
Alianţă sindicală în sănătate
Şi în viaţa politică, dar 

şi în mişcarea sindicală, se 
observă tendinţa unificării, 
a creării unor alianţe care 
să fie cu adevărat forţe 
capabile să realizeze scopu
rile propuse. în iulie 1992 
s - a  constituit, la nivel na
ţional, Alianţa federaţiilor 
sindicale independente din 
unităţile sanitare. în 18— 
19 februarie a.c., la Că- 
ciulata ,a avut loc o con
sfătuire a federaţiilor şi 
liderilor din toate judeţele, 
la care s-au discutat pro
bleme legate de şomaj, 
autonomia unor secţii, pro
punerile pentru noua sala
rizare în sănătate, strategia 
reformei .şi reforma stra
tegiei în acest domeniu. 
Materialele prezentate la 
consfătuire, problemele dis
cutate acolo au fost reluate 
şi în şedinţa de constituire

a alianţei judeţene a tutu
ror sindicatelor din unită
ţile sanitare hunedorene, 
exceptînd „Sanitas“ şi Ga- 
mera federativă a medici
lor.

Şedinţa de constituire a 
alianţei judeţene s-a des
făşurat la sfîrşitul lunii fe
bruarie, la Staţia de Sal
vare Deva. în cadrul ei, 
pe lingă probleme de in
teres general pentru do
meniul sănătăţii, au fost 
discutate şi altele Iacale, 
specifice diverselor activi
tăţi. Merită subliniate re
marcile făcute de dl loan 
Crăciun, care reprezintă ju
deţul în organul de condu
cere al alianţei naţionale 
şi este iniţiatorul celei Ia 
nivel judeţean. Dumnealui 
a precizat de mai multe 
ori că scopul alianţei nu 
este exclusiv social, ci şi

economic în egală măsură, 
în sensul că aceasta rrn-şi 
propune doar obţinerea u- 
nor drepturi salariale pen
tru membrii săi, ci şi o 
îmbunătăţire simţitoare a 
activităţii, ai cărei benefi
ciari să fie cei care ape
lează la' serviciile medicale 
— bolnavii. De asemenea, 
s-a subliniat că această a * 
lianţă nu intenţionează să 
folosească greva ca mijloc 
de luptă sindicală, deoarece 
ar avea de suferit populaţia.

Alianţa sindicală consti
tuită la Deva are un co
mitet format din liderii 
sindicatelor componente 
(care-şi păstrează indepen
denţa Şi statutul juridic), 
condus de dl loan Cră-
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PĂMÎNTUL, PÂMÎNT
„Am cumpărat o casă 

cu grădină, în Orâ.şt'e, în 
anul 1983, cu contract de 
vînzare-cumpărare, cu o 
suprafaţă de grăd'nâ de 
520 mp, pe care o deţin în 
chirie de la primăria locală, 
întrebarea mea este dacă 
am dreptul la proprietate 
asupra acestui teren, pen
tru a nu mai plăti taxa 
de închiriere. Pentru a- 
ceastă problemă m-am a- 
dresat organelor compe
tente locale, de la care 
am primit răspunsul că te
renul rămîne în continuare 
al statului".

Ge răspuns să-i dăm noi 
domnului Nicolae Strună 
din Orăştie ? Gu crearea 
dreptului de proprietate a- 
supra pămîntului din in- 
travilan în situaţii asemă
nătoare, în judeţul Hune
doara — cîte bordeie atîtea

obiceiuri. In special la o- 
raşe, unde nevoia de bani 
la bugetul local muşcă mai 
cu lăcomie din nervii pu
terii executive.

Sînt, după ştiinţa noastră, 
două feluri de situaţii. Ce
tăţeni care şi-au cumpărat,

SCRISOARE COMENTATĂ

în virtutea legilor de la 
timpul respectiv, case in
dividuale din fondul de stat, 
care aveau în jurul lor şi 
o mică grădină. Evident, 
potrivit legilor de atunci, 
pămîntul respectiv nu l-au 
putut cumpăra, el rămînînd 
în proprietatea statului, fi
ind doar închiriat proprie
tarului de casă. O a doifa 
situaţie specifică îi pri
veşte pe cei care au primit 
din rezerva de stat loturi

de casă So
şi grădină, pe care şi-au 
construit case individuale 
sau'case şi gospodării. E- 
vident, şi pămîntul astfel 
atribuit rămînea tot în 
proprietatea statului.

Pe lingă alte ambigui
tăţi, Legea fondului fun
ciar (Legea 18/1991) a mai 
creat una şi legată de ase
menea situaţii. La articolul 
35, legea lasă la latitudi
nea organelor locale ale 
puterii executive, dacă asu
pra parcelelor respective se 
creează drept de proprie
tate celor ce le folosesc, în 
acest caz ele fiind supuse 
regimului impozitării pe te
renurile intravilane, sau se 
închiriază pentru a se face

ION CIOCLEI 
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ii poftim Mi Ui loc pe 
scaun, să ne spună numele 
şi 'adresa şi ce-1 aduce la 
redacţia noastră. Se aşază 
cu sfială, „Mă numesc 
Bikfalvi losif, locuiesc în. 
Deva. Aleea Armatei, blo
cul II. scara i, apartamen
tul L Die, noi am avut o 
problemă. X-a existat lu
mină pe stradă. în toamna 
lui 1991 am depus o cerere 
ia PENEL Deva Xe fusese 
avizată favorabil de către 
primăria locală. Am tot 
fost în audienţe la consiliu, 
la RENEL, dar în zadar. 
Anul trecut, însă. cei de

S-a făcut lumină
la RENEL au montat stîlpi 
înalţi, din beton, pe strada 
'noastră, iar acum cîtevn 
zile s-a aprins şi lumina". 
„Deci, problema s-a rezol
vat. Care mai este neca
zul V" „Nu mai este necaz, 
este bucurie. De-asta am 
venit Ia redacţie : să mul
ţumim tuturor • celor care 
au contribuit la soluţiona
rea doleanţei noastre — 
de la RENEL (Filiala de 
Reţele Electrice Deva — 
n.n ), de la Primăria - mu
nicipiului Deva, de la uni
tatea militară vecină nouă".

Mai sînt şi lucruri bune 
în jungla democraţiei noas
tre de azi. Despre oamenii 
care le fac — numai vorbe 
frumoase.

DUMITRU GHEONEA

O întrebare la „Habcr Internaţional" Haţeg

-  Bună ziua! Aveţi bere? N e  î n t r e b ă m . . .
— Huna ziua, avem bere 

— ne răspunde dl ing. 
Ionel I.şfan, directorul S.C. 
„Habor" S.A. Haţeg.

— Şi cumpără lumea, 
cumpără ?

— Dc-am putea da cită 
se cerc. De exemplu, în 
1992 am produs 420 000 de 
hi, am realizat un profit 
brut dc 503 milioane de lei 
şi un profit net de 273 mi
lioane de lei, angajaţii au 
primit sâjarii pe măsură.

— Iar pentru acest an 
ce perspective sînt '!

— Dacă treburile . merg 
ir ine, vrem să producem 
mai multă bere dccît pînă 
acum.

— Ce înseamnă „dacă 
treburile merg bine" ?

— După cum se ştie — 
şi ziarul „Cuvîntul liber" 
a scris despre aceasta — 
noi am constituit la Haţeg 
o societate comercială mix
tă româno — spaniolo —

germană, denumită „Ha- 
ber Internaţional". în acest 
an, de fapt pînă prin luna 
septembrie, ne-am propus 
să înlocuim cele două linii 
de îmbuteliere — ajunse 
la un grad maxim de u- 
zură fizică şi morală — 
cu altele care urmează să 
ne vină din Spania Toate 
subansamblele şi echipa
mentele se află deja 
încărcate în trailere spe
ciale, la Barcelona, dar mai 
sînt dc rezolvat unele pro
bleme de transport pe te
ritoriul Austriei. De în
dată ce le vom primi, vom 
începe, împreună cu furni
zorul, dezafectarea celor 
vechi, montarea şi intrarea 
în producţie a celor noi, 
fără a întrerupe procesul 
de fabricaţie.

DUMITRU GHEONEA 

(Continuare in pag. a 2-a)
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Ridicolul este haina festivă a prostiei.

Oare a fost domnul 
Tokeş Laszlo integru, sin 
cer şi cinstit în decembrie 
1989, cînd a mulţumit'tu
turor timişorenilor — ro
mâni, maghiari, germani, 
sîrbi —, pentru unitatea 
şi solidaritatea cu care 
i-au înconjurat si l-au 
salvat din mîinile securi
tăţii ceauşiste 7

Să fi uitat oare dum
nealui că după ce a fost 
pus la adăpost de furia 
dictatorului, mulţi oa
meni,' semeni de-ai dum
nealui şi de-ai noştri, au 
murit pe străzile Timi
şoarei, ale Sibiului, ale 
Clujului, pentru elibera
rea noastră, a tuturor ? 
Numai la acele mulţumiri 
ocazionate de salvarea sa 
se reduc, oare, sentimen
tele dumnealui de preţu
ire faţă de tot ce a ur
mat, faţă de jertfele fă
cute de populaţia ţării 
pentru zdrobirea dicta
turii ?

Prin întrebările puse 
vrem să-i amintim dom
nului Tokeş că dînsul 
s-a împotrivit mult dic
taturii comuniste. — cum 
s-au împotrivit şi Doina 
Cornea, Ana Blandiana. 
Radu Filipescu, Gabriel 
Andreescu, Mircea Di- 
nescu ş.a. —•, dar eroii 
revoluţiei au făcut mult

mai mult — ei s-au jert
fit pentru reuşita' acesteia, 
şi-au dat. viaţa ca să fim 
liberi.

Spunem aceasta pentru 
că, incă, indubitabil, dom
nul Tokeş îşi supralici
tează meritele şi, din pă
cate, intr-o manieră re
gretabilă, negativă, dă
unătoare, promovînd idei 
dintre cele mai extremiste 
şi provocatoare* -- .'total 
străine spiritului revolu
ţiei din decembrie 1989 şi 
ideii de democratic, pre

cum şi propriilor declaraţii 
din acele momente.

Ideile-- proferate in zi
lele trecute atît la Bu
dapesta cit şi in Statele 
Unite ale Ameririi --- ca 
România promovează o 
politică dc curăţire et
nică, asemănătoare cu 
cea d-in Iugoslavia, şi că 
ia Tîrgu Mureş a uvut 
loc un pogrom antimu- 
ghiar — sînt nu numai 
total contrare adevărului 
evident, ci de-a dreptul 
iluzorii şi dovedesc rea 
credinţă şi incitare vă
dită. ostentativă, la pro
vocare şi agitaţie şovine.

A gîndit, oare, domnul
Prof. DUMITRU'SUSAN,

' Deva

(Continuare in pag. a 2-a)
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O SPECTACOL AL COPIILOR. 
La Casa de copii din'Bretea Strei 
a avut ■ loc, cu prilejul Zilei de 
8 Martie, un spectacol oferit de 
cei mici, dedicat mamelor, edu. 
cotoarelor, altor cadre didactice. 
Cei care îşi petrec primii ani ai 
vieţii în această instituţie, au re
citat, au cîntat, au interpretat o 
scenetă care a încălzit inimile 
celor de faţă, au făcut să pleure 
lacrimi din ochii celor cărora le 
erau dedicate aceste plăcute clipe. 
(M.B.)

O FERTILIZAREA PĂIOASE. 
LOR. Din spusele ing. agronom 
loan Lăpuşan am reţinut că în 
comuna Băcia, circa 300 ha se. 
mănate cu cereale păioase au fost 
fertilizate cu azotat de amoniu şi 
îngrăşăminte chimice complexe. 
Acţiunea continuă. (Tr.B.)

O PREŢURI... SURPRIZĂ ! 
Preţurile în economia de piaţă 
ne-au cam întristat in ultima 
vreme. Uneori, dar rar, consem
năm contrariul. O surpriză plă. 
cută o oferă S.C. „Cobzaru Fiori- 
com" SRL Deva — str. 1 Decem
brie, nr. 1, unde un pepsi 
costă numai 74 de lei. Firma de 
faţă mai oferă clientului ciuperci, 
flori etc., proaspete, de o foarte 
bună calitate. (C.P.)

O DE CE FURĂM? In zona 
Staţiei de cale ferată Simeria — 
Triaj există fier vechi cu tonele. 
Nu.l adună nimeni. Ba da. Se 
mai află şi... întreprinzători. De 
pildă, dl Toader Pavel, lucrător 
ceferist în staţie, a adunat de cu- 
rînd aproape o tonă de fier vechi 
de printre linii. Dar, de fapt, nu 
era fier vechi, ci piese aduse pen
tru înlocuirea celor uzate la in. 
treţinerea siguranţei căii ferate 
din însemnatul nod de cale fe
rată care se cheamă Simeria — 
Triaj. (Gh. I.N.)

O HOŢII NU SCAPĂ. Că aşa 
este. o dovedeşte şi cazul lui 
Gheorghe Mircescu, din Petro
şani. După aproape trei ani, el a 
fost reţinut pentru spargerile de 
la $coala Generală din Sîntuhalm

şi Grădiniţa Nr. 2 din Deva. 
Păcat că lucrurile furate a reuşit 
să le valorifice prin pieţe ! (V.N.)

O PRINS. Aflăm de la dl A. 
drian Dumitra, lucrător la Postul 
de poliţie T.F. din Staţia C.F.R. 
Deva: „In noaptea de 18 spre 
19 februarie a.c. a fost prins 
Marin-Pirvu Nicolae, din Deva, 
om de 26 de ani, pe numele că
ruia erau întocmite 32 de mandate 
de urmărire, pentru executarea 
unor pedepse. Fapte fără de lege, 
bineînţeles. Acum se descarcă 
toate”. Era vremea, nu ? (Gh I.N.)

• WASHINGTON. Două 
misiuni americane trimise 
săptămina trecută in ţări 
balcanice şi esl-europcne 
pentru pregătirea unei in
tensificări a sancţiunilor, 
mai ales financiare, împo
triva Belgradului, au ob
ţinut acordul statelor res
pective — a anunţat — 
luni, Casa Albă. După cum 
a precizat purtătorul de cu- 
vînt prezidenţial, George 
Stcphanopouios, citat de 
France l’ressc, cete . două 
grupuri au avut întrevederi 
„productive" cu oficialităţi 
din Ungaria, România, Bul
garia, Ucraina, Croaţia, 
Albania şi Macedonia. „A- 
ceste ţări au acceptat să ni 
se alăture, pentru a se a- 
junge la un control mai 
bun at transporturilor de 
bunuri, o asistenţă tehnică 
sporită pentru statele în
vecinate eu fosta Iugosla
vie, aplicarea mai strictă a 
sancţiunilor financiare şi 
pedepsirea celor care ar 
încălca embargoul. Am in- 
registrat un anumit succes 
pe planul sancţiunilor. Con
siderăm că o cooperare spo
rită cu alte ţări ne va oferi 
posibilităţi mai mari de a 
le intensifica şi de a am
plifica presiunea asupra 
Serbiei" — a declarat pur
tătorul de cuvint.

Una dintre cele două 
misiuni americane, coordo
nată de Departamentul do 
Stat, a avut ca preocupare 
principală transporturile te
restre dc bunuri spre Ser
bia, iar cealaltă, coordonată 
dc Ministerul de Finanţe, 
ş-a ocupat de transferurile 
de fonduri.

• LONDRA. Primul mi
nistru slovac, Vladimir Me- 
ciar, a anunţat că a propus 
autorităţilor ungare să a- 
ducă diferendul ce opune 
cete două ţări asupra ba
rajului de Ia Gabcikovo, de 
pe Dunăre, în faţa Curţii 
internaţionale dc justiţie de 
ta Haga.

Meciar, care s-a aflat 
intr-o scurtă vizită la Lon
dra, a spus, în cursul unei 
conferinţe de presă. eă 
„Slovacia a devenit, in 
urmă cu două săptămini, 
succesorul direct ai dreptu
rilor şi obligaţiilor ce de
curg din acordul semnat iii 
1977 intre Cehoslovacia şi ’ 
Ungaria in privinţa con
struirii barajului", relatează 
Agenţia Reuter. El a esti
mat că această problemă, 
legată de „un obiectiv teh
nic", a fost prea mult po
litizată;_____

PRECIZARE
Referitor la articolul „Zi 

de audienţă la prefect", pu
blicat în ziarul nostru nr. 
823, facem precizarea câ 
este vorba despre S.C. Ul- 
pia Deva. nu de S.C. Venus, 
cum din eroare a apărut.



ci'J, 'i CTVIMTl LIBrR

Emoţi le studenţilor au trecut doar tenporar
După cum bine se ştie, 

la Hunedoara s-a înfiinţat, 
în anul 1990 — prin trans
formarea fostului institut 
de subinginerj — Univer
sitatea Tehnică, filială a 
Universităţii Timişoara. In 
prezent, în centrul stu
denţesc din Hunedoara sînt 
cuprinşi 450 de tineri la 
cursurile de zi şi la seral.

Am fost zilele trecute,-la 
Hunedoara, după sesiunea 
. de examene din iarnă. De
spre rezultatele înregistrate 
la examene l-am rugat pe 
dl Simion Jitian, decanul 
instituţiei, să facă unele 
aprecieri.

— Sesiunea de iarnă n-a 
fost una dintre cele mai 
uşoare, mai ales datorită 
volumului mare de forme 
de verificare a cunoştinţe
lor , care se situează între 
8—9, desigur, în raport de 
anii de studiu. Procentul 
integraliştilor după sesiunea 
de faţă este de 36 la sută 
la zi şi de 31 la sută la 
seral. Un lucru îmbucură
tor îl reprezintă faptul 
că dintre cei care au pro
movat integral toate exa
menele numai cinci stu
denţi au avut media sub 7, 
dintre care unul la zi şi 
patru la seral.

— O parte din studenţi 
a» găsit de cuviinţă, pro
babil, să se prezinte doar 
la sesiunile din vară sau 
din toamnă ?
— Actualul regulament,

instituit la Timişoara şi 
implicit la noi, dă posibili
tatea fiecărui student să se 
prezinte în toamnă la toate 
examenele sau pentru re
examinare.

— Dle decan, o compo
nentă esenţială în forma
rea viitorului cadru tehnic 
o reprezintă corelarea din
tre teorie şi practica efec
tivă. implicit şi de activi
tatea de cercetare. Cum se 
materializează această idee?

— Noi, la Hunedoara, 
spre deosebire de alte cen
tre universitare, am asigu
rat şi asigurăm practica 
sub directa îndrumare a 
cadrelor didactice. Fiecare 
student are un caiet de 
practică, iar la finalizarea 
acesteia se susţine un co
locviu. Avem, în combinat, 
corespondent pentru fiecare 
secţie şi specialitate. Pen
tru o mai bună pregătire 
profesională, începînd din 
luna aceasta, intenţionăm 
să deschidem un atelier de 
cercetare şi microproduc-

ţie. Acţiunea are dublă 
calitate: instruirea stu
denţilor pe de o parte, iar 
pe de altă parte reprezintă 
o sursă de autofinanţare.

— Deşi este, poate, pre
matur, nu este lipsit de 
importanţă să aducem în 
discuţie anul universitar 
1993/1994, mai ales din 
perspectiva cifrelor de şco
larizare.

— După intenţiile noas
tre, avem în program pen
tru 1993/1994 un număr de 
225 de locuri, din care 150 
de locuri pentru ingineri şi 
75 pentru colegii. Situaţia 
colegiilor încă nu este cla
rificată, existînd, totuşi, 
posibilitatea ţmor modifi
cări.

Pentru că mulţi se inte
resează de programul de 
admitere ,cit şi de tematica 
acestuia, datele exacte vor 
fi comunicate în revista 
FORUM, care va apărea In 
această lună — martie.

CORNEL POKNAR

SALVAŢI BLOCUL!
Prin 1985, în centrul co

munei Băiţa a început con
strucţia unui bloc, cu pa
tru apartamente şi două 
garsoniere. Mă rog, aşa era 
proiectul. în decursul mai 
multor ani, blocul a fost 
ridicat, R.A.G.C.L. Deva 
avînd rolul de bază. Dar 
nici pînă în ziua de astăzi 
blocul nu. a fost dat în fo
losinţa locatarilor. Mai rău. 
De prin camere se fură, 
mai precis s-a furat şi s-a 
distrus aproape totul. Lo
catarii care au repartiţia 
din 1990 aşteaptă să pri
mească locuinţele promise. 
Cînd va veni ziuă mult 
dorită, nu se poate şti. 
Ne gîndim că Primăria 
comunei ar trebui să se 
implice mai ferm î n r e 
zolvarea situaţiei. Ştim, se 
va spune că nu sînt fon
duri, că nu, că nu... Dar 
nu-i mai mare paguba lă- 
sînd în paragină şi distru
gere o casă ridicată cu Gr 
forturi, in care ar putea 
tac--., oameni * <Gh 1.11,)

Pe porţiunea dintre I 
Leşnic şi Ilia a D.N. 7 ' 
poleiul şi gheaţa ne- 
curăţaţă au pus la în
cercare şoferii. Iată 
una dintre consecinţe. . 
Foto: PA VEL LAZA
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— Bună z iu ă ! A veţi bere ?
(Urmare din pag. 1)

— Şi atunci, ia Haţeg, 
se va produce bere mai

- multă şi mai bună ?
— Fără îndoială. Capa

citatea de fabricaţie va a- 
junge — cînd vom func
ţiona în plin cu ambele li
nii de îmbuteliere — la 
circa 700 000 hl de bere pe 
an. Cît priveşte calitatea, 
sperăm de asemenea că va 
fi mai bună.
— Dar ca preţ ?
— Preţul depinde de 

mulţi factori. Nu ştim dacă 
berea va fi mai ieftină, a- 
vînd în vedere majorările 
neîntrerupte ale costurilor 
la o serie de materii pri
me şi materiale, la com
bustibili şi energie. Iată 
doar un exemplu : preţul 
kilogramului de orz pentru 
malt a urcat acum la 68 
de lei. de la numai 1,40 lei/ 
kg în 1990. Şi nici aşa nu-1 
prea găsim. De curînd am 
semnat un contract pentru 
5000 de tone de orz cu o

: Yustria, pe ‘
decontăm In metal, cu spri
jinul Ş.C, „Siderurgica** 
S.A. Hunedoara. In plus, 
pe lingă faptul că orzul 
din Austria ne iese ceva 
mai ieftin decît cel indi
gen, calitatea lui este ex
celentă.

— Şi totuşi berea este 
cam scumpă, dle director.

— La producător, nu 
prea. Noi livrăm berea 
„Haţegana" —• singurul 
sortiment pe care-1 realizăm 
la această oră — la preţul 
de 70 de lei sticla de o ju
mătate de litru, iar berea 
la butoi — la preţul de 115 
lei/litru. Dacă în unităţile 
comerciale berea se vinde 
cu adaosuri exagerat de 
mari, nu mai feste treaba 
noastră. Numai că avem 
şi noi probleme cu decon

tarea berii livrate unor 
beneficiari (unităţi de stat 
şi firme particulare).

Oricum, la „Haber“ se 
munceşte eu responsabili
tate şi există convingerea, 
probată cu cifre şi calcule, 
că retehnologizărfeâ fabricii 
ar fi fost imposibilă prin

forţe proprii şi că asocierea 
cu firme din Spania şi 
Germania nu poate fi de
cît benefică pentru" oraşul 
Haţeg şi pentru judeţ, pen
tru econdmia naţională in 
ansamblul său.

Sperăm şi noi că ate va 
fi.

tncepînd cu 1.(13.1993, . {
SC DIMPEX S.R.L. '

Vinde en gros detergenţi, prin depozitele | 
deschise zilnic între orele 9—17 la Deva, str. * 
Libertăţii, bloc A, scara C parter (în spatele I 
restaurantului Union) şi în Orăştîe, str. G. Coş- { 
buc nr. 7. *
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S.C. PROEXCOM-—TOUR S.R.L. DEVA 
str. 22 Decembrie, nr. 202,

Vinde en gros şi en detaille produse alimen
tare din import (Olanda, Germania, Franţa şi 
Grecia): mărgărind Topper 0,506 gr, caşcaval, 
ciocolată (cinci sortimente), ulei lloarea-soare- 
lui, măsline, stafide, paste făinoase, palinka 
(cireşe, pere şi caise), alcool 87 grade 1/2 1, 
pepsicola (1,5 1, doză 0,33 1 şi sticlă 1/4 1). Toa
te la preţuri foarte avantajoase. Program de
pozit, zilnic, 8,30—16,30, duminica închis.
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BATJOCURĂ!

Ciad apar rindurile de 
faţă probabil că gheaţa 
s-a topit. Dar mai zilele 
trecute ,cînd am test în 
staţia de cale ferată Sine- 
ria — Triaj, ceea ce am 
văzut era e batjocură. 
Gheaţă pe peron, coşuri cu 
resturi menajere negolite 
de luni de zile, fier vechi 
împrăştiat peste tot. Chiar 
şi in faţa biroului şefului 
de gară. Am stat şi ne-arn 
întrebat: oare de gara a- 
ceasta nu mai are grijă ni
meni ? (Gh. I.N.)

Alianţă sindicală în sănătate
(Urmare din pag. 1)

ciun. Alianţa judeţeană a 
adresat un apel Parlamen
tului şi Guvernului, soli- 
citîndu-se respectarea bu
getului cerut, arâţîndu-se 
nevoile mari pentru ocro
tirea sănătăţii în judeţul 
nostru, a cărui puternică 
industrializare presupune şi 
riscuri de îmbolnăvire spo
rite. De asemenea, se soli
cită să fie luat în conside
rare proiectul de salarizare 
propus de comisia mixtă Mi
nisterului Sănătăţii — Sin
dicate, nu cel prezentat pri
mului ministru de Sanitas 
şi Camera federativă a me
dicilor.

Au fost discutate în ca
drul şedinţei mai multe 
probleme : e evitarea de 
către alianţă a oricărei co
loraturi politice • posibi- ■ 
litatea sponsorizării unora 
dintre acţiunile şale •  au
tonomizarea Staţiei de Sal
vare • găsirea mijloacelor 
de realizare a unor veni
turi suplimentare • împie
dicarea conducerilor de u- 
nităţi sanitare de a mai

Pămîntul, pămîntul

contracta lucrări de între 
ţinere sau reparaţii de h- 
paratură cu lucrători ex
terni, în dauna secţiilor 
specializate • privatizarea 
în stomatologie # perma
nenta şi operativa infor
mare a membrilor din sin
dicatele afiliate despre ac
ţiunile alianţei •  necesi
tatea bunei cooperări in
tre alianţă şi Direcţia Sa-, 

• nitară a judeţului, după 
modelul celei existente în
tre Alianţa Naţională şi 
Ministerul Sănătăţii • 
strategia de reformă pen
tru prezent şi perspectivă 
ş.a.

Deci crearea alianţei sin
dicale judeţene are ca scop 
nu numai protejarea inte
reselor membrilor săi, re
prezentarea acestora în re
laţiile eu organele puterii, 
partidele politice, agenţii 
economici, dar şi îmbună
tăţirea sistemului de or- 
f -i.i *. « " ur icăţil « s «ci
tare- pe linie eeonomico- 
socială. Răspunde de ase
menea dorinţei de a da o 
altă faţă serviciilor medi
cale, spre a cîşţiga prestigiul 
oamen > i pe cute * lujesc

(Urmare din pag. t)

venit la bugetul local, iar 
proprietarul casei sau gos
podăriei de pe parcela res
pectivă va rămîne chiriaş 
pe acea parcelă pînă în 
vecii vecilor, plătind o chi
rie pe care primăria locală 
o poate schimba după ca
priciile partidei de la cîrma 
puterii.

Unii, cei mai mulţi, au 
dat aceste parcele în pro
prietate celor ce şi-au con
struit sau au cumpărat case. 
Alţii, cum se intîmplă de 
aproape trei ani de zile la 
Deva, ţin pe cei aflaţi in 
atari situaţii ca pe Un fel 
de capital electoral. Şi la 
Deva sînt vreo 1000 de pro
prietari de case în situaţia 
acestora. Ia faceţi soco
teala : o mie de proprietari 
— o mie de posibili alegă
tori, başca membrii lor de 
familie cu drept de vot. 
Aşa se face că, cu mult 
înainte de alegerile locale 
din februarie 1992, in ho
lul primăriei s-au afişat

nişte tabele prin care fie
cărui cetăţean aflat într-o 
atare situaţie i se atribuiau 
în proprietate 100 mp de 
teren. („Odiosul** se dove
dise în privinţa aceasta 
mai generos, căci celor ce 
doreau să-şi construiască 
pe lîngă casă şi unele a- 
nexe gospodăreşti le atri
buise pînă la 350 mp). A- 
propiindu-se alegerile, pu
ternicii zilei de la primăria 
municipiului au schimbat 
macazul: au afişat alte ta
bele prin care se dădeau 
în proprietate pînă la 1000 
mp. Numai că, în alegerile 
locale, învingători au ieşit 
alţii şi astfel, eei aflaţi în 
„rezerva de capital electo
ral** nu ştiu nici acum : 
vor deveni vreodată pro
prietari pe terenurile res
pective sau vor rămîne la 
mîna primăriei de cîte ori 
sc schimbă „boierul** ?

Domnule Nipolae Sti-ună, 
aşa s-au întîmpfat lucrurile 
la Deva. Nu garantăm că 
In Orăştie nu s-au lntîm- 
plat la fel.

Ne în tre b ă m ...

vinde e n -g ro s  ALUNE

PI NO a . c . 0 %
(2?1J

(Urmare din. Pag. 1)

Tokeş cu limpezime, se
riozitate, înţelepciune şi 
toleranţa unui adevărat 
pastor democrat, cînd a 
spus aceste cuvinte ? Vrea, 
bare*, litasul. cu tot dina- 
dinsul ea atrocităţile dîrt 
fosta Iugoslavie să se
petreacă şi în Ardeal f  

, Aceasta îi este credinţa?! 
Acesta îi este idealul ?! 

' Aşteaptă, oare. domnia te 
să deh binecuvîntarea U- 
nor masacre de natura ce
te  marchează tragedia 
actuală a Iugoslaviei?

Regretăm nespus de 
mult că domnul Tokeş 
Laszlo, in care toţi eram 
ispitiţi la un moment dat 
să vedem un personaj re
prezentativ al democraţiei 
noastre incipiente, se si
tuează prin aceste idei 
fn extremismul cel mal 
nociv şi mai periculos, 
retrograd şi dăunător. Re
gretul nostru este cu atit 
mai mare şi mai copleşit 
de uluire şi amărăciune, 
cu cît ştîm cu toţii că 
domnul Tokeş este pastor.

propovăduitor al iubirii 
intre oameni, cunoscător 
al parabolei „Samaritea
nul milostiv**, purtător al 
cuvîntului biblic adresat 
cu aceeaşi dragoste tutu
ror neamurilor pămîn- 
tului.

Fără a-i aminti că, 
poate, va trebui să dea 
odată seama de modul 
cum a folosit „cheile îm
părăţiei**, îl întrebăm pe 
domnul Tokeş dacă a 
crezut în „mulţumirile" 
adresate celor ce 1-aU 
salvat în decembrie 1989, 
sau crede In instigările la 
agitaţie, învrăjbire, ură 
şî duşmănie între nea- 
murj, pe care le rosteşte 
cu atîta seninătate, atit 
cînd se află în ţara in 
care s-a născut, a crescut, 
a învăţat şi si* realizat, 
cît mai ales cînd se află 
în' afara acesteia.

în încheiere, întrucît 
domnul Tokeş Laszlo nu 
este numai pastor, cl şi 
preşedinte de onoare al 

: unei formaţiuni politici, 
şi încă din cadrul Con
venţiei Democratice din 
România —- pentru a i*u

lăsa loc prea larg de 
manevre elementelor ex
tremiste de orice nuanţe 

socotim că se cuvine 
ca fiecare formaţie po
litică din Convenţie, şi 

Convenţia Democratică 
din România în numele 
Său, precum şi celelalte 
partide democrate din 
ţară, inclusiv Uniunea 
Democrată a. Maghiarilor 
din România, să-şi ex
prime in mod cinstit şi 
tranşant poziţia faţă de 
gracele şi periculoasele 
afirmaţii făcute de domnia 
sa, o atitudine pasivă e- 
chivalînd cu acceptarea a- 
cestor idei fanteziste, pnr- 
tâtoare Cr provocare •» 
ură, învrăjbire şi duş
mănie între oamenii din 
Ardeal .care ău trăit şi 
vor să trăiască în eon" 
tinuare în pate şi înţele
gere. aşa tete afirm» o- 
dinioară eroul naţional 
Avram IancU: JDumnezeul 
popoarelor ne-a aşezat 
în una patrie, ca îm
preună să asudăm mun* 
cindu-i pămîntul şi îm
preună să ne bucurăm de 
dulceaţa roadelor lui“.
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Săli arhipline au aştep- • _ ■ ff - f ■ - I torii „benefice"... Dacă se
tat grupul „Divertis" în l lg t / f î l 'T f l S  â C l U â l I v â l l  ! poate să nu Aranjăm pe
cele două spectacole ofe- " w . " w » nimeni, să fim mediocri,
rite pe scena Casei de Cui- oamenii să nu mai aibă
tură din Deva. Pentru că rilor profesionişti, crema zentăm o serie de ştiri, alte probleme, că le avem

Săli arhipline au aştep 
tat grupul „Divertis" în 
cele două spectacole ofe
rite pe scena Casei de Cul
tură din Deva. Pentru că 
această formaţie e unică 
prin profesionalismul in
terpreţilor săi. Şi nu nu
mai atît! Ei sînt litri ci prin 
scenariul pe careT oferă, 
axat în special pe actuali
tatea politică şi nu numai, 
prin gradul de improviza
ţie de care e capabil fie
care dintre membrii săi, 
aspect scos în evidenţă de 
liderul formaţiei, Toni 
Grecu, un om care trăieşte 
fantastic ineditul situaţiilor 
şi întrebărilor pe care Ie 
creează, avînd alături pe 
loan Pascu şi pe ceilalţi 
membri ai grupului. Amin
tind aşa ceva, ne gîndim 
nu numai la evoluţiile de 
la Deva, dâr şi la atîtea 
altele — de la Costineşti, 
Bucureşti (Sala Teatrului 
„Ion Creangă"). Gala UNI- 
TER, unde „Divertisul" a 
smuls ropote de aplauze, a 
generat cascade de rîs pînă 
la lacrimi în rîndul acto

rilor profesionişti, crema 
scenei româneşti actuale.

Dar, să revenim Ia spec
tacolele de la Deva. Un 
astfel de prilej a făcut ca 

-mulţi dintre spectatori să 
vină „înarmaţi" cu aparate 
de înregistrat, pentru â 
imortaliza pe bandă mo
mentele satirice ca apoi 
să le poată oferi şi altora, 
chiar şi contra cost. Inten
ţia a fost însă bruiată de 
oaspeţi, cei păcăliţi fiind 
chiar felicitaţi pentru in
tenţia lor ratată. Să nu 
uităm că această măsură de 
prevedere vine din partea 
unei asociaţii profesioniste 
care, după corul „Madri
gal", este poate cea mai 
cunoscută. „Sîntem pentru 
a doua oară la Deva, spu
nea în „euvîntul de des- 

• chidere" ce a stîrnit ropote 
de aplauze Toni Grecu. 
Am mai fost în *91. Acum, 
ne-am pregătit să vă pre

zentăm o serie de ştiri, 
momente, pe care dv nu le 
veţi urmări pe micul e- 
eran".

Amj selectat şi noi, la 
rîndul nostru, din „euvîntul 
de deschidere": „Ideile 
mici, benefice, ne pun în 
contradicţie cu ideile 
„mari" ; dacă se poate, 
ideile mici să fie înăbuşite 
din faşă ; cine are astfel de 
idei, să le susţină acasă, la 
gura sobei... Dar, să ne 
mai descreţim puţin... bur
ţile şi să reuşim să uităm 
de grijile cotidiene, ale 
perioadei de tranziţie pe 
care România o mai su
portă... Orice regim tran
zitoriu implică un consum 
de energie, care se pierde; 
cu vorbe bine ticluite, cu
vintele „mici" devin mari... 
Apropo de Parlament — 
lupta de idei nu prea e- 
xistă dar, lupta e... luptă ; 
un rău bine făcut ne poate 
oferi imaginea unor vic-

torii „benefice"... Dacă se 
poate să nu deranjăm pe 
nimeni, să fim mediocri, 
oamenii să nu mai aibă 
alte probleme, că le avem 
noi pe-ale noastre !...“

Au urmat momente sa
tirice încărcate de haz, dar 
în primul rînd de sub
stanţă, de substrat. Intre 
acestea : „ştiri oribile", 
„muzeul figurilor de ceară", 
„circulaţia pe Dunăre", 
„circulaţia trenurilor", „ta
bleta iui Paul Everac", 
„creşterea şi descreşterea 
vieţii lui Costan Domide", 
„corupţia", „frica", „lim
bajul de lemn"... Prin ros
tirea lor, s-a putut auzi 
mult, printre replici şi prin 
trimiteri la... subsol. Sa
tira politică şi socială a 
dominat, grupul „Divertis" 
neaband'onînd „moda" ac
tualei perioade cînd „caba
retul politic" este atît de 
gustat de public. Dar, mo
dul în care o face „Diver- 
tisul" este singular. Feli
citări !

MINEL BOBEA

GINDURI
(

S-a îndătinat ca la fie- gîndi, căci bugetul fa- \ 
care început de primă- miliei se duce repede pe t 
vară să fie sărbătorită de-ale gurii, pe taxe, pe / 
ziua femeilor de pretu- medicamente. Să nu mai ) 
tindeni! Mame şi soţii, vorbim de distracţii, de 
toate merită cu prisosinţă coafor etc. 
această zi, căci menirea Cu toate1 aceste asperi- 
lor în fiecare cămin este tăţi ale vieţii de zi cu zi, 
de neînlocuit! Atenţia ne strecoară groază şi în
de care ele se bucură la gri jorare în suflete mi- 
fiecare 8 Martie este ex- lionul de avorturi anuale 
presia gratitudinii şi res- făcute în România (!!!). 
pectului care li se dato- Cu numărul scăzut de

copii la 1000 de femei nurează. Cu acelaşi meri
tuos respect le-am săr
bătorit şi în acest an, în 
special pe femeile mame, 
a căror condiţie socială 
n-a fost niciodată de in
vidiat !

Astăzi, cînd harababura 
domneşte în voie şi cînd 
(parcă) nici bunul Dum
nezeu nu mâi veghează

se poate realiza astăzi 
nici reproducţia simplă a 
populaţiei. Dar, situaţia 
este si mai critică, dat 
fiind faptul că tot la 100 
de copii născuţi vii se 
nasc şi 23,2 copii morţi. 
Dac-o s-o ţinem tot aşa, 
în zece ani unităţile pre
şcolare şi clasele ele- 

în
asupra noastră, femeile 
cunosc o şi mai profundă mentare vor dispărea 
înrăutăţire a traiului lor. mod inevitabil.
La o îmbrăcăminte mai
acătării, doar prea puţine DORU BOC AMICI, 
dintre ele se mai pot Hunedoara

Interlocutor agreabil, dl 
loan Boroş, şeful Centrului 
de sortare şi prelucrare a 
lemnului de la Cîrneşti — 
din cadrul Sectorului Fo
restier de Exploatare Ha
ţeg — nu pare prea mul
ţumit de mersul treburilor 
„la zi".

In depozit, ne spune, es
te lemn destul şi foarte 
bun, însă derularea lui 
spre beneficiari nu se mai 
face ca altădată. Lemnul 
este destul de scump, iar 
oamenii nu prea au bani. 
în plus, s-a stopat expor
tul de lăzi, iar manganul nu 
mai este nici el prea soli
citat peste hotare. Ca ur
mare, ne-am redus activi
tatea, efectivul de salariaţi 
din depozit. Dar funcţionă
rimea de la sector a rămas 
la acelaşi nivel Nu-i nor
mal.

— Ce preţuri mai prac
ticaţi la diferitele sorti
mente pe care le prelucraţi?

— Valorificăm lunar 1965 
mc de masă lemnoasă, so
sită din parchete, din care 
1625 mc de lemn pentru 
industrializare — respectiv 
buşteni gater fag, buşteni

derulaj fag, buşteni gater 
diverse, PFL, lemn CR — 

şi doar 340 mc de lemn pen
tru foc. Şi cîteva preţuri 
de livrare. ‘8900 lei/mc:
buşteni gater fag, 8600 lei/ 
mc lemn CR, 57 000 lei/ 
tona de mangal, 2250 lei/' 
mc lemn de foc (preţ sub
venţionat), 13 500 lei/mc 
lemn estetic. 10 550 lei/mc 
lemn tehnic, 9500 lei/mc 
lemn selecţionat. Dar cine 
ştie cit mai ţin şi aceste 
preţuri. E grea viaţa şi în 
domeniul nostru de acti
vitate...

Am văzul depozitul, lem
nul sănătos şi frumos, oa
menii la lucru. Munca lor 
este, intr-adevăr, grea, iar 
banii cîştigaţi destul de 
puţini. Noroc că şi aici 
magazinul alimentar a fost 
preluat de la fosta U.J.C.C. 
de către S.F.E. Haţeg, care 
se preocupă de buna Tui 
aprovizionare, îneît sala
riaţii depozitului Cîrneşti 
să-şi procure mai uşor şi 
ceva mai ieftin unele ali
mente. Dar oamenii sînt 
înţelegători. Şi optimişti. 
Este, totuşi, ceva...

DUMITRU GHEONEA

CONCURSUL P IN  

14 M ARTIE

22 9 7 6 43—33 25 3)
22 IV Ş 0 51—17 39 (-j-15) 

trece în cont o nouă victorie.

10 18—28 17 (— 3) 
6 39—30 2S (+ 3) 

să cîştige chiar în

1. ANCONA (17) 22 5 4 13 30—47 14 (— 8)
— PARMA (SI) 22 9 5 8 25—25 23 (— 1)
Parma va demonstra că Ancona mai are doar şanse

teoretice de supravieţuire în „A“.

2. BRESCIA (15) 22 5 7
— JUVENTUS (5) 22 9 7
Brescia va face tot posibilul

faţa „bătrinei doamne".
Pronostic : 1, X

3. CAGLIARI (7) 22 9 6 7 22—21 24 <+* 4)
— SAMPDORIA (8) 22 8 7 7 35—34 23 (— 1)
Două echipe ce dau multă bătaie de cap prono-

sportiştilor, probabil, vor conveni la împărţirea punc
telor. . > _

Pronostic : X
4. FIORENTINA (14) 22 5 8 9 34—38 18 (— 2)

— PESCARA (18) 22 4 4 14 30—48 12 (—12)
Florentina are posibilitatea să demonstreze că

locul ei nu este cel ocupat în prezent.
Pronostic: 1

5. GENOA (16) 22 4 9 9 28—42 17 (— 3)
— FOGGIA (13) 22 6 7 9 25—36 19 (— 5)
Dacă va învinge, Genoa are posibilitatea de-a se

debarasa de stresantele locuri ale retrogradării, insă 
nici Foggia nu stă deloc pe roze.

Pronostic: 1, X
6. INTER (2) 22 10 8 4 37—28 28 <-f 8)

— ROMA (10) 22 7 8 7 26—22 22 ( 0)
După cinci egaluri consecutive, Inter va încerca

să ciştige.
Pronostic: I

7. LAZIO (4) '
— MILAN- (1)
Milan şi-ar putea

- Pronostic : X, z
8. NAPOLI (12) 22 7 5 10—32 24 19 (— 1)

— UDINESE (11) 22 8 4 10—32 32 20 (— 2)
Napoli are o evoluţie inconstantă, dar poate în

vinge duminică.
Pronostic : 1, X

9. TORINO (3) 22 8 10 4 26—17 26 (+ 4)
— ATALANTA (6) 20 10 5 7 27—28 25 (+ 1)
Cele 9 puncte din 10 posibile i-au adus pe tprinezi

pe un loc de pe podium, însă Atalanta poate stopa 
acest reviriment yV.. ■'?.■■■

Pronostic : X ■
10. BOLOGNA (16) 25 7 7 11 20—32 21 (— 5)

— PADOVA (8) 25 10 8 7 29—26 28 <+ 4)
Un meci care s-ar putea încheia cu multă tristeţe

în inimile suporterilor bolognezi.
Pronostic : X, 2 _

11. LUCCHESE (17) 25 4 12 9 22—26 20 <— 6)
— CESENA (13) 25 7 8 10 26—24 22 (— 2)
Cel din Lucea au mare nevoie de victorie şi, pro

babil, că o vor obţine.
Pronostic: 1 *

12. FIACENZA <6) 25 10 9 6 29—20 29 (-|- 3)
— RKGGIANA (1) 25 14 10 1 29— 7 38 (+12)
Aproape sigur partida se va încheia cu un scor

nedecis. \\
Pronostic î X v

13. VERONA (9) 25 9 9 7 22—19 27 (-ţ- 3>
— CREMONESE (2) 25 12 9 4 43—25 33 (+ 9)
Meci extrem de echilibrat, în care combatantele

vor încerca să dea ce au mai bun.
Pronostic : 1, X, 2 ’: v.' .
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I ANUNŢ I
j Se organizează LICITAŢIE PUBLICA de j 
• vînzare tractoare şi maşini agricole cu durata I
| de serviciu îndeplinită oferite de către : I

I
■y Lem n bun, dar scum p... j

*I

I •  S.C. AGROMEC S A, ORĂŞTIE în fie- j  
« care joi, ora 10, dimineaţa la sediul său din str. * 
| Luncii, nr. 16, în zilele de 18. III. 1993 ; 1. IV. |  
j 1993 şi 15. IV. 1993, precum şi la sediul Secţiei * 
I de mecanizare din comuna Beriu în zilele de | j 25. III. 1993 ; 8. IV. 1993 şi 22. IV. 1993.

j •  S.C. AGROMEC S A. GEOAGIU în fie- j 
J care zi de vineri, ora 10, dimineaţa la sediul u- I 
| nităţii din comună Geoagiu, pe data de 19. III. j 
î 1993 ; la sediul Secţiei de mecanizare din co- J 
j muna Romos pe data de 26. III. 1993 şi la se- | 
» diul Secţiei de mecanizare din comuna Vaidei * 
| pe data de 2. IV. 1993. |

| Lista cu utilajele şi orice alte informaţii | 
» necesare se pot obţine zilnic, între orele 9—-1.4* » 
| la telefoanele 641355 Orăstic si 168 Geoagiu. |  j (330-331) |
« »

1
»S.C. PRODIMPEX — COM S.R.L. DEVA 

Str. Libertăţii, bloc L 4, parter.

Vă oferă en gros şi en detaillc :

I
I%
\%t■vi\

zahăr presso pentru cafea, ambalat în |
./ *

plicuri de 5 grame, în cutii de 1000 plicuri; |

•  zahăr import Ccho-Slovacia, adaos co- |  
mercial zero ; ■- >

•  case de bani import;

9  încălţăminte femei;

•  pijamale bărbăteşti;

•  bluze şi fuste negre femei;

•  televizoare color ALFA (diagonala 61 cm).

I
I%
iAI* 'I

}
| Informaţii la telefon 612145.

I 1 _ _ _____
S.C. TUTUS TRANSPORT IMPEX S.R.L. 

DEVA

str. Kogălniccanu nr. 10, Deva, telefon 619387 

•  VINDE en gros la preţuri avantajoase:

— bluze, tricouri şi pantaloni pentru copii

— bluze, tricouri şi geci pentru adulţi

Produsele sînt din import Turcia. Adaos 
comercial zero.

*
I

A .II
\
IV- •l
i* ■
\
I
I

OUASAR ELECTRO S.R.L. DEVA

bdul Dccebal, bl. R, parter

•  VINDE televizoare color STRATO, 
SAMSUNG, părţi componente şi instalaţii com
plete satelit. Telefon 611261.

I
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•  CU ocazia împlinirii a 
30 de primăveri, familia îi 
urează doamnei Mia Mo- 
raru, născută Davidoni, „La 
mulţi ani !“. sănătate şi 
bucurie în viaţă. (3796)

VÎNZÂRI- 
cv viPAfîAri

•  VlND căruţă platforjnă,
pe roţi cauciuc, corespundc- 
şi pentru remorcă după 
tractor, sobă smălţuită (pe
trol), cu cuptor. Deva, str; 
Băleescu, nr. 8. (3770)

•  VÎND (cedez contract) 
apartament două camere, 
decomandate. Deva, Bejan, 
bl. 66, sc. 1, et. 2, ap. 14.

(37711)
. •  VlND 100 oi ţurcane, 

cu miei. Barăştii Haţegu
lui', 87. (3777)
i •  VlND butelie aragaz- 

normală. Relaţii tel. 629724. 
după ora 16. (3776)
, •  CUMPĂR apartament 

3—4 camere cu garaj, zonă 
ultracentrală. Tel. 618258;
. • _ - (3749)

. . •  VlND doi boi, 5 aţii, 
Brîznic, nr. 58. ;3774)
' •  VlND mobilă. Tel. 

721680.  ̂ (3773)
"•  VlND dormitor Luxor. 

Tel. 606143. (3764)
' •  VlND Citroen HX 16 

TRS, stare excepţională, 
preţ negociabil. Tel. G1G2G4. 
după ora 17. (3742:
. •  VÎND fin, sat Fintoag. 

Tel. 629212. (3741)
i •  VÎND casă cu gră

dină, Peşti.şu Mare, nr. 310, 
orele 13—16, zilnic. (3748)
’• •  VlND spaţiu comercial. 

Informaţii în Orâştie. str. 
I. Creangă, la chioşcul SG 
Flora, peste drum de moara 
oraşului Orăştie, preţ con
venabil şi în rate. (3760;

' •  COOPERATIVA de 
Consum Buce;. anunţă or- 

, ganizărea licitaţiei pentru 
darea în contract de coo
perare a Magazinului, Mixt 
fîupăpiatră II, în data de 
30 martie 1993, ora 10. În
scrierea şi achitarea taxei 
de 10 000 lei se fac la se
diul Cooperativei de Con- 

‘sum Buces (3768)
•  VlND apartament 3 

' camere Dobraj bl. 7 HG,
ap. 5 Ursu. (3782)

; •  VÎND vidooplayer A- 
kai, sigilat. Tel. 615313.

! . (3781)
- •  VlND videoplayer E- 

lekta .sigilat, 135 000 lei. 
Tel.. 616177, orele 16—20.
J . t (3781)

•  VlND vită 3 camere,
bucătărie, baie, terasă, ga
raj, pivniţă. Informaţii nr. 
165 Veţel, sîmbătă, dumi
nică .sau zilnic tel. 665190, 
Gîmpean. (3783)

•  VÎND teren pentru con
strucţii Deva. tel. 616710.

(3784)
>  SOCIETATEA Comer

cială Mifa Serv. SRL cu 
sediul în Deva — Sintu- 
halm (Tîrg Auto) procură 
şi comercializează piese dc 
schimb pentru automobile 
străine şi primeşte pentru 
vînzare maşini în regim de 
consignaţie. Program zil
nic. 9—17. Deva, tel. 616614.

'3757)
•  VÎND garsonieră 2

camere, mobilate Deva, 
Dacia, Al. Plopilor, nr. 7, 
bl. 4, sc. 2, ap. 14. Miron 
Gostel. (3737)
• •  VÎND casă eu grădi

nă în Snlişte. Informaţii. 
Bălţa, nr. 155, tel. 180.

(3753!

•  VÎND apartament 2 
camere, Deva, Al. Romani

lor 22/32, Dacia 1310, vi- 
deorecorder, pian coadă 
scurtă. Tel. 712231,'620810.

(3471)
•  VÎND VW Passat, ne

înmatriculat. ţuică de casă. 
Bo.şorod, tel. 169. (3466)

x v .w .v .v .v .v .v .w .v

•  CUMPĂR aparta
ment central. Deva. 
tel. 614543. zilnic, după 
ora 16. (3730)

.■.V.V.'.V/.VAV.'.V.V.V.

•  VlND autodubă frigo
rifică Raba, 16 tone Deva, 
tel. 619387, orele 9—15.

(3720)
•  VlND Trabunt 601, set

motor rezervă, nou. Dobra, 
str. Eminescu, 62, Cârciu 
Ioneli ,(3787)

•  VlND videoplayer si
gilat, preţ convenabil. De
va, tel. 616206, 627452. (3786)

•  VlND polistiren pla
caj, 120 kg, 100 (500 lei. Tel. 
660371, orele 14—17. (3795)

•  VlND *fconvertor sate
lit, televizor Sport color, 
defect. Deva, tel. 623308.'

(8791).
•  CUMPĂR valuta. Tel.

614113. (3800)
•  "VÎND sau schimb a- 

partament 3 camere, Hu
nedoara cu apartament 2—3 
camere Deva-, tel. 620858.

(3807)
•  VlND ladă 160. I (5

sortare), Criscior, tel. 657088. 
după ora 16. (3805)

•  VlND autocamionetâ 
Dacia papuc. Deva, str. A. 
ytaicu, nr. 56 A, an fabri-j 
caţie 1989," acoperită. (3803;;

•  VlND urgent magneto
fon Rostov cu sau fără 
boxe, 15 W. Tel. 626189..

(3812),
•  VlND video Fanai, nou, 

preţ convenabil. Tel. 614709.-
' (3815)

•  VlND urgent aparta
ment 3 camere, ultracen- . 
trai. schimb casă, pămînt 
Leşnic cu apfl'tument De
va. Tel. 623076. (3817)

•  VlND casă, grădină sat 
Ruda, Ghelari. Informaţii 
Hunedoara, Huituri, nr. 74.

(3477) .
o \ l.ND mobilă bucătărie, 

stare bună. preţ convenabil. 
Tel. 711 144. după ora 16.

1-3479)

VAV/.’.W.W.W.VAW

•  REGIA Autonomă 
A nisa, Administraţia
Pieţelor Hunedoara, 
str. Bicaz. nr. 2, tel. 
0957/12779, anunţă re- 
licitărea spaţiului nr.
1, în data; de 22 mar
tie 1993, oră 11. Parti
cipanţii clin data de 
1.03.1993, pentru acest 
spaţiu sînt,. scutiţi de 
taxa de participare.

.3473)

‘.V.V.V.V.V/.V.V.V.SV.’

•  VlND videoplayer Ai
wa, sigilat, cumpăr forinţi 
şi mărci. Tel. 718030. (3481);

•  VÎND urgent Dacia
1310, orgă electronică cu 
staţie 200 W profesionale, 
videprecorder japonez, a- 
parat mărit foto. -Tel, 
712234. ' 3484)

•  VlND magnetofon
Tesla B 115 si Io benzi. 
Tel. 72,1941. . (3486)

•  CUMPĂR maşină . de 
scris. Relaţii tel. 713384, 
familia Hăru-bagiu. (3478)

•  SC Indagroprodue SRL
angajează merceolog, con
tabilă cu experienţă si vân
zători ambulanţi. Tel. 
721752. (3476)

•  VlND sau schimb a-
purtament 3 camere, Hu-' 
nedoara cu ap, 2—3 camere. 
Deva Tel. 620858. (3807)

•  CUMPĂR maşină de
cusut, tel. 611692. după o- 
rele 17. (2731)

•  VÎNl) apartament 2
camere, Micro 15, Deva, 
tel. 629116. (2735)

•  VÎND frigider Fram
70, str. Minerului, bl. 36, 
scara 3, apartament 57, în
tre orele 16—19. (2733)

OFERTE 
DE SERVICII

•  KUROFRIENDS 90 or
ganizează excursie în Tur
cia, în perioada 17—21 mar
tie 1993, preţ 12 000 lei. 
Informaţii Hunedoara, tel. 
718788, după. oi'a 17. (3480)

•  INCOTA Atlas Reisen
Sibiu efectuează transport 
persoane şi pachete pe ruta 
Sibiu — Deva — Praga — 
Nurnberg — Heilbronn — 
Stuttgart, în datele de 
17, 24, 31 martie şi pe ruta 
Sibiu — Deva — Frankfurt 
— Dortmund din 31. 03, 7, 
14 aprilie. Informaţii, în
scrieri : tel. 618882, orele 
16—21. (3457)

•  EXCURSIE in Turcia 
Perioada 17—20. 03. 1993. 
Costul 10 500 lei. Informa
ţii la tel. 624033 şi 718788.

(3759)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  SCHIMB apartament 3
camere decomandate, zona 
gării, cu garsonieră şi a- 
partament 2 camere. Tel. 
611907, 613115. (3780)

•  CEDEZ apartament 4
camere în schimbul a două 
apartamente cu două ca
mere în Haţeg. Tel. 770038, 
după ora 18. (3762)

•  SCHIMB (vinci) aparta
ment 4 camere cu aparta
ment 2 camere (diferenţă); 
Deva. tel. 625100. (3817)

ÎNCHIRIERI

•  OFER de închiriat gar
sonieră, zonă centrală, se- 
mimobilată, telefon, plata 
anticipat. Informaţii Deva, 
tel. 619341. după ora 16.

(3772)

•  CAUT garsonieră pen
tru închiriat în Orăştie. 
Tel. 4)4] 754 sau 62417. (3775)

•  ÎNCHIRIEZ rochii de
mireasă şi accesorii. Deva. 
str. Primăverii, nr. 19 (lin
gă iUE), (3735)

COMEMORĂRI

DECESE

•  PIOS omagiu şi 
neştearsă amintire re
gretatului nostru soţ, 
tată şi bunic,

IOAN BILEI, 
din Hunedoara, la 7 
ani de la deces. Fa 
milia. (3717)

•  FAMILIA Jurca, tata, 
mama, sora, cumnatul, ne
potul anunţăm cu durere 
că au trecut şase ani în 
11 martie de cînd ne-a pă
răsit pentru totdeauna 
scumpa noastră fiică, 

MARIOARA JURCA, 
din Balşa — Vălişoara, a 
cărei amintire va rămîne 
veşnică în sufletele noas
tre. Dacă sufletul meu, 
Doamne/La 17 ani Tu l-ai 
vrut/Mîngîie, Tu Doamne 
Sfinte/Sufletelo celor care 
m’-au pierdut. (2969)

•  COLECTIVUL dc 
salariaţi de la SC San- 
sere Sîntandrei SA 
este alături de domnul 
director ing. Căliman 
Ioan la marea durere 
pricinuită de pierderea 
tatălui şi transmite sin
cere condoleanţe.

(3798)

•  COLECTIVUL SC 
Fotbal Start 91 Deva 
este alături de dom
nul director Căliman 
Ioan şi deplînge pier
derea tatălui drag, 
transmiţînd sincere 
condoleanţe. (3799)

•  Despărţirea de re
gretatul dumneavoastră 
tată ne oferă tristul 
prilej de a vă adresa 
.domnule ing. Căliman 
Ioan, dumneavoastră şi 
familiei, sincere con

doleanţe, întreaga noas
tră compasiune. Fami
lia lt. colonel Radu.

FILIALA JUDEŢEANĂ HUNEDOARA — DEVA 
A CORPULUI EXPERŢILOR CONTABILI SI 

CONTABILILOR AUTORIZAT! DIN ROMÂNIA

•  CU adîncă durere, 
fiicele Sofia, Nuţu, T,e- 
nuţa, Mărioara şi fiul 
Nicu, împreună cu fa
miliile .anunţă trecerea 
în nefiinţă a iubitei 
lor mame,

SINEFTA COMAN 
Corpul neînsufleţit se 

află depus la Capela 
Popa Şapcă. înmormîn- 
tnrea va avea loc în 
12 martie, ora 14. (3487)

•  FAMILIA But
narii anunţă încetarea 
din viaţă, după o lungă 
şi grea suferinţă, a 
celui care a fost 
BUTNARU PETRE 

în vârstă de 75 ani. 
Inmormîntarea — joi, 

II martie, ora 17, la 
cimitirul catolic Deva.

Să-i fie ţarina u- 
şoară ! (2734)

•  SOŢIA Dorica Şi fa
milia Matei Aurel şi Sil
via anunţă cu durere de
cesul soţului,

VICTOR BACEAN, 
în vârstă de 55 dc ani, 
frigotehnist. înmormînlurea. 
azi, ora 14, la cimitirul or
todox Eminescu. Corpul 
este depus în str. Cloşca. 
21: (3822)

invită pe toţi experţii 
contabili din judeţ să se 
prezinte la sediul filialei 
pentru completarea de 
urgenţă a dosarelor şi 
anume : cazierul judi
ciar (reactualizat); ce
rerea dc înscriere ; de
claraţia ; plata taxei de 
înscriere şi cotizaţia pe 
anul 1993. Pentru relaţii 
se pot adresa ia RAGCL 
Deva, str. Libertăţii, nr. 
6, telefon 617089, la dom
nul contabil şef Blendea 
Zamfir, unde Filiala ex

perţilor contabili şi n con 
tăbliilor autorizaţi are 
un sediu provizoriu.

De asemenea, se mai 
pot obţine relaţii supli
mentare şi de la domnul 
Oargă Petru, secretarul fi
lialei, la telefon 627732. 
zilnic între orele 16—20.

Societăţile comerciale, 
care au ca obiect de ac
tivitate expertiza con
tabilă, vor prezenta în 
extras şi copie după ac
tele societăţii.

•  SALARIAŢII Băncii 
Naţionale Deva sînt alături 
de colega lor Kostyal Ma
riana, la greaua încercare 
pricinuită de decesul ma
mei sale,

ELISABETA IANCU
Sincere condoleanţe fami
liei îndoliate. (3791

•  CU adîncă durere,., so
ţul Dumitru .alături de 
fiicele Mariana şi Marcela, 
împreună cu familiile lor, 
anunţă încetarea din viaţă 
a dragei lor soţie, mamă 
şi bunică, cea care a fost

ELISABETA IANCU
Corpul neînsufleţit se 

află depus la Casa Mor
tuară din Deva. inmormîn
tarea va avea Ioc în ziua 
de 11 martie a.c. la Cimi
tirul Ortodox din str. Că- 
lugăreni. Dumnezeu' să o 
odihnească în pace ! (3797)

•  LOCATARII blocului 
5 sînt alături de domnul 
Iancu Dumitru la greaua 
suferinţă pricinuită de pier
derea soţiei,

ELISABETA IANCU
(3797;

S.C. CRISTIRO COM S.R.L. DEVA 

Bdul Decebal, b î .- ll l

Vinde en gros produse din cristal (pahare, 
vaze).

Informaţii -— tel. 093/018801, între orele
10—18. ’ cran

SOCIETATEA COMERCIALA 

„MERCUR" S.A. BRAD

Cu sediul iu Brad. strada Cuza \ oda, nr, 
judeţul Hunedoara. i

Scoate la vînzare, prin licitaţie publică deschisă 
cu strigare, in baza Legii nr. 58/91, Il.G. 631 '91 şi . 
II.G. 788/91, următoarele active : ^

• Chioşc alimentar nr. 89 — amplasat in Gura-
barza — preţ pornire la licitaţie 1 550 000 lei, taxa de ‘ 
participare licitaţie 18000 ; ţ

• Chioşc alimentar nr. 69 — amplasat în Brad — .
Gara CFR — preţ pornire licitaţie 600 000 lei, taxă de ' 
participare la licitaţie 6 000 lei ; \

• Chioşc tutun nr. I — situat în Brad, str.-Re- i
publicii, nr. 2 — preţ pornire licitaţie 270 000 lei.
taxă de participare la licitaţie 3 000 lei ; ’

• Chioşc achiziţii sticle, nr. 35 — situat in Brad  ̂
— Piaţa A. Iancu — preţ pornire licitaţie 500 000 lei. . 
taxă de participare la liciiaţie 5 000 lei;

• Chioşc achiziţii sticle 35 — situat in Brad — \
Piaţa A. Iancu — preţ pornire licitaţie 500 000 lei,  ̂
taxă de participare la licitaţie 5 000 lei ; ,

• Chioşc achiziţii sticle 35 — situat in Brad — '
Piaţa A. Iancu — preţ pornire licitaţie 700 0(0) lei, \ 
taxă de participare la liciiaţie 7 000 Ici. i

Licitaţia va avea loc în data de 16 aprilie 1993. ’ 
ora 10, la sediul societăţii diii str. Cuza Vodă, nr. 3—5. \

Taxa dc participare ia licitaţie şi garanţia de 10  ̂
la sută din preţul de pornire a licitaţiei se vor achita . 
în contul Societăţii Comerciale „Mercur" S.A. Brad, 1 
nr. 30.30.10.501 B.C. Brad. \

în preţul-de pornire a licitaţiei nu este inclusă, 
valoarea terenurilor (transmiţindu-se numai dreptul ' 
de folosinţă).

Informaţii la telefon 95/650958, zilnic intre .orele  ̂
7—15,30 .* (153)

S

„GRAND MARANATV' BUZIAŞ 

Vinde sediul firmei „Grand M aranata" din 

Buziaş, str. Primăverii, nr. 48, cu urm ătoarele :

#  casă stil \ilă  din 5 camere şi beri;

#  casă veche renovată, avînd 2 camere, bu

cătărie, cămară, baie ;

•  două ateliere pentru timplărie ;

#  două depozite pentru m ateriale ;

•  două garaje ;

•  un atelier mecanic, 

toate supraetajate.

Vă rugăm să ne căutaţi la telefonul nr. 0963/ 

32182. (340)
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