
Personal, agreez premie
rele. Inditeţeai de nai ar* 
lor: ârnstlcfl. politică,
ştiinţifică. Cea mai recentă 
premieră a peisajului de- 
vean s-a consumat joi, 22 
aprilie. Ziua Mondială a 
Terrel, în organizarea stu
denţilor ecologişti, Este vor
ba despre un simpozion de 
pionierat pe tema „Să păs
trăm sănătatea planetei'*.

Cu obiectivitate, se cere 
recunoscută reuşita deplină 
a demersului. Dacă undeva 
în subconştient ducem cu 
noi o permanentă, insinuan
tă şi otrăvită teamă de a li 
victime inocente ale noxe
lor economiei de sfîrşit de 
mileniu II, simpozionul ti
nerilor ecologişti ne-a obli
gat pe toţi cei prezenţi, ca, 
vreme de trei ceasuri, să 
privim cu curaj şi lucidi
tate tristul nostru cotidian.

A fost lansat — pentru 
a cîta oară, în teorie 7 ! — 
un dramatic SOS din par

tea celor care gîndese bl— 
nete planetei, care recunosc 
existenţa obligatorie şi o- 

' biectivă a legii entropiei 
(starea de dezordine din 
natură), dar care-î conştien
tizează şi nocivitatea, atunci 
cînd respectiva lege acţio
nează cu intensitate spori
tă — ignorată sau chiar 
augmentată fiind de către 
oro. Afirmaţiile privind 
degradarea periculoasă â 
mediului n-au rămas la 
stadiul de simple lamenta
ţii lansate în eter, ci fie
care a beneficiat de a so
lidă şi documentată moti
vaţie ştiinţifică. S-a insis
tat asupra celor patru E 
(ecologie, economie, entro
pie şi energie), un concept 
sistemic de mare actuali
tate, o ecuaţie cu un echi
libru deosebit de fragil şi 
.atît de expus răsturnării. 
Este obligatoriu ca respec
tivul echilibru să se susţi
nă prin aportul prioritar al

E-uliri ecologiei. A fost 
subHniat principiul de ba
ză «1 ecologiei — «(a acţio
na) din vreme pentru a 
există vreodată", adaptare 
a arhicunoscutului şi pă-

continue acţiunea, ignorîml 
mediul, sau să-şi adapteze 
acţiunea la actuala stare 
entropică (de dezordine şi 
distrugere) a aceluiaşi me
diu. Realitatea — alarmant

'....  I U i.,
rînţa de rentabilitate— simbolice cetăţi, cit 
orice preţ — au fost înfie- mal ales la poalele concep*

gubosului (pentru mediu!) 
dicton — „mai bine mai 
tîrziu decît niciodată..."

Se pare, totuşi, că din 
punctul de vedere al degra
dării mediului este impro
priu şl prea tîrziu a se mai 
vorbi de acţiune preventi
vă. Omul se află deja în 
acea răscruce a existenţei 
lui In care doar două sînt 
variantele opţionale : să-şi

de tristă, dovedeşte însă că 
omul a optat, iar opţiunea 
sa nu este cîtuşi de puţin 
cea sănătoasă: om sau al
te vieţuitoare manifestă _un 
comportament identic ~în 
inconştienţă.

Societatea de consum la
să urme arogante — peri
culoasele depozite de de
şeuri. Neglijenţa, egois
mul, fuga după profit, ete

rate drept cauze ale actua
lei deteriorări naturale. Rog 
a nu se înţelege cumva că 
tinerii ecologişti militează 
pentru stoparea evoluţiei 
industriale şi împotriva 
mersului firesc şi necesar 
către performanţă economi
că. Nicidecum. Ei cer Insă 
o punere de acord, o dez
voltare In proporţie directă 
a economiei şi, deopotrivă, 
a ecologiei Cu atît mai 
mult cu cît degradarea se 
produce în ritm alert, în 
vreme ce refacerea nu poa
te fi altfel decît lentă. „Să 
călcăm uşor pe pămînt, să 
nu-1 zguduim fatal!“ —
s-a spus. Şi, cu siguranţă, 
noi, devenii, ar trebui să 
conştientizăm printre pri
mii obligativitatea inter
venţiei de tip ecologie. De 
ce tocmai noi ? ! Simplu ! 
Pentru că noi, devenii, 
trăim nu atît la poalele u-

telor caşuri de termocentra
lă, guri de balaur vărsînd 
nu flăcări, ci parşiv smog 
împotriva sănătăţii plămî- 
nilor noştri. Vorbele însă 
— venite de la ecologişti 
sau de la novici Intr-ale e- 
cologiei — nu mută nici o 
piesă pe erodata tablă da 
şah a mediului devean. Ba
nii, doar ei ar putea-o fa
ce. Şi tocmai bani nu prea 
sînt... v

Dincolo de temeri şi griji, 
demersul tinerilor ecolo
gişti ne-a reamintit că 
trăim pe o planetă încă 
albastră, planetă pe care 
am moştenit-o şi pe care a- 
vem obligaţia s-o oferim 
moştenire către viitorime. 
In 22 aprilie, de Ziua Pă- 
mîntului, ne-am adus a* 
minte că, pe steaua Pămînfy 
sîntem, la rîndu-ne, pulbe
re de stele...

NATALIA VASIU
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Privatizare cu... linguriţa
Politicieni şi alţi spe

cialişti străini care ne vi
zitează ţara se pronunţă 
cu toată convingerea câ 
şi în România singurul 
drum care poate duce la 
dezvolta re şi ia ieşirea
ţării din starea economico- 
socială precară în care se 
află este cei al privatiză
rii.. ' ■ ? j

răştie. Am puş bazele ţi
nui atelier de producţie, 
treaba merge bine, sîn
tem mulţumiţi şi noi şi 
clienţii noştri, însă cîte 
greutăţi ni se fac din par
tea unor organisme ale 
statului este strigător la 
cer. S-a întîmplat să, a- 
jung cu unele probleme 
pîhă la Ministerul Finan-

Un funcţionar public de ţelor şi la Ministerul Muc 
înaltă competenţă — pri- eii şi Protecţiei Sociale.
mărul oraşului Haţeg, dl 
Marius Constantinescu, re
venit de curînd din SUA, 
unde s-a aflat timp de 
aproape şase luni — ne 
spunea, deunăzi, într-o 
amplă -discuţie, intre al

Funcţionari înalţi m-au 
privit cu dispreţ şi mi-au 
replicat dezarmant: „Ce 
umbli, omule, pe dru
muri ? N-ai alte treburi 7 
Crezi că guvernul are 
interesul să-şi privatizeze

tele, că privatizarea este unităţile de stat 7 !“ 
un proces lagic şi le£ic al Că omul are dreptate în 
tranziţiei României te e- ceea ce ne spunea văd şi 
conomia de piaţă, care se simt toţi cei care doresc 
cere dezvoltat, intensifi- să se privatizeze şi ale 
cat, îmbunătăţit, ca unică căror demersuri se lovesc 
şansă a progresului socie- de imperfecţiunea unor 
tăţii. . tegl., de obtuzitatea unor

Cadre cu funcţii de râs- politicieni şi specialişti din 
pundere din mai multe u- ministere, de inerţia bi- 
nităţi economice sînt de rocratică din suprastructu- 
aceeaşi părere şi anume rile de 1a toate nivelurile,

de unii conducători de 
întreprinderi şi instituţii

DUMITRU GlIEONEA

că guvernul ar trebui să 
urgenteze, să amplifice 

' procesul privatizării, nu 
să-I temporizeze, să-i pu
nă frîne, aşa cum proce
dează acum. „Sînt priva- —-------------------------- -
tizat din anul 1990, ne-a
relatat un’inginer din O-(Continuare în pag. a 2-a)

Constituirea Alianţei 
Confederaţiilor Sindicatelor 
Democratice din România

Sâmbătă a avut ioc la 
Cabana Rusu din apropierea 
municipiului Petroşani, In 
organizarea Confederaţiei 
Sindicatelor Miniere .lin 
România, o întilnire â li
derilor - Unor importante 
confederaţii sindicale din 
ţară. Cu acest prilej, s-a 
semnat protocolul de con
stituire a Alianţei Confede
raţiilor Sindicatelor De
mocratice din România. în 
alianţă au intrat Confede
raţia Sindicatelor Miniere 
din România, „Ceres", „Co- 
sîn", „Hercule**, „Cotnsil- 
va“, „Avram Iancu“, confe
deraţiile sindicatelor din 
cooperaţia meşteşugărească 
şi cooperaţia de consum şi 
de. credit şi Alianţa Con
federaţiei Intersindicaie „15 
noiembrie" din Braşov — 
ce cuprind — cum s-a a-

preciat — circa 80 la sută 
din sindicaliştii ţării.

în comunicatul emis du
pă întilnire s-a stabilit c- 
labOrarea unei strategii co
mune în relaţiile cu Parla
mentul, Guvernul şi Preşe
dinţia României, recupera
rea fostului patrimoniu al 
UGSR pe baza liberului ac
ces al tuturor membrilor de 
sindicat. Totodată s-a soli
citat o întâlnire urgentă cu 
dl prim-ministru Nicolac 
Văcăroiu, care să fie me
diată de preşedintele Ion 
Iliescu şi transmisă în di
rect pe postul naţional de 
televiziune. Alianţa rămî- 
ne deschisă oricăror siadi- 
cate ce vor să i se aiătttre.

Da o întilnire ce urmea
ză Să aibă loc în curînd, 
se ya adopta regulamentul 
de funcţionare şi se va a* 
lege conducerea alianţei. 
<Tr.B.)

O

■  Necunoaşterea legii nu te scuteşte de 
răspundere. In schimb cunoaşterea te scuteş
te adesea...
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„A înflorit magnolia! De 
ce nu scrii ceva frumos?". 
Ba da, colega, uite că scriu. 
Dar nu cu pana sufletului, 
aşa cum aş fi vrut. Pri
vesc de citeva zile copacii 
cu flori mari, albe, dar 
inima-mi rămine pustie. 
Contemplu de la ÎTtălţimea 
ferestrei b&trînul parc, 
ce-ntinereşte iar, ca-n fie
care primăvară. Şi-a „pus“ 
din nou bijuteriile de dia
mant şi ele rubin. E prima

Cu inima pustie
oară cină nu-mi mai spu
ne nimic gingăşia corole
lor, nici parfumul florilor, 
nici bogăţia coroanelor ce 
se disting in vegetaţia par
cului. Nu-mi tresaltă su
fletul ea altă dată la ex
plozia de alb...-

A .înflorit magnolia ! A 
„nins" peste parc cu peta
le bogate şi dese. Frumoa
să, dar tristă privelişte! 
Poate fiindcă ura şi dis
cordia, ignoranţa şi umi
linţa au luat iacul ome
niei, respectului şi bună
voinţei în relaţiile dintre 
oameni. $i( mulle-am adu
nat în suflet...

...Privesc cu admiraţie 
copacii cu flori albe, dar 
inima-mi rămine pustie... 
Păcat... Păcat că sufletele 
oamenilor nu se regene
rează asemenea copacilor.

ESTERA SÎNA

© SEMINAR. Fundaţia Frie- 
drich Ebert din Bonn — Germa
nia, împreună cu filiala jude
ţeană a P.S.D.R. şl Forumul Ger
man organizează. joi, 29 aprilie 
O.C., ora 14, in sala Primăriei din 
Deva, un seminar privind surse
le şi modul de constituire a bu
getului local. Sînt invitaţi să ia 
parte autorităţile judeţene, loca
le, primari, consilieri şi alte per
soane interesate. (TrJi.)

© ROMTEbECOM ESTE INVI
TAŞI A. Clădirea destinată centra

lei telefonice din oomuna Lunco- 
iu de Jos este terminată, la ridi
carea acesteia contribuind cu 
bani foarte mulţi oameni din lo
calitate. „Romtelecom", filiala 
judeţeană Hunedoara, este invi
tată să instaleze aparatura pen
tru ca, cele peste 250 de cereri 
pentru instalarea de posturi te
lefonice să fie onorate. (Tr.B.j

© COMERCIALĂ. De citeva 
zile, in cartierul Gojdu din De
va, alături de farmacia 55, s-a 
deschis o măcelărie privată. A- 

parţine Societăţii romăno-germane 
„Georgiana Exim° S.R.L. Deva 
şi este bine aprovizionată cu car
ne şi produse din came proaspe
te. Se apreciază că înfiinţarea a-

cesteia este binevenită pentru 
cartier. (E.S.)

o  MĂI, NEA MARIN! N-ai 
avut ce face cu 10 000 de lei ? A 

trebuit să-i dai amendă ? Oare 
acasă familia nu avea nevoie de 
ei ? Dle Marin Buduhală, miner 
la Mina Ţebea, vă pare rău pen
tru faptele săvirşîte în trenul 
Brad — Ociu ? Credem că da, 
dar bănuţii s-au dus.., (Gh.I.N.)

© MĂCINĂMJ La moara din 
Băiţa se munceşte non-stop, ca 
să folosim o expresie la modă. 
„Oricine vine la noi cu griu, noi 
măcinăm* — ne spunea dl Pavel 
Dobra, morar. „Cît măcinaţi“ — 
întrebăm. „Peste 1500 kg de grîu 
pe zi". „Ori de unde vine omul ?“

„Bineînţeles. Grîu să aducă. Noi 
îi dăm făină... făină". (Gh.I.N.)

© BOMBOANA ? Era în ora
şul Brad o pereche de bruneţe- 
le: Bomboană şi Emilia, Surori. 
Profesia ? Fără. Munca ? Aseme
nea. Ba nu, munceau. Acostau 
bărbaţi. Pe cei beţi Locul pre
ferat de acţiune* era la „Crama 
Danciuu. Ultimul caz: lui Parte- 
nie Drăgan i-au furat 3300 de lei. 
Dar Bomboana s-a ars, adică a 
fost reţinută la poliţie. (Gh.I.N.)'

Citiţi în ziarul
nostru de nîine
#  Hotărîrea cu 

privire la compen
sarea şi indexarea 
salariilor;

•  Preţurile cu 
amănuntul şi tarifele 
maxime prin elimi
narea subvenţiilor;

•Tranşele de ve
nituri impozabile şi 
cotele de impozit.

H B B B

•  RUSIA. Peste 72 la 
sută din alegătorii din 
Moscova şi Sankt Peters- 
burg au votat în favoarea 
preşedintelui Boris Elţîn 
şi reformelor sale in cursul 
referendumului de dumi
nică, potrivit rezultatelor 
preliminare oficiale.

•  CONFLICTUL IN FOS
TA IUGOSLAVIE. Partea 
sîrbă a refuzat să semneze 
hărţile planului Wance O- 
uen, a declarat duminică 
seara liderul sirbiîor bos
niaci, Radovan Karadjici. 
După aproape 7 ore de ne
gocieri, la Belgrad, între 
lordul Owea, copreşedinte 
ale Conferinţei asupra fos
tei Iugoslavii şi preşedinţii 
Iugoslaviei, Serbiei şi Mun- 
tenegrului, la care s-a ală
turat mai tîrziu şi Radovan 
Karadjici, liderul sirbiîor 
din Bosnia, nu s-a ajuns la 
un acord final.

Copreşedintele Conferin
ţei asupra fostei Iugoslavii, 
David Owen, a recunoscut 
la Belgrad că nu s-a ajuns 
la un acord asupra planu
rilor de decupare a  Bos
niei, după negocieri mara
ton, plan prezentat vinerea 
trecută.

IN ZIARUL DE 
ASTĂZI :

S port
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CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ
Este perioada cînd se ne

gociază noile contracte co
lective de muncă. întru- 
cit am primit mai multe 
scrisori în legătură cu a- 
cest subiect, am adresat pe 
tema respectivă următoa
rele întrebări domnului IO- 
SIF MARIŞ — jurist, di
rectorul Direcţiei Muncii 
şi Protecţiei Sociale IIu- 
nedoara-Deva.

— Vă rugăm să preci
zaţi care sînt părţile ce 
participă la negocierea 
contractului colectiv ' de 
muncă.
’ — Potrivit prevederilor 
legii, Ia negocierea clau
zelor contractului colectiv 
de muncă în cazul socie
tăţilor comerciale şi regii
lor autonome participă în 
mod obligatoriu reprezen- • 
tanti ai consiliului de admi
nistraţie şi reprezentanţii 
desemnaţi de sindicat (sau 
sindicate, dacă funcţio
nează mai multe în cadrul 
aceleiaşi unităţi), precum 
şi reprezentanţi ai salariaţi
lor care nu fac parte din 
sindicate, desemnaţi prin 
vot secret de salariaţii din 
această categorie.

Numărul ' participanţilor 
la negocieri din fiecare 
parte se stabileşte prin pro
tocol încheiţit anterior în
tre părţi., De regulă, acest 
număr 'trebuie să fie pa- 
ritar, adica dacă delegaţia 
consiliului de administra
ţie (sau patronatului) este

formată din zece persoa
ne, şi cele ale celorlalte 
părţi trebuie să fie forma
te în totalitate dintr-un 
număr egal de persoane.

— Cîte contracte colec
tive se pot încheia la ni
velul unei societăţi sau 
regii ?

— în toate situaţiile se 
poate încheia un singur 
contract colectiv, indife-

contractele colective la ni
vel de ramură. Cele înche-, 
ia te la nivelul unităţilor 
trebuie să conţină clau
zele minime din contrac
tul la nivel naţional, dar 
în acestea pot fi cuprinse 
şi alte clauze convenite 
între părţi, cu condiţia să 
nu contravină ;lctelor nor
mative în vigoare.

— Rezultă din răspunsu-

©

O

o

Cum se încheie ? 
Cum se negociază? 
Cum acţionează ?

rent cîte părţi, sînt pre
zente la negocieri. Contrac
tul colectiv astfel negociat 
poate cuprinde clauze pe 
care reprezentanţii sala
riaţilor nemembri de sin
dicat să nu le accepte şi 
astfel să nu le fie aplica
bile. Aceasta trebuie stipu
lat în contract.

— Clauzele din contrac
tul colectiv naţional sînt 
cuprinse obligatoriu în ce
le încheiafe la nivelul so
cietăţilor comerciale sau 
regiilor ?

— Contractul la nivel 
naţional reprezintă cadrul 
în baza căruia se încheie

I ABIA DUPĂ 6 ZILE I
I Mai mulţi cititori din zona Brad ne-au pus mier- .

curi, 21 aprilie 1993, întrebarea : ,,Ce se întîmplă cu | 
J ziarul „Cuvîntul liber", că ultimul număr pe care > 
| l-am primit este cel de joi 15 aprilie 1993 ? Incepînd | 
* cu numărul de vineri, 16 aprilie, brădenii nu au mai . 
I putut citi ziarul". O primă investigaţie am făcut-o la | 
, dirigintele Oficiului Poştal din Brad, dl Mircea Cor. J
I „Intr-adevăr, numerele de ziar începând cu cel de ■ 

vineri şi pînă la ora convorbirii noastre (miercuri 21 I
I' aprilie, ora 9) sînt nedistribuite, căci personalul nos- j 

tru are prevăzut prin contractul colectiv ca toate zi- | 
| lele de Paşti să fie nelucrătoare". Şi cînd te gîndeşti » 
| că guvernul a hotărît ca numai a doua zi de Paşti să | 
» fie nelucrătoare! Ce să-i faci... Ce-i valabil pentru . 
| o tară, nu-i valabil pentru Oficiul Poştal din Brad. I
: (a u .) !

rile de pînă acum că în 
cadrul unităţilor , bugeta
re nu se încheie contracte 
colective de muncă.

— Şi în cadrul unităţilor 
bugetare pot fi încheiate 
contracte colective de mun
că. Ele cuprind clauze ca
re nu sînt prevăzute în le
gile ce se referă la acti
vitatea respectivelor in
stituţii şi cu condiţia în
cadrării în bugetul alocat.

— în ce, constă rolul 
direcţiei pe care o repre
zentaţi privind negocie
rea, înregistrarea şi apli
carea contractelor colecti
ve de muncă ?

— în faza de negociere, 
D.M.P.S., prin reprezen
tanţii săi, acordă asisten
ţă de specialitate în legă
tură cu clauzele care fac 
obiectul contractului, ast
fel îneît acestea să repre
zinte întreaga gamă de 
norme juridice de muncă.

înainte de a fi înregis
trate de către noi, contrac
tele colective de muncă 
negociate sînt supuse, du
pă caz, cel mult 5 zile stu
diului organelor noastre de 
specialitate. în cazul că 
în contract sînt cuprinse 
elauze care vin în contra
dicţie cu actele normative 
în vigoare sau din conţi
nut au fost scăpate aspec
te importante, acesta se 
restituie unităţii în' cauză, 
pentru a fi renegociat sau 
completat, după caz.

In ceea ce priveşte apli
carea clauzelor din con
tract, D.M.P.S, verifică pe
riodic dacă acestea silit 
respectate şi intervine cînd 
constată încălcarea lor.
..— Se pot administra 
măsuri coercitive în caz de 
încălcare ? Gine soluţio
nează conflictele care ,a- 
par ca urmare a nerespec- 
tării clauzelor contractu
lui ?

— Organele D.M.P.S.. nu 
au competenţa să aplice 
măsuri, coercitive, neexis- 
tînd prevederi, legale în 
acest sens.

în toate situaţiile, con
flictele se soluţionează de 
către instanţa de judeca
tă căreia îi revine, potrivit 
legii, competenţa de solu
ţionare.

— De la ce moment pro
duc efecte clauzele con
tractului colectiv ?

— Acestea sînt aplica
bile de la data convenită 
de părţi şi , stipulată în 
contract, unităţile avînd 
însă obligaţia să înregis
treze contractul la D.M.P.S. 
în termenul prevăzut de 
lege.

A consemnat 
ION CIOCLEI

Privatizare cu... linguriţa
(Urmare din pag. U Reprezentanţi ai guver

nului şi ai altor orga
nisme ale puterii, primul 
ministru însuşi nu neagă 
rolul şi importanţa priva
tizării, chiar fac afirma- 

o încurajează, în
să realitatea este alta. Ia
tă, pe primele liste apă
rute în Monitorul Oficial 
cu unităţile acceptate la 
privatizare sînt trecute 
doar cîte 2—3 unităţi din 
fiecare judeţ, deşi numă
rul celor care şi-au ex
primat opţiunea este mult

care-şi apără scaunele cu 
îndîrjire, cu mîinile şi cu 
dinţii.

De ce ? Pentru că unii 
dintre aceşti conducători, ţii că 
cu incapacitate profesio
nală şi morală, numiţi 
conjunctural în funcţii, 
prin „darea de mină" a- 
buzivă şi ilegală a unor 
factori guvernamentali ori 
ai administraţiilor locale, 
ştiu că privatizarea îi va 
aduce cu picioarele pe 
pămînt, la locurile potri- mai mare. O explicaţie a 
vite. Şi mai ales pentru că acestei încetiniri a ritmu- 
toţi ştiu că privatizarea Iui privatizării se află şi 
înseamnă concurenţă io- în neînţelegerile interve- 
ială, muncă cinstită, că nite între Fondul Proprie- 
privatizaţii nu se fură tăţii de Stat şi Fondurile 
nici pe ei, nici între ei, Proprietăţii Private, mi- 
în schimb de Ia stat se nisterele neacceptînd pri- 
poate fura în voie, min- vatizarea amplă de tea- 
ciuna, bişniţa şi corupţia ma diminuării activităţii 
se pot desfăşura cu Iar- şi reducerea unor posturi, 
gheţe, neîngrădite. Aşa rămînerea în afara sluj- 
se întîmplă- în cazul lo- belor grase a unor oa- 
caţiilor de gestiilne, aşa meni cu... poziţii, sau a- 
se întîmplă cu unele fir- junşi pe poziţii prin me- 
me private, înjghebate a- todele binecunoscute de 
proape în exclusivitate de pile, comisioane, relaţii 
persoane cu funcţii de — aplicabile încă pe scâ- 
răspundere şi presărate ră largă, la toate nivelu- 
printre cele de stat, aşa rile.
se întîmplă cu privilegii
le acordate unor categorii 
profesionale în detrimen
tul altora, aşa se întîmplă 
cu subvenţionarea unor 
regii .care ar trebui să lu
creze cu beneficii.

Mai devreme sau mai 
tîrziu, procesul privatiză
rii va trebui înfăptuit. In
să cu cît mai repede, cu 
atît mai bine. Experienţa 
altor ţări o demonstrează 
din plin.

I

Vasile Băeşan şi Eugen 
Lebădă din Hunedoara 
mergeau pe stradă vorbind 
de una, de alta. Deodată, 
în faţa lor a apărut o fe
meie, T.B., pe care E.L. o 
cunoştea.

— E o gagică pe cinste, 
zise el.

— Adică cum ? întrea
bă V.B.

— li place să bea şi nu 
se dă în lături nici de la...

Aici lucrurile nu se ştie 
precis cum au mai evo
luat. T.B. zice că a fost 
forţată cu cuţitul de pri
mul dintre bărbaţi. Cel 
doi zic. că nu, femeia s-a 
dus de bună voie. Instan

ţa  a reţinut ce-a zis T.B.
Acasă la E.L., cei trei 

s-au apucat de băut. Au 
avut o vreme ca musafiri 
şi doi vecini, soţ şi soţie, 
dar aceştia au plecat. La 
un moment dat, V.B. i-a 
zis femeii s .

— Dă jos ce ai pe dum
neata.

T.B, a făcut ochi mari, 
apoi s-a opus vehement.

Atunci V.B. a scos un 
cuţit şi l-a îndreptat spre 
musafiră. Nici acest gest 
n-a convins-o. V.B. s-a 
năpustit asupra ei, i-a rupt 
bluza şi îmbrăcămintea in
timă. In vremea aceasta, 
gazda stătea impasibilă. 
T.B. a prins un moment 
de neatenţie a celui ce îi 
vroia trupul cu forţa şi a 
reuşit să scape de brută. 
In clipa următoare zbură 
pe uşă. A ajuns acasă gî- 
fîind. S-a uitat în poşetă 
şi a văzut că nu mal are 
nici un ban — avea 4 000 
de lei — iar lănţişorul de 
la gît îi lipsea. Următo
rul ei drum a fost la po
liţie, unde a relatat ver
bal şi în scris ce i s-a în- 
tîmplat. Din acest moment 
şi pînă la arestarea celor 
doi — Vasile Băeşan şi 
Eugen Lebădă '!¥- a trecut 
puţină vreme.

TRAIAN BONDOR

A N U N Ţ
In conformitate cu Dispoziţia nr. 197/1993 

emisă de primarul municipiului’ Hunedoara, 
avînd în vedere nerespectarea regulilor de co
merţ şi încălcarea normelor de igienă, se inter
zice comerţul ambulant pe străzile oraşului, 
indiferent de produsele comercializate. Se vor 
menţine ca zone de comerţ ambulant numai 
pieţele Dunărea şi Obor.

Prin Dispoziţia nr. 197/1993 se anulează 
toate actele normative cu prevederi contrare.

încălcarea Dispoziţiei nr. I97/1993 devine 
contravenţie la Legea nr. 12/1990 publicată în 
MO 133/91, art. 1 b, şi se sancţionează în con
secinţă./

. v (291).
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ARAGAZE * 4 OCHIURI 

-F R IG ID E R E
- M AŞINI SPALAT AUTOMATIC

®  095/724232 - 724251 _

EXPLOATAREA miniera ţebea 
CU SEDIUL IN BRAD, STRADA 

AVRAM IANCU, NR. 85 
-ORGANIZEAZĂ IN DATA DE 07.05.1993 :

L I C I T A T  I E 
Pentru executarea lucrărilor de construcţie a 
următoarelor obiective :

1. Pod bascul de 50 de tone
2. Susţinerea estacadelor benzilor trans

portoare din depozitul de transbordare
Pentru informaţii suplimentare folosiţi 

telefoanele 651910 ; 651911. Documentaţia teh
nică se găseste ia sediul unităţii,

(CECX

SOCIETATEA COMERCIALĂ GPC \ 
cu sediul în comuna Vîrfurile, judeţul Arad ţ

Vinde en gros, prin depozitul din comuna ţ 
VÎRFURILE, nr. 40, judeţul ARAD (telefon ( 
177 sau 102). j

•  PEPSI (cu schimb de ambalaje), la cele ? 
mai avantajoase preţuri. (4510) ’

X \

S.C. COMIXT MASTERS 
Vă aşteaptă

La depozitul en-gros din strada Horia nr. 
67, pentru a vă aproviziona cu produse alimen
tare din Germania, Grecia, Italia, Olanda, Fran
ţa Ia preţurile cele mai mici.

Adaos comercial 0—10 Ia sută. (4499)

S.C. CONS — TOMMV 
cu sediul In Hunedoara, 
telefoane 714001, *15842 

EXECUTA ORICE FEL DE CONSTRUCŢII
•  şarpante din lemn cu ţiglă 7360 lei/mp;
•  şarpante din profile cu tablă 7535 lei/

mp;
•  şarpante cu tablă zincată de 0,5 mm pe 

astercală de seîndură 12 500 lei/mp;
•  izolaţii blocuri 7065 lei/ mp;
•  alte construcţii — vopsitorii industriale. 
Societatea nu aplică regie de-şantier. Prc

ţuri convenabile.
VINDEM: O mori tip China — 2 buc ; 8 

trior — 1 buc; •  decorticator — 1 buc.
(CEC)

ESVE1IS SJUL

/AW.SV.VSYkVrtVAV.’iW.'.V.V.-.-.V.V.V.V.V/.W. \

COMPLEXUL EXPOZIŢIONAL DE MAŞINI 
ŞI UTILAJE AGRICOLE 

organizat de S.C. EUROVENUS S.R.L. din Sîn- 
tuhalm, vă stă la dispoziţie în fiecare zi, oferin- 
du-vă o gamă largă de unelte gospodăreşti, ma
şini şi utilaje agricole (stropitori manuale pen
tru pomi, pluguri, semănători, freze, motocul- 
toare, prăsitoare, mori, motopontpe...), precum 
şi 10 modele de

#  REMORCI pentru autoturisme Dacia 
1300, Oltcit şi Aro. Se asigură montarea dispo
zitivului de cuplare la cumpărare.

•  SEMIREMORCI şi remorci pentru trac
toare şi autocamioane de diferite capacităţi cu şi 
fără prelată.

Informaţii Ia telefon 095/636294. (253)

PI
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Divizia Naţională
DOUA VICTORII PREŢIOASE ÎN DEPLASARE

Spectatorii de la întîlni- 
rea - Dinarno — Steaua şi 
telespectatorii au urmărit 
cu interes lupta directă ce 
se dă între cele două com
batante pentru supremaţie 
în clasamentul Diviziei Na
ţionale. Mai ales în prima 
repriză, Dinarno a stăpînit 
jocul, a atacat cu o frec
venţă crescută poarta mi
litarilor, dar n-a reuşit să 
înscrie decît in repriza a 
doua, prin Hanganu, Stea
ua fiind obligată să iasă la 
atac şi, printr-un şut de 
senzaţie, Panduru, de la 
distanţă, q egalat. Dinarno

â dorit mult să preia con
ducerea, însă n-a mai reu
şit şi egalul convine mili
tarilor.
* Puncte preţioase au cî.ş- 
tigat Rapid la Sportul Stu 
denţesc şi F.C. Braşov la 
Poli Timişoara. Nici de a- 
ceastă dată, Selena nu a 
putut învinge pe teren 
propriu, trebuind să se 
mulţumească cu un singur 
punct în faţa studenţilor 
din Bănie. Reşiţenii au ob
ţinut o nouă victorie în 
dauna petroliştilor; agravîn- 
du-le mult situaţia în cla
sament.

REZULTATELE ETAPEI din 25 aprilie : Electropu- 
tere — Oţelul 3—1; Progresul — U, Cluj 1—0; C.S.M. 
Reşiţa — Petrolul 2—1 ; F.C. Selena — U. Craiova 0—0 ; 
Dinarno — Steaua 1—1 ; Poli. Timişoara — F.C. Braşov 
0-—1 ; Sportul Studenţesc — Rapid 0—1 ; Dacia — Glo
ria 2—0 ; Inter Sibiu — Farul 2—0.

CLASAMENTUL
1. Steaua 25 19 4 2 59—15 42
2. Dinarno 25L 18 5 2 58—17 41
3. Rapid 25 13 5 7 32—25 31
4. U. Craiova 25 11 8 6 36—26 30
5. Gloria 25 12 3 10 34—28 27
6. Electroputere 25 11 5 9 23—20 27
7. Sport. Stud. 25 10 6 9 32—31 26
8. Oţelul 25 11 4 10 26—27 26
9. U. Cluj 25 12 1 12 32—32 25

10. Inter 25 9 7 9 31—33 25
11. Dacia 25 8 6 11 25—30 22
12. Farul 25 9 4 12 34—44 22
13. F.C. Braşov 25 8 5 12 22—32 21
14. Poli. Timişoara 25 6 8 11 21—35 20
15. Progresul Buc. 25 6 7 12 25—40 19
16. Petrolul 25 8 1 16 31—36 17
17. F.C. Selena 25 5 6 14 14—34 16
18. C.S.M. Reşiţa 25 5 3 17 25—55 13

ETAPA VIITOARE: Petrolul — Electroputere ; O-
ţelul — Dinarno ; Steaua — Sport. Stud. ; F.C. Selena — 
Progresul; U. Cluj — C.S.M. Reşiţa'; F.C. Braşov — 
Dacia ; Rapid — Poli. Timişoara; U. Craiova — Farul; 
Gloria Bistriţa — Inter Sibiu.

Convorbire cu prof. OCTAVXAN BELU, antrenor 
federal al lotului naţional de gimnastică feminină

Gimnastele pregătite pentru 
Campionatele Internaţionale ale României
— Dle profesor, bine aţi venit de la Birmingham. 

Cum au fost în acest an campionatele mondiale de 
gimnastică,, prin ce anume s-au caracterizat ?

— Anglia a fost pentru prima oară gazdă a cam
pionatelor mondiale de gimnastică şi am reţinut cil 
plăcere participarea numeroasă a publicului, bun cu
noscător al gimnasticii şi cu un dezvoltat spirit spor
tiv. A fost primul C.M. ce s-a desfăşurat după noul 
cod de arbitraj, de aici decurgind şi nivelul scăzut al 
evoluţiilor gimnastelor, desele ratări ale unor cunos
cute sportive. Timpul scurt avut la dispoziţie a impie
tat foarte mult pregătirea, nici o gimnastă nereuşind 
să-şi modifice în întregime exerciţiile conform noului 
cod de arbitraj, abundînd ratările, sportive cu bune 
cărţi de vizită încercînd în zadar să-şi îmbogăţească 
elementele de execuţie, care să apropie cit mai mult 
valoarea de nota 10.,

i. In această categorie a intrat şi Laviniă Miloşovici, 
căreia ii trebuie o perioadă mai lungă pentru a pune 
la punct noul program de antrenament şi, în plus, tra
versează şi o perioadă normală de schimbări biologice. 
Trebuie să precizez că noul cod de punctaj este pasi
bil de îmbunătăţiri şi perfecţionări importante, întru- 
cît aşa cum a funcţionat la recentele C.M. dă naştere 
la confuzii, lasă spaţiu nepermis de mare speculaţii
lor tehnice, fiind chiar eronat în aprecierea dificultă
ţilor unor elemente din exerciţiul gimnastelor. A fost 
edificator pentru noi la C.M. că în viitor este mai mult 
decît necesară colaborarea dintre comitetul tehnic fe
minin al Federaţiei Internaţionale şi antrenori, care, 
practic, lucrează în sală cu sportivele şi sînt singurii 
capabili să aprecieze dificultatea învăţării, însuşirii de 
către fiecare gimnastă a elementelor tehnice ale fie
cărui exerciţiu şi, deci, să le aprecieze la adevărata, 
lor valoare.

— Cum apreciaţi evoluţia gimnastelor noastre ?
— Ca bună. Ceea ce nu înseamnă că nu reflec

tăm foarte serios pentru găsirea unor soluţii de a nu 
mai fi puşi in faţa unor situaţii ca cele descrise an
terior (cum au fost unele arbitraje) sau la unele in-

1 terpretări efectuate în urma manevrelor de culise. 
j — Următoarea participare a gimnastelor ?

— La Campionatele Internaţionale ale României,
intre 28 aprilie — 2 mai, la Ploieşti, unde participă un 
mare număr de gimnaste din multe ţări. Şi apoi vin l 
Campionatele Europene de junioare de la Geneva, în- / 
tre 15—18 mai. 1

— Mult'succes! ţ
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i  DIVIZIA C — FAZA JUDEŢEANĂ 
î  MINERUL ST. VULCAN—

VICTORIA CÂLAN 5—1 .
Meci la discreţia gaz- se încheindu-se cu şuturi 

delor, care şi-au creat nu- la poartă, 
meroase ocazii de a în- Au înscris Barbu şi 
scrie, dar s-a ratat foarte Voicu (4) pentru gazde,

Ji mult. Minerii au iniţiat jar pentru oaspeţi Kai- 
ţ  dese atacuri la poarta oas- zer.
!« petilor, care s-au apărat „ , , , . ,
î  supranumerfe şi au con- Foar‘e bl,n arbltraJul 
! | traataeat foarte periculos, brigăzii E. Palco, L. Ke 

atacurile lor din 2—3 pa- lemen şi E. Ambruş.
5 REZULTATELE ETAPEI din data de joi, 22 a-] 
•îprilie : Mureşul Deva — Min. Şt. Vulcan 2—1 ; Favior 
!;— Haber Haţeg 1—0; C.F.R. Simeria — Aurul Brad
* 1—2 ; Minerul Aninoasa — Metaloplastic., 3—0 ; Min. 

Teliuc — Min. Bărbăteni 2—2 ; Parîngul Lonea Pe
trila — Minerul Ghelari 3—0 ; Victoria Călan — Con
structorul 2—0 ; Minerul Certej — Metalul Crişcior 
2—2.

REZULTATELE ETAPEI din 25 aprilie : Haber] 
jS Haţeg — Parîngul Lonea Petrila 1—4 ; Min. Ghelari!
• | — Min. Aninoasa 2—0 ; Metalopîastica Orăştie — Mu-]
J* reşul Deva 3—2 ; Min. Şt. Vulcan — Victoria Călan]

5—1 ; Constructorul Hunedoara •— C.F.R. Simeria1 
2—1 ; A.Ş.A. Aurul Brad — Min. Teliuc 2—0 ; Min.! 
Bărbăteni — Min. Certej 5—1 ; Metalul Crişcior —-j 
Favior Orăştie 4—1.

CLASAMENTUL
ţ  1. Parîngul Lonea Petrila 25 19 3

2. Min. Şt. Vulcan
3. Constructorul Hd.

5 4. Haber Haţeg 
31 5. Mureşul Deva

6. Minerul Certej
7. C.F.R. Simeria
8. Minerul Aninoasa
9. Min. Bărbăteni

10. Victoria Călan
î  11. A.S.A. Aurul Brad
■ J12. Metalul Crişcior 
Jil3. Minerul Ghelari
■ [ 14. Metaloplastica

15. Favior Orăştie
16. Minerul Teliuc*

25 18 3 
25 14 4 
25 12 4

70— 23 41J 
68— 29 ! 
66— 44 32' 
43— 43 28]

25 12 3 10 45— 35 27<
25 10 5 10 59— 43 25J,
25 12 1 12 52— 40 25i
25 12 0 13 55— 44 24|
25 11 2 12 40— 57 24'
25 10 3 12 48— 37 23i
25 10 3 12 37— 42 23
25 10 2 13 42— 52 22|

8 5 12 43— 53 2l!
9 1 15 55— 58 1»;
5 2 18 22—104 12'
6 3 16 27— 68 llj

25
25
25
25

* Echipă penalizată cu 4 puncte.
NOTĂ: Conform articolului 175 litera G dinj 

J R.O.A.F. jocurile Metaloplastica — Favior 0—0 ţi'
i Metaloplastica — Minerul Certej 3—1 au fost pier-! 
] dute de echipa Metaloplastica cu 3—0 deoarece a folo-J 
j sit jucători fără drept de joc.
.SV.W.'.VAS-.VAV.AVrtYZWrtVW.W.'
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MllNE, IN CUPA 

ROMÂNIEI LA 
FOTBAL

I Mîine, se desfăşoară j 
J returul „sferturilor** Cu- i 
I pei României la fotbal : *
* F.C. Braşov — Dacia j 
| Brăila ; Inter Sibiu — j
* F.C. Maramureş ; „U" •
|  Cluj — Univ. Craiova şi | 
' Steaua — Gloria Bistri- •

I ţa. Unul dintre acestea j 
se va transmite şi la te- I

I* leviziune, începfnd de * 
la ora 17. |

La Campionatul Naţio
nal de box — etapa de zo
nă juniori I şi II ce s-a 

desfăşurat In municipiul Tg. 
Jiu, a participat şi A.S. 
„Minexfor" Deva, alături 
de campionii judeţelor Vîl- 
cea. Dolj, Olt, Mehedinţi, 
Teleorman, Timiş, Caraş 
Severin şi Gorj.

Asociaţia sportivă „Mi
nexfor*' din Deva a parti
cipat cu cinci campioni ju
deţeni, din care cele mai 
bune rezultate le-au obţinut 
Zgîrdea Toma — categoria 
57 kg, Benea Gabriel — 
categoria 45 kg — campio
ni de zonă, şi Covaci A- 
lin, care a ocupat locul 
II. Ei au fost recompensaţi 
de către conducerea So
cietăţii comerciale „Mi
nexfor** S.A. — din Deva, 
de care aparţine şi clubul 
sportiv. ,

Divizia A
DUPĂ UN FINAL NEPREVĂZUT 

CORVINUL •— F.C. BIHOR 1—1

Meciul dintre Corvinul 
— F.C. Oradea putea să se 
încheie aşa cum s-a desfă
şurat în timpul celor 90 
de minute de joc : adică în 
condiţii normale. Dar n-a 
fost să fie aşa. Arbitrul Ion 
Crăciunescu, întotdeauna 
rău primit la Hunedoara, 
după ce împărţise cîteva 

cartonaşe galbene hunedore-

nilor, în min. 66 acordă 
încă un cartonaş galben 
hunedoreanului Şumudică 
şi, fiind al doilea, acesta 
a fost eliminat de pe teren. 
In aceste condiţii, echilibrul 
pe teren a fost rupt, gaz
dele s-au retras în apăra
re şi au început să respin
gă atacurile orădenilor. Ar

bitrul Ion Crăciunescu a, 
anunţat 5 minute prelun
giri (de ce cinci minute ! ?). 
Au urmat atacuri furibun
de ale oaspeţilor la poarta 
hunedorenilor şi în min. 94, 
la un corner (unde venise şi 
portarul oaspeţilor), orăde- 
nij egalează, hunedorenii 
protestează, arbitrul rămîne

pe poziţie şi arată repune
rea mingii de la centrul 
terenului. In acele momen
te, o parte a publicului a 
pătruns pe terenul de joc, 
iar partida n-a fost relua
tă.

Pentru hunedoreni a mar
cat în min. 22 Şumudică, 
iar pentru oaspeţi a ega
lat Scurt, în min. 94!

A l
REZULTATELE ETAPEI din 24 aprilie : Portul — 

Unirea Focşani 1—0 ; F.G. Argeş — FAUR 1—0 ; Fores
ta — A.S.A. Tg. Mureş 2—1 ; Steaua Mizil — C.S.M. Su
ceava 2—1; Flacăra Moreni — Ceahlăul 1—0 ; Unirea 
Slobozia — Poli. Iaşi 1—3 ; Chimia Rm. V. — C.S. Olt 
’90 5—0 ; Gloria Buzău — C.F.R. Galaţi 2—0 ; Autobu
zul — Callatis 5—1.

nirea Focşani — Flacăra Moreni ; Geahlăul — Chimia Rm. 
V.; Steaua Mizil — F.G. Argeş ; FAUR — Foresta ; Poli 
Iaşi — Gloria Buzău ; C.S. Olt ’90 — Unirea Slobozia ; 
G.Ş.M. Suceava — gallatiş j C.F.R. Galaţi — Autobuzul:

A 2
REZULTATELE ETAPEI din 24 aprilie : Metalul 

Bocşa — 01impia S.M. 3—1 ; F.G. Maramureş — U.T.A. 
2—1 ; I.C.I.M. — Metrom 1—0 ; C.F.R. Timişoara — Glo
ria Reşiţa 1—0; Corvinul — F.G. Bihor 1—1; Drobeta 
— Tractorul 2—0 ; Unirea A.I. — Jiul Petroşani 2—1; 
C.F.R. Cluj — Jiul Graiova 2—1 ; Armătura — Met. 
Cugir  ̂2—0.

CLASAMENTUL
■ > clasamentul 1. U.T.A. - 25 14 2 9 47—26 30

1. Gloria Buzău 25 13 4 8 52—35 30 2. Gloria Reşiţa ■ 25 14 2 9 29—20 30
2. Ceahlăul P. N. 25 12 6 7 35—22 30 3. F.C. Bihor 25 12 5 8 32—26 29
3. Flacăra Moreni 25 14 2 9 37—29 30 4. Jiul Petroşani 25 13 2 10 48—26 28
4. F.C. Argeş 25 10 8 7 36—23 28 5. Tractorul 25 12 4 9 38—34 28
5. Callatis 25 12 4 9 31—29 28 6. Unirea A. I. 25 12 2 11 35—40 26
6. Portul Constanţa 25 12 3 10 42—39 27 7. F.C. Maramureş 25 11 3 11 44—29 25
7. C.F.R. Galaţi 25 11 4 10 35—32 26 8. F.C. Drobeta 25 11 3 11 25—24 25
8. Unirea Focşani 25 10 6 9 29—27 26 9. Corvinul Hunedoara 25 10 5 10 39—40 25
9. C.S.M. Suceava 25 10 6 9 29—29 26 10. Metrom 25 10 5 10 24—25 25

10. Steaua Mizil 25 11 3 11 48—28 25 11. Jiul Craiova . 25 11 3 11 32--41 25
11. Chimia Rm. V. 25 10 5 10 46—42 25 12. Met. Bocşa 25 10 4 11 29—37 24
12. Poli. Iaşi 25 11 3 11 36—35 25 13. Armătura 25 11 1 13 35—37 23
13. A.S.A. Tg. Mureş 25 11 3 11 28—32 25 14. C.F.R. Cluj 25 10 3 12 43—46 23
14. Foresta 25 10 3 12 22—31 23 15, Met. Cugir 25 10 3 12 33—49 23
15. FAUR Bucureşti 25 9 4 12 28—33 22 16. I.C.I.M. 25 8 5 12 24—33 21
16. Autobuzul 25 9 3 13 36—40 21 17. Olimpia S.M. 25 9 2 14 41—48 20
17. e.S. Olt ’90 25 9 2 14- 26—54 20 18. C.F.R. Timişoara 25 9 2 14 24—41 20
18. Unirea Slobozia 25 4 5 16 18—54 13 ETAPA VIITOARE : Metrom — Met. Bocşa ; Olim-

REZULTATELE

CONCURSULUIprono
din 25 aprilie 1993 î 1 

Atalanta — Sampdoria % 

Foggia — Tcrino ij

C.F.R. Timişoara — F.C. Maramureş ; U.T.A. — I.C.I.M. ; 
Tractorul — C.F.R. Cluj ; Jiul Petroşani •— Drobeta ; 
Gloria Reşiţa — Metalurgistul Cugir ; Jiul Craiova — 
Armătura.

Genoa -— Brcscia »

Inter —■ Ancona t

Juventus — Florentina t
Lazio — Pescara ' <
Napoli ■— Cagliari «
Parma — Roma *
Udihese — Milan m

Bari — Ascoii ai

Cosenza — Verona 1
Spăl — Rcggiana • 0»

Venezia — Cremonese Of
Fond de câştiguri:

128 445 672 Iei

Pagină realizată de 

SABIN CERBU
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VfNZĂRI-
cuwparari

•  VtNI> lemn brad, us- 
at: căpriori, bile, cheres-

TeL 619042, orele 20— 
83. (5522)

•  CUMPĂR apartament
central, etaj inferior. Tel. 
«7612. * (5563/5564)

•  VÎND casă, livadă cu 
pruni Răchitova. Relaţii

' Sarmizegetusa, familia Hi- 
bais Vîorel, nr. 7 A, tel. 
124, după ora 20. (5568)

•  CUMPĂR maşină Tal- 
bot «orizont, neînmatri- 
CUlatâ. Deva, telefon 622437.

(4683)
•  VÎND urgent autotu

rism Volkswagen Passat, 
înmatriculat. Relaţii as
tăzi, după ora 20, telefon 
919348. (4682)

•  VÎND urgent aparta
ment 2 camere, et. 1, te
lefon, str. T. Vladimireseu, 
U. 17 B, Haţeg. Relaţii 
tel. 622348. (5583)

•  VfND televizor color, 
convenabil. Tel. 620506,

«ele *6—21. (5585)
•  VÎND videoplayer Fu- 

aal ca telecomandă, sigilat, 
preţ *23606. Tel. 730640.

(5576)
9 VÎND apartament 4 

OCtftere, Micro 15, str. Be
ton, bl. 56, sc. 4, parter, ap* 
82, Deva. (5574)

•  VÎND autoturism Vol-
88, şi motor Diesel. Infor- 
StOfti Valea Dîljii, nr. 112 
Şiâ teL 095/770413, între 
arde *6—15. (5555)

•  VÎND videoplayere Fu
nd , sigilate, telecomandă 
X«9#e9 lei. Simeria, 661516.

(5532)
■ 0  ÎNCHIRIEZ (eventual 
Nmpăr ulterior) microbuz 
• —tOIocuri, durata 2—3 
fpd. Ofer plată deosebită. 
■Mieria. 661516. (5532)

•  SC JUNIOR SER
VICE SUI. vinde case 
de marcat electronice 
OH dublă bandă. In- 

ţii tel. 612558, fax 
* (5586)

H»: • mmm. ■ • ■ mmm 9 mmm m «mp \9 A -

•  VÎND Fiat Mirafiori 
1885, 6,5 %, puţin a-

variat, Opel Kadett — Die
sel 1988, S %, Trabant Com- 
hi 1986, cu motor, cutie vi
teze rezervă, televizor co
lor, în valută. Tel «17196, 
după ora 29. (5575)

•  VÎND Volkswagen 
Golf, piese BMW 320, Re
nault I’uego. Deva telefon 
625091, orele 19—2*. (5598)

•  VÎND casă cu grădină.
Deva, str. A. Vlaicu, nr. 
120, tel. 614989. (5593)

•  VÎND mobilă, cumpăr
garsonieră. Telefon 611619, 
629966. (5597)

•  VÎND Moskvici 408, 
stare perfectă, şi teren pen
tru construit cabane, mo
tor U-650. Informaţii To- 
pliţa (Certej) nr. 40.

(5594)
•  CUMPĂR butelie ara

gaz normală, ofer 38 000 
lei. Tel. 642234. (5592)

•  VÎND Dacia 1100. Tel.
616189 Deva. (5591)

•  VÎND apartament 4
camere, convenabil, Dacia 
1310. cort comercial. Tel. 
622705. (5590)

•  CUMPĂR urgent mărci, 
dolari şi forinti. Deva tel. 
617868, după ora 16. (5600)

•  VÎND Saviem 5 tone, 
perfectă stare, preţ conve
nabil şi autodubă 0 locuri 
Diesel. Cîmpulung, 650420.

(5607)
•  VÎND Trabant 601. mo

del 85. Tel. 627864. (5609)
•  VÎND casă, grădină,

Cozia. Deva, Al. Romanilor, 
bl. 27, ap. 34 (Dacia), tel. 
615401. (5605)

•  VÎND urgent aparta
ment 3 camere. Deva, bdul 
Decebal, bl. 23, et. 8, ap. 
29, tel. 625127. (5603)

•  VÎND butelie nor
mală şi incubator pen
tru 60 ouă. Tel. 616682.

(5610)

•  VÎND Volvo 244 Die
sel, motor Volvo complet, 
remorcă auto, armă vînă- 
toare IJ 18, convenabil. Si
meria, tel. 660947. (5604)

•  VÎND apartament 4 
camere, zona Dorobanţi. 
Tel. 628897, orele 18—21.

(5611)
•  VÎND butelie aragaz

normală, preţ negociabil. 
Hunedoara, tel. 715840, du
pă ora 16. (4838)

•  VÎND urgent Dacia

«au
1390, stare bună. Hunedoa
ra, str. Valeu Cneazu, 54, 
sau libertăţii 9123. (4843)

•  VÎND apartament 3 
camere OM Hunedoara, 
bdul 1848, b l 8, ap. 3.

(4844)
•  VÎND Ford Caprl 1,6

1, stare ireproşabilă, Hune
doara, tel. 714886. (4853)

OFERTE 
DE SERVICII

•  SC POIANA SRL TI
MIŞOARA, Filiala Deva, 
rezolvă obţinerea de paşa
poarte de serviciu, vize şi 
cod Sieomex. Informaţii Ia 
tel. 095/615790. (5573)

•  SC ARTEX DORIANI
SRL, bdul Decebal, orga
nizează concurs la data de 
8 mai pentru posturile : 2 
contabili cu profil indus
trial, 1 şef serviciu produc
ţie, 1 jurist. Relaţii la tel 
625859. (5599)

•  EXCURSIE în Polonia 
în perioada 12—16 mai 
1993, preţ 1400 plus 20 
mărci. Informaţii telefon 
718788, între orele 17—21.

(4845)
•  ANGAJĂM'eiurdar la

vaci. Informaţii Hunedoa
ra, Buituri, str. Lătureni, 
nr. 82. (4846)

•  INCOTA ATLAS REI- 
SEN SIBIU efectuează 
transport de pasageri şi 
colete pe ru ta: Deva — 
Numberg — Heilbronn — 
Stuttgart — în zilele de 1, 
5, 8, 12, 15; 19, a ;  26; 29 
mai şi pe rut„ Deva — 
Wurzburg — Frankfurt — 
Siegen — Dortmund — In 
zilele de 5, 12, 19, 26 mai. 
înscrieri la 0956/18882, o-

•  PIERDUT cîine Cio
bănesc german „Bety“, bol
nav, In tratament. Recom
pensă. Tel 629407. (5544)

ÎNCHIRIERI
•  OFER de închiriat ca

meră pentru două persoa
ne (două fete sau doi bă
ieţi) sau pentru birou so
cietate comercială, zonă 
centrală, tel. 612420. (5552)

DECESE
•  CU inima zdrobită şi 

sufletul pustiit de durere, 
Olga', soţie, anunţă trece
rea în eternitate, după o

- cruntă şi lungă suferinţă, 
modest şi blînd cum a trăit, 
a soţului ei drag,

prof. VASILE COSTE, 
născut în credinţă greco- 
catolică, la 21 octombrie 
1915, In Gherla, jud. Cluj. 
Corpul neînsufleţit este 
depus la Capela Popa Şap
că. Slujba de. înmormînta- 
re va avea loc azi, 27 apri
lie 1993, ora 15. Cortegiul 
funerar va pleca de la Ca
pela Popa Şapcă la Cimi
tirul din Buituri Odihnes- 
te-te în pace, dragul meu, 
şi Dumnezeu să-ţi veghe
ze somnul! Vei rămîne veş
nic în inima şi sufletul 
meu. (4847)

•  îN asemenea elipe gre
le, cuvintele sînt mesage
re ale durerii şi ale inimi
lor îndoliate ale fiicei A- 
dina, ginerelui Carol şi co
piilor Andrada şi Adrian* 
care anunţă pierderea tată
lui drag,

prof. VASILE COSTE
(4848)

rele 16—21.. (4515)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  SCHIMB apartament
2 camere Gojdu cu două 
garsoniere. Relaţii telefon 
615679, după ora 20. (5547)

•  SCHIMB apartament
3 camere, zona Teatru Hu
nedoara, cu similar Bucu
reşti sau Constanţa. Tel 
711883. (4842)

PIERDERI
•  PIERDUT adeverinţă 

407/1993, eliberată de SPIÂ 
Deva, pe numele Dragses- 
cu Dorin. Se declară nulă.

(5565)

•  SINCERE condo
leanţe doamnei Olga 
Coste în clipele de grea 
suferinţă pricinuite de 
pierderea soţului drag, 
prof. VASILE COSTE. 
Laura.

•  SOŢIA Oetavia şl 
fiul Codruţ anunţă cu 
nemărginită durere în
cetarea din viaţă a ce
lui care a fost

A BEL CLEMNIC 
înmormîntarea va 

avea loc miercuri, 28 
aprilie 1993, la Cimiti
rul Popa Şapcă Hu
nedoara. Nu te vom 
uita niciodată. (4855)
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DIRECŢIA GENERALA A FINANŢELOR PUBLICE 
ŞI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT 

HUNEDOARA — DEVA
Organizează concurs In data de 24.05.1993, pen

tru ocuparea următoarelor posturi l a :
L Direcţia trezorerie. Direcţia impozite şi taxe, 

Direcţia controlului financiar de stat:
— referent de specialitate gradul IV — studii e- 

con ornice superioare
— inspectori de specialitate gradul III şi IV — 

studii economice superioare
— şef serviciu constatare, impunere persoane fi- 

. zice — studii economice superioare
— şef birou constatare, .impunere persoane fizice 

— studii, economice superioare
H. Circumscripţiile j Petrila, Vulcan, Lupenl, Că- 

lan. Haţeg, Orăştic:
— şef serviciu — studii economice superioare 
—-şef birou — studii economice superioare. 
Informaţii la telefoanele 619544, 619560 sau la se

diul Direcţiei din Deva, str. 1 Decembrie, nr. 30.

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„CRIŞBUS" S.A. BRAD 

Str. Goşa nr. 44
Angajează de urgenţă, prin concurs :

•  contabil, cu o vechime minimă In spe
cialitate de 3 ani şi studii medii eco
nomice.

înscrierile se fac ia sediul unităţii, biroul 
personal pînă la data de 07.05.1993.

Concursul va avea loc In data de 10.05.1993 
Relaţii suplimentare se pot Obţine la tele

fon 651242.
(294)
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FILIALA GRUP ŞANTIERE DEVA 

(fosta A.C.M.R.U.E.)
Organizează licitaţie publică In data de 6 

mai 1993, era 10, pentru vînzarea mijloacelor 
fixe disponibile, printre care un autoturism 
,DACiA 1310“, un autocamion „ZIL“, un IFRON 
şl două motocompresoare MC 10, o maşiriă de 
debitat cu discuri abrazive.

Lista acestora precum şi preţul de pornire 
a licitaţiei se afişează la sediul unităţii din lo
calitatea Mintia, str. Şantierului, nr. 5.

Informaţii suplimentare la telefon 18750, 
Int. 23. (287)

S.C. COTURNIX IMPORT — EXPORT S.R.L.
Vinde en gros cu adaos 0 %.

•  Produsele firmei COLGATE — PAL- 
MOLIVE ;

•  Produsele cosmetice de import : Rexona 
Impulse, Denira, Axe, creme CD, Pond’s 
ele.

şi cu adaos 3 %
•  Produsele firmei germane Schwarzkopf :

BAC (întreaga gamă), Kaloderma (cre
me, after shave, gel păr, spumă de co
afat, fixative, spumă de ras), gama 
TAFT, precum şi alte produse cosme
tice cu adaos maxim 10 °/o.

Sediul firmei este în Deva, str, Libertăţii, 
bloc A, scara E, parter (lingă UNION).

S.C. EAST EUROPEAN PARTINER LTD 
str. Horea nr. 13, telefon 615038 

în colaborare cu
S.C. SEDECOM S.R.L. DEVA

••■Vinde mochetă import Belgia, en gros 
şi en detaille, pentru locuinţe, birouri, 
hoteluri

•  Primeşte şi comenzi ferme in baza ca
talogului de prezentare

•  Oferă covoare persane produse de IN- 
COV Alba Iulia

•  Primeşte comenzi ferme pentru covoare
(4514)

V  RAGCL BRAD 
Strada Vinătorilor nr. 49, 

în baza Hotărîrii Guvernului. nr. 412 92, art. 
10, al. 2, anunţă intenţia de majorare a tarife
lor la serviciile prestate începînd cu data de 
01.05.1993.

(292)

SOCIETATEA COMERCIALA
„UZINA ARDEALUL" S.A. Alba Iulia 

(fosta UBUMF Alba Iulia), str. Miciurin nr. 9, 
tf. 0968-27765 ; 0968-27666

Execută şi livrează pentru populaţie, pe 
bază de comenzi sau cereri depuse la biroul 
producţie, următoarele :

1. Plug PP 3 x 30 cm, cadru din leavă pen
tru tractor de tipul U-650 = preţ li
vrare : 200.000 leFbuc.

2. Plug PP 2 x 30 cm, cadru din profil U, 
pentru tractor de tipul U-45 = preţ li
vrare : 145.000 Iei%uc.

3. Caroserii auto pentru camioane, remorci 
auto, camionete = preţ negociabil

4. Prăşitoare tracţiune animală pentru po
rumb cu cuţite şi cormane = preţ li
vrare : 35.000 le'ibuc. (290)

A N U N Ţ
în data de 4 mai 1993, ora 9, lă sediul „SI- 

DEKMET" S.A. Călan va avea loc un 
concurs

pentru ocuparea a 2 posturi de ingineri, eco
nomişti sau jurişti, cu experienţă in activitate 
import-export. Condiţii : cunoscători ai unei 
limbi străine de circulaţie internaţională. Cei 
interesaţi se pot înscrie la concurs pînă la da- \ 
ta de 3 mai 1993.

Informaţii suplimentare la telefoanele 
30560 — 30561, interioare 525 — 518.

(291)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
CONFORT PROIECT S.R.L. DEVA 
reprezentant al societăţii comerciale 

TIMCO Ş.A. Timişoara 
împreună cu

Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului 
Hunedoara 

organizează expoziţia 
EXPOCONSTRUCT'93

care va avea loc în perioada 4—6 mai 1993, la 
Complexul Central (hala pieţei), etaj I, Deva.

Se vor expune : scule, dispozitive şi uti- \ 
laje pentru construcţii, finisaje, instalaţii, pre
lucrarea metalelor şi a lemnului, utilaje de uz 
gospodăresc, instalaţii de ridicat.

Expoziţia va fi deschisă între orele 10—17.
(289)

S.C. DECEBAL S A. DEVA 
Piaţa Unirii nr. 8 
Angajează urgent 

•  dulgheri
Informaţii suplimentare la telefon 613322 

— 612237. •
(293)

J S.C. „LEGUME-FRUCTE" S.A. BRAl5
i cu sediul în oraşul Brad, str. Avram Iancu nr.,54 

Organizează concurs In data de 29 aprilie 
. 1993, ora 9, in vederea ocupării unui post de 
ţ contabil şef.
( Informaţii suplimentare la telefoane 651530,

650739.

1

(4493)
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