insămințările din 
epoca de primăvară la fel. 
Dacă ieșim pe hotar o să 
vedeți toată lumea la lu
cru.

— (u vacile, cu boii la 
jug ?

Pe ici. pe colo. Da» 
s< lucrează pămîntul me
canizat. Mulți săteni și-au 
cumpărat tractoare Numai 
la mine in sat. la Ilomo 
rod, cincisprezece gospodari 
au tractoare. Nu ne în? 
toarecm la agricultura ru
dimentară. primitivă, mer
gem pe mecanizare, chi
mizare... Dar in satele do 
munte este mai greu. Gos
podarii își folosesc, pe por
țiunile lor mici de pămînt, 
tradiționalele moduri de a 
lucra pămîntul.

— Pămîntul. pămintu), 
dar comuna Geoagiu, în 
fruntea căreia vă aflați, 
are. zicem noi, multe alte 
necazuri. Cum gindiți să 
le d.iți de capăt ?

— Laolaltă cu toți săte
nii. Eu singur, ca primar, 
viceprimarul Gligor, cu 
incă doi trei lucrători, pu
tem rezolv i tonte necazu
rile sătenilor ? Nu ! Zi de 
zi ne vom înțelege împreu
nă, dimineața la poartă, 
pe uliță, seara pe la ca
sele oamenilor, pe hotarul 
comunei. Eu nu-s primar. 
Eu îs sătean din llomorod, 
din Geoagiu. Cu totii tre
buie să cumoănim care va 
fi viața noastră astăzi, mîl- 
nc și în anii care vin...

(.11 I. NEGREA

Două biblioteci - între
așteptări și împiiniri
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Concursul
din 24 mai

roii. TIMIȘ. (">) 28 12 6 9 31-28 30 ( O
— II. (It um A (3) 28 11 10 7 30-19 32 ( 2)

■ i rezista Craiov. i la Timișoara
Pronostic : 1, X.
1 . I ARI I. (IU) 28 12 1 12 32 31 28 ( 0)
— STEIVX (2) 28 17 7 4 19-20 11 ( ID
Totuși, dc Steaua nu se trece așa ușor...
Pronostic: x, 2.
( AGI.IARI (13) 33 7 15 11 30-33 29 (—3)
— 1 VZIO (11) 33 10 12 11 42-10 32 (-2)

Numai o victorie și un meci egal în partida de

7. P \RM \ (7) 33 11 15 7 31-27 37 ( 5)
— 1 IORI NTIN \ (12) 33 10 11 12 13-10 31 (—>)
Avînd locul asigurat in I.Cupa Cupcloi l’arma
nu va avea motiv să m.ii forțeze.
Pronostic : x.

8. RDM A (5) 33 12 11 7 35-31 38 ( 1 «I
— RARI (15) 13 6 10 17 26-15 22 (—12)
In caz dc victorie, romanii vor juca sigur la
toamna in Cupa U.E.F.A. ...
Pronostic ; 1.

9. SAMPDORIA (6) 33 11 15 7 36-29 37 ( 1 -)
—( REMONESE (17) 33 5 9 19 25-17 19 (-16)

Ambele echipe, gc nu mal au nimic de pierdut 
(sau de clștigat), se vor strădui să nu... piardă. 
Pronostic : x.

4. IOGGIA (9) 33 12 II 10 56 30 35 (-|- 3)
— MII AN (1) 33 21 12 0 66-19 51 ( | 20)
Este cert că oaspeții nu vor ceda în fața (dezlăn
țuitei, in acest final de campionat) I’oggin. 
Pronostic : x, 2.

5. INTER (8) 33 10 16 7 28-28 36 ( . 4)
— ATACANTA (10) 33 10 13 10 31.33 33 (—1) 
Șansele gazdelor de-a juca ia toamnă în Otipa 
U.E.F.A. par diminuate total.
Pronostic : f, x.

6. NAPOLI (I) 33 12 11 7 55-10 40 ( | 8)
— GENOA (II) 33 9 11 13 35-16 29 (—5)

Genovczii au avut tin final de campionat extra
ordinar de slab.
Pronostic : 1.

Luîndu-șl adio de la „A", veronezii vor încerca 
să mai spele din rușine.

la Roma nr face ca SAMP să joace în 
nu (poate) în ('u|ia Campionilor...

C.3. Dacă

Pronostic : 1.
10 TORINO (3) 33 13 15 5 37-18 41 ( i !•)

— ASCOl I (18) 33 4 6 23 23-63 11 (-20)
Consolați, oaspeții nu voi• emite nici un fel de
pretenții pe stadionul din Torino.
Pronostic : 1.

II. VERONA (16) 33 7 6 20 21-51 20 (-12)
— JliîENTUS (2) 33 )8 11 11 12-19 17 ( 1 13)

Pronostic : I, X, 2.
12. IIRI SI IA (1) 31 12 19 3 15-27 43 ( , 9)

— AN< ONA (2) II 12 19 3 35-22 13 (-) 9)
Ambele formații, văzîndu-și acum visul promo
vării aproape împlinit, iși vor împărți punctele. 
Pronostic : x.

13. REGGIANA (5) 31 11 15 8 32-28 37 ( | 3)
— PESCARA (3) 31 11 II 6 52-37 42 ( | 8)
Gazdele, după infringcrca de duminică, tot ,.a- 
casă", vor forța victoria (acum etnd s-a intrat în 
ultima Unic dreaptă). Este posibil Insă, un egal. 
Pronostic : 1, x.
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Cartea reprezintă o sur
să inepuizabilă de infor
mație pentru om, dar și 
de destindere, de petrece
re agreabila a timpului 
liber in compania eroilor 
săi, trăind fiecare mo
ment al acțiunii evocate: 
Poate mai mult dccît în 
oricare loc, biblioteca din- 
tr-b stațiune balneoclima
terică trebuie să răspundă 
unui astfel de deziderat, a- 
vîndu-sc în vedere că aici 
vin oameni la odihnă și 
tratament. La această oră, 
perla „Mării ftuncdorcnc“. 
Gcangiu-Bai, din păcate, 
reunește la odilmă și tra
tament puțini oameni din 
județ și din țară. Motive
le sînt diverse. într-o ast
fel de situație, nici biblio
teca din cadrul Casei de 
Cultură nu este frecventa
tă ca altudată, deși la a- 
ceastfl oră deține un fond 
important și valoros de 
carte, împrospătat prin 
grija Bibliotecii Județene. 
Doar 220 de cititori l-au 
trecut pragul de la înce
putul anului. „Acțiuni de 
prezentare a cărții nu prea 
am pentru cine face, ne 
spunea dna Emilia Pcra, 
tocmai din oauza lipsei 
oamenilor din stațiune". 
Să sperăm însă că sezonul 
estival care, calendaristic, 
bate la ușă, dar in fapt, o 
simțim cu toții pe pielea 
noastră, a și sosit, va pro
duce revirimentul aștep

tat — -avalanșa** celor vc
niți ia odihnă și tratament.

La Valișoara, după cum 
ne spunea bibliotecara 
Mariana Mâlc, și ne-am 
convins și noi, condițiilo 
pe care Ic oferă cititoru
lui venit să răsfoiască sau 
să împrumute o carte nu 
sint deloc prielnice. La 
fel ca și in cazul filiale
lor din Sallstioara ți Dea- 
Ju Mare. Dar. deocamda
tă. neexistind posibilitatea 
de a le s-'liimba. se de
pune strădanie pentru 
desfășurarea în condiții, ca 
și normale, i muncii cu 
cartea. Astfel că pînă la 
această oră au fost înre
gistrați 170 de cititori, lav 
fondul do car'e s-a îmDros- 
pătat cu 10 de volume. 
Seriozitatea muncii biblio
tecarului <'ste evidențiată 
șl do acțiunile întreprin
se cu grupuri mal mari 
sau mai res’rinse de citi
tori : simpozioane literare, 
dimineți de basm pentru 
cel mici. prezentări șl 
expoziții de carte, mal 
ales din rindul celei nou 
intrate în bibliotecă. Dai» 
și de faptul că nu există 
cititori care „sa uite să 
înapoieze cartea împrumu
tată. E și acest aspect o 
dovadă dc respect reclnroo 
intre cel rare oferă cartea 
si cel caro o lccturează. 
Totul in numele bunel 
cuviințe 1

• i RODEA
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» CU ocazia zilei de 
naștere și a majoratului, 
dragă Gabriela Elena Sini, 
din Brad — Mesteacăn, 
tata îți dorește f-?- ■-* re, o 
vlațd frumoasă ți un căl
duros ,.I.a mulți ani!“.

'3664)
• -LA mulți ani să

nătate dorim a<tăzl mamei 
Elena, de ziua numelui, și 
tatălui Cornel, la împlini
rea a 50 de ani. Familia 
Șina. (3G70)

• TOATE florile din 111-
mc pentru Elena Micloș și
.Ui mulți ani !'’ din par-
tea prietenelor. (3026)

• CU prilejul zilei <le

o junincă gestantă. Bircca 
Mică, 81, Ghilea loan.

(3672,
• VÎND o iapă cu mînz 

și un mlnz tie 1 an. Hur
iile, nr. 68, Duleanț Ionel.

(3661)
• Vl ND o iapă și o că

ruță. Deva, V. Babeș, 17.
(3691)

• VÎND piese de tăblă- 
rie, cutie viteze și alte 
piese pentru Dacia 1100. 
Deva. str. Llejan, bl. 79, 
ap. 13, după ora 17 sau 
ciiioșc ziare Orizont. (3689,

• VÎND friptoză. Rela
ții Deva, telefon 22896.

• VÎND camion Diesel 
5 tone, preț convenabil 

Deva .telefoane 15079. 16613
(3688)

naștere, soțul și copiii u- 
reazA diagei lor Crișan 
Maria ..La mulți ani !“, fe
ricire ți sunăta'u

(3671)
• UN călduros ..La mulți 

ini 1 cu sănătate și bu
curii n doresc lo otencnt- 
colonelului Nicol.ie Morarii 
cu ocazia pensionării so
ția. fiicele, ginerii. ne
poți. și nepoțica (3673.

V1NZARI - 
CUMPĂRĂRI

• V ÎND computer t’C 
X t compatibil I.B.M.. 
HVM-610 K Hard 20 M. 
Drive 3.6 ;i 5,27». monitor 
color Kg a l'liiiif.'. Deva. 
u-k:fon 11386, după ora 13.

(3'09)
• < ÎND D.’C-ăi 1 310. ma

ior AHO Câmpulung. Deva, 
•e-efon 18r’O după ora 20.

(3616)
• VÎND m. ina tricotat

tndus'răjă. nouă și fire 
melană. Brad. telefon 
51392. (3699)
• VÎND spațiu închiriat
i mobilier pentru alimen

tație publică în Hunedoara 
și apartament -1 camere, 
mobilat în Dev i Relații 
0.-va. 22133. (3G5«)

• 1ND televizor El- 
rom. storcător rufe Sic

mens și televizor alb-negru 
Watson. Hunedoara. tele
fon r?1“9. c’tr ă or;, 17.

(3133,
• VÎND autobuz ftobur,

21 locuri. Hunedoara, str. 
Kăcaștie. nr. 67. (3132)

• VÎND Skoda 120 1.. 
.'.ara f<<irte buna (Iiinc- 
ilonra. telefon 2136c

(3-131<
• \1 Nil garsoniera con

fort 1, Orăștic. str. Muic- 
.u’ui, bl 21. ap. 11.

(24162)
• VÎND urgent Dacia

I 300. fabricație 1982. griu. 
porumb, cărămidă ți porc 
gras. Todor Gan.lin. tele
fon 9'57/35317. Ghelari, 
li-.io.i ora 17. (3(165)

• VÎND apartament
carnete. Deva, Goidii, bl. 
i». 11 s. 2. ap 16. telefon 
3«7(.(i. (3G6G)

• V’.'d) iapă, armăsar 
(• < -ti'.ine. 2 sari, un vitei.

• VÎND apartament -1
camere zona Hotel Deva. 
Deva, telefon 20506, între 
orele 20—22. (3o83)

• VÎND Opel Record
motor 1900 cmc, consum 
8,5 1/100 km, an fabrica
ție 1980, preț 2 200 D.M. 
Deva, telefoane 18738, 
13396. (3692)

• VÎND grajd, cărămi
dă. țiglă, lemn, cumpăr 
ambiclaj Trabant. Strei- 
Sâccl. 936/30596, după ora 
21. (3660)

• VÎND mașină de făcut 
cuburi de gheață și Opel 
Kadett. consum 5 1/100 km. 
Deva, telefon 16611. (3679)

• VÎND masă, 4 scau
ne, măsuță rotundă, toale
ta și vidcorecorder. Deva, 
telefon 22796. (3678,

• VINI) mașină de cu
sut nouă. Deva, telefon 
17177. (3700)

• VÎND multicar IFA
Diesel, preț 150 000 iei sau 
schimb cu Dacia. Deva, 
telefon 28866. (3677)

• VÎND Opel Manta Au
tomatic, Trabant Combi 
GOI. Deva, telefon 21434.

(3676,1
• CUMI’ĂR ușă față stîn.

ga Trabant și cărămidă de 
construcții. Deva, telefon 
13079. (3686,

• VÎND Aro 10 conve
nabil, telefon 937/31199, 
după ora 20. (3657)

• VÎND armă vinătoare
Sulil 12. Marișca Cornel. 
Gurasadn, nr. 17G. (3674)

• CUMPĂR apartament
sau preiau contract 2—3 
camere, etaj I sau TI, O- 
râștie, zonă centrală. O- 
fer recompensă, pentru in
formații utile. Orăștie, str. 
Eroilor, nr. 21 A sau tele
fon (123-1 (3692)

• VÎND vidcoplayer,
combin;! muzicală, motor 
barcă, bormașină. Deva, 
telefon 20063. (3696)

• S.C. „ARGOTAB** 
C.'ristur (fost sediu CAR) 
vinde bolțari construcții la 
prețuri avantajoase, plus 
transport mărfuri. (3680

• VÎND autocamion 1FA.
Deva. telefoane 25350, 
21787. (282?)

• VÎND casă cu anexe,
■;at Boz, sau schimb cu a- 
partament 2 camere Deva. 
Informații Deva, Micro 15, 
bloc 83. ap. 3. (2820)

• VÎND motocicletă Ju-

piter 3, preț 100 000 lei. 
Deva, telefon 29182. (2820)

• VÎND instalație sate 
lit. Deva. Informații tele
fon ?6-l l( după ora 20.

(2821)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament
2 camere Deva cu garso
nieră in Brad. Informații 
Deva, telefon 281"?, între 
orele 21,30—22. (3702)

• SCHIMB apartament 
2 camere cu garsonieră. 
Deva, telefon 29501. (3663)

ÎNCHIRIERI
• CAUT garsonieră pen

tru închiriat Deva, telefon 
12160, după ora 15. (3701)

• TÎNAll angajat caut 
pentru Închiriat, urgent, 
garsonieră. Deva, telefon 
23101, după ora 16.

(3675)
• CAUT pentru închiriat 

garsonieră sau apartament 
nemobilat sau caut per
soană în vîrstă de Între
ținut pentru cedare con
tract. Deva, telefon 16728.

(3683)

OFERTE
DE SERVICII

• S.C. COMSER SUL. 
str. Revoluției, nr. 5, Hu
nedoara, angajează conta- 
bil-cconomist. Relații Ia 
telefoane 957/17118, 11919.

(3577)
• OFICIUL Județean

de Calcul, cu sediul în 
Deva, str. 1 Decembrie, 
nr. 28, anunță începerea 
înscrierilor pentru cursul 
de formare analiști-pro- 
gramatori asistenți. Cursul 
are o durată, de 10 săptă- 
mîni iar diplomele sini 
validate de Ministerul în- 
vățâmîntului și Științei 
Informații suplimentare, 
telefon 15431. (3698)

• S.C. IXTERTRANS
MILAREZ SRL Hunedoa
ra organizează excursii în 
Ungaria, Jugoslavia, Turcia. 
Informații telefoane 957/ 
17012 și 18773. (3633)

PIERDERI
• PIERDUT adeverință 

teren nr. 210/3206, pc nu
mele Martin Aurica, elibe
rată de comisia de împro- 
prieiărire. O declar nulă.

(3215)

DIVERSE
• CU autorizația nr. 57/

2 aprilie 1990, eliberată 
de Primăria județului Hu
nedoara, a luat ființă Ac
tivitate Independentă cu 
sediul în Simcria, avind 
ca obiect de activitate a- 
telier depanare și construc
ții montaje electronica, în
treținere șl reparații Insta
lații TV și satelit, emisie 
prin cablu. (3693)
• CU autorizația nr. 6506, 

din 11 martie 1992, elibe
rată de Prefectura județu

lui Hunedoara, >. luat fiin
ța Asociația Familială 
„Maria*, < u sediul în O- 
răștie, reprezentată prin 
Bucur Maria, avind ca o- 
biect de activitate produ
cere și desfacere produse 
alimentare, de cofetărie, de 
panificație, industriale, con
fecții, încălțăminte, uz cas
nic, electronice, electro
tehnice, marochinăric, li
brărie, băutarj alcoolice 
indigene și import intrate 
legal în țară. (3687)

DECESE
• SOȚIA Eva și fiicele 

anunță cu durere înceta
rea din viață, după o scur
tă suferință, a celui care 
a fost

VASIIE MANDIȚA
Inmormîntarca va avea 

loc vineri, 22 mai, ora 14. 
la C .mitirul din Petroșani.

(3703)

• COLECTIVUL de 
salariați din cadrul 
S.C Bankpost S.A. 
Deva este alături de 
colega lor Noaglii 
Marta, la greaua în
cercare pricinuită de 
decesul tatălui ej și 
exprimă pe această 
cale sincere condo
leanțe familiei indo- 
liate.

• CU multă durere 
anunțam încetarea din 
viață, după o foarte 
scurtă suferință, a 
scumpei noastre

I.IA GAVRILOII 
în sîrstă de 89 de ani. 
înmormîntarca va a- 
vea loc joi, 21 mai, 
ora 13, în satul I.u- 
de.ști. (3667)

• MAMA Silvia, 
sora Viorica anunță 
cu durere încetarea 
din viață a dragei 
noastre soră, cumnată 
și mătușă

I.IA GAVRII.OIU 
din Ludești. Nit te 
vom uita niciodată. 
Fia, Gore, Cristina 
Rujoiii. (3668)

• VESTICA tnorții 
scumpei noastre veri- 
șoare

I.IA GAVRII.OIU 
din Ludești ne-a dis
trus inimile. Ea va 
rătnîne veșnic între 
noi, așa cum am con
siderat-o, ca soră și 
fiică. Lia, Ștefan, Nuți 
și familia Lucoiu.

(3669)

• SÎNTEM alături 
de tine și familia ta, 
dragă Eugen Savin, 
din Cugir, la greaua 
durere pricinuită de 
decesul tatălui tău. 
Familia Cimpeim Ioa
na și Dan. (3707)
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SOCIETATEA COMERCI ALA 
AUTOSERVICE „MIPAVE“ S.R.L. 

cu sediul în CÂLAN, str. Părului, nr. 18, 
telefon 30188
ANGzAJEAZ/V :

• mecanic auto
9 tinichigiu auto 
Relații suplimentare la telefon 31381. 

(3216)

SOCIETATEA COMERCIALA 
INTERCONSULT S.R.L. DEVA

Organizează în luna iunie 1992 cursuri 
pentru utilizatori PS, cu practică pe calculatoa
re I.B.M. PS/2.

Informații suplimentare Ia sediul societății, 
str. IVI. Kogâlniceanu, nr. 4, telefoane 16165, 
16714, piuă la ora 16. (3195)
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( \ MIIC \ 1)1 ( OMI'ICȚ Șl INDUSTRIE
\ Jl BEȚI l.l I IU N1DO\IC \

Vniinț.i p<* membrii săi < ă in d.ita «Ic 27 
nwi 1992, <»ra 10, m avea Inc adunarea g<‘- 
iieral.i a membrilor ( .mierci. in ‘ala de ședințe 
.i I rihiinuhiliii Județean.

Materialele «le la ordinea de zi se pot 
ioiisiiIi.i l.i M-ditil Camerei de Comerț si In
dustrii- — Des a. sir. I Decembrie, nr. 35.

(591)

SOC It I \ 11 \ C OMERC I \l \ 
„li \l8Eir S. A. II XȚEfi 

ANUNȚA 
partenerii «arc dețin contract de listare a berii 
•ih«i pinii «lin 25 mul 1992, nil mai pol ri- 
«lii .i marfă numai dai a a< bifarea ci s«* (ace cil 
( .E.C si au la preluarea mărfii sticlo de 0,5 
I. t r < (17)

t
J 
(

I
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K. A. „ACTIVH’ATttV‘ J

O R A Ș T I E )
cil sediul in Orăștie, sir. l’ia|a V ictoriei, nr. 19 

Prin reprezentanții ei legali, solicita ptibli- \ 
earea licitației spațiilor comerciale «lin orașul ț 
Drastic, pentru «lata de 8 iunie 1992 :

• imobil, str. Primăverii, nr. 8, 
profil alimentar;

• imobil, sir. N. lîălcescii. nr. 9,
. profil alimentar.

(598)

I
J/20/6I8/1991

Cont î 807050(501 O.G. Dcvn
■ llKUACilA Șl ADMINISTRAȚIA i 
| 2 700 Deva, sir. I Decembrie, 85,

liirfețul Hunedoara 
Teleloane: 11275. 12157, (1269 

Telefon Tipografie : 25901
I Fax (ROGI

SOCIET ATEA COMERCIALA
„ROBES“ S. A. BAIA MARE 

str. \. Lucaciu, nr. 162, 
telefoane 99/117229, 413853, telex 33219 r 

fax 99-413853
EXECUTA ȘI LIVREAZĂ :

• linii tehnologice pentru obținerea uleiu
lui de floarea-soarelui ;

• mori complete cu valțuri pentru griu 
(10, 15, 20, 25, 30, 40 t/21 h) și porumb (5, 
10, 15 t/24 h). Intermediază proiectarea liniei 
tehnologice și a clădirii, precum și montajul ;

• batoză pentru mac, rapiță, griu, seca
ră, orz, ovăz, mazăre, fasole, soia și batoză 
pentru porumb (capacitate 300—800 kg/h);

• gatere pentru bușteni 0 500 și 0 800
mm, complet echipate (motor, cărucioare, căi 
«le rulare). (513)
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SOCIETATEA COMERCIALA 
AUTOPREST S.R.L. DEVA

Vinde prin depozitul din Deva, str. 1 Mai, 
nr. 13, telefoane: 23436 sau 18651, următoa
rele piese auto :

• aripi față și spate — Dacia 1 300
• mască față și spate — Dacia 1 300
• capotă față și spate — Dacia 1 300
• uși față și spate — Dacia 1 300
• tăblie ușă față și spate — Dacia 1 300
• planșeu pedalier Dacia 1 300
• semilongeroauc iitferior stingă și 

dreapta.
Prin comandă fermă se pot achiziționa 

caroserii compl«tc. Plata se poate face în nu
merar sau prin C.E.C. decontare. (3296)

I 
I

S. C. COST E \ GI.TMEX 
DEVA 

Piața Victoriei, nr. 4
Telefon 956/19275, orele 8—16 

OEERA EN GROS URMĂTOARELE
P R O D U S E :

• cafea import
• ness Amigo
• dulciuri import
• sucuri import la 1,5 I
• jucării China
Totul la jtrețuri deosebit de avantajoase.

(3177)

I.KEUL SPORTIV DEVA
Organizează concurs de preselecțic la pro

bele sportive :

• A1T.ETTSM — in data «le 30—31 mai 
si 1 iunie, ora 9, la stadionul „Cetate**;

• GIMNAST ICA SPORTIVA fete — du
minică, 7 iunie, ora 9, la școală.

La atletism, concursul se organizează pen
tru clasele a V-a și a IX-a, iar la gimnastică 
pentru clasa I, ce \a funcționa in anul sco- 

Ilar 1092/1903.
Relații suplimentare la sediul școlii, tclc- 

I fon 17015.
• «MM MBM MBB l^^B MM i~7B
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S.a „Polidavo** S.A. 
Deva, st«. 22 Decembrie 257
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