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SflKîll MARI ÎMPĂRAŢI CUMSTANTIN Şl ELENA
* în  reprezentările iconografice, . Sfinţii 
Constantin şi mama sa, Elena,, sunt în
făţişaţi de o parte şi de alta a Sfintei 
Cruci, am putea spune — la umbra Sfin
tei Cruci. Aceasta ne arată, o dată în 
plus, rolul pe care l-a avut Sfânta Cru
ce în viaţa lor de luptă şi de biruinţă 
prin Mântuitorul lisus Hristos. Constan
tin s-a născut la Naissus, în ziua de 27 
februarie, anul 280, d.H. ca fiu al lui 
Consţantins Clorus şi al Iuliei Elena. Ta
tăl său era păgân, ofiţer în armata ro
mană, ajungând mai târziu conducătorul 
părţii apusene a Imperiului Roman, iar 
mama sa era o creştină deosebit de ze
loasă. Constantin va fi crescut în spiri
tul educaţiei militare şl în supunerea fa
ţă de legile romane. Chemarea sa la slu
jirea lui Hristos s-a petrecut în împre
jurări minunate. Crudul şl ambiţiosul 
ftîaxenţiu, care se afla la Roma, era un 
aprig persecutor al creştinilor. El se 
pregătea să atace cu război pe Constan
tin, care în urma decesului tatălui său 
va conduce Imperiul Roman de Apus? 
Constantin trece Alpii cu 40 000 de os
taşi, in timp ce Maxenţiu dispune de o 
armată cel puţin dublă ca efectiv. Ma
rea bătălie s-a angajat la 23 octombrie 312 
d.H., lângă podul de piatră de peste

râul Tibru, denumit Milvius. înainte de 
această luptă, însă, Constantin a văzut 
pe cer, deasupra soarelui care cobora 
spre asfinţit, o cruce luminoasă, însoţită 
de cuvintele: „In hoc signo vinces" — 
„Prin acest semn vei învinge**. Profund 
impresionat, împăratul Constantin şi-a 
dat seama eă cerul îi vestea o viotorie, 
dar îi încredinţa şl o misiune. El po
runceşte ea pe toate steagurile şi coi
furile de luptă să fie puâ semnul Sfintei 
Cruci. Victoria a fost strălucită. Con
stantin cel M are,. în fruntea oştirii sa
le, cu semnul Sfintei Cruci' înălţat pe 
steaguri, a intrat triumfător în Roma. 
Din clipa aceasta, el, împreună cu ma
ma sa, Elena, vor fi mari luptători pen
tru apărarea creştinilor. Practic va fi 
primul împărat român, "după atâţia, care 
va opri prigoana Împotriva creştinilor 
(edictul de 13 Milân '5K 313 d.H.). Din 
anul 324 d.H., Sfântul Constantin a în
ceput construcţia' noii capitale a impe
riului, care va fi inaugurată la 11 mai 
330 d.H., primind numele de Constan- 
tlnopol. A murit la amiaza zilei de 21 
mai 337 d.H., fiind înmormântat la Bi
serica „Sfinţii Apostoli*. din Constanti- 
nopol, pe care el O ctitorise.

, • Preot CORNEL ILICA

T B A N Z IŢ IA ai
Dacă nu merge Mahomed la munte, se 

poate întâmpla să vină muntele la Ma
homed. La aceasta m-am gândit când am 
aflat de organizarea, tocmai la Deva, în- 
tr-un judeţ al României, a Adunării Re
giunilor Europei. Iată, deci. că România 
(şi mai ales judeţul Hunedoara) au cin 
stea de a găzdui un for european âl con
ducerilor regionale!

Mirarea îmi este accentuată de faptul 
că, din 1989 încoace, România tot în
cearcă să pătrundă în Consiliul Euro- 
pel, dar este" mereu amânată şi, cu toa
te eforturile făcute de zeci şi zeci de 
delegaţii („Vox clamantis in desert»** ?), 
alte ţări sunt acceptate, ne depăşesc cu 
eleganţă, tar nouă ne sunt rezervate tot 
sălile de aşteptare. -

Acuma nu că ne-am aştepta să fim 
puşi în „fruntea bucatelor**, dar un pic 
de demnitate avem şi noi, cei care am 
dat Europei pe Brâncuşl. Enescu, Eugen 
lonescu... dar să nu zică Europa că ne 
lăudăm prea tare. -

Europa, cea iubită de Zeus, are drep
tul să ne judece cum vrea. E treaba ei. 
Dar să o facă cu dreptate ! Şi să nu

ne judece înainte să ne cunoască.
Şi poate că este bine că vine şi mun

tele ia Mahomed. Să vadă şl europenii 
că, uite, noi, popor de gintă latină, 
am învăţat ceva şi din înţelepciunea O- 
rientului cu care convieţuim. Şi mai a- 
les am învăţat o realitate : ţU răbdarea 
treci marea ! Placă turnată Intre . O- 
rient şi Occident, România are valorile 
el, care, mai devreme sau mai târziu, 
se vor impune şi cui nu vrea să ne 
creadă. '/

Iată, deci, că, în spiritul tradiţionalei 
ospitalităţi româneşti şi în litera versu
lui eminescian ,,Cât suntem încă pe 
pace, cu îţi zic: binc.ai venit**, dorim 
bun venit Adunării Regiunilor * Euro
pei, pe care o dorim ca o primăvară a 
speranţei că acest continent aparţine tu
turor-fiilor săi.

Poate că aşa, cunoscându-ne mai bi
ne, va renaşte încrederea reciprocă şi 
vom putea speră, ca în Geneză: „Fiat 
lux" (să fie lum ină!) şi pentru ro
mâni! ...a, : ■ ■
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ori m mai
S-au împlinit trei ani de 

la primele alegeri organiza
te pe principiul pluriparti- 
dismului. Nu se mai 
întâmplase - acest lu
cră de : aproape '41 de 
ani, cel puţin formal ale
gerile din noiembrie 1946 
având la bază acest prin
cipiu democratic, chiar 
dacă rezultatele lor au fost 
un fals devenit istoric,

în  urmă cu trei ani, la 
20 mai, am votat în ma
joritate zdrobitoare pentru 
partidul Organizator ă l  ale
gerilor — Frontul Salvării 
Naţionale, devenit atunci 
partid de guvernământ. în 
ce măsură cei trei ani'*' 
care au urmat lui 20 mai 
4990 ne-au îndreptăţit şi 
în c.e măsură ne-a"u înşelat 
speranţele?

Primul maro câştig este, 
evident, instaurarea domo- >• 
craţiei elective pe baza

pluripartidismului, asocie
rea politică pentru a ac
cede la putere nemaiavând 
în România nici o stavilă.

Gum se ştie4 între timp, 
partidul de guvernământ 
s-a schimbat, actualul'ie
şind la rampa politică îna
intea ultimelor alegeri.;

Alt câştig major şi de 
necontestat este pornirea 
din loc a reformei econo
mice cu „placa sa tur
nată” — proprietatea a- 
supra mijloacelor de pro
ducţie, intrată, mai întâi 
în germene şi mai apoi 
tot mai mult, în dome*niul 
p rivat; pământul redevine 
proprietate privată împre
ună cu alte mijloace de 
producţie specifice agri
culturii, atelierul, fabrica,

ION CIOCLEI 
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I  CONSTATARE:

I  UnUnde coadă nu e, nimic nu e..

Economia judeţului Hunedoara 
în

Specificare U/M
Realizat
aprilie
1993

în  %
apr.
1992

faţă do :
martie
1993

1 2 3 4 5

Producţia industrială 
Stoc de produse finite în  ̂in

dustrie la 30. IV. 1993 
Productivitatea muncii în in-

mii. lei 23190,8 93,6 95,9

mii. lei 11412,8 ■' x  ,• V 83JÎ

dustrie
Numărul mediu al salariaţilor

lei/pcrs. 230351 97,1 96,5

diii industrie
Producţia de construcţii-montaj, 

realizată de societăţile de autrepri-

pers. 100675 96,1 99,4

ză cu sediul în judeţ mii. lei 1084,6 X 118,7
Export
Producţia principalelor produse 

industriale;

mii $ 7469

•-* A

315,8 149,1

-  huilă netă mii to 306 100,1 83,3
-  oţel mii to •  82 89,8 97,8
— laminate mii to 71 95,7 102,1
— ciment mii to 65 130,0 216.7
— bere mii bl 36 94,7 109,1
— cam o tăiată în abatoare to 673 56.4 60,2
— lapte de consum mii hi 2 34,3 99.9
— pâine
Efectivele de animale la 30 a*

to 8195 10-1,7 95,5

priite 1993 : '
Bovine cap: 90950 95,2 101,4
— populaţie cap. 85193 103,6 102,0
Porcine cap. 93429 68,0 v  10S>
— populaţie cap. 82321 103,5 108,9
Ovine cap. 252683 100,5 91.2
-r  populaţie cap. *■ 245166 102.8» 91,1
Păsări cap. 1908655 83.8 94,5
—- populaţie cap. 632423 93,7 103,2

'  ©  „VALEA JIULUI — 500“. 
Timp de mai multe zild, Ia 
Petroşani au avut loc manifes
tări (simpozioane, expoziţii) de
dicate împlinirii a 500 de ani 
de atestare documentară a lo
calităţilor Văii Jiului şi 125 de 
ani de exploatare a căr
bunelui. Au participat istorici, 
etnografi, reprezentanţi ai Li
gii sindicatelor miniere Valea 
Jiului, Muzeului Mineritului, Ca
sei de Cultură Petroşani. (M.B.)

©  MASA ROTUNDA. Glu- 
J hU „Prodemocraţia" Hunedoa

ra — Deva organizează sâm
bătă, 22 mai a.c., ora 9,30, la 
sala de şedinţa â Primăriei De
va, o masă rotundă pe tema 
proiectului de lege pentru a- 
mendarea Legii nr. 60/1991 cu 
privire la adunările publice şi 
a proiectului legii privind în
fiinţarea comisiei pentru per
soanele juridice. Sunt invitaţi 
parlamentari hunedoreni, re
prezentanţi ai organizaţiilor ne- 
guvernamentale, ai administra
ţiei locale, poliţiei, SRI, presă, 
sindicate etc. - (G.P.)

O  MANIFESTARE NAŢIO
NALĂ. STUDENŢEASCA. Casa 
de Cultură a Studenţilor din 
Petroşani organizează ' vineri, 
sâmbătă şi duminică, o manifes
tare naţională studenţească eu

caracter cultural-turistlc. La ac
ţiunea, găzduită de Valea de 
Peşti, participă studenţi din 
Iaşi, Timişoara, Graiova, Bra
şov, Bucureşti, Tg. Mureş (M.B.)

O  AMPLASAMENT. Consi
liul Local Deva a aprobat am
plasamentul pentru magazinul de 
lux tip „Coleus”. Aprobarea a 
fost diată pentru terenul din 
spatele hotelului Deva. Un ma
gazin asemănător se va con
strui la Hunedoara, autorul am
belor proiecte fiind un tânăr şi 
talentat arhitect devean. (I.G.)

O FINALA Gupei României 
la Fotbal (după meciurile din 
semifinale) sc va disputa între 
Universitatea Graiova şi Dacia 
Brăila, în returul semifinalei, am
bele meciuri (F.G. Maramureş —

Dacia şi Gloria Bistriţa „U“ , 
Graiova) s-au încheiat cu ace
laşi rezultat. -s(l—1). (S.O.)

© TURNEU ARTISTIG. Clu
bul Sindicatelor Lonea a orga
nizat un apreciat turneu ar
tistic cu orchestra proprie de 
muzică populară. Interpreţi: 
Irina Loghm, Cristina Turcu, 
Gheorghe Păun. Spectacolele pre
zentate la Petroşani, Vulcan, Lu- 
peni, Petrila, Lonea s-au bucu
rat de o caldă primire din par
tea publicului. (M.B.)

0  LONDRA. — în po
fida unei încetiniri econo
mice generale în estul A* 
siei. China a cunoscut o 
creştere excepţională in 
1992 şi ar putea deveni, de 
acum şi până în anul 2019, 
prima putere economică 
a lumii, în special în de
trimentul Japoniei, esti
mează Institutul Interna
ţional pentru Studii Stra
tegice (IISS), al cărui bi
lanţ anual 1992—1993 a 
fost publicat miercuri, la 
Londra..

In opinia IJSS, de la 
sfârşitul războiului ' rece 
nici un eveniment nu a 
marcat regiunea într-o 
asemenea măsură ca „ri
dicarea Chinei, în paralel 
cu o aparentă încetinire a 
ritmului de creştere în Ja
ponia". '

Creşterea economică „im
presionată şi susţinută** a 
Chinei „remodelează" nu 
numai liniă sa politică^ dar 
şi percepţia pe care toate 
ţările din regiune, inclu
siv Japonia, o  au despre 
propriile lor perspective, 
estimează IISS.

în  ce priveşte Japonia, 
institutul cu sediul la Lon
dra evidenţiază dificultăţi
le guvernului nipon, al că
rui prim ministru — ţVIiya- 
zawa, a părut indecis în 
multe situaţii în privinţa 
reformei politice, in adop
tarea unor soluţii ferme 
la problemele economice 
ce confruntă ţara, ca şi în 
modul său de a aborda 
scandalul politic legat de 
corupţie.

•  BUCUREŞTI. — Pur
tătorul de cuvânt al gu
vernului informează că, 
sub semnătura primului 
ministru, domnul Nicolae 
Văcăroiu, s-a trimis pro
curorului general, domnul 
Manea Drăgulin, o scrisoa
re în care se arată că 
faţă de acuzaţiile formu
late împotriva- unor mem
bri ai guvernului de către 
generalul Gheorghe Flo- 
rică, fostul comisar şef al 
Gărzii Financiare, Guver
nul României solicită Pro
curaturii Generale să dis
pună, potrivit legii, efec
tuarea tuturor cercetări
lor necesare şi pronunţa
rea soluţiilor legale care 
se vor desprinde din aces
te cercetări. S-a precizat, 
de asemenea, că membrii 
guvernului vizaţi de acu
zaţiile generalului Gheor
ghe* Florică îşi manifestă 
disponibilitatea de a pune 
la dispoziţia Procuraturii 
Generale toate actele şi 
informaţiile necesare.

(Rompres)
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PRIN LUMEA SATELOR

La Sălaş, în zi de mai
; Vreme însorită şi cal
dă. Pe crestele Reteza

tului, profilate în zare, 
stăruie albul zăpezii. 

•Poale de t aceea sunt 
■aici dimineţile şi seri
le atât de reci. Oame
nii - însă au ieşit din 

‘curţi în zori de zi şi au 
luat drumul holdelor spre 
a-şi semăna porumbul, 
■în pofida faptului că la 
împărţirea pământului se 
•mai lucrează (se aflau în 
comună două echipe de 
ingineri topogiafi care 
efectuau documentaţia în 
teren), cartofii au fost 
semănaţi, porumbul se 
e^-bicida.

...Case arătoase fac no
tă discordantă cu uliţe
le neîntreţinute. Ştie şi 
consiliul local, ştiu şi 
oamenii că multe ar tre
bui făcute ori refăcute 
pentru aspectul aşezării, 
pentru confort şi util. 
Dar nu sunt bani. Pri
marul, dl loan Bursesc, 
spune că până în pre
zent nu ştie eare-i bu
getul alocat coihunei. De 
aceea, deocamdată, e 
de domeniul viselor şi 
podul peste pârâul Să
laş, şi noul sediu al 
primăriei (pe o fundaţie 
mai veche, care în pre
zent strică atât de mult 
înfăţişarea zonei centra
le), amenajări de dru
muri săteşti şi de câmp. 
După ce; a fost adusă 
centrala automată de 100 
de numere şi a fost in
trodus şi cablul, izmenii 
au **»eptat cu răbdare 
montarea telefoanelor. Au 
trecut trei ani de a- 
tunci şi ar dori să facă 
un apel către Direcţia de 
Telecomunicaţii să urgen
teze lucrarea...

S-a realizat totuşi ce
va .în vremea din .urmă. 
Birturi, -Nu : prea multe. 
Numa» vrep şapte. Des
tul că cei „slabi de în
ger" — cum zice o vor
bă din poppr — îşi duc 
veacul, pe-acolo. Să fie 
aceasta, cauza Creşterii 
fenomenului - infracţional 
cu i 10—15' la sută faţă 
de anul trecut ? Oricum, 
«Hui p lt  maj. Petru Du- 
breu, află* la post îm
preună cu ajutorul, pit. 
Comei *4ânja. nu-i poate 
fi KMmâ de nimeni, ju
decând după alură sporti. 
vă. Să sperăm qâ nici 
n-ar îndrăzni... Dar mai 
ştii, cu atâtea interpre
tări ale., democraţiei. Şi, 
pentru că tot vorbeam de 
localuri, nu putem trece 
peste un fapt — ce i-a 
revoltat pe unii, dar i-a 
mulţumit pe alţii — şi 
anume transformarea fos
tului internat al Şcolii 
generale în* birt. Primă
ria -avea dovada că spa
tu l  îl aparţinuse când
va, iar inspectoratul şco

lar că investise, în 1967, 
pentru reparaţii. Cert 
este că in prezent în
tregul inventar — deci 
valori stă înghesuit şi 
supus degradării în două 
camere. Oameni de bine 
spun că dacă dormitoa
rele ar fi rămas intacte 
(numărul mic al elevilor 
nu mâi justifica funcţio
narea internatului), vara 
puteau fi folosite pentru 
elevii din ţară veniţi în 
excursie, la munte.

Cei din Zăvoi şi Peş
tera, Nucşoara sau Mă- 
lăeşti s-au cam săturat 
de... drumeţi*. Pe jos de 
acasă la şcoală şi înapoi, 
fac zilnic între 4 şi 10 
km, că autobuzele nu 
mai circulă pe-aici. Dl 
prof. Petru Lorenţiu, di
rectorul şcolii, spune că 
„navetează copiii chiar 
din clasa I, pentru că în 
unele sate nu sunt şco
lari destui păntru o cla
să".

Că indicele demografic 
este negativ, aflăm şi de 
la medicul de dispensar, 
dr. Luigi Birău. S-au 
născut în acest an. doar 
doi copii şi s-au înregis
trat 34 de decese. Cât 
despre cele mai răspândi
te boli — astmul bron- 
şie şi diabetul, zaharat 
se află în capul listei. Jn 
rest, după extinderea: dis
pensarului cu noile con
strucţii, între care şm 
cabinet cu circuit de 
pediatrie (în ideea că va 
veni şi un medic pe
diatru; dar când ?), se 
aşteaptă dotările, fiu e- 
xistă aici un E.K.G., un 
sterilizator, spre exemplu.

Pâinea ? Se aduce de 
la Haţeg. Se află în şo
maj brutarii din sat. Dar 
numai temporar. „Vom 
da drumul brutăriei du
pă ce vom procura făi
nă" — spunea contabila, 
cooperativei de consum 
Până atunci, cei care şi-au 
păstrat cuptoarele, se 
descurcă. Ca şi navetiştii 
angajaţi în Haţeg. Mai 
greu este cu buteliile. „La 
ncâ mi ajung niciodată 
buteliile, doar atunci 
când la oraş sunt în plus. 
Mergem până la Haţeg 
pentru a le schimba" — 
spunea un localnic. 
i - Dincolo de micile ne
cazuri şî incertitudini, să- 
lăşenii sunt oameni vred
nici. -Inccr-ând cu cei mici 
care învaţă rostul gră
dinăritului în şcoală, pe 
loturile semănate cu de 
toâfe, până la vârstnicii 
pe oare nu-i mai giaeşti 
acasji până pe^jsetat. 
cândj trudiţi, cu ' feţele 
brpnzale de soarele pri
măverii, îşi hrăh«#e şl 
işi adăpostesc animalele 
Pentru ca a  două zi să 
pcrnca.şcă iar spre ogoa. 
re... '

Haţegul — o perii a ţării cu nume
— Deşi mal târziu ca 

în alţi ani, primăvara a ; 
venit totuşi şi feste ano
timpul în care se acţionea-1 
ză pentru primenirea . fi î 
înfrumuseţarea localităţi, 
lor. Ce intenţii are pe a- 
ceastă linie Consiliul I.o- ; 
•cal Haţeg ?

— Vrem să tăcem Sin l 
Haţeg o perlă a străvechii. 
ţări cu acelaşi nume-Poa- ’

: te să pară prea bombaşi- 
tic acest obiectiv, dar nu 
■este.' ; i

—• Ca să convingeţi, spii- f 
neţi-ne ce s-a 'făcut, con
cret, până acum ? "■

— Am plantat 700 de 
butaşi de trandafiri, 1000 
de brăduţi, 200 de puieţi 
de tei şi tot atâţia meri-

şuri, precum şi sălcii ple
toase, bascheţi ornamen
tali, panseluţe ş.a.

— S-a prins ceea ce s-a 
plantat?

— Aproape în totalitate. 
In perioada când n-a plou-

că de când este director 
al regiei dl Aron Turc, co
laborăm foarte bine.

— Continuaţi eu lista ac
ţiunilor ce le-aţi realizat.

— S-au vopsit băncile 
din cele două parcuri, s-au

Discuţie cu dl iOAN GABROVEANU — vieepri-
marui Haţegului

at, atn organizat udarea 
puieţilor cit maşina pom. 
pieri lor.

— Cine a efectuat plan
tările, dle vieeprimar ?

— Oamenii de la RAGGB 
Haţeg, conduşi de mais
trul Constantin Ştefoni. 
Alcj aş vrea să subliniez

reparat coşurile, am în
ceput plombarea gropilor 
pe partea Carosabilă a 
drumurilor, în colaborare 
cu secţia dirr Haţeg a dru
murilor naţionale, paralel, 
cu care se fa.ee un nou 
marcaj pietonal. Şe lu
crează la puntea peste râul

Galbena. Avem îh intenţie 
să reparăm şl să zugră
vim faţadele clădirilor a . 
flate în proprietatea' pu
blică. -v

— Argumentele în spri
jinul intenţiei ce a ţi . e- 
nunţat-o la Începutul dis
cuţiei noastre sunt sufi
ciente. Cum vreţi să în
cheiem interviul?

— Cu un apel de su
flet către cetăţenii oraşu
lui şi către cei ce vin sau 
trec prin Haţeg : să ‘ păs
trăm cu grijă ce s-a rea
lizat, căci este în intere
sul nostru, al tuturor ce
lor ce trăim în acest - tot 
mai frumos oraş. • ' '

TRAIAN SONDOR

, p r e ţu r i,
Instabilitatea din eco

nomia naţională rămâ
ne un fenomen îngrijo- 
rător pentru multă vreme, 
iar consecinţele acestuia 
în plănui inflaţie} nu mai 
surprind. Fenomenul 
dică numeroase întrebări 
ale căror răspunsuri, fie 
că se închid totr-un cerc 
vicios, fie că rămân doar 
simple supoziţii- 

Printre elementele de 
surpriză ale perioadei de 
tranzit spre o economie 
viabilă, «îofeâiiz}le banca
re reprezintă una dintre 
problemele mult discuta-.

dobânzile la bănci. Ple
când de la această între
bare, ne-am adresat dlui 
Constantin Maracu, dircc. 
torul Băncii; Naţional^. Su
cursala Hunedoara —  De
va. ■ '

— Este foarte adevărat 
că majoritatea agenţilor 
economici, în general toa
tă lumea, releva interfecu- 
torul nostru, întreabă de 
ce sunt atât de m art do
bânzile percepute de bănci. 
In primul rând, aş vrea 
Să subliniez faptul că e- 
xistă o relaţie directă în
tre rata inflaţiei şi cea a

te de 'către- âgfenp efeteto- dobânrtler bancare. Or, da
rnici. Fireşte, toată luihfea că bănefie nu îau în dis-
se întreabă de ce sunt mari cutie acest raport, per-
A fiiftftX ftftW W W I ftf tM S W lW V W W W W W W W W W W V

cepând dobânzi negative, se 
produce fertomenul de de- 
csipitaîîzire a băncilor, câh 
re ar* d«ee, în final, la fe- 
limentul acestora.*

■ —• Dle d i r e c to r ,  în CC 
m ă s u r ă  b ă n c i l e  pot ' inter
v e n i  în s to p a r e a  p r o c e s u 
lu i  d e  i n f l a ţ i e ?

— Băncile nu au nici un 
drept de control asupra in
flaţiei. Ce se poate face 
însă este doar limitarea 
creditelor pentru produc
ţie nerentabilă sau când 
se produce pe stoc. Sin
gurul care ţîsate comba
te fenomenul inflaţionist 
este agentul economic prin 
creşterea productivităţii 
muncii. Nimeni nu va pu
tea rezolva, din păcate, a- 
cest fenomen grav din e- 
conomie, decât agenţii e- 
conojnici care trebuie să 
urmărească să nu fie daţi 
bani fără producţie. In 
realitate, lucrurile sunt 
triste, întrucât avem de-a 
■face atât cu creşterea pre
ţurilor, implicit a salariilor, 
dar fără un spor de pro
ducţie care să -justifice 
măsura. f :

— Nu consideraţi totuşi 
Că . sistemul bancar se fa
ce vinovat de lipsa unui 
control riguros asupra fe
nomenului de fa ţă?

— în  Ultimul timp au 
apărut multe unităţi ban
care. Comerţul cu bani a 
existat dmtotdeauna. Dis
ciplina banoară încă nu-şi 
spune cavântuL Decontă
rile între agenţii , econo
mici se lac după bunul 
plac. Există «au  vid le-

■— -a* -»• «gr

gislativ în sistemul de de
contare, plăţjlg îptre par
teneri; mi se fdc într-o a- 

•numită scadenţi, ceea ce 
atrag* ţi un blocaj finan
ciar pentru o parte din 
aceştia. Sunt situaţii când 
anumite plăţi nu s-au fă
cut de aproape doi ani. Or, 
in condiţiile de faţă, lipsa u- 
nui sistem legislativ foar
te exigent, *t» penalităţi 
pentru neonorarea plăţi
lor, atrage numeroase greu. 
tăţi în reluarea'activităţii 
economice. 1 <1'••• r. : •■••.. -i -.5".».

— Un impediment îl 
reprezintă, în relaţiile din
tre agenţii economici, şi 
sistemul relativ greoi: de 
decontare, împărtăşiţi , a- 
teasfa opinie? .ţidlteţgsi.’- 
- Ş- Restfurtmareăi’V Siste
mului bancar reprezintă o 
necesitate vitală.'4 Deconta
rea rapidă a plăţilor vine 
în sprijinul direct ai agen
tului econfemie; De aceea 
se Mtfehţidttează' la nivel 
de judeţ să1 Se‘înf iinţeze «n  
centri* de plăţi dOtdt cti 

aparatură noeesară transmi
terii sumelor de' ta o batf- 
că la alta — :, telex; faX 
etc. —, fapt carp va permite 
6 «tei mare mobilitate şi, 
implicit, m  spHjiA real 
îh derularea relaţiilor e- 
conomice. Vorbind printre 
altele do blefcaj, prin a- 
locarea a două miliarde de 
lei, s-a reuşit deWocarea 
a 17 minarde .de 'lefi'' -lift 
fapt, gfeheza . blocajului o  

reprezintă întreprinderile cu 
stocuri ş i.c e le .cu gjişrder}.

‘ CORNEL POENAR
■ f r

\

O laudă pentru Consiliul Local aV oraşulu> Haţeg,, 
}Q piaţă bine, chiar foarte bine — nu exagerăm — pusă V. 
la punct. Argumente concrete. Atei omul găseşte ate* V 
lier de reparat încălţăminte, başa^ uaagazfiv de deşi* ţ  ; 

faaere a produselor din came, magazin de desfacere â ’■ 
cta te, atelier autoserrtce,produselor 

desfijr 
sarea dulciurilor i, cum era şi fir^c, cinci unităţi de i

Ţj'lî'y ou HHSttlU j
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(Urmare din pag. t)

uzina, mijloacele de trans
port sunt de asemenea pe 
drumul spre privatizare, 
chiar dacă e una cu cram- 
poane la tot pasul. Toate 
aceste r ( ?viguri majore sunt 
statuate, pe bază de leg i: 
electorală, a  f-ndului fun
ciar, a organizării societă
ţilor comerciale, a priva
tizării. Şi cu aceasta am 
in\rat în sfera celui de al 
trgiiea mare cA»t ig al a- 
hilar ce au urmat lui 20 
mai — aşezarea i  .regii ac
tivităţi pe baza legii, în
cepând cu mama tuturor 
legilor — Constituţia. în

această mamă a  legilor,es
te statuat încă unul din 
marile câştiguri ale anilor 
de după 20 «tei 1990 — 
în fapt ale revoluţiei ro
mâne — separarea puteri
lor în stat.

„Inventarul** benefic nu 
se opreşte, desigur, aic}, 
dar a marea evenimentul 
nu înseamnă neapărat a 
face un asemenea inventar. 
Pe drumul celor trei ani 
nî Srau clarificat din pă
cate şi e  seamă de reeUa 
pe care 20 maî 1090 le-a 
antrenat, ■

■ Au lichidat primele ale
geri în deplin pluriporti- 
dlsm lichelismul politic ? 
Nti. A tâta. vreme cât am

De trei ori 20 nai
votat liste şi nu persoane 
concrete, ale căror calităţi 
sau tare morale le *u- 
noştean*, n-am barat pe 
de-a-ntregul drumul liche
lei fK.titice către putere, 
îmi apunea un bun mafie: 
„îmi ;onvenea platforma 
politică a cutărui partid. 
Nu 1 -un Jâ t votul pentru 
că în V un tea listei sale 
am -recunoscut licheaua, 
gata oricând să sară In 
barca cea mai sigură, In 
drumul spre putere. Şi 
pentru eâ ştiam ce face

când are In mână puterea*. 
Dar, cu sau fără votul 
amicului meu, licheaua a 
apucat o  halcă de putere 
şi trage de ea cu folos. Iar 
noi ne dăm de ceasul 
morţii cum de s-o fi ins
taurat atât de repede şi 
atât de adânc corupţia în 
societatea romanească. Da
torită mtepicl eu o r e  par
tidul politic şi-a selectat 
oamenii pe care i-a pus 
în fruntea propriei iM i 
de candidaţi, aşa s-a ins
talat. .....

Am dat drumul reformei 
şl, cu icneli, eu opintdi, 
căruţa ei merg» înainte. 
A reuşit însă privatizarea 
să stârpească pofta fibră 
osto! a unor indivizi de 
îmbogăţire fără muncă ? 
Hurte. în  trei ani societa
tea românească a strâns cu 
o viteză ameţitoare aşa 
cum numai capitalismul 
sălbatic e în stare s-o facă, 
la un pol sărăcia decentă, 
iar la celălalt — bogăţia 
lipsită de orice decenţă, 
ba chiar fără Dumnezeu. 
Căci nu poţi spune că e 
om cu frica Iui Dumnezeu 
cel care fură, cu sau fără 
acte, toată smântână de pe 

- laptele semenului.

' Avem |eg l c«r« : pot 
«tescureirefe pofla. de i.

sa 
îm

bogăţire fără muncă, ori 
de cş fel ar fi ea această 

-mujică, dar legile trebuie 
aplicate fără miţă şi sără 
alegere.

Avem separaţia puterilor 
in  stat. Ei şi ? Nu se «tal 
vinde dreptatea pe bani ? 
Neamestecul altor puteri 
în treburile puterii jude
cătoreşti l-au lăsat pe ju
decător faţă fti faţă cu 
conştiinţa sa.

De trei ori 20 mai n-a 
adus, încă, îh societatea 
românească, toate limpezi
rile necesare. Noi, însă, 
suntem optimişti.
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Dc la procuratura ju
deţeană am aflat 'că la 
solicitarea părinţilor 
Almei Mihăilă, feti
ţa de 9 ani care a 
fost răpită, violată şi 
apoi ueisâ de Cosmin 
Enăşeşru din Deva, tri
bunalul judeţean a ad
mis efectuarea unei 
noi expertize cu pri
vire la osemintele şi 
hainele celei dispăru-

Şl copiii
te. Acest lucru, pen
tru a se stabili dacă 
îi aparţin şi dacă de
teriorarea ţesuturilor 
moi s-a datorat ac
ţiunii unor substanţe 
chimice, ori altor fac
tori — animale, pă
sări sau faună cada
verică.

Institutul medico-le- 
gal Bucureşti, căruia 
i s-a solicitat efectua*'

Crea noii expertize, a 
1 cerut. Ia rânda-i, o- 
••j-f seminţele şî îmbrăcă
mintea fetiţei. In  acest 
sens, recent a avut 
loc -deshumarea. .

tn funcţie de, mersul 
lucrurilor. Vă ' vom 
informa, desigur. (V.N.)

DE CE TREBUIE SÂ SE PREOCUPE 
AMERICANII DE BOSNIA ?

In opinia JhuKor ameri
cani, Iugoslavia este-6 zo- 
riă îndepărtată, asaltată de 
rivalităţi etnice şi religioa
se complexe, aşa încât ar 
putea fi dificil pentru pre
şedintele Clinton să le ex
plice americanilor de ce 
trebuie să se preocup» de 
stoparea războiului' intr-un 
loc unde interesele ame
ricane nu par a -fi în pe
ricol.

Bill Clinton nu a defi
nit în mod clar america
nilor unde se află intere
sele americane în acest 
butoi cu pulbere balcanic. 
Din ceea ce el şi unii con
gresmeni americani au de
clarat, -următoarele argu
mente apar- ca principale 
interese americane: luptele 
din Bosnia s-ăr putea ex
tinde în alto foste repu
blici iugoslave, ar putea 
implica ţări europene ve
cine şi ar putea antrena 
Statele Unite Intr-un con
flict de anvergură; un 
«-ăzboi mai mare ar des
tabiliza Europa, ar între
rupe comerţul cu Statele 
Unite şi ar pune în peri
col ‘ locuri de muncă şi 
investiţii americane; Sta
tele Uijite trebuie să-şi 
menţină rolul de superpu- 
tere, afişând o conducere 
morală şi preluând coman
da, in. scopul de a  stopa 
„o purificare. etnică" în 
Bosnia; a permite ca o a- 
greşi une, precum cea a 
Serbiei, să se" desfăşoare 
nepedepsitâ, aF putea în
curaja alte ţări să proce
deze in aceiaşi piod.

Ultimul argument a fost 
unul dintre oele invocate 
pentru _a explica de ce 
trupele americane trebuie 
să lupte în vederea Izgo
nirii 'trupelor irakiene din 
Kuweit. Acolo, Insă, in
teresul precumpănitor a 
fost mult mai uşor"definit: 
aproximativ- o. trteime din 
petrolul ţonsumat în Sta
tele: . Unite este produs iii 
Golf \ -

Când administraţia Bush 
a trimis militari pentru a 
ajuta Ia hrănirea somalezi
lor înfometaţi, se putea a- 
firma cu siguranţă că ris
curile pentru americani 
eraţi minime, iar imaginile 
copiilor cu' corpurile lor 
scheletice vorbeau de ia 
sine. ■ ■

în  - ce priveşte situaţia 
.•omplexă diri Balcani, pu
ţini ar putea argumenta că 
o implicare militară ame
ricană nu comportă'-, ris
curi, deşi imaginile - unor 
sate arte şi ale unor copii 
traumatizaţi din Bosnia

te ca şi cele din^Somalia.
Statele Unite au avut 

un interes strategic clar 
în Iugoslavia, atâta timp 
cât aceasta era „oaia rătă
cită" în rândul sateliţilor 
Moscovei, sfidând politica 
externă sovietică şi fiind, 
în general, un spin în ta
băra Moscovei.

Adepţii unui rol militar 
în fosta Iugoslavie argu
mentează că Statele Unite 
•au în continuare interese 
vitale în zonă.

„Pe scurt, de două ori 
în acest, secol am încercat 
să rămânem în afara unui 
conflict în Europa, cu ca
re noi avem relaţii spe
ciale, doar pentru a fi tâ
râţi mai târziu la un preţ 
mult mai mare", a afirmat 
senatorul Joseph Lieber-, 
mann, referind u-se lâ a- 
mânata intrare a SUA m 
primul şi în cel de-al doi
lea război mondial.

Faptul că Bosnia a fost 
„scânteia11 care a declan
şat primul război mondial 
constituie o lecţie evidentă 
pentru adepţij unei inter
venţii americane. De fapt, 
administraţia Clinton exa
minează posibilitatea tri
miterii dă militări ameri
cani în Macedonia şţ Ko
sovo, pentru a descuraja 
o posibilă agresiune sârbă 
şi a limita ameninţarea în 
interiorul Bosniei.

,„Este în interesul na
ţional al Statelor Unite să 
împiedice extinderea aces
tui conflict în multe alte 
ţări, ceea ce ar putea an
trena Statele Unite într-o 
situaţie pe care noi nu o 
dorim", a declarat miercuri 
Bill Clinton. :

Potrivit acestei reguli a 
dominoului, dacă sârbii îşi 
exercită dreptul istoric a- 
supra M acedoniei, atunci 
Bulgaria, Turcia şi Grecia 
ar putea proceda la fel. 
Aceasta ar putea asmuţi 
doi aliaţi de bază ai SUA 
din cadrul NATO unul îm
potriva celuilalt —"Grecia 
şi Turcia — şi ar putea 
dezbina alianţa celor 16 
naţiuni.

Un asemenea război în 
cadrul NATO — a afirmat 

senatorul Richard Lugar
- -  ar putea afecta Statele
Unite. .'".77.7

(Associated Press — 
Rompres)

; Se apropie sfârşitul cam
pionatului şi acum, mai 
mult ca oricând, F.R.F. 
Stă. impasibilă, dacă; s e _
poate spune aşa, la hao
sul ce are loc în Divi
zia Naţională, unde în  ul- ; 
timele etape , s - a ţ i j u c a t . i 
câte 2—3—4 ipeciurl, cum 
ş-a vrut’, iar Steaua şi '
Dinamo îşi aduc spectato---- 
ţii î>e stadioane;-, numai 

A* la orele dorite de condu
cerile cluburilor respecti
vi. Iri ee cămpionat se-

aibs al tmti ţări se des- 
ăşoară -meciurile : unei ,«*-• 
tape în „cascade" ?

|  Djrţ, etapa a 29-a a pri- , 
idei E§i, te' aşteaptă o 
luptă mai strânsă la în
tâlnirile F.C. Inter —-

Avancronică fotbalistică
' Steaua, Poli. Timişoara — 
Petrolul, Farul — Rapid. : 

-Dacă se joacă peste tot 
p e . cinstite. In ce îi pri
veşte pe suporterii hune- 
doreni ai Jiului şi Conu
ri ului, îi aşteaptă emoţii. * 
Şigur, Jiul nu ppate să-şi . 
facă probleme in meciul 
său de acasă cu Jiul Cra- 
iOva. însă, te pare că şi 
Jiului i se pun „tălpi" petv : 
tru a se facilita ascen
siunea echipei. F.C,. , Bl- - 
hor. NU este deloc îri- 
tâmplStor că de lâ minus 
3, la sfârşitul turului, F. 
G. Bihor a ajuns la +  8 !

O fi el reviriment, dar 
nici aşa* Oare e întâmplă
tor că echipele care joa
că acasă cu bihorenii, în 
etapa următoare se de
plasează la Olimpia S. 
M., care, oricum nu • mai 
are nici o şansă, şl echi
pa adversă îşi ia punctul 
pierdut pe teren proprii*. 
Şi programul aşa „curge" 
până la sfârşitul ' campio
natului ! Se trag şi alte 
sfori. La Unirea A.I., Jiul 
a fost serios sprijinit de 
arbitraj să... piardă şi tpţ 
afai tCTA.' s-a bucurat de i 
Uft tratament asemănător.

Lucrurile nu se vor opri 
aici.

Cprvinul se deplasează 
la F.C. Maramureş, un
de nu poate spera prea 
mult. Băimărenii au o e- 
chipă mult mai puternică 
şi nu credem că va putea 
Corvinul să facă vreo sur
priză. Rămân ., meciurile 
de acasă şi cele dirv de
plasare (tot două partide). 
S-ar putea să sară de un
deva iepurele.

în Divizia C — faza ju
deţeană, are loc ultima e- 
tapă şi noutăţi de mare 
interes hu poate aduce. 
Parângul Lonea ’ poate 
începe pregătirile pentru 
bar*}. Să fie făcute ca 
lumea. SABIN CTERBU
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S-G- ROBEE^-A. BAIA MARE r ,
- str. V. Luraciu, 162, . ,

teL 099/417229, fax 099AJ3853, telex 33219 R 
Proiectează, execută şi livrează următoarele 

utilaje:
• •  mori complete pentru grâu şi porumb 

cu capacitate intre 5—-40 t/24 h
•  linii tehnologice pentru obţinerea uleiu

rilor vegetale din seminţe oleaginoase
•  gatere verticale uşoare 0  500 — 0  800

mm
•  ferăstrău circular pendular
•  maşini de ra.şchetat
•  batoze de mică capacitate pentru gospo

dării individuale
•  utilaje pentru fabrici de cărămizi de mi

că şi medie capacitate
•  presă ţărănească pentru cărămizi
•  electrocdindri 

, ţţ răboji industriali
•  utilam pentru epurarea apelor
•  transportoare (cu bandă, lanţ, racleţi, e- 

liceidale)
•  SDV-uri
•  pompo cu membrană pentru industria 

de ceramică fină
•  malaxor — presă pentru paste făinoase

4—20 kg/h. (349)

- ■ ■ ■  V M , .  .  - - m /M V A W /A u

; 7  ; ■ SG. CONS — IOMMY ■ - -

7 I. . Ca sediu! fii Hunedoara 
Telefoane: 714001, 715842
•  e x e c u t a  o r ic e  f e l  d e  c o n s t r u c -

ţjjjţ/ ■ -v ■
•  şarpante din lemn cu ţiglă
•  şarpante din profite cu tablă

| •  şarpante cu tablă zincatâ de 0,5 mm pe
astercală de scândură V 1

•  izolaţii blocuri
•  aKe construcţii — vopsitorii industriale.

■7 Societatea nu aplică regie de şantier- Pre
turi convenabile
-■ . 4  VINDEM:
7 7 7 '.■ •  trior •— I buc ; ;•

•  mori tip China — 2 buc ;
•  decorticator — I buc.

SOCIET ATEA* COMERCIALA MACON S.A.
D E V  A

Organizează licitaţie pentru vânzare de mij
loace fixe, în prima zi lucrătoare a fiecărei luni 
calendaristice, până Ia terminarea listei, ce se 
găseşte Ia sediul societăţii, telefon 613930/144.

RAGCL LUPEN1
Anunţă scoaterea la licitaţie publică pentru 

vânzare un număr de 10 apartamente situaţi ţn 
blocul 2î, str. Bărbăteni, oraş Lupcni.

Licitaţia va avea loc în data de 14.06.1993, 
ora 13, la sediul RAGCL Lupcni, sţr. Bărbăteni, 
nr. 163-

Taxa de participare este de 3000 de lei, iar 
garanţia este de 10 % din preţul de pornire a  
licitaţiei, sume care se pot depune Ia casieria j 
unităţii, până la data de 13.08.1993, ora 14.

Relaţii Ia telefon 560912, compartimentul 
tehnic, -ti f

. (381)

S.C. MUREŞUL ŞOIMUŞ S A 
Cumpără fân, preţ negociabil.

(385)

ASOCIAŢIA CHINOLOGICĂ DIN ROMÂNIA, 
FILIALA CHINOLOGICĂ A JUDEŢULUI 

HUNEDOARA 
A n u n ţ ă

•  Deschiderea cursurilor şcolii de dresaj i
— şedinţele vor avea loc în fiecare z| 

de duminică, începând cu ora 9; la 
stadionul „CETATE" Deva ;

— înscrierile se vor face în zilele de luni 
şi miercuri, între orele 18—20, Ia 
sediul filialei din str. George Ba- 
riţiu, nr. 5 ;

— cursurile pentru ciclul de dresaj e- 
lementar sunt gratuite-

«  Expoziţia c a n i n ă  internaţionali 
C.A.C.I.B. (Certificat aptitudini campion inter
naţional de frumuseţe) — organizată de către 
Federaţia Chinologică Internaţională — prin 
Asociaţia Chinologică din România — Filiala 
Hunedoara — Deva, pe stadionul „CETATE" 
din Deva, în 29 mai 1993, ora 9. (336)

1

S-C.„CARMETAPLAST" DEVA S.A. - 
str. E. Gojdu, nr. 73

Organizează în data de 17.06.1993, ora 15, 
la sediul societăţii licitaţie publică pentru închi
rierea a 50 buc. tuburi CO2, preţui de pornire 
a licitaţiei este de 1.156 Iei''buc./Iună.

Informaţii Ia telefoanele 627106, 627107 bi
roul mecano-energetic-investiţii. . , / !

Taxa de participare este de 2.000 de Iei şjţ i 
Se va achita până in data de 15.06-1993, ora l i .

PREFECTURA JUDEŢULUI HUNEDOARA / J
o r g a n iz e a z ă  • '  , f y

în data de 2 iunie 1993, ora 10, la sediul, 
Prefecturii judeţului Hunedoara. . . i i -

C O N C U R S  ■ 
pentru ocuparea posturilor de :

•  secretari Ia :
— Consiliul Local Aninoasa
— Consiliul Local Uricâm 

Condiţii de participare
— studii superioare juridice;  „ .
--r minim 2 ani tn funcţii administrative

sau juridice ;
— Consiliul Local Băcia 1>

. — Consilittl Local Burjuc
Condiţii de participare:
— studii superioare juridice sau liceul
— minimum 2 ani in funcţii administrative
•  şef serviciu pentru serviciul coordonarea 

serviciilor publice ale ministerelor şi «le 
celorlalte activităţi ale administraţiei 
publice locale (inspector de speciawfa

late gr. II/I).
Condiţii de participare ; <
—  studii superioare economice
— minimum 10 ani în funcţii de speciali

tate
•  consilier juridic gr. HI/I
•  consilier juridic gr. IV /I
•  consilier juridic gr. IV /I 
Condiţii de participare:
— studii superioare juridice
— minimum 5 ani în funcţii de specialitate
•  muncitor xcroxist tr. V /I 
Condiţii de participare :
— studii medii de specialitate

studii medii de specialitate (electro
tehnic)
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ANIVERSARI

VÂNZĂRI
C'JMPAEAr:

• . Vând video stereo, sta- 
pş. excepţională, preţ con
venabil. Informaţii Deva, 
tei. 629098.

• '• Vând lemne de foc
şi piatră de construcţii. 
§Cel.- 667256. (6408)
■ «.Vând apartament 3
'camere , Simeria, str. 1
Decembrie, bl. C, sc. 3, 
ap. 26, etaj 2. Informaţii 
Simeria, str. Gh. Doja, nr. 
S6„ intre orele 16—20.

(6405)
•  'Vând autoizotermâ Re

nault B-70, 3,5 tone. Tel. 
641065, Orăştie, după ora 
49. (6415)

•  Vând Dacia 1300, e-
lemente 1310, stare bună. 
Bălţa, sat Lunca, 144 sau 
« e ra - ta l ,  .629656, (6417)

•  Vând videoplayer Fu- 
nal, sigilat, telecomandă. 
Hunedoara, tel. 715970.

•  Vând mânz un an şi 
Viţel un an. Noaglii Pa vel, 
Bârcea Mică, nr. 69. (6407)

•  Vând televizoare co
lor şi ladă frigorifică, preţ 
negociabil. Deva, telefon 
$24975. (6402)

•  Vând Ford Tuunus în
matriculat, perfectă sta
re. Tel. 620578,. după ora 
J9. (6440)

•  Vând Dacia 1325 Li- 
Kerta, fabricaţie 1993 (ex
port), culoare metalizată. 
Cel. 777173, după ora 19.

(6398)
•  Teren de vânzare. Hu

nedoara, str. Romanilor, 
44, 46. Tel. 715986. (6397)

•  Vând cazan încălzire 
centrală nou, funcţionare 
excepţională, testată pe 
cărbune sau lemne. Tel. 
618559, după ora * 16.

(6420)
•  Vând sufragerie To-

pliţa, furnir mahon. Tel. 
615617. (6449)

•  Vând o butelie de a-
ragaz dublă (rusească), preţ 
convenabil. Tel. 625344, 
preia 16—22. (6443)

•  Vând televizor color 
Viking. Tel. 620842, 624543.

(6447)
•  Vând (închiriez) a-

partament în. bloc, 3 ca
mere decomandate, ultra
central, etaj 2. Deva tel. 
$13844. (6446)

•  Vând apartament 2 
Camere, parter, confort X, 
g?el, 625271, după ora 16.

(6500)
li Vând apartament ul- 

fracentral, 2 camere, bal- 
fcon mare, etaj l, încăl
zire gaz metan, cu sobe 
teracotă în fiecare încă
pere. Tel. 612269. (6416)

p  Vând în valută sau 
lei. motor U-650 nou, cu 
remorcă de 8 tone, fermă 
i9e vaci, capacitate 100 
59e capete, cu curte de 1,5

ha, situată la şosea în sa
tul Plopi, Bretea Română, 
jud. Hunedoara. Telefon 
713841 sau 713445. (6424)

De ziua numelui, d ra 
gă (Elena F., sănătate, fe
ricire şi „La mulţi ani !" 
Ionela. (6403)

’•  Cu ocazia zilei de 
naştere şi la împlinirea 

' celor doi ani de căsnicie, 
(pentru Geta, soţul Nae îi 
urează „La mulţi ani!"

(6444)

•  Dragă Daniel, din 
fcelese, părinţii îţi urea
ză cu ocazia împlinirii 
Vârstei de 23 ani sănătate, 
bucurie în viaţă şi tradi
ţionalul „La mulţi ani !“ 

(5859)

'•  Vând videoplayer Fu- 
nai, nou, sigilat. Deva 
telefon 622137. (4592)

•  Cumpărăm grâu la 
105 lei/kg, vând rulotă a- 
flată în piaţa centrală, cu 
număr înmatriculare 5-HD- 
329, preţ 750 000. Telefon 
619350. (6444)

•  Vând piese diverse 
pentru Ford Granada şi 
Taunus (motor, uşi, capotă, 
punte faţă, spate etc.). Tel. 
716217. (6437)

•  Vând maşină ' de în
gheţată, cu vitrină frigo
rifică. Haţeg, tel. 770315.

(6139)

•  Vând maşină de scris 
manuală, Triumf — 50 000 
lei, combină frigorifică
Philips, 150 000 lei, maşină 
spălat automată, Lavamat 
— 150 000 lei, televizor co
lor, fără telecomandă, Sa- 
ba — 150 000 lei. Tel.
627145. (6442)

•  Vând urgent Volk 
swagen Passat 15, motor 
35 000 km, una blană po-^ 
Iară, una blană nutrie, 
două lănti.şoare aur. Tel. 
713409. (5394)

•  Vând Dacia 1310 break, 
fabricaţie 1986 ,şi Dacia 
1310 berlină, TL3C motor 
1410, an fabricaţie 1990, 
ambele Ia preţ convenabil 
şi Avantajos. Deva, str. 
Dragoş Vodă, nr. 18, fam. 
Gabor, tel. 625050. (6387)

•  Vând urgent- aparta
ment 2 camere, zona pie
ţei, etaj 3, lift. Informaţii 
la tel. 626360. (6349)

•  Vând patru cauciucuri, 
. plus camere 900/20, ab
solut noi, convenabil. Tel. 
626614. (6371)

•  Vând- filtru cafea auto
mat, nou, import, capaci
tate mare. Deva, Doro
banţi, bl. 29 A, sc. A, ap. 
8. (6380)

•  Vând apartament două 
camere, fără balcon, Si

meria. Informaţii tel. 661534, 
între orele 18—22. (6378)

•  Vând Volkswagen Buss 
cu piese schimb. Tel. 
628515. între orele 19—23.

(6389)

•  Vând casă, curte, gră
dină 1600 mp, sat Vâlce
lele Bune — Bretea Ro
mână, tel. 619474, 622433, 
între orele 16—20. (6390)

•  Vând Nissan şi ’ VW 
Passat. Tel. 715074, după 
ora 20'. (5869)

SCHIMBURI

DE LOCUINŢE

•  Vând două butelii a- 
ragaz normale, televizor 
alb-negru. Tel. 616340.

(6427)

•  Schimb apartament cu 
o cameră şi Dacia 1300, cu 
apartament 2—3 camere. 
Tel. 629933, după ora 18.

(6422)
•  Vând apartament 2 

camere şi garaj, sau schimb 
cu casă la ţară. Telefon 
622335. • (6428)

•  Vând televizor color 
Grundig şl autoturism La
da 1200. Tel. 615418, după 
ora 15. (6429)

•  Schimb- apartament 2 
camere, etaj I, decomandate, 
central, cu casă sau loc 
da casă în Deva. Telefon 
616023. (6414)

•  Vând casă în Gura- 
sada, cu un hectar gră - ' 
dină, lângă apă, şi un. hec
tar teren arabil. Infor
maţii, tel. 092/141822.

(6324)

•  Schimb apartament 3 
camere cu apartament 2 
camere, plus diferenţă, ex-. 
clus Micro 15. Telefon* 
625271, după ora 16. (6500)

DIVERSE

•  Vând Dacia 1310 TLX1, 
fabricaţie 1989. Tel. 625717, 
str. Vulcan, nr. 1. (6434)

•  Vând urgent, aparta
ment două camere, etaj 
IV, negociabil. Deva 621014.

(6442)

•  Consiliul Local Uni
rea închiriază prin licita
ţie publică păşune alpină 
(muntele Scărişoara), în 
data de 28 mai 1993, ora 
10. Licitaţia se repetă în 
fiecare zi de vineri, până 
la adjudecare. Informaţii 
lă telefon 770531. (6410)

OFJERŢE SERVICII

•  Eurofriends organi
zează excursie în Turcia, 
cu 16 000 lei. Perioada 
26—30 mai 1993. Infor
maţii la tel. 624033. (6400)

•  INCOTA ATLAS REI- 
SEN SIBIU efectuează 
transport de pasageri şi 
coiete pe ruta : Deva — 
Nurnberg — Heilbronn — 
Stuttgart — în zilele de 
22, 26, 29 mai şi pe 
ruta Deva — Wurzburg — 
Frankfurt — Siegen — 
Dorţrpund •— în 26 mai. 
înscrieri la 0956/18882, o- 
rele 16—21. (6184)

•  SG Trans Gomim- 
pex Nada SRL Deva 
încadrează femei pen
tru tricotat manual, cu 
muncă la domiciliu, 
din oraşele Deva şi 
Hunedoara, cu contract 
de muncă sau contract 
prestări servicii. Se 
asigură câştiguri foarte 
avantajoase. Informa
ţii la buticul Nada din 
Deva, piaţa agroali- 
mentară sau tel. 
617036. (6372)

ÎNCHIRIERI

* Familie intelectuală 
căutăm pentru închiriat 
garsonieră sau apartament 
2 camere, pe termen lung. 
Tel. 626357. (6355)

PIERDERI

•  Pierdut carnet şomer, 
nr. 302666, pe numele Ca- 
ra Carmen, eliberat de For
ţele de Muncă Hunedoa
ra. Se declară nul. (5860)

COMEMORĂRI

•  Cu nemărginită triste
ţe, plecăm fruntea asu
pra mormântului rece ca
re nu ne poate alina du
rerea acum, când s-au scurs 
zece ani de la plecarea pe 
drumul fără întoarcere a 
dragei noastre mame, 

PARASCIIIVA MICU,X 
din Presaca, jud. Alba. 
îţi păstrăm o vie amin
tire, toţi cei zece copii.

(6358)

•  Sc împlinesc şase 
săptămâni de la trecerea 
în nefiinţă a celei care 
a fost

LEONIDA FÂIERAN,
suflet nobil şi bun. Co-

•  S-au scurs 13 ani 
şi, respectiv, un an 
de lacrimi şi dor de 
la dispariţia iubiţilor 
noştri, •

mr GEORGE 
ANDREŞESC şi

AURELIA
ANDREŞESC

Comemorarea dumi
nică, 23 mai, la Roş- 
cani. Sora Rozalia, 
cumnatul şi nepoţii.

(6304)

•  Se împlinesc 13 ani 
de când prietenul şi co
legul

GEORGE ANDREŞESC
a intrat în eternitate. Veş
nică amintire. Relu Ni- 
corici. (6423)

DECESE

•  Tristă şi neuitată va 
rămâne^ ziua de 18 mai 
1993, când cel care a fost 
cel mai bun soţ, 

ing. IOAN BUGNARIU,
m-a părăsit pentru tot
deauna. Aduc sincere mul
ţumiri rudelor, prieteni
lor, colegilor, vecinilor şi 
tuturor care au participat 

la ceremonia înmormântării. 
Odihneşte-te în pace, su
flet scump şi drag ! So
ţia Viorica. (6445)

•  Familia Iacob Pe
tru din Deva mulţu
meşte celor ce le-au 
fost alături la aşezarea 
spre cele veşnice a 
bunei lor mame, soa
cre şi' bunici din Băl
ţa,

CONSTANTA
RESIGA

(6441)

•  Soţia Elena, co
piii Viorel şi Iosif, 
nurorile Florica şi 
Veronica, nepoţii Dă- 
nuţ, Gosmin şi Ci- 
prian anunţă cu a- 
dâncă durere în su
flet încetarea din via
ţă. după o lungă şi 
gica suferinţă, a scum
pului lor soţ, tată, so
cru şi bunic,

AUREL PITIC, 
în vârstă de 73 do 
ani. înmormântarea va 
avea loc sâmbătă, 22 
mai 1993, în satul U- 
lieş, orc' 13. Odihneş
te-te în pace ! (6451)

ftbviivm tiBER
memorarea are loc dumi
nică, 23 mai 1993, la Bi
serica Ortodoxă din Hon- 
dol. Nu te vom uita nici
odată ! Finii familia Gi- 
bian. (6426) I

SOCIETATEA COMERCIALA AVICOLA !
ORADEA S A. {

i Şos. Borşului Nr. 45 |
„ Livrează tuturor agenţilor economici ouă ' 
j de consum proaspete, loco beneficiar, în can-1 
l tităţile comandate. j
I Informaţii suplimentare Ia telefon nr. 1 
jj 099/141685, Int. 170—175. (CEC) j

I 1
I S.C. „COMVIOR " S.A. ORĂŞTIE |
, , Achiziţionează de la populaţie tineret mas-'  
I cui în greutate de 80- 150 kg, la preţul de 500 |  

lei/kg- * |
|  Relaţii suplimentare la sediul unităţii, te- * 
'  leton 641230 Orăştie. »
I (4610) *

[ I
MAGAZINUL „REGINA" 

din Bălata Nr. 25
Vă oferă zilnic, între orele 1.1,00 — 19,00 .
•  faianţă
•  gresie
•  garnituri baie

(4614)

I

I

I

»
S.C. INFOMfN S A. DEVA i

l

i

I

Vă oferă, la cele mai avantajoase preţuri 
următoarele lucrări care sc pot executa pe cal
culatoare ti]i TBM-PC si compatibile:

•  CALCULUL SALARIILOR
•  CONTABILITATEA Şl GESTIUNEA 

STOCURILOR DE MATERIALE
•  CONTABILITATEA SI EVIDENŢA MIJ

LOACELOR FIXE
•  CONTABILITATE GENERALĂ, PREŢ 

DE COST, EVIDENTĂ FURNIZORI Şl 
BENEFICIARI

•  PLANIFICAREA REPARAŢIILOR Şl 
URMĂRIREA FUNCŢIONĂRII UTILA
JELOR

Informaţii: Deva, str. 22 Decembrie nr. 
37/A, telefon 613915.
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LICEUL CU PROGRAM DE EDUCAŢIE 
FIZICĂ ŞI SPORT DEVA

Organizează in data de 6 iunie 1993, ora 
9, concurs de selecţie gimnastică fete, pentru 
clasa I, şi la atletism (băieţi 4-  fete) pentru cla
sele a V-a şi a IX-a.

La seleeţie se pot prezenta şi sportivi cu 
pregătire anterioară, legitimaţi la alte organiza
ţii sportive, pentru clasele V—XII, pentru cele 
două tamuri sportive.

Relaţii suplimentare la secretariatul şcolii, 
telefon 617015. (371)

I

\
\

\

i

I I

I

\
I

I

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI
Cu sediul în Bucureşti, „Casa Republicii", 

din Calea 13 Septembrie, nr. 2, sector 5, telefoa
ne : 3110932, 3110916

Organizează la sediul său, în zilele de 1—2 
iunie a.c., concurs pentru ocuparea postului de 
director la organele din teritoriu' ale Curţii de 
Conturi din judeţul Hunedoara.

CONDIŢn:
— studii superioare economice ;
— vechime minimă — 8 ani în activitate

I

I
I

l

i
i i
\ i

i i

\

i

i

economica.
Cererile vor fi însoţite de dosarul care va ' 

cuprinde următoarele acte :
— curriculum vitae;
— certificat de cazier sau declaraţie scrisă ;
— copie după diploma de studii, şi se de

pun până la data de 28 mai) Ia sediul Camerei 
de Conturi din localitatea Deva, str. 1 Decem
brie, nr. 30, tel. 619544, Int. 141, unde concu
renţii vor primi şi tematica concursului. (375)

I

I
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