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Românii de pretutin
deni prăznuiesc In acest 

trei da-a« împlinire* a 
crestate ta

zbuciumatei noastre is
torii. a măreţului vis: 
România reîntregită. La 
27 martie 1993, s-au îm
plinit trei sferturi de 
veac de cînd In Sfatul 
Tării de la Chişinău se 
hotăra „în numele po- 
porului Basarabiei, că 
Republica Democratică 
Moldovenească, In frun
tariile sale dintre Prut, 
Nistru, Dunăre, . Marea 
Neagră şi vechile hotare 
cu Austria, in virtutea 
dreptului istoric şi a 
dreptului naţional... se 
uneşte de astăzi şi pen- 

1 tru totdeauna cu patria 
mamă, „România". Era 
începutul triumfului care 
avea să fie deplin, la 1 
Decembrie, la Alba Iu- 
lia.

Sint multe faptele şi 
gîndurile izvorite din 
cronicile vremii, care se 
cuvin -rostite acum, şi 
ele vor fi desigur spuse 
şi în zilele ce vor urma. 
Socotim Insă că se cu
vine să desluşim din ne
gura trecutului chipul 
unora dintre .cei ce au 
cugetat, au visat şi au 
luptat pentru întregirea 
Tării in hotarele el isto
rice fireşti. Unul dintre 
ei este preotul şi poetul 
erou basarabean Alexe 
Mateevici, de la a cărui 
naştere, s-au Smplinit In 
această lună 105 ani. 
Purtînd fei suflet şi te 
stege seînteia divină a 
geniului românesc, a tur
nat-in versuri harul cu 
care fusese dăruit: Jte 
Bugeae la Căuşeni/ Dana 
strămoşii moldoveni/ Nu
mai pietre de mmeaâşdj 
Mai păstrează al lor « •  
vtet“. Scria George Că-

- lisescu în a sa Istorie... 
; „Numai Kanacscu a 
să scoată atîta mireasmă 
din ritmurile poporane**.
Dar preotul-poet ăvea să 
dea neamului Său Jaimd 
cel mai Înalt > Închinat 
vreodată limbii române: 
„Limba noastră-i limbă 
sfântă/ Limba vcehBor 
cazanii/ Care-o Idteg şî 
care-o ctetă/ Pe la va- 
tra lor ţăranii—”.

Avea să se stingă în 
1917, răpus <te boală, du
pă ce luptase eroic la 
Mărăşeşti, fără a apuca 
să vadă' împlinit visul 
său cel mai curat, întoar
cerea Basarabiei la vatra 
strămoşească. Socotim 
potrivit a-i aduce un o- 
magiu repubiicînd aici 
articolul marelui Nicolae 
Iorga, apărut în g e a 
mul Românesc pentru 
popor", nr. 236, din 1917.

MlHAI CIMBRU

Ifjg '

â încă unul: Preotul Mateevici
Abia s-a ittchis mormintul asupra 

aceluia care, in oastea de care era legat, 
se chema maiorul Simion Murafa şi a- 
supra tovarăşului său de muncă şi de 
ultimă suferinţă, inginerul Hodorogea, 
şi alte veşti arată ce năprasnic s’a îm
puţinat numărul acelora cari, dincolo 
de Prut, in vieaţa de Stat pe care li-au 
arest-o împrejurările dala 1S12 şi dela 
1979, îşi mal aduc aminte cu duioşie 
de acel vechi grăbi moldovenesc din 
flecare cuvtnt al căruia iese un răsu
net de glorie ori o durere nemângălată.

Ca printr-un fapt — întru cât n’a 
foşţ o diavolească înţelegere duşmană —, 
odată cu cei doi fruntaşi intelectuali era 
ucis în satul său unul din preoţii mai 
bătrîni cari de mult cutezaseră a spune 
cuvîntul lui Dumnezeu pe înţelesul cre- 
dinct&şilor, după buna datină străveche. 
„Ştiri mai precise n’avem asupra îm
prejurărilor în care s-a sfîrşit păstorul 
cu iubire de turma lui sufletească. Dar 
informaţii venite ziarului „România*,- a-

daugă la durerea noastră, arătînd că 
s’a dus dintre cei vii şi părintele Alexe 
Mateevici, luat, pa frontul românesc, 
unde-şi făcea datoria, de cumplita boa
lă a tifosului exantematic.

Am văzut in redacţia noastră, şi nu 
o singură dată, pe acest preot tînăr şi 
voinic, cu o blindă faţă ca a sfinţilor 
din icoanele de odinioară. Şt - pe el îl 
adusese la noi un singur gind, căci Ro
mânul ştie să fie loial cu aliaţii săi* 
orice s-ar întimpla: acela de a găsi 
cărţi, de a cunoaşte pe cărturari, de a 
■vorbi cu ăinşiî despre scrisul românesc 
vechi şi nou şi despre toate amintirile 
comune, de atitea veacuri, de toate vea
curile afară de unul, care ne cuprinde 
într’însul. Rareori am văzut — şt de sr 
gur nu aici la noi, unde şi literatura, 
cind n-a fost o preteAţie, a rămas o sim
plă formă, — un om mai îndrăgit de

(Continuare în pag. a 2-a)
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Ziua Mondială a Sănitiţii
T Aprilie- S Ziua Mon

dială a Sănătăţii. Se cu
vine azi să aduoent un 
omagiu de inimă şi a- 
leasă simţire şi preţuire 
medicului, farmacistului, 
asistentei şi surorii rae- 
dicale, infirmierei, bran
cardierului, celui de îa
volanul autosalvării, In
tr-un cuvtnt marelui de
taşament al oamenilor in 
alb, angajaţi direct ori 
indirect te acordarea pri
mului ajutor, te alinarea 
sttfgrift^i şl redarea vie
ţii.
- Indiferent de zi, oră 
ori i minut, la secţiile de' 
urgenţă, in maternităţi, 
te spitale, se află te per
manenţă, de veghe, omul 
te alb. Este cei care aju- 
t& venirea pe lume a mi- 
ciior vlăstare, participînd 
cu întreaga-i disponibili
tate de pregătire, de in
tervenţie - şi hărnicie, la 
eternul miracol ut vieţii. 
Este cel In care ne pu
nem adese» ultima spe
ranţă de viaţă, sau cel 
cate asistă — atunci etnd 
nimeni şi nimic nu mai 
poate gjuta accidentatul 
sau bolnavul greu încer
cat — ia ultima suflare 
S semenului. Cîţi dintre 
cel ajunşi la răsptetia

dintre a fi şi a nu fi 
n-au apelat, cu o ultimă 
speranţă, la medie i Citi 
n-au avut certitudinea că 
toate bogăţiile din teme 
nu pot înlocui sănătatea!

Un prilej de â ne «- 
minţi de toţi medicii te
rnii, de surorile de Cru
ce Roşie, de toţi cei care 
dintr-un spirit de înalţ 

. umanitarism . s-*u . aflat 
în tranşee. în focul şi ra
falele mitralierelor, acor- 
dînd îngrijiri celui mai 
grav sau mâi puţin rănit.

Tuturor medicilor lu
mii, tuturor celor din 
domeniul sănătăţii — un 
gînd curat, de mulţumire 
şi respect! (AS.)

La Haţag se mai face mobilă
Falşă, desigur, aserţiu- 

nea nud marilor puterii 
de lîţ noi de acum doi- 
trei ani cum că indus
tria românească este un 
cimitir de fler vechi şi 
că trebuie înlocuită eu 
una nouă. Această Indus
trie — in mare măsură 
învechită, obosită cum 
este «•* produce. Şi poa
te produce mai mult da
că avem grijă de ea, da
ci o atei reparăm şi o 
Întreţinem cu atenţie. 

I Căci, de aruncat şi pus 
t p  tec una modernă a- 
; cum este imposibil, J ta 
gradul de sărăcie în ca
re ne aflăm. 1 Să nu mai 
spunem ci m parte din 
industrie este fiabilă, com
petitivă. Subliniem însă 
faptul că /multe utilaje, 
instalaţii,echipamente

FELICITARE
Direcţia Sanitari a judeţului Hunedoara fe

licită pe toţi cei peste 7500 de salariaţi din 
toate unităţile sanitare ale Judeţului Hunedoa
ra, cu prilejul Zilei Mondiale a Sănătăţii, mul- 
ţumindu-le pentru eforturile şi sacrificiile fi- 
cute zi de zi, in îndeplinirea nobilei for acti
vităţi, dorindu-le totodată multă sănătate ţi 
clipe mai fericite lor şi familiilor for, iar popu
laţiei Judeţului Hunedoara numai bine şi fer 
rîclre!

din majoritatea întreprin
derilor româneşti au un, 
nivel de uzură pronunţaţi 
cu consecinţe asupra pro
ductivităţii muncii şi a 
calităţii produselor, a se
curităţii în exploatare.

•  SlNT COMENZI;
. NU-S MATERIALE;

§  RETEHNOLOGlZARE ?
CU CE?

•  OAMENII SINT
OPTIMIŞTI

Este şi cazul Secţiei de 
mobilă din Haţeg, din 
componenţa S.C. „Sărmis- 
mob“ S.A. Deva. Nu au 
fost de mulţi ani împros
pătate nici spaţiile de pro-; 
ducţie, nici dotarea teh
nică, aspectul şi funcţio
nalitatea tor ridicând 
multe semne de întreba
re. Şi, totuşi, /aici lucrea
ză 160 de oambni, care, 
prin competenţă profesio
nală şi angajament la 
locurile de muncă, rea
lizează produse frumoase, 
de calitate destul de bună, 
solicitate şi apreciate de 
beneficiari. / Aceşti oa
meni harnici; pasionaţi 
de meseria lor, compen
sează în bună măsură 
precaritatea dotării teh
nice. ;

— Deşi în ultima vţe- 
me ne-au plecat munci
tori valoroşi, mai ales

la fabrica de bere şi la 
întreprinderea hidrocen
trale, unde se cîştigă 
mult mai mult deeît la 
noi, avem încă un colec
tiv solid, disciplinat, ca
re se străduieşte să facă 
faţă obligaţiilor produc
ţiei, solicitărilor şi pre
tenţiilor beneficiarilor — 
sublinia dl sing. Lazăr 
Avram, şeful secţiei. 
Chiar dacă, repet, -cîşti- 
gurile lor sînt modeste şi 
nu întotdeauna întregi. 
Sperăm, totuşi, să- vină 
zile mai bune şi pentru 
noi.

— Pe ce vă bazaţi spe
ranţa ?

—-ţ In primul rînd pe de
blocarea economică, încât 
beneficiarii să ne poată 
onora plăţile, ca, la rîndul 
nostru, să avem cu cc cum
păra materiile prime şi 
materialele de care este 
nevoie pentru producţie, 
chiar dacă acestea — ca 
şi piesele de schimb, ener
gia şi combustibilul — 
sînt extrem de scumpe.

— Da rctelmologizare nici 
vorbă...

— Este o monedă mult 
bătută, dar cu ce ? Poa
te doar dacă ne-ar găsi 
Un investitor străin şi ar 
avea curajul să lucreze cu 
noi. Ar avea cu cine por-

DEMITUU GIIEONEA 

(Continuare în pag. a 2-a)
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o dar DE SUFLET. Deschi
derea oficială, la Casa de Cul
tură ;Depa,: şa; ,euţmuRor-: pentru 
părinţi cu copii handic a paţi. Or
ganizate de Asociaţia Handica
paţilor Neuromotori din Româ
nia. în colaborare cu Universita
tea Goteborg (Suedia), a avut şî 
un moment muzical. A fost sus
ţinut de taraful Ansamblului 
folcloric „Haţegana" Hunedoara, 
dirijor Voicu Stănescu, inter
preţi Viorica Brânduşan, Marian. 
Lupt şi Petrică Lupaş. A fost 
darul de suflet ai: artiştilor hu

ne do reni pentru participanţii la 
acţiune. (V.Rţ.

O AZI, FOTBAL. Aşa după 
cum s~a anunţat, ari are loc e- 
tapa a 23-a în Diviria Raţională.
Insă9 meciul Eiafţmpii — 
Rapid se joacă mMne, joi, 8 <t* 
priite şi se transmite la TV, pe. 
programul I, de la ora 14, iar 
partida Poli Timişoara — Farul 
are loc duminică, 11 aprilie.

(S.C.)

O STUDENTi SCOŢIENI LA 
GEOAGIU -BĂI. Un grup de 13 
studenţi de la Universitatea E- 
cdlogică din Scoţia îşi vor petre
ce 14 zile. de vacanţi alături de 
colegii lor de la Universitatea 
Ecologică Bucureştt-Deva te Sta

ţiunea balneoclimaterică Geoa-
giu-Băi. Se preconizează c<ţ stu
denţii tomâni să le întoarcă vi
zita cit mai vurînd, (U-)

O SECVENŢĂ IN GARA DE
VA. „Vă rog im bilet pînă... cu 
acceleratul..". „Aici vă pot servi 
doar cu bilet fără loc, dacă do
riţi cu loc vă rog mergeţi ia 
ghişeul celălalt". Dă, dar aici în
cepuse să se formeze coadă, oa
menii deveniseră nervoşi pentru 
că la ghişeu era numai lumina 
aprinsă, iar casiera lipsea de mai 
mult timp. Pînă cind, domnilor 
de la SNCFR trebuie să vă mai 
suportăm şi mofturile, pentru că 
de preţuri şt de servicii de proas
tă. calitate din partea dumnea
voastră ne-am săturat! ? (P.L.)

O EXPOZIŢIE — APLICAŢII 
PRACTICE. Grupul Şcolar Auto 
Deva organizează azi, 7 aprilie, 
ora 11, in laboratorul de elec
tronică, cu spijinul firmei „Pri
ma Telecom*, o expoziţie de a- 
parate şi centrale telefonice di
gitale. Mobilul acţiunii este în 
primul rind aplicativ mai ales 
că la acest liceu funcţionează 
două clase în care se pregătesc 
viitoare cadre pentru domeniul 
telecomunicaţiilor. (C.P.).

CONFERINŢA LIGII 

SINDICATELOR  

MINIERE DIN 

VALEA JIULUI

La sfîrşitul sâptămînii 
trecute, la Palatul Cultu
rii din Lupeni, a avut 
loc conferinţa Ligii sin
dicatelor miniere din Va
lea Jiului. La manifesta
re au luat parte repre
zentanţi ai sindicatelor 
miniere afiliate la ligă, ai 
Confederaţiei miniere, S* 
conducerilor unităţilor de 
extracţie din Valea Jiu
lui şi Gorj, ai Regiei Au
tonome a Huilei, nume
roşi ziarişti. In cadrul
conferinţei, dl. Ilie Tro- 
san, preşedintele Ligii, a
prezentat raportul ■ asu
pra activităţii desfăşura
te în perioada aprilie
1992 — aprilie 1993 şi re
zultatele controlului fi
nanciar efectuat recent. •
Pe marginea celor două 
materiale s-au purtat dis
cuţii ample, care au a- 
bordat o largă paletă de 
probleme legate de mun
ca şi viaţa minerilor.

(IB. B.)

■  WASHINGTON. — 
în cadrul unei ceremonii 
desfăşurate la Washington, 
vicepreşedintele Statelor 
Unite, Albert Gore, a îa- 
mînat ambasadorilor Ro
mâniei şi Bulgariei scri
sori de apreciere din par
tea Administraţiei ame
ricane, adresate guverne
lor de la JSMcOreşti şi So
fia, în lcjriltefă cu efor
turile de impunere a em
bargoului pe Dunăre îm- 
potriva Serbiei şi Muntc- 
negrului. Deşi este un lu
cru dificil, controlul pe 
Dunăre este vital pentm 
eficacitatea sancţiunilor 
împotriva Iugoslaviei, — 
a spus di Albert Gore, sa
lutând contribuţia guver
nelor României şi Bulga
riei la impunerea acestor 
sancţiuni. Vicepreşedin
tele a rugat să se trans
mită preşedinţilor Ion 
Iliesca şi Jelto Jelcv, pe 
lingă scrisorile de aprecie
re, mulţumirile guvernu
lui american pentru efor
turile depuse în această 
direcţie.



r

.1 d-g.
c i i v i N m c i B r R

CRIZA D( LAPTE PRAF
PRIN FARMACII, ÎN CĂUTAREA 

LAPTELUI PRAF ŞI A MEDICAMENTELOR 
DE PRIMA URGENŢA

Farmacia „Crocos" din 
cartierul „Progresul" De
va. Laptele praf ? Lip
seşte de multă vreme. 
„Este o problemă cu 
laptele praf — spune dna 
farmacist M. Cărăuş. Re
partiţia este făcută de 
Oficiul Farmaceutic Deva 
(denumirea actuală S.C. 
„Remedia" S.A.). Minis
terul Sănătăţii a tot pro
mis , dar.,. Cineva de la o 
firmă particulară ne-a o- 
feirit lapte praf la cutie, 
cu o 000 de lei. Firesc, 
apa refuzat. în privinţa 
medicamentelor de pri
mă urgenţă, situaţia nu-i 
alarmantă. Dacă nu se 
găsesc cele cunoscute, cu 
care Omul este obişnuit, 
eţcistă altele similare".

De mai bine de un an, 
laptele praf pentru copii 
de 0—1 an lipseşte şi de 
li S.C. „Arteniis" S.R.L. 
Aprovizionarea cu medi
camente, aflăm de la dna 
Răvineală, este mult mai 
hfună de cînd unitatea 
‘fa privatizat. De- două- 
ttei ori pe lună se fac 
deplasări la Tg, Mureş, 
(Sluj şi uneori chiar la 
bucureşti după medica
mente. în privinţa servi
tei,' optica s-a schimbat 
total , faţă de ceea ce era. 
‘̂ Nimeni nu mai' reţine ni
mici... Sîntem interesaţi 
să, rulăm banii". Poate 
o. colaborare mai bună 
îhtre medici şi farma
cişti în privinţa întocmi
rii şi, respectiv, a .̂ elibe
rării reţetelor compensa
te ar rezolva unele ne- 
coneordanţe semnalate în 
prezent.
. „De circa 6 luni — un 
ân n-am mai avut lapte 
praf pentru bebeluşi — 
explica dna Toma, una 
dintre farmacistele de 

'ta ' unitatea similară 60 
(lin str. Eminescu. E o 
problemă foarte marc. 
Mămicile se jplîng " ică 
ţot salariul se duce pen 
trir asigurarea laptelui. 
De două ori pe săpţăţnî- 
ni ~ se întocmesc comenzi

către S.C. „Remedia" şi 
de fiecare dată peste pro
dusul lapte se trage o 
linie". Medicamentele de 
primă urgenţă, despre 
care am întrebat — mio- 
filin, hemisuccinat, furo- 
semid — se găseau. Mai 
puţin rederginul, care 
este de import.

Farmacia „Diana” are 
de -încasat de la Spitalul 
Judeţean peste 1 200 000 
de lei, contravaloarea re
ţetelor gratuite. „Nu-i a- 
celaşi lucru să încasăm 
aceşti bani într-o săptă- 
niînă ori după 40 de zile 
— îşi exprima nemulţu
mirea farmacista Dclia 
Zavada. Cu aceşti bani 
am putea să cumpărăm 
medicamente de primă 
urgenţă şi chiar lapte. în 
vară am adus lapte praf 
de la Remctea, judeţul 
Harghita. Acum cu ce 
bani să aducem, în con
diţiile că şl benzina s-a 
scumpit atît de mult ?".

Odată cu privatizarea 
farmaciilor, bolnavii gă
sesc medicamentele pres
crise în reţete, chiar da
că în- unele unităţi se în
registrează goluri în a- 
proviziohare, de oiţe 2 -3 
zile. Au intervenit însă 
cîteva -noutăţi .în sensul- 
că .unele medicamente au 
fost înlocuite cu, altele, 
care au acelaşi efect, s-a 
îmbunătăţit servirea. O-, 
mul fiind obişnuit cu 
denumirea dintotdeauna, 
acceptă mai greu alt sim
bol: Problema acută însă 
este aceea, a laptelui 
praf. Se semnalează o 
criză în aprovizionarea 
cu acest produs. Ce 
fac în acest caz mă
micile, care din moti
ve de sănătate nu şi pot 
aliniehţa natural copiii ? 
Greu de spus Poate to
tuşi' S.C. „Remedia" .S.Â. 
Deva va dă un răspuns 
tinerelor cupluri cu ur
maşi.

ESTERÂ ŞINA
i •"*• ■ ' "" '*'"'7" ■ iţa „atihai

; ‘ cînd va căuta
.yş * •  * •  * #.* • * « * # * • * • * • * •  cărţile sale,

la B.1 H. Petroşani
Rezultatele obţinute pe 

primele trei luni ale anu
lui in curs în unităţile a- 
parţinătoare Regiei Au
tonome a Huilei Petro
şani sînt într-o continuă 
creştere,, martie fiind lu
na cu producţia cea mal 
ridicată din 1990, pîriă în

X. E.M. Vulcan
2. E.M. Valea. de Brazi
3. E.M. Petrila
4. E.M. Uricani
5. E.M. Paroşeni
6. E.M. Petrila Sud
7. E.M. Iseroni;

Celelalte exploatări mi
niere din cadrul RAH Pe
troşani au încheiat primul

8. E.M, Aninoasa
*. E.M. DMja

10. E.M. Livezeni
11. E.M. Cîmpu lui Neag
12VE.M. Lonea
13. E.M. Lupeni
14. E.M. Barbâteni

prezent, respectiv de 
527 700 de tone de cărbu
ne extras.

La nivelul unităţilor din 
subordine, s-au înregis
trat următoarele depăşiri 
ale producţiilor planifi
cate : : . .

-f 19 660 tone 
-|- 13 832 tone 
-I- 10 682 tone 
-|- 6 305 tone 
-f 4 094 tone 
I- 4052 tone 
ţ- 378 tone

trimestru cu restanţe ale 
comenzii de stat.

— 1060 tone y ,
— 1 773 tone
— 1999 tone
— 2351 tone
— 2 453 tone
— 7 294 tone
— 10 493 tone

CORNEL POENAR

invitaţie neonorată
încă de marţi, deci la 

începutul săptămînii tre
cute, comitetul. asocia
ţiei de locatari nr; 28 
din cartierul Micro 15 
ăl Devei, o asociaţie* " cu 

' mari şi diverse proble
me, ce întruneşte peste ! 
500 de familii, a lansat 
cîte o invitaţie RÂGCL, 
primăriei şi poliţiei mu
nicipiului 'de a trimite 
cîte un delegat la aduna
rea generală a . loca
tarilor ce..urma să aibă 
loc —— şi chiar a avut loc 
— duminică, 28 martie. 
..La adunare. — spune
cu obidă domnul toan

Coşariu, preşedintele a- 
sociaţiei — ne-am trezit 
vorbind singuri, adică 
spunindu-ne — din nou 
şi a cita oară ? —* unii 
altora durerile care he 
macină de ani de zile 
şi pe care doream să le 
aducem la cunoştinţa in
vitaţilor". , . .. /
. Domnule director ge
neral, domnule primar, 
domnule comandant, e 
democratic să lăsaţi fără 
răspuns o invitaţie a ce
tăţenilor care v-au invi
tat — prin delegare, evi
dent — să le ascultaţi 
părerile ? (I.C.).

O  O  M U  N I C  A T
Manifestîndu-se în ma

niera sa comportamenta
lă deplasată, UDMR con
testă, din nou, legalita
tea numirii prefecţilor în 
judeţele Covasna şi Har
ghita, afirmînd, în mod 
aberant, că acest demers 
guvernamental, perfect 
constituţional, ar repre
zenta o acţiune de puri
ficare etnică în România. 
Este de la sine înţeles că 
manevrele acestei for
maţiuni politice, strict 
etnice, nu urmăresc alt
ceva decît încălcarea prin
cipiilor statului de drept, 
stoparea cursului demo
cratic al vieţii sociale din 
ţara noastră, eludarea 
prevederilor constituţio
nale şi a legislaţiei na
ţionale din România. Sub
liniind caracterul anti
naţional şi antiromânesc 
al activităţii politice a 
UDMR, Partidul Unităţii' 
Naţionale Române preci
zează următoarele:

Prin alegerile locale 
din România, a fost res
pectată întocmai confi
guraţia etnică a fiecărei 
zorie ; şi localităţi din ţa
ra noastră, administraţii
le publice locale fiind 
constituite pe baza prin
cipiilor democraţiei civi
ce şi politice.

Contrar afirmaţiilor 
UDMR, care revendică şi 
în cazul prefecţilor res
tauraţia comunistă şi 
principiul marxist-leni- 
nist al reprezentării pro
porţionale, - în fruntea co
munităţilor locale se re
găsesc reprezentanţii, .a - 
Ieşi ai 'acelei . eQmunităţi 
prin scrutin electoral de
mocratic, Pe baza princi
piilor constituţionale, Gu 
vernul numeşte cîte lin 
prefect în - fiecare judeţ 
care, aşa cum este nor
mal, urmăreşte' aplicarea 
programului său de gu

vernare în teritoriu şi 
respectarea întocmai a 
prevederilor constituţio
nale. Prin u r m a r e  
UDMR incită minoritatea 
maghiară la încălcarea 
prevederilor constituţio
nale, a ordinii şi ‘legali
tăţii statului de drept 
din România.

Afirmaţiile şi atitudi
nea UDMR reprezintă o 
nouă provocare la adresa 
poporului român, a le
gislaţiei naţionale şi a 
Constituţiei României.

într-o încercare dispe
rată, UDMR se străduieş
te să promoveze restau
raţia comunistă, ■ desta
bilizarea şi purificarea 
etnică în România.

Solicitările UDMR . sînt 
de domeniul absurdului 
politie, întrucît această 
formaţiune politică con
servatoare a votat împo
triva strategiilor progra
mului de reformă econo
mică, şi socială din Ro
mânia şi a Guvernului,, 
în ansamblul său.

într-o perspectivă apro
piată, acţiunile UDMR nu 
urmăresc altceva decît 
întîrzierea primirii Ro
mâniei în Consiliul Eu
ropei.

PUNR . susţine orice 
demers guvernamental 
care este fundamentat pe 
legalitate, aşa cum este 
firesc .şi normal intr-un 
startY.de. drept. ’

PUNR atrage . .. atenţia
- UDMR . că încercările sa
le artificiale de deturna
re a principiilor ; demo
craţiei politice din Româ
nia contravin legislaţiei 
naţionale şi interţmţiona-

- le referitoare- la' 1 -respec
tarea-drepturilor funda-

- mentale ale omului şi vor 
fi apreciate în consecin
ţă sub- aspect moral, ci
vic şi juridic.

-• -  CONSILIUL NATIONAL AL 
PARTIDULUI UNITĂŢII NAŢIONALE ROMANE

Coinerţul cooperatist 
din Uia începe' să miroa
se apustiu. Completul 
comercial - şi-a cam pier
dut cartea ' de vizită . şi 
arătă... cum arată. Libră
ria „Mihai Eminescu”,

. cîndva căutată , pentrti 
cărţile sale, aranjată cu

V, -_ * *
l i b r ă r i i . .
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Nicolae lor ga
i

(Unure din pag. 1)

ace# vădire a tot ce avem mai bun in 
suflet, care , e scrisul nostru. ■

Nu uitase in şcolile lui preoţeşti lim- 
ba ^moldovenească", pe cure o vorbea 
cu un moaleaccent străin, prins , dela 
colegii săi ruşi. Avba fi plăcere evidentă 
să se . rostească în silabele ei iubite.

Şl, străbătut de armoniile ei ascunse, 
pe care poeţii le descopăr — şi sînt poeţi 
în măsura în care le descopăr —, el 
făcea de mult cântece moldoveneşti.

Foaia bisericească din Chişlnău, apoi 
,,Cuvânt moldovenesrf', foaia politică, z 
le-au publicat sub un nume de împru
mut. Cîteva ni le-a adus şi nouă, cu 
. câtă sfială cinstită ! Unul îl dăm atei 

. („Limba noastră*). El voia să le adune 
pe tonte, să facă un mănunchi din ele. 

‘ Se va fi închipuit privindu-l înaintea 
neamului cum înaintea icoanei hramu
lui mânile de credincios pun cu evlavie 
florile de Duminică şi âe sărbătoare, ale 

f celui măi nevinovat prinos.
Noua şcoală moldovenească era gân

dul cel mai scump al acestui profesor

de seminariu, şi la .alcătuirea ei, încă 
aşa şubredă a luat 6 parte de căpetenie. 
Â vorbit ascultătorilor despre literatu
ra românească, ■ pe care o descoperea tot 
mai mult. Şl pentru răsplnâireă cunoş
tinţelor despre neamul său avea, cu-O 
ncsfîrşită rivnă şi alte planuri. ,

Acum, trztr-.nq. coîţ din acesţăiaît p&- 
mîiit moldovenesci trupul părintelui s-a 
pus spre odihnă. Ce larg se risipesc In 
ţărâna noastră de pretutindeni oasele 
„mărturisirilor” !

Cu grifă ne însemnăm locurile unde 
ei stau şi ne aşteaptă. Şl va veni o vre
me cînd pentru un neam răsplătit, în 
sfîrşit, de cîte le-a îndurat, ele var fi 
ţinute de pelerinaglu.. aducind la cei ce 
au muriţi tineri, de moarte rea, solia cea 
bună venită prea tîrziu pentru ei.

Căci mişcarea va merge mai departe 
şi în Ţinutul părintelui ca şi aiurea. .

Doar după aceia cari creiaeă o miş
care şi mor adesea întru aceasta, fără 
mângâiere, vin alţii, mai. fericiţi, pe 
cari mişcarea insăşi i-a creat pentru a 
învinge printr’insii i - >
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gust, inspirînd încredere 
în actul de* cultură, acum 
arată' ca vai de lume. 
Este deschisă între orele 
13—18. Cărţile, cîte mai 
sînt, stau -aruncate pe raf
turi, într-uh apaţiu un
deva pierdut.' Căci libră
ria este "azi un bSzâr în 
cârc,- pe lîng.ă Cărţi (sau 
cărţile, pe -lingă,, mai de
grabă — n.tî.), se vînd de 
toate: alcool dublu rafi
nat, rachiu superior, mar-
gârină de- 178 de . lei;, ţi
gări, delikat, ouă, spray, 
rujuri, pieptene, şampoa- 

- ne, hîrtie Igienică, şer
veţele etc. Un , localnic, 
fost orn ai catedrei, pri
vea cu tristeţe vitrinele 
,şi se întreba unde se va 
ajunge cu dispreţ® şi 
bătaia, de joc a una» 
car» nu reuşesc' să •. ţină 
pasul cu vremea, cbstruc- 
ţionîndu-i, în schimb, pe

cei care vor să facă ce
va, Treaba' cu... câpjra 
vecinului! , - ;

Intr-o comună -apro
piată, laYDobra, situaţia 
este • cu totul alta. - ■ Parcă 
nu am fi în România. Li
brăria din centrul comu
nei este o bijuterie1,-* do
vadă că omul sfinţeşte 
-locul. Dna , Eleonora . Trif 
se respectă în primul 
rînd pe dinsa ca om .şi 
apoi, Ih aceeaşi măsură, 
instituţia în Y care lucrea
ză. In -această librăi'ie ,îţi 
face plăcere să intri, car
tea este la - loc .de cinste. 
In. plus, este foarte avan
tajos să-ţi completezi bi
blioteca personală, vcUnj- 
părtnd cărţi ■ la preţuri 
vechi („Trilogia" lui De- 
lavrancea, cu 16 lei, ver
suri de Tudor Arghezi, 
cam. la .acelaşi preţ etc.). 
Unde «e citai pot găsi as-

lăz». cărţi la astfel de pre
ţuri? Librăria tupi: . are 
un .Sector de papetărie, 
unul de jucării, de cos
metice. Elevii' pot sfriji 
procure caiete • de toate 
tipurile, cerneală; cretoa- 
nfe colorate, alte rechizi
te, pungi de plastic, saci 
de hîrtie. Volumul vîn 
zării şe ridică la 500 000 
de lei pe lună, după cum 
ne mărturisea dna Trif. 
întreaga marfă - este. quhr 
parată' pe ' băni proprii, 
librăria fiind luată , în 
gestiune -de la proprţe-■ 
far- prin contract de coo
perare.-- Iată .că .... aţuiici 
cind se .caută, cînd există 
Întreprinzători,: e.u - ade- - 
vărat, se găsesc şi mo
dalităţi ca lucrurile să 
meargă .bine în folosul 
arabelor părţi. Oricum, 
omul. sfinţeşte locul ! Şi 
lin. astfel de om «ste diia, 
Eleonora Trif.

MINEL BODEA

La Haţeg se mai face mobilă

i

(Urmare din pag. 1)

ni la drum şi am eîşti- 
g« cu toţii. -

— Ce mobilă se mai foee 
aA la Haţeg, dle Lazăr 
Avram ?

— Producem pentru pia
ţa internă camera de xi 
„Mălina" — dl» pare aal 
livrat în trimestrul i  - 36 
de garnituri, jar fe aceţte 
zile altele 25 iau calea 
beneficiarilor —, dormito

rul „Sarmis" — pentru 
care dispunem de .comenzi 
insă nu avem materiale —, 
fotolii, canapele etc. La ex
port ara livrat unui par
tener din Germani* 43 
seturi de bere, următo
rul set fiind în fază avan
sată de fabricaţie. Facem 
şi ceva export todirect, ta 
conlucrare ca o întreprin
dere din Craiova, pentru 
care executăm tapiţerii, de 
dormeze. Rău stăm eu 
sectorul de confecţii me

talice, pentru care fiu prea 
avem cerhehzi. Oricum, 
dacă ne străduim să di
versificăm producţia şi să 
c&utâim tun beneficiari, 
darii se reglementează sis
temul decontării mărfuri
lor, dacă strîngem mai 
mult ringurile în colectiv, 
vom există şi vom dez
volta activitatea. De re
ţinut câ, tn condiţii deloc 
uşoare, la Haţeg se face 
încă mobilă şi chiar bună 
şi frumoasă.
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— Se apropie sfîrşitul. 
celui mai lung trimestru 
al anului şcolar. A fost o

.perioadă dificilă din mai 
multe puncte de vedere.. 
Cîteva concluzii' am soli.. 
citat unui cunoscut om al 
catedrei, prof. Sabin Sela- 
gea, directorul Şcolii Ge
nerale Vaţa de Jos.

— Acum, cînd ne aflăm 
deja la sfîrşitul trimes. 
Irului al doilea, ne puteni 
îngădui cîteva concluzii 
asupra perioadei parcurse 
din acest an şcolar. La 
toate unităţile de învăţă- 
mînt de pe raza comunei, 
cursurile s-au deschis în 
ambianţa mult reîmpros
pătată a localurilor şi să
lilor de clasă, condiţie a- 
sigurată prin grija diri- - 
ginţilor, a ̂ învăţătorilor şi 
a părinţilor, care, cu re
surse şi eforturi proprii, 
au efectuat toate lucrări
le de reparaţii şi zugră
veli. Manualele . pentru 
elevi, înţelegînd de aici 
titlurile- şi cantităţile co
mandate, au sosit în timp. 
optim, fapt deosebit de be
nefic pentru planificarea şi 
organizarea riguroasă a ac
tivităţii. didactice. Iar în ce 
priveşte acţiunea de şco
larizare, trebuie să spu
nem din capul locului - că 
ea rămîne un capitol des
chis, colectivul nostru ne- 
reuşind pînă în prezent 
să aducă la cursuri şai
sprezece elevi din clasele 
V—VIII, motivul esenţial 
reprezentirahi-1 lipsa de

înţelegere din partea . fa
miliilor în cauză, lipsă la 
care se adaugă în propor
ţie considerabilă fenome
nul deprecierii bugetului . 
familial. -

— Iarna, de care se 
spune că am. scăpat, a pus 
la grea încercare toate 
şcolile de pe raza comu
nei.  ̂Aţi reuşit să o tre
ceţi, totuşi, cu bine ?

procurarea materialelor de 
interes didactic. -. ..
- — Pe fondul unei fru
moase tradiţii, Şcoală Ge
nerală din Vaţa de Jos, 
prin oamenii săi,, â asi-' 
gurat permanent elevilor 
un proces instructiv-edu. 
cativ de calitate.

— îmi este plăcut să 
evidenţiez şi de data a- 
ceasta. că, ’exceptînd cazul

S fir s it  de trim estru  şco lar...
— Unităţile noastre şco

lare au avut asigurate din 
vreme cantităţile necesa
re de combustibili pentru 
încălzit. Este de datoria 
mea să fac sublinierea,, 
-cu titlu de apreciere şi 
consideraţie deosebită, că 
unii directori de unităţi 
au înţeles natura obiec. 
ţivă a dificultăţilor finan
ciare, apelînd şi obţinînd 
sprijinul părinţilor în pro
curarea materialului lem
nos. Am în vedere aici 
şcolile din ■ Ociu, Ocişor, 
Basarabasa, Giungani, Bir- 
tîn, Prihodişte, Căzărieşti 
şi altele. De asemenea, în 
toate şcolile; şl cu deosebire 
la Vaţa de Jos, sprijinul 
părinţilor a fost resimţit 
pe toată durata celor şase 
luni abia încheiate, prin 
activităţi direete sau prin

unei singure grădiniţe, 
toate celelalte unităţi sînt 
încadrate cu titulari cali
ficaţi pentru specialita- 
tea sau postul în care lu
crează. Dar, mult mai re
velatoare pentru garan
ţiile continuităţii şi efi
cienţei procesului in- 
structiv-educatiy mi se 
pare n fi realitatea, nu 
prea des întîlnită, a filia
ţiei directe dintre cadre
le noastre didactice şi lo
calităţile comunei, din
tre idealurile lor profe
sionale şi nevoile atît- de 
acute ale oamenilor. în 
exprimarea şi afirmarea 
lor spirituală. Apoi, în şi
rul dovezilor de compe
tenţă şi responsabilitate o 
mai alătur şi pe aceea că 
aproape totalitatea învăţă.

._ torilor şi profesorilor . au 
promovat ori sînt in curs 
de promovare ă gradelor 
II şi I, fapt care se con
stituie, prin el însuşi, In-. 
tr-o mărturie de necoh- i 
testat a luptei-cu inerţia 
şi cu amăgitorul confort 
al dreptului garantat prin 
diplomă.

— Puteţi să susţineţi cu 
cîteva date calitatea mun
cii la clasă ?

— Dincolo de prepon
derenţa aspectelor poziti
ve din trimestrele I şi II, 
în viaţa şcolii noastre 
şi-a făcut . loc o situaţie 
care distonează puternic 
cu efortul şi competenţa 
profesională a colectivului 
de aici. Am în vedere 
scăderea bruscă a rezulta
telor de performanţă în 
acest an, în pofida exis
tenţei unor pote/iţe indi
viduale remarcabile. Du
pă opinia noastră, faptul 
acesta îşi are explicaţia în 
regimul istovitor de na
vetă al majorităţii elevi
lor din ciclul gimnazial, 
regim care, prin durata 
şi instabilitatea Iui, re- 
strînge sau reduce cu to
tul spaţiul de timp pen
tru pregătire. De aseme
nea, acest fenomen îşi 
mai are cauze reale în 
scăderea simţitoare a mo
tivaţiei pentru învăţare, 
pe fondul absolutizării de 
către părinţi a factorului 
economic în gospodăriile 
proprii.

. MI M L BOBEA

LA CONSILIUL LOCAL BURJUC

Bate, cam de mult, 
vîntul comodităţii

Burjucul este o. comună 
mica, dar problemele cu 
care se confruntă sînt
mţţri. 'Iată cîteVa dintre 
ele: aplicarea Legii- fal
dului. (funciar se face- op 
destulă . dificultate, ' lichi
darea patrimoniului fos
tului C.A‘.P. încă nu ' s-â 
încheiat. întîrziată este
.şi -împărţirea-pădurii ce
lor cer-atwdreptul. Aprovi
zionarea populaţiei este la 
pămint. In -această situa
ţie stai şi te întrebi cu ce 
se eeupă cei aleşi în urmă 
cu peste un an de zile în 
fruntea obştii? întreba
rea este firească. Autorii 
acestor rirtdirri au ' fost, 
de mai mUlfe orî, la Con
siliul .local din Burjuc. G 
singură . dată. am putut 
sta de vorbă cu dna . Eu
genia Maiiş, asta in tim
pul -anului trecut. In ulti
ma vreme,, de cel puţin 
trei- .«ri anţ încercat „ şă 
discutăm ou domnia-sa, . 
dar -n-am rgcpyt întraeît 
nu am găsit-o la 6ediu. 
Aisi întrebat unde e. Ni 
s;a spus că ha e in satul 
cutare, ba la Deva, ba cine 
ştie unde. De cîteva. orî 
n-ău ştiut subalternii unde 

.«ster Ultima oară anj f<ţŞt 
ia Burjuc în 31 martie şi 
api ajuns 'la. sediul .consi
liului local la ora opt ' şi 
jumătate: Ara găsit clădi- 
rea>in aceeaşi stere deplo. 
rabilă, - de parcă nu est* 
sediul unei instituţii de 
stat, ci o gară părăsită.'

Pereţii sînt murdari, du
şumelele de asemenea, 
mobilierul sărăcăcios, scau
nele puţine. Biroul ' • pri
măriţei are doar o. masă, 
un scaun, un' duiap-vitri- 
nă şi un televizor. Pere-- 
ţii sîiit nu numai mur- - 
dări, ci şi goi. Cel puţin 
drapelul ţării putea fi pus, 
dar nu era. De fapt Tri
colorul lipseşte şi de. / pe 
frontispiciul clădirii, lucru 

• ce nu 'l-am lhiîlnit în nici 
o altă comună. In ziua 
aceea, de la ora . fi,30, pri
măriţa avea audienţe; iar 
cîţiva • oameni aşteptau să 
sosească la sediu. N-a a- 
juns acolo pînă }a ora în
ceperii audienţelor. Una- 
dintre funcţionarele con
siliului ne-a spus că dna 
E.M. locuieşte la Tâtă- 

’ răşti, «at aflat la o arun
cătură deşjsăţ .de Burjuc, 
Nîcî dl îpsif Putdui; -se
cretarul, nu sosise la ser
viciu. Am- aflat că- * este» 
plecat la Brănişca, nu- se- 
ştia precis' cu ce , treabă. 
De altfel, secretarul este 
văzut foarte des prin De
va, uri.de de fapt îşi nre- 
domiciliul. Aceeaşi func
ţionară ne-a spus:’ -V - 

— Dna primar şe ppar- 
tă urît‘ cu - salariaţii pri
măriei, ne ameninţă’ me
reu’ că ne desface contrac
tul de muncă. Dar nu are 
motive pentru aşa ceva.

TBA1AN BONDOR, ?
VALENTIN NEAGI! -

t  MODERNIZARE }
ţ De la domnuL sing. Marin Josan aflăm că Direc- » 
î.ţia judeţeană de Drumuri şi. Poduri face te prezent ,
* organizarea de şantier ca în curînd să poată începe 
i  lucrările de modernizare a drumului judeţean £)J 
J 761 Certej—-Săcărimb.
|  In cadrul primei etape de modernizare, anul a- 
j cesta se vor executa 10 800 mp suprafaţă carosabilă 
ţ-asfaltată cu două straturi de mixtură asfaltică, 250 
j  ml zid de sprijin, 500 ml rigolă dalată; în total 1,8 
] km de drum modernizat, uimind ca lucrarea să con- 
| tinue pe măsură ce va avea asigurată finanţarea. .Tot
* anul acesta a fost balastat drumul Măgura—Topîiţa
* punîndu-1 în stare practicabilă pentru circulaţia ru- 
i tioră. (l.C.)
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Viitorul oraşelor — în 
d ezb aterea  specialiştilor
Periodic, comisia de ur

banism şi amenajarea teri _ 
t ortului iin  cadrul Consi
liului Judeţean Hunedoa
ra dezbate şi avizează sau 
face urbaniştilor şi arhi
tecţilor recomandări, în le
gătură cu unele proiecte 
de urbanism general său : 
de detaliu,'-.

întrunirea’ de joi; 1 a- 
prilie,. a comisiei,, a avut 
ta> atente b multitudine / 
de' asemenea proiecte vi-, 
zînd municipiile Deva şi 
Hunedoara, oraşele Sime-. 
ria,, Haţeg, Lupeni, , Ani- 
noasa’, Uricărti şi Vulcan, 
comuna Luncoiu de Jos.

Vii dezbateri - de specia-■ 
litate au stimiv- detaliile: 
proiectelor de urbanism 
privind amplasarea şi va
riantele de soluţii arhitec
tonice propuse penţr u-dpuâ 
magazine de- -societăţi co
merciale cu. capital privat- ■

„Coleus“ la Deva şi Hune
doara, al tînărului arhitect 
Nicolae Ardelean, cel pri
vind un bloc de locuinţe 
pentru salariaţii ,S.C. „Ca
stel" Deva şi altele,

Au primit undă vişrde 
din. partea comisiei pen
tru a avansa eu demersii-- 
rile pentru începerea in
vestiţiilor, în afara celor 
trei proiecte menţionate, 
şi cele privind un com
plex comercial cu auto
servire şi’ locuinţe, com
plex de spaţii comerciale 
de închiriat, spaţii pentru 
prestări de servicii, ansam
blul de dezvoltare a pieţei 
,,Ober“ —- din Hunedoara, 
popas turistic la Luncoiu 
de Jos, proiectul de urba
nism general pentru ora
şul Stmeria, alte proiecte.

,  ION CIOCLEI

Selecţie lâ  fotbal

'. După cian ne-a rela
tat ■ cunoscutul antrenor 
Gheorghe Ţurlea, »»- Cen/ 
trai de capii'şi''juniori 
de fotbal „Miireşui". De
va face -tescriefi' pentru- 
: selecţii la toate grupele 
de copii " şi juniori. -în
scrierile se ■ făc în zilele 
de marţi,' miercuri; • joi 
şi vineri, între orele’ă— 
12 ş i 16-^18.- *

Un fapt demn de re
ţinut de copii şi mai 
ales de părinţi : centrul 
de copii şi juniori, fiind 
sponsorizat de Mina De
va, selecţia şi pregătirea 
micilor fotbalişti se efec
tuează gratuit, ceea ce 
subliniază grija ce se 
poartă pentru dezvoltarea 
propriei pepiniere de 
fotbalişti. (&C»)

J U D O •
In Sala de judo a 

G.S.Ş. Deva a avut ioo 
de curînd etapa jude
ţeană din cadrul Sam- 

' pionatului naţional indi

vidual de- copii, la caşe 
au participat.. 120, -de- ti- 
peri jiţd^a/.Ţ^pă 

,£ăşuraţea concursului au 
fost desemnaţi ■''Următo
rii’ - campioni, judeţeni 
de judo copii pe' anul 
.1983,j pe bătegorii de vîr- 
stă greutate, astfel: .

COPII II (mici): ctg. 
27 kg, Marius Ion; ctg. 
30 kg, Gabi Ion — am
bii de ,la , Haţeg ctg. 33 
ig. ’Raul Spătariu; ctg, 
30 kg, Roman Roşu; ctg. 
40 kg, Adriăn Pîrşan — 
toţi trei de L G.S.Ş. 
Deva ; ctg. 50 kg, Sergiu 
Modi — Hajime Club 
Deva.

COPH 1 tinari): ctg. 33 
kg, Petrică Cidbanu — 
Haţeg; ctg. 36 kg, Da
niel ffancâu — Mecani
ca Orăştie; ctg. 40 kg, 
Cristian Balasz — C.S.Ş. 
Deva; ctg. 45 leg, Cris
tian Silvăşari — C.SlŞ. 
Deva ; ctg. 50 kg, Daniel 
Sandu — Hajime şi ctg.
55 kg, Robert Lukacs — 
Hajime Clubul Deva.

(M.S.)

DORIŢI SA AVEŢI 
UN APARTAMENT FRUMOS ?

S.C. MARKET SERVICE S.R.L. DEVA 
str. Oituz, blec 15, parter, vă oferă :

•  biblioteca „Luceafărul", colţarc „Dulci
neea" şi „Tango"

•  sufragerie „Bonanza"
•  eolţar bucătărie
•  hol „Liviu", hol „Lili", hol „Victoria"
•  mască chiuvetă
•  măsuţă telefon
•  măsuţă „Tîrnava",
•  comodă pantofi şi video-tv.
•  detergenţi import Caola en gros şi en

detaille. .
FIRMA NOASTRĂ VĂ AŞTEAPTĂ ! 
Informaţii la telefon 621443, iar- după ora 

19,00, la 617415. (4733)

DACIA SERVICE HUNEDOARA 
\hnde en gros pentru autoturismele Dacia 

1300, 1310, 1410 Următoarele repere;
•  semering distribuţie — 300 lei^bucată J
•  semering palier normal — 400 lei/bueată
•  semering palier mărit — 450 lei/bueată
•  semering planetară Dacia 1300 — 328 

lei/bucată
•  semering planetară Dacia 1310 — 190 

lei/bucată
•  semering butuc spate — 170 lei/bucată
•  semering schimbător cutie viteză Dacia 

1310 — 150 lei/bucată
•  bucşă braţ inferior — 395 lei/bucată '
•  bucşă tirant — 95 lei/bucată. j
Adaos comercial 9 la sută. Informaţii la te

lefon 095/713221. (4735) ■ • |

BANCA AGRICOLA DEVA
■)

Anunţă licitarea, in ziua de 12 aprilie 1993, 
ora 9, la Judecătoria Deva, a imobilului situai! 
în satul Sălişte, nr. 110, com. Băiţa, judeţe! 
Hunedoara.'-. ■

Informaţii la Judecătoria Deva, birou exe
cutori judecătoreşti. (223)

AGENŢIA DE TURISM „SINDACO" DEVA
■:

\ Cu sediul în str. Mihail Kogălniceami, nr.
4 (clădirea sindicatelor). -f, ’

Oferă tuturor organizaţiilor sindicale, fir
melor private şi persoanelor particulare posi
bilitatea să-şi asigure bilete pentru petreceresţ- 
concediului de odihnă pe litoral. ' K

Comenzile se primesc la sediul agenţiei pi iţă 
la data de 15 aprilie 1993. -

Preţul mediu informaţiv/zi (masă şi cazare)' 
-este de 3 000-lei/persoană. .< -
■ Se asigură confortul solicitat, staţiunea şi 
perioada. ‘

Agenţia oferă bilete de tratament în toate 
staţiunile din ţară-far preţurile cele mai scăzute 
pentru perioada trim. II 1993. In luna aprilie 
pensionarii beneficiază1 de-reduceri substanţiale, 

Organizează ^teursii m Turcia la preţul de 
11.560 lei/persoană, cu plecarea din Bucureşti, 
zilnic, cu autocarele-firmei „Troy Turism" şi 
plecare din Deva, ta f©«narea grupului la tari- 
f»l de 17 060’ lei/perseauă. -

Informaţii se oferă;zilnic la. telefon: 614662, 
Intre orrfe 9—17. ■ (224)

CONSILIUL LOCAL ILIA

Organizează concurs în dat» de • 15 aprilie 
1993, ora 16, pentru ocuparea-postnlni de şofer 
la formaţia PSI Ilia.

Relaţii suplimentare la sediul Consiliului; 
Local Ilia. (225)

S.C. THERMATIC PROIECT DEVA 
Pune la dispoziţie cazane automatizate pe 

gaz sau combustibil lichid, calorifere de alu
miniu, alte accesorii pentru sisteme de încăl
zire a locuinţelor particulare. Proiecte proptii, 
execuţie la cheie, garanţie 24 luni.

PRIN NOI, CONFORTUL DVS.!
Zilnic, orele 10—20, telefax 095/611655.

(228)

!
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ANIVERSAU

•  CELE mai frumoa
se ■fiori din lume. multă 
sănătate şi bucurie pen
tru domnul Trif Adrian, 
din Brad. cu ocazia zilei 
de naştere şi tradiţiona
lul. La mulţi ani fericiţi

’ (4914)

•  LA mulţi ani dragă
Reia. Drumul vieţii să-ii 
fie presărat numai cu 
bucurii şi împliniri. Fra
ţii tăi care te iubesc 
millt Adriana si Dorel. 
i . £5004)

vinzAri- 
CUMP ARĂRI

•  S.C. ROGECOM — 
SRL DEVA vinde en 
gros şi cu amănuntul 
sucuri import Italia 
(cola, portocale, lămîi) 
fii ambalaj plastic 1.5 
1 şi detergenţi pentru 
veselă şi textile. In
formaţii la magazinul 
„Anabella" din Deya, 
str. Libertăţii, bl. L4. 
telefon 617738. (5013)

•  VÎND mobilă dormi
tor şi aragaz tip vechi cu 
trei ochiuri. Telefon 
©0953. după ora 13.

(3647)
0 VlND joc TV NIN

TENDO şi şapte casete. 
Brad, telefon 655087. (3646) .

•  VlND Volvo 244 Die
sel, cu motor de rezervă

. şl remorcă, motor mul ti
par, scurtă nutrie 48—50, 
preţuri negociabile. Si- 
Inerla, tel. 660947. (3649)

•  CUMPĂR motor Die-
tei pentru Aro 10, Volks
wagen Golf 1600. Tele
fon 655187. (3645)

#" VÎND radiocaseto- 
fon stereo „Panaşuri". cu 
koxe detaşabile şi căşti, 
radiocasetofon Mono Le- 
wis, noi, sigilate. Deva, 
telefon 622654* (4748)

•  VÎND Dacia 1310,
■ fabricaţie 1988 (Ungaria). 
tW. 624613.

•  VÎND casă cu gră
dină în Vcţel, nr. 165. In
formaţii zilnic, fam. Be
le* (4944)

•  VINDE la domiciliu 
Strung electric pentru 
lemn. banzic electric, ma-

_ şină electrică împletit 
plasă, platband 56x10 m. 
platband 45x10 m, plat- 
band 50x5 m, platband 
88*8 m, oţel pătrat 18x18 
«Şa. oţel T-30, preţ nego- 
cfitbiL Hărţăganî, «62, 
fiuciu Ion. (4936)

w •  VÎND garaj demon- 
taMl. str. M. Eminescu, 
«r. 8. Tel. 613955. (4930)

fi VîND Mercedes 220 
. D. negru, remorcă auto 
5,5 f. Informaţii zilnic, 
orele 19—20. tej. 651737 
«rad. (4923)

’ *  CUMPĂR, preiau
* Contract garsonieră, avan

tajos, central, preţ ne
gociabil. Tel. 615266

(4922)
•  CUMPĂR Mercedes 

fiport SL, cu acte în re
gulă şi motor original. 
Hunedoara, tel. 095/716598.

(4921)
•  SC DENY COMTM- 

PEX SRL Deva vinde, cu 
acordare de credit, pro-

' duse import: frigidere,
congelatoare,/ combine 
frigorifice, , maşini elec
trice de cusut, copiatoare 
ii  consumabile, articole 
Îmbrăcăm ini® copii şi 
noi născuţi. Adaos co
mercial zero. Informaţii 
tel. 615995. (4911)

•  VÎND Citroen BX 14
RE 1987, preţ convenabil. 
Tel. 615628. (4920)

•  VÎND playere Funai,
Elekta. sigilate. Hune
doara — 715970, 722109. 
Deva — 615201, după ora 
15 (4915)

•  VÎND instalaţie nouă, 
completă, pentru recep
ţie satelit, cumpăr sau 
închiriez spaţiu minimum 
20 mp cu instalaţie apă, 
canal, parter sau demi- 
soL Deva teL 614193

(4666)
•  VÎND apartamente 2

camere ultracentral şi 
Dacia, video Panasonic. 
Tel. 614789, 615386. (4916)

•  VÎND Dacia 1100. set 
Borgo, nou, stare bună, 
două acordeoane Hohner, 
vechi şi nou. TeL 618916.

(4917)
•  VÎND autoturism Al

fa Romeo Sud, preţ con- 
venabil. TeL 623878.

(4659)
•  VÎND motor, piese 

caroserie Volkswagen 
Passat TeL 615737. (4637)

•  VlND Dacia 1310, 
stare perfectă, preţ ne
gociabil. TeL 625717.

(4982)
. •  SC SANSERE SÎN- 
T ANDREI oferă cartofi 
sămînţă Deşire — roşu, 
130 lei/kg, Ostaîa — alb, 
120 lei/kg. (4952)

•  VÎND Aro 244, fabri
caţie 1993, tractor U-650, 
nou, piese schimb, beto
niere 160 1, plite, rame 
şi uşj şemineu, sobe te
racotă. Informaţii tel. 
713121, 8—16. (4940)

• VÎND teren arabil,
1600 mp, intravilan, Ve- 
ţel, nr. 18—19, preţ ne
gociabil. (4141)

•  VÎND apartament 2
camere. Deva, str. Teilor, 
nr. 2, bL 29, sc. L, ap. 
14, Micro 15. (4943)

•  SC ALIMSERV SRL
Deva vinde convenabil 
mobilier comercial (raf
turi, tejghele). Angajează 
eroitorese calificate. Tel. 
611824, între orele 10— 
18. (4945)

•  VÎND convenabil te
levizor color Funai. Tel. 
615199. (4946)

fi VÎND fin, Mobra Hoi
nar, biciclete Pegas şi 
Ucraina. Relaţii Bobîlna, 
nr. 145. (4947)

•  VÎND apartament 3
camere, confort I sporit, 
garaj. Relaţii Deva, str. 
N. Bălcescu, bl. G, sc. B. 
ap. 11. (4950)

•  VÎND Dacia break,
fabricaţie 1992, preţ 3600 
DM sau echivalent în 
lei. TeL 617662. (4951)

•  VÎND casă în comu
na Şoimuş, nr, 387. (4960)

•  VÎND apartament 2
camere Dacia, bl. 11, ap. 
70. TeL 622564, în 10—11 
aprilie. (4964)

•  VÎND lemn dia brad
uscat. TeL 619026, 619042. 
orele 20—23. (4218)

•  VÎND apartament 2 
camere. Deva, zona Gă
rii, bl. 43, sc. B, et. IV, 
ap. 43. Relaţii tel. 621935.

(4968)
: 0  VÎND urgent, con
venabil, mobilă stare 
bună, furnir nuc, biblio
tecă, canapea, fotoliu mă
suţă, două servante, 2 
scaune. Deva, str. Horea, 
54, orele 16—18. (4977)

•  VÎND butelie aragaz.
Tel. 611317, între* orele 
18—22. (4985)

•  SC HERBA SA vin
de la licitaţie joi, 15 a- 
prilîe 1993, ora 10, la se
diul fermei de pajişti 
din Beriu, două combine 
de recoltat cereale C 12.

(4986)
• VÎND apartament 4

camere. Deva, str. 22 De
cembrie, M. ll, ap 58. 
punct reper restaurant 
„Favorit" («88)

•  VÎND butelie aragaz
dublă, între orele 17—22. 
TeL 622908. (4990)

•  VÎND piese Renault 
14 GTL. TeL 628432.

(4992)
• VÎND video playere 

sigilate . Funai. 125 000, 
negociabil, combină ja
poneză Saniana, sigila
tă, 60 000 lei. Simeria, tel.

. 661516. (4993)
•  VÎND videoplayer Fu

nai şi dublu caset Santa
na, sigilate. Informaţii 
Deva, teL 614387. (4996)

•  VÎND teren intra
vilan în Deva, Valea Be- 
jan, pentru diferite con
strucţii, cu posibilităţi e- 
lectricitate, apă, gaz, ca
nalizare, excelent pentru 
zonă de agrement, motel, 
restaurant, vile. Infor
maţii ia tel. 617230, în
tre orele 17—21. (5004)
wwfififi# # « * • • « •

•  VÎND convenabil 
video Âkai, video £- 
lekta., combină stereo 
Lewis, sigilate. 625493, 
614156.- (5007)

f i* • • • • • «

•  VÎND convenabil 
Trabant Germania, stare 
excelentă, 34 000 km, an 
fabricaţie 1986. Tel. 615732.

(5008)
•  VÎND apartament 2 

camere, confort I. Preţ 
informativ 1 800 000 lei, 
negociabil. Hunedoara, 
str. Eroilor, bL 24/IL

(4736)
•  VÎND video Akai,

sigilat, preţ convenabil. 
TeL 713472. (4738)

•  VÎND casă, grădină,
curte 1440 mp. Hunedoa
ra, Răcăştie nr. 1, (4737)

•  VÎND Audi 100, stare
excepţională.- Hunedoara, 
tel. 720957. (4739)

•  VÎND apartament 3
camere, Hunedoara, str. 
Mureşului 6, C, 42. et. l, 
ap. 27. (4741)

•  VJND 50 oi cu miei
şi un măgar. Hunedoara, 
tei. 712504. (4742)

•  VlND casă. Hunedoa
ra, str. Sarmizegetusa, 
22 A. Informaţii după ora
15. . (4743)

•  VÎND maşină de 
injecţie mase plastice, 
KUASI 100/25 RDE. 
Orăştie, tel. 647329.

(4935)

•  VÎND -apartament 3
camere, etaj 2, Deva. In
formaţii telefon 625963, 
după ora 19. (4610)

•  VlND lh Deva grădi
nă de 700-a» mp, cu po
sibilităţi de construcţie,
pomi fructiferi, garaj cU 
trifazic, gaz. Plata fii va
lută sau leL Informaţii
Deva, tel. «16992 sau 618755.

(4623)
•  VÎND VW Polo stare

excepţională. Tel. 624325, 
după ora 15. (4653)

•  VÎND ARO camionetă 
nouă, Cîmpulung. Informaţii
Haţeg teL 770216. (4926)

•  VÎND urgent, convena
bil, motor piese VW Golf, 
cîrllg remorcă. Deva, Ho
rea 54 sau tel. 625139. (4654)

OFERTE 
DE SERVICII

•  ROTISERIA Ilia 
angajează de urgenţă 
bucătar. Relaţii la teL 
446. (4650)

•  CURĂŢENIE curen
tă sau periodică de gea
muri, faianţă, gresie, co
voare, băi, vitrine. TeL 
624897. (4965)

fi CAUT persoană se
rioasă pentru menaj. Tei. 
623041, după ora 18. (4931)

•  ANGAJAM tîm- 
plari califitaţi pentru 
lucrări lemn masiv. 
Relaţii la tel. 615936, 
după ora 16. (4970)

SCHIMBURI ^
DE LOCUINŢE

•  SCHIMB garsonieră 
confort I, central, Sime
ria, cu Deva, sau apar
tament, eventual preiau 
contract Ia schimb. Tel. 
618080.

0  SCHIMB garsonieră 
confort I, zona Teatru, 
cu apartament 2—3 ca
mere, exclus Micro 5, 6, 
7. Tel. 713481. (4740)

. •  SCHIMB apartament 
două camere cu garsonie
ră, confort I. Tel. 619501.

- (4959)
•  SCHIMB apartament

2 camere Bucureşti-Ber- 
ceni cu similar Deva. Tel. 
626898. '  (4958)

•  SCHIMB apartament 
, două camere parter cu
garsonieră plus auto, va
riante. Tel. 620778. (4957)

•  SCHIMB apartament 
contra o garsonieră. In
formaţii la tel. 613901, 
între orele 17—20. (5006)

fi SCHIMB apartament 
.3 camere. Ultracentral 
Deva, cu apartament 4 
camere Deva. Tel. 614193.

(4666)
•  SCHIMB (vînd) Ur

gent apartament 2 came
re, et. 3, zona Lido, cu 
garsonieră ultracentral, 
diferenţă. TeL 613796.

(5015)

ÎNCHIRIERI
•  PREIAU contract a-

partamenţ 2 camere, zonă 
centrală. TeL 613634, zil
nic*, orele 10—19. (4924)

DIVERSE
•  CU autorizaţia 7852/

i?. 02. 1993 emisă de Con
siliul Judeţean Hunedoara 
s-a deschis activitatea in. 
dependentă reprezentată 
prin Sonei Sorin-Cristian 
dm Deva, AL Păcii, nr. 
2/22 cu activitate de co
merţ. (4629)

•  CU autorizaţia 7808/
17. 02. 1993, emisă de Con. 
siliul Judeţean Hunedoara 
s-a deschis activitatea in
dependentă ‘“reprezentată 
prin FiHp Ga briei din De
va. AL Researifor, bL H 
5/31 cu activitate de co
merţ. r. • (4630)

•  CU autorizaţia nr. 
7931/17. 03. 1983, «lisă de 
Consiliul Judeţean Hune
doara, s-a deschis activita
tea independentă, repre
zentată prin Dăscălescu 
Virginia din Hunedoara, 
cu obiect de activitate; 
comercializare produse a- 
limentare şi nealimentare.

. (4649)
•  CU autorizaţia 5929/ 

1991 emisă de Prefectura 
judeţului Hunedoara s-a 
deschis activitatea inde
pendentă reprezentată prin 
Bursuc Mariana din Hu
nedoara, str. Baiiz, nr. 2/ 
85 cu chioşc alimentar.

(4590)
•  FOŞTII elevi promoţia

1983 sînt invitaţi joi, 8 
aprilie 1993, ora 18, în 
faţa Poştei vechi Deva, pen
tru perfectarea întîlnîrii de 
10 ani. TeL 613396. (4635)

•  CU autorizaţia 589/
28.05.1990, emisă de Pri
măria Judeţului Hune
doara, reprezentată prin 
Gtiga loan, din Orăştie, 
fiinţăm cu obiect de ac
tivitate confecţionare, des
facere confecţii. (4665)

0  CV ■ autorizaţia 2018/
12.09.1990, emisă de Pre
fectura- Judeţului Hune
doara s-a deschis activi
tatea de croitorie repre
zentată prin Horopciuc 
Maria, din Hunedoara.

(4938)
•  CU autorizaţia 4041/

18.03.1991, emisă de Pre
fectura Judeţului Hune
doara, s-a deschis activi
tatea independentă re
prezentată prin lancu 
Viorica, din Orăştie, cu 
obiect de activitate pro
ducere şi comercializare 
vată zahăr, floricele etc.

(4939)

COMEMORĂRI

0  AU trecut şase 
săptămîni de tristeţe 
şl durere de clnd 
ne-am despărţit de 
draga noastră mamă 
soacră şi bunică 
FLORENTINA STAN, 
care ne-a părăsit pen
tru totdeauna. De ziua 
numelui tău, mamă 
dragă, copiii îţi vor 
presăra mormlntul cu 
lacrimi şi flori. Dum
nezeu să-ţi odihneas
că în pace sufletu-ţi 
bun şi blînd! Paras
tasul de pomenire du- 
minică, 11 aprilie 1993, 
la Biserica Ortodoxă 
din satul Poiana, corn. 
Balşa. Familia. (4942)

DECESE

fi AU trecut patru 
ani de cînd a plecat 
dintre noi bunul nos
tru soţ, tată, socru şi 
bunic

TRAIAV
SERAFINCEAN

. din Simeria. Odih- 
nească-se in pace! 
Familia. (4664)

•  MAMA, soţia, co
piii, fraţii, cumnatele, 
cumnaţii şi nepoţii a- : 
nunţă cu durere în 
suflet încetarea din 
viaţă a dragului lor 

GHEORGHE TURClTU 
de numai 47 ani 

Corpul neînsufleţit 
se află în Sîntandrei, 
nr. 122,

Inmormîntarea va 
avea loc joi, 8 aprilie 
1993. ora 13. (4974)

REGIA AUTONOMA MUNICIPALĂ 
DE GOSPODĂRIE COMUNALA 

ŞI LOCATIV A HUNEDOARA
’ A N U N  Ţ A

Viuzarea prin licitaţie publică, In data de 
10 mai 1993, ora 10, la sediul regiei din Hu
nedoara, b-dul Republicii nr. 5, a spaţiilor cu 
altă destinaţie In curs de execuţie, situate la 
parterul blocului nr. 17 G, str. Rusca din Hu
nedoara.

Destinaţia spaţiilor este pentru sedii admi
nistrative (unităţi bancare, agenţii turism etc.).

Sini executate structura de rezistenţă, ten
cuieli interioare şi montată tîmplăria.

Suprafaţa spaţiilor este de 400 mp.
Spaţiile sînt formate din dona tronsoane, 

legate intre ele printr-un hol comun, care cu
prinde casa scărilor şi camera ascensorului.

Spaţiile sînt contractate pentru execuţie cir 
S.C. „I.CJS.II.“ SJY. Hunedoara.

Preţul de pornire a licitaţiei este de 
16834 293 de lei.

Cuantumul garanţiei pentru participare la 
licitaţie este de: 1683 429 de lei şi se depune 
in contul de virament iar. 1510983040519 
BRD Hunedoara. •

Informaţii suplimentare se pot obţine, la1 
Biroul investiţii al regiei, din Hunedoara, bdid! 
Republicii nr. 5, sau la telefon 712007 Hune-> ' . 1doara.

1

S.E.T.TP.P.L. DEVA (IFET) 
str. 1 Decembrie nr. 30, telefoane 611660, 

611661, fax 612628
Produce şi vinde POPULAŢIEI, AGENŢI

LOR ECONOMICI PRIVAŢI, CU CAPITAL' 
MIXT ŞI DE STAT, următoarele produse din 
lemn:

— parchet fag şi stejar, mangal de bocşă, 
lemn rotund pentru construcţii, rumeguş, ele
mente rezistenţă răşinoase, cherestea, semifa
bricate diu fag şi alte esenţe, ulucă, lăzi pentru 
sticle, borcane şi legume-fructe, lambriuri, 
traverse normale, speciale şi înguste, paleţi, 
boxpaleţi, panouri construcţii, cozi mătură, pa
nouri gard, stelaje pentru faianţă, sicrie precum 
şi alte sortimente, la comandă.

Execută, livrează şi montează căsuţe de va
canţă.

Plata în numerar, cu CEC sau dispoziţie de 
plată. . . • |
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