
Sâmbăta, 29 mai a.c., în garnizoana Oraştie, cel mai tânăr contingent de 
jandarmi a depus jurământul faţă de ţară. Aspect de la momentul solemn desfa. 
Slirnf Ia U.M. 0812. tC.F î.

A D f V m t A  P U I
•  Curaj, spirit de iniţiativă, risc •  Printre pri

mii din ţară •  în  ciuda barierelor şi invidiilor, So
cietatea Comercială „Naghi & Zsok Contapex Im- 
port-Export* Deva perseverează •  Ei fac şi desfac 
producţie (în ţară şi la. export) •  „Noi nu ne-am 
născut bogaţi şi nici nu am devenit" •  Ce n-a vă
zut Parisul, dar va vedea New-York-ul •  „Oriunde 
ne aflăm, reprezentăm România şi municipiul De
va* •  Calitate, operativitate, preţuri accesibile •  
„Multe produse româneşti sunt de nivel european, 
dar trebuie prezentate şi reprezentate la nivel eu
ropean" •  Noua investiţie — ingenioasă, funcţio
nală, eleganţă — va fi gata în curând •  Se extin
de reţeaua magazinelor proprii de prezentare şi vân
zare •  Condiţia socială a muncitoarelor... condiţio
nează productivitatea şi producţia afectiv realizată.

La scurt timp după a- 
pariţia Legii privatizării, 
îr. anul 1991, mulţi oameni 
curajoşi şi întreprinzători, 
cu spirit de iniţiativă şi cu 
conştiinţa riscului, au or
ganizat activităţi pe cont 
propriu. Coi mai mulţi în 
sfera com erţului şi a ser

viciilor, iar -câţiva şi in 
domeniul pro.ducţiei m ate
riale. O parte din. ei au 
capotat, unii se menţin, 
ia r  alţii prosperă. In tre  a- 
ceştia din urm ă se num ără 
şi domnii Gheorghe Naghi 
şi Geza Zsok, care au r us 
bazele Societăţii Comer

ciale „Naghi & 
tapex Import-Export** De
va, cu sediul lângă piaţa 
centrală a municipiului. Nu. 
mele lor şi produsele 
care lc realizează au 
păşit de m ult graniţele ţă 
rii, deşi unii îi invidiază, 
îi „bruiază", le pun barie
re şi crampoane.

Din credinţa sinceră că, 
mai devreme sau rr 
ziu privatizarea va 
câştig de cauză 
nia şi că acest 
ficil îl pot promova nu 
mai oamenii harnici şi în . 
treprinzători, care iau în 
piept valurile dure ale vie
ţii şi nu se tem de v itre
gii şi de furtuni, am în
cercat — intr-un dialog cu

DUMITRU GIIEONEA
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Credinţa mea — respectarea legii, 
a drepturilor cetăţenilor1'

— Şi pentru mine şi pen
tru cititorii noştri, este o 
noutate : sunteţi secretarul 
consiliului local. Cum?, dle 
jurist loan Croitorii.

— Simplu, legal, firesc. 
La data de 7 aprilie a.c., 
la prefectura judeţului a 
avut loc concursul teoretic 
şi practic pentru ocuparea 
postului de secretar' al con
siliului local, răm as va
cant. Au fost mai mulţi 
concurenţi. Am luat locul 
prim.

— Ce întrebări s-au pus? 
Cine a fost.în  juriu?

— Douăzeci de întrebări. 
Multe şi grele. Din dome
niul nostru de activitate, 
bineînţeles. Juriu l a fost 
foarte sever.

— Cu ce gânduri aţi pă
şit în biroul secretarului

Consiliului Local Deva ?
— Să respect litera le

gii, aplicând-o la rosful 
şi viaţa oam enilor m u
nicipiului nostru, spre b i. 
nele public. Să facem paşi

vizibili spre mai binele 
tuturor.

Convorbire cu dl jurist 
IOAN CROITORU, 

secretarul Consiliului Local 
Deva

«re, - i
— Dle secretar loan Croi

torii, dacă ar fi să facem 
o listă a necazurilor deve- 
nilor, cu ce aţi începe ?

— Sunt multe şi grele. 
Să încerc. Definitivarea şi 
punerea în posesie a celor 
îndreptăţiţi la păm ânt, con
form Legii nr. 18/1991 ; lo

cuinţe, probleme de u r
banism şi am enajare a 
teritoriului,- aprovizionare. 
etc., etc.

— Să le luăm pe rând, 
sistematic.

— Am reactivat colecti
vele, comisiile de m ăsurare 
şi punere în posesie a ce
tăţenilor care au dreptul 
la păm ânt ; la consiliul 
local există o listă do prio
ritate în privinţa acordării 
locuinţelor. Noi o respec-

Gh. I. NEGREA

(Continuare în pag. a 2-a) 
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După o absenţă înde
lungată, resim ţită de cei 
ce i-au îndrăgit em isiuni
le, Televiziunea Deva şi-a 
reluat, sâm bătă seara şi 
d u m i n i c ă  dimineaţa, 
transm isiile pe program e
le I şi II, în perioadele 
de pauză ale televiziunii 
naţionale.

va reuşesc să acopere in
form aţional perim etrul ' 
întregului judeţ sau al I 
unei secţiuni mai impor- ; 
tante din teritoriul a- 
ccstuia. I

încă dc Ia această p ri. | 
mă emisiune, se observă 
unele inova.ţii ijromiţătoa- ' 
re. Existenta unui co- I

TV DEVA REDIVIVUS!

UNA PE ZI
SFAT :

Nu critica nevasta 
altuia. Mulţuirieşte-te 
cu a ta.

Atelierul de tâmplărie al S.C. Metaletex, situat 
In  oraşul Haţeg, execută lucrări de calitate la sediu 
şi la domiciliu, bucurându-se de aprecierea clien
ţilor. Foto PA VEL LAZA

Aşa cum a ară ta t dl 
A lexandru Câmpean în 
editorialul p rile ju it de re 
luarea- -em isiunilor, Te
leviziunea Deva a cunos. 
cut în perioada de în tre
rupere o serie ie  modifi
cări organizatorice, im
puse de reorganizarea stu
dioului şi obţinerea drep
tului de licenţă de emi
sie. în  prezent, studioul 
de Televiziune Deva func
ţionează ca o unitate au 
tonomă în cadrul Soc.etă. 
ţii Comerciale „3 TV“ 
S.A, Timişoara.

Reluarea em isiunilor te
leviziunii devene reîn tre 
geşte peisajul mass-medîei 
hunedorene şi a l jude
ţului A lba ,în condiţiile 
în care o seamă de pu 
blicaţii şi-au restrâns şi 
chiar şi-au încetat apari, 
ţia, astfel că în prezent 
doar ziarele „Cuvântul li
ber" Deva, „Zori noi" 
Petroşani, gazetele „Că
lăuza", „Enigma" şi stu 
dioul de televiziune De-

respondent perm anent în 
m unicipiul Hunedoara a 
adus un plus de inform a, 
ţie din vasta problem a
tică aparţinând oraşului 
siderurgiştilor, ia r  pre
zenţa unui corespondent 
perm anent în Valea J iu . 
lui va face ca şi viaţa 
m inerilor să ocupe un loc 
m ai pregnant în emi
siuni.

Se rem arcă un aer 
proaspăt în realizarea u- 
nor rubrici. Astfel, dco. 
sebit de interesant a fost 
interviul cu Bela Karoly 
(care va continua şi în 
em isiunea viitoare), iar 
un plus de ingeniozita
te a caracterizat şi rub ri
ca „Civilizaţia rutieră", 
prin acţiunea „Sim ula
rea".

Acum, la un nou înce
put de drum , să urăm  
m ult succes studioului de 
televiziune Deva.

TIBERIU ISTRATE

f  i

■  „ i i l i i . (>*• - -  U» .4 X- A l
DIŢJE. Luni, :!-■>»-h!~. în C>. 
pitnlă, „Târgui H.t.ern.-iţuui.d ni 
B unurilor de Consum*', c-uv-şi 
va primi vizitatorii până ir, 8 iu 
nie a.c. Aflat la cea de a X-a 
ediţie, „TIBCO *93“ reuneşte fir
me de stat şi particulare din 20 
de ţări, d intre care 1200 din ■ 
România. Judeţul Hunedoara este 
reprezentat, în tre altele, de S.S. 
„Matex* S.A. Deva ş! S.0. „Ate
lierele Centrale" S.A. Crişcior.

(D. G.).

■  „BUN RĂMAS, GRĂDINI.
ŢÂ!‘* „Absolvenţii" G rădiniţei Nr. 
9, de pe bdul Decebal, din De
va. prezintă joi, ora 18, serba
rea de sfârşit de grădiniţă a 

c u p e lo r  mari'. Sub genericul „Bun 
ân,-tş, grădiniţă”, aceştia vor 

'■f ’ântece, poezii, precum  şi 
un u o'-.iaj adecvat, spre marca 
buc. u ie n părinţilor, a vârstei lor 
mi nu, ,a ie. (M. B.s.

■  PLOMBE. Cu câteva zile in 
urm ă, Secţia din Brad a Direc
ţiei de Drum uri şi Poduri Jude . 
ţene a început plom barea gro
pilor din asfalt în tre  localităţi
le fŞrişcior — Bucureşci — Gu-

rechiu. Tot p e ' acest traseu se 
preconizează tu rnarea de covoa. 
re asfaltice pe porţiunile grav 
deteriorate. (AL. J.).

■  PENTRU COPIII de la
G rădiniţa Nr. 2 cu program  
prelungit din Brad, dl Ilarion 
Molocea- (S.S. Marcom SRL) a 
trim is de 1 Iunie dulciuri — 
ciocolată, acadele, napolitane etc. 
Frumos gest ! (S. G.).

■  TURNEU DE FOTBAL PEN
TRU COPII. Sâmbătă, 5 şi du 
minică, 6 Iunie a.c., la ora 9, 
stadionul A urul Brad găzduieş
te un turneu de fotbal dotat cu 
„Gupa Alim an", în  organizarea 
S.@. „Univers" SRL Brad. La tu r

neu participă echipe de copii din 
Deva, Hunedoara, Haţeg, Pe
troşani, Orăştie şi Brad (O. P.).

■  PARCARE MODEL. Loca
tarii blocului 17 A, din Haţeg, 
şi-au am enajat o parcare model. 
Astfel, fiecare autoturism  are Io. 
cui său bine stabilit, înscris pe 
tăbliţe estetice. în  acest mod se 
respectă locul de parcare al fie
cărei maşini, parcarea dă o notă 
de ordine şi civilizaţie, (N, S,).

mmn

METALURG1STII 
AU AJUNS 

LA CONSENS
Miercuri, 26 mai a.c.» la 

Bucureşti, liderii de sindi
cat din unităţi metalurgice 
ale ţării au negociat c i pa
tronatul „Hefaistos" con. 
tractul colectiv de muncă 
pe anul. 1993, după ce au 
ajuns Ia consens şi asu
pra ultimelor revendicări 
ale sindicatelor, care au 
stat la baza conflictului de 
muncă declanşai cu o săp
tămână în urmă. Ca ur
mare, în cursul zilei de ieri, 
reprezentanţii celor două 
•părţi — respectiv ai fe
deraţiei sindicale „Mcta- 
rOm“ şi ai patronatuiui 
„Hefaistos** — s-au aflai 
la Hunedoara, unde au 
semnat şi parafat docu
mentul, care dă undă vei- 
de negocierii contractelor 
colective şi individual? de 
muncă în toate unităţile 
metalurgice ale ţării, ex
ceptând C.S. Galaţi, ai că
rui salariaţi na fac parte 
din federaţia sindicală , Mc. 
tarom“. (D. G.).

MODERNIZAREA
SEMNALIZĂRII

RUTIERE
Pe drumurile naţionale 

din judeţ, S.D.N. Deva 
desfăşoară ample lucrări 
de reparaţii şi întreţinere, 
De asemenea, îmbunătăţeş
te şi modernizează — Ia 
nivelul standardelor euro
pene — marcajele şi sem
nalizarea rutieră, folosind 
materiale străine, scumpe, 
dar extrem de eficiente. Se 
impune, insă, ca şi partici
panţii la trafic să manifes. 
te grijă şi răspundere faţă 
de aceste eforturi, să pro
tejeze ceea ce sc face bun 
şi frumos, cu bani grei, pe 
drumurile noastre. (D. G.).

FĂRĂ „NAŞ“
Conducerea S.C. „Criş- 

bus" Brad a luat o măsură 
eficientă împotriva celor 
învăţaţi să circule în auto. 
buze cu „naşu'“, adică lă. 
ră bani sau cu cât mai pu
ţini. Pe toate traseele se 
fac controale surpriză. Nu 
se ştie de unde tc pândeş
te controlul. Şi nu iartă 
pe nimeni. Nici şoferi, nici 
călători aflaţi în neregulă, 
„Astăzi nu ne mai subven
ţionează nimeni. Trăim din 
ce şi cât câştigăm. Fiecare 
călător să înţeleagă că tre. 
buic să-şi plătească biletul 
de călătorie" — ne spu
nea dl Sabin Şiler, contro
lor de trafic. (GII. I. N.).
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România «
liberală"

' - mm.
i
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l-a Deva a avu t loc re 
cent. sute. egida organi
zaţiei judeţene;'H unedoara 
a Partidului Naţional Li
beral, un simpozion cu 
terna : ,.România şi doctri
na liberală" .: La manifes
tare, ale cărei lucrări au 
fost conduse de dl Con
stantin Bk-jan, liderul or
ganizaţiei judeţene, care 
a prezentat o scurtă expu
nere eu titlu l de mai' sus, 
au luat p a r te ,ş i  alţi,.con
ducători ai filialelor sau 
organizaţiilor judeţene ale 
form aţiunilor politice ce 
se consideră |n ,  opoziţie. 
Foarte numeroşii parti
cipanţi la dezbaterile ce 
au fost foarte vii au în 
cercat şi au reuşit să de
finească doctrina liberală 
şi evoluţia ei în istorie, ca 
şi rolul şi locul ce iluare 
în actualul eşichier politic 
al României. Iată principa
lele ideî vehiculate in ca
drul’ desbafeijilpr d in  ca
drul sim pozionului: ln.‘
întreaga istorie m odernă a 
Romârtiţţi de • peste- un. sp-;' r 
co l se întâlnesc §proafieţ: 
perm anent m anifestări li
berale care în unele pe
rioade au fost foarte preg-- 
nante. m arcând intens v ia - ' 
ţa politică, eqotiomipă*. so
cială şi m orală a ţârii. •  
P e  bâza gândirii liberale 
s-au structurat, la  sfârşitul 
secolului trecut, începutu
rile economiei industriale 
româneşti, prim ele struc
turi bancare precum şi în
ceputurile organizării so-, 
ciale moderne. •  Perioa
dele cu cea mai m are dez
voltare industrială şi de- 
avân t economic au  ,  fost 
cele cuprinse. îhtrâ~ ' anii 
1922—1926 şi 1930—1938, 
când lâ  cârm a ţării :s?au

aflat liberalii. •  Do trina 
liberală are la bază cel 
pu ţin  trei principii funda, 
m entale : 1. libertatea po
litică bazată pe exercita
rea nestingherită a drep
tului de asociere ; 2. liber
tatea economică exprim ată 
prin proprietatea privată 
realizată p rin  economia de 
p ia ţă  legata prin sistemul 
cererii şi ofertei şi prin 
libera concurenţă ;3. liber
tatea culturală, care per
mite exprim area ; tu tu ro r 
ideilor şi actelor, de .cui- ■ 
tură, conducând la liberta 
tea d e .conştiinţă. •  Româ- 
nia se găseşte astăzi' Tn-‘' 
tr-o  situaţie în. care numai 
liberalism ul cu principiile

tele de vede
re, inclusiv cei m oral, poa
te fi asem uit cu col de la 
sfârşitu l prim plui război 
mondial, prelungit pună în 
anii 1920—1921, când libe
ralii au fost chemaţi la 
guvernare.. Iată  un citat 
d in  M anifestul, către ţară 
din 20 septem brie 1921, 
foarte actual şi astăzi, 
prin  care liberalii chemau 
la „lupta pentru re in tra 

rea ,în  legalitate* pentru 
dobândirea tem eiurilor 
constituţionale cerute de 
organizarea dem ocratici a. 
României. Ţara v rea « o r
dine,! cinste,’ pricepere, o 
nouă - adm inistra ţie ; însu
fleţită de grija binelui 
obştesc, care să; reprezinte 
toate confesiunile şi n a 
ţionalităţile credincioase 
statului".

TRAIAN HON DOR

C e e s te  şi c e  vrea  
A sociaţia  

Pro^dernocraţia?
Asociaţia ' Pro-cîemocrâ. 

ţia este o organizaţie ne- 
jguvem’am ontală şi neparti-.- 
;nică, a cărei activitate! se 
jdes'făşoară la nivel naţio .

sale de organizare politică, 
economică ş i  socială poate 
sfi rezolve problem ele * cu 
oare se confruntă.
| La simpozion au luat 

parte şi‘ membri* ai Parti
dului . L iberal ,1993, nou 
înfiinţat, şi de aici a por- 
piU o confruntare de păreri, 
cerând u-se întreprinderea 
Unor m ăsuri, a tâ t  la nivel 
local, cât şi central, pân- 
tru  unirea m işcării liberale 
divizată în p rezen t. în to ţ 
felul de aripi. S-a ’• mpi 
subliniat că liberalii şe a- 
flă în-opoziţie, d a r 'tiU ' fac  
parte din Convenţia De
mocratică. Confruntările 
dintre liderii la  vârf.,, a i 
m işcării liberale nu slujesc 
mişcării şi activităţii în 
slujba ţării. Doctrina libe. 
r;dă~’—înseamnă- - acţiune 
pornim  entă. Actualul de
clin al m işcării libCrăle,

jnal,ţ ca persoană? juridică, 
pe baza statutului şi a ho- 

j tâ râ rii judecătoreşti.
‘ Obiectivul principal g l  
asociaţiei este promovarea 
principiilor dem ocratice în- 
România, prin structuri şi 
instituţii 'corespunzătoare, 
c s  şi prin  dezvoltarea spi
ritu lu i civic necesar for
m ării Şi conso lidării1. so
cietăţii civile. Iii afară de 
aceasta, asociaţia noastră 
şi-a prOpUs,; •  explicarea 
rolului funcţionării şi im
portanţei practice a institu 
ţiilor democratice şi a fe
lului în care acestea sunt 
structurate ln tr-un s ta t’ de 
drep t * , analiza critică â 
procesului legislativ •  
iniţierea şi practicarea 
controlului de către cetă
ţeni asupra activ ităţii par- 
lam entare şi a adm inistra. 
ţiei locale.

Asociaţia e â te  structura
tă  pe mai m ulte nivele? 
naţional,- regional şi local. 
Consiliul de conducere, for
m at din preşedinte ş i . 6 
membri, elaborează s tra 
tegia program elor desfă
şu ra®  de asociaţie. ,

Pentru anul 19911» Aso
ciaţia Pro-detnocraţia are 
ca obiectiv educarea ci
v ilă  şi încurajarea p a rti
cipării civice, p rin tre  pro
gramele sale numărându* 

• -.se •  lucru l cu adm in is
tra ţia  locală •  lucrul cu 
parlam entarii •  femeile Jr» 

|  viaţa publică •  seminarii 
f locale v de educaţie civică. 
1 Im portanţa realizăr^» a .  
\ nor program e de educaţie 
■ţ civică într-o ţa ră  a cărei 

populaţie a fost l ip s ită  
tim p îndelungat dă orice 

■ fel de inform aţii ,• • prove-. 
, nind din- acest rdomeniu 
: ni se pare «sşenţială pen

tru, realizarea unei socie
tăţi cu adevărat . demo
cratice. . ’ ;

IOAN POPA, 
preşedintele’ Cli 

Hunedoara:—t  
al Asociaţiei

Pro-dem O C roţla

P e09ruSnul'-;ee trebd ’pfift: 
satul Buoeş şi duce înecăo, ■ 
spre Balşa, cu anii în ' ur*'- 
mă s-au . făcut lucrări de 
modernizare. ;X a' Ieşirea din 
sat a fost eonstrijit şl*un 
pod din beton arthat. Bune 
au fost intenţiile Direcţiei 
Judeţene de Drum uri şi 
Poduri. Sătenii să aibă 
drum  m odernizat, pod peste 
pârâul Ardeu. Numai că 
lucrarea nefiind finalizată, 
mplţi săţeni. a u .a v u t de 
suferit. "ŞL-maC âu. ‘ (Lâ 
cerinţele dum nealor 'in 
sistente, Dif-qcţla .Judeţeană 
de Drumuri- şi Poduri le 
răspunde ; (cităm) : :„La ce
rerea dv.' privind alune
carea de teren din faţa 
cgsei, c;i urm are a ! ;inq -

Cuvânt scris, parafat... neresiectat
t I T î r ţfdr

dgrn£ zării ' d ru m u lu i ' '&)ce 
Bal.şa,, precum .şj' allâptp-,

i_. ........»'v.

(U rWlălV» d |n  j » g . t )

di. Gheorghe Naghi — 
descifrarea anum itor ver
siuni pe- c • le o iritu i 
gura iluam,â--icQnstii^iâreâ j 
ujror coordonate ţ&le "-reuşi*., 
tei în afaceri. ..

•  A şadar,. care este . o? 
biectul de a c tiv is ta  ăl*S»S. 
„Naglii ’& Zsok D e. T
vă??'* Producerea-şi desfa
cerea de a rtiw ie , şpprilVe, 
de.'.caniping şi ;£ricot|je, în 
ţară şi la export •  Cum 
livraţi 'marfa,?,, ii. In baza 
unor contracte? şi -comenzi 
ferme, la inţrepriiide'ri de 
stat ş i  la fţrm e parîjeula- 
re, .tu turor celor care ne 
contactează şi ne. s o lid ă  
produsele •  R euşiţi să ' a- 
coperiţi cerinţele ? •  Încă 
nu » Este o dovadă a cap 
taţii lor şi. a seriozităţii 
dvs. în afaceri, nu ? •  Dacă 
nu lucrezi bine şi nu-ti 
respecţi partenerul, .dacă 
nu-i trim iţi' m arfă la tim p 
şi lâ preţurile convenite, 
nu rezişti în economia li
beră, de piaţă. Şi încă ce

lu i că pârâul Ardeu vă a- 
fectează o parte din g ră 
d in ă ,'cd :-u rm are  a  execu
ţiei podului din beton a r 
m at, vă facem cunoscut că 
S-a diâpus: Secţiei dej D ru
m u ri şisFodUri O răştie ur- 

, şnătoarelăr : executarea u.
Ini^i1?^iiâef5.sprijih’ în  zona 

: aUihecării terenului, pe o 
jlungimeiji de 40 m .l, T em ) 
« re n :  trim estrul IV 1987 ; > 

.; reactivarea * 'deschiderii: ? 
I drepte şi iexectttarea 'u n e i .’ 
'  aripi din liefpn l a . podu l- 

din befoh5,arm at"; .(nn esie;| 
trecut term enul — n.n.).- •

, ; - r  C f s-a făcuţ- în, vre- 
niea aceasta ? îl întrebăm 

jPâ dl toan Otrrtiţ, - fe tu fl 
J ţizeş , -nr. 8&, gospodarul •:

.. r f —

care din 1987 suferă din 
cauza acestor... m oderni
zări.

—  Nftnjc. -Să nu. vorbesc
cu păcat. In toam na a- 
nului trocut. spre - ia rnă 
(deci. în  199Ş! • —> n:n.),
ş-au apucsrt de zid. Nu-i 
gata nici în; zi de azi.

— Dar la ipod ? -A
. — - Nu s-a făcut * nimic. 
Dar abşoţut nimic. Mi s-au 
distrus - p o m il peste 7â; me- 
tri pătraţi- de- grădi«âc>Şi 
distrugerea pontinuă.t al~ ‘ 
-fier M & e& t& tai treeutr pe 
ia să te: .^8>4n-

A».-:9k • M tp 'w m r i  
ţi - podurŢîipuite pppblentje. 
A freţ «aă am ---fost
personal Ip secţia dtjn- Qrăş-

tie, o dată lâ. Deva. ; în  
noiem brie 1992 am mai 
trim is o sesizare prin  poş
t ă ’ cu confirmârfi de pri
mire. S-a întofsţ'c'omrrrnâ-"” 
rea sem nată şi ştam pilată. 
Răspuns ba... - ■

—: D ar ce vi se spunea 
când aţi fost lat- dum nea
lor ?
■ — Se face, se fade. Nici 
nu vreau să m âi aud  v.pr’- 
bele astea. , ' ''

•fDle loan CŞuraţ, să 
sperăm , că rându rile  de-fa* 
ţa vor a v e a ' ■ audienţă la 
D ii i^ ja  Jud  ană d e  Drtf*- 
m uri Şi Poduri. 'C ăvip teie  
scrise, parafâ ţa  şi nerespec" 
ta  te dih lw 7 j»  ^
1993,,. Niciode 
tâ rz iu ... '1 *

m m i

C H . L  NEGREA

im

—*—*—*—*—*— »-«—* _

Despre spălarea 
rigolelor

In fine, se înregistrează 
o uriaşă victorie în lupta 
pentru  protecţia mediului 
înconjurător : term ocen
trala  M intia va sprijini 
financiar prim ăria m uni
cipiului Deva în acţiunea 
de curăţire a rigolelor de 
zgura care — cum bine 
se ştie de la Mintia se 
trage ! Cu logica- ab rup 
tă  a omului simplu te în 
treb i : nu e  m ai bine să 
se facă ceva să nu ajun
gă zgura în rigole ? De ce 
să m urdăreşti în tâi şi a- 
poi să speli ?

Iţi mai dă ghes şi gân- 
dul că, dacă o ţinem tot 
aşa, musai cineva va dis
pune inmuiţireaKrigolelor 
din oraş şi «astfel, logic, 
zgura de term ocentrală 
îm prăştiindu-se pe supra
feţe mai Întinse de . r i 
gole va scădea '  poluarea 
pe cen tim etru ' p ă tra t i 

Din cum plita dilemă 
-m-a ■ ? scos Televiziunea 
Româpă-, cu »  reclam ă a  
sa, aceea făcută de o fir. 
mă serioasă, Procter &

AŞA * s 1
*—*—*_*^*—*—*_*

Gamble, pen tru  pasta de 
dinţi Blend-a-med : întâi 
se acoperă cu pastă ju m ă - : 
tatea oului, apoi se spa
lă ; mai m ult ca sigur că. 
această operaţie- în doi 
tim pi trebuie să fie una 
d in tre subtilităţile celor 
care, ou orice preţ, vor 
să ne fie profesori...

Dar să fim serioşi ! E 
: limpede că am  glumit... 
Şi dum neavoastră ştiţi 
io t aşa de bine ca şi m i
ne că s-a promis ferm  în 
locuirea pe rând a elec- 
trofiltrelor de la term o
centrală, s-au fixat te r 
mene (tot-; ferme). Atunci 
de upde zgură ? 

i Şi m ai e o chestiune, 
.deloc lipsită de im portan 
ţă  : actualul ' preş e d iţie  
a l RENEL-ului, domnUÎ 
inginer Vaida, a pomit*o- 
la  drum  (politic) ecOlo- 
gist fiind. A tâta doar că 
acuma, cu moda asta de 
a  trece de la un partid  

„la altul, mai ştii
Dr. CORNEL STOICA, 

Deva

„Credinţa m ea-respectarea 
legii, a drepturilor 

cetăţenilor"

ţvâ :îjavţj»..- p red a se ja n tr-o  
jserie dc ram uri industna- 
jle'^M re ating sâu 'depăşesc

Ivlnţa calităţii şi designu- 
11®. Din păcate, ele nu sunt
•pi-eaentate în tnod; „; eofes-
'pfinzător, cu prtjfesionalism 
1 şj spirit com ercial Şj este 
păcat •  Aveţi şi câteva 
magazine proprii d e l  pre- ' 
zentare şi desfacere i #; D a ,; 

jlă Hunedoara, Timişoara, 
Garei şi Tăşnăd — care, 
rnerg foarte bine — şi v-im 
dpsehide în curând ase
menea- ,un ităţi la P etro 
şani, Oradea, Făgăraş, Si
biu, Braşov şi, în Bucu
reşti  ̂ •  ’Ce m aterie prim ă 
folosiţi în producţie ? •  
Ppliamidâ, bumbac şi a- 

;niestee de celofibră cu 
bumbac •  Aţi participat la 

'm ulte târguri 'internaţiona- 
;lo. U nde In  -
: prim ul rând la Bucureşti, 
dar- şi - în Elveţia, Belgia, 
Suedia, F ranţa ; în iulie 
a.c. vom m erge la Londra, 
iar în noiembrie la New- 
York •  Cum a fost la Pa

ris, %jţp® $9r|fp riije  - —. 9 
mai ? •  Au "fost prezente24' dâ'ţarî? *BîH Rofflâfila

gura pârfi!emlarăj cu activi, 
ta te de producţie, fiind a

ta t-p r to  feribtftiale c p # itr»  
bţii*fe---ihtdilţii pe -CaiŞ Ie 
avem de a coustref şt --*» 
prodoce, d e n  dac de lucrtr 
unor persoane răm ase fă
ră  serviciu, de a face să

(Urmare din pag. 1)

tăm, dar trebuie să se în 
ţeleagă că agen ţii econo
mici au repartiţiile  -de a , * 
partameftlb, jî^nsftiul loca! 
poate acorda ţoeuinţe âoftr 
la handicapaţi, pensionări, 
şomeri. Dar şi îrfJadeastâ 
situaţie doar atunci când 
se eliberează locuinţe, ca 
urm are a deceselor- ple
cărilor din ţară, m utărilor 
în alte localităţi. Este bine 
să: se ştie câ .ap e  posibilii 
lăţi nu avem.

— Ziceaţi ceva despre 
urbanîsm-in Deva. -

— îhllm nina Bigii ’ nr'. * 
50 dih 1991, orice construc
ţie, .de la un  perete în tirfo r 
până la O casă,, trebuie

- aprobate, autorizat! 
im u l te abuzuri Inclusiv fa- 
" chiderea

fiecare cum 8  taie capul.
'N u ri un averSsift^K :;''dă*: 
prom it cu vom aplica le
gea.

— O întrebare mai in
discretă. Numai dacă vreţi

să răspundeţi: cum aţi 
găsit postul de secretar la 
Consiliul Local Deva ? * •

—  Vă răsptm d cinstit'- şi 
drept? eu m âna pe-„inimă: 
zeci ..de cereri a le -c ^ S ţe -  
nilor , ncrezolvnte în • ter- 
mehtil lăgaL - Unele n?ci 
nu s e . mai găsesc. Am dis
pus înregistrarea exactă, 
corectă a tu tu ro r cererilor, 
sesizărilor, repartizarea lor 
pe com partim ente de spe
cialitate, soluţionarea; ş i ' 
form ularea răspunsurilor în 
term enele stabilite ‘ prin 
lege,

'—v Ppstul pe care aţi 
fost .‘numit este unul de 
mărb răspundere.

— Dacă nu eram  con
ştient de această grea, mi
siune,'.nu  concuram ■ să-l 
ocup. C redinţa m ea' este că, 
reppeetând- legea, necazuri, 
le! oam enilor se pot rezolva. 
'Oricum, la  m ine uşa este 
deschisă. Cred că îm preună

devenii de bună cre- 
să facem „treabă

ADEVĂRATA PRIV A TIZA R E
noastră. Pavilionul rom â
nesc a  cucerit > m edalia de 
argint, în care străluceşte, 
credem noi, şi m arfa rea
lizată. la Deva. Este o 
mfdidrie să 4 f f-ept ezirfţl cu 
succes ţa ra  J  p tste  ho tare 

;§i a&ţa în ctoda greu tă ţi
lor care ni ss fac- ca noua 
investiţie •  0© greutăţi ? 
•* în  ţim p  ce-aproape toate 
autorităţile .Ju d e ţu lu i ne 
apreciază eforturile şi rea
lizările, oameni cu intere? 
se de partid  ş i’personale de 
la prim ăria locală, egoiste 
şi invidioase pentru suc
cesele noastre, ne-au pur-

existe în  centru l reşe.dinţâ 
de ju d e ţ O întreprindere 
de: elită. •  'Ş i ? •  Curtea 
Suprem ă de Justiţie  ne-a 
dat câştig de cauză. Noi 
vom persevera în m uncă 
şi* « d e z v o lta r e a  produc
ţiei? •  Câţi m uncitori ‘ a- 
veţi în  cadrul societăţii ?
•  Am început cu şasţp-v&* 
vem  124, vom avpar ■ 490, 
după finalizarea investi
ţiei, încă în  vara acestui 
an •  De unde-i v e ţi lua 7
•  linpreună eu Oficiul F o r. 
ţe lor de Muncă Deva — 
căruia îi m ulţumim oentru 
sprijin  — avem deschis un

:?î> eUrs -de perf-tcGpnăre < cu 
24 de participanţi. D ar :
-vom -angaja-,- -pp n t r-o...- sei~

ff? lecţie riguroasă»-şi#lţă-per- 
soane ,dln râ n d a l  şoc,teri- 
lor •  Se spune că munc-i- 
toarele dvs. nu  lucreariT G 

; n u ! cărţi de m uncă 
roare. Toţi angajaţii au 

. .părţi, de munpă, , inclusiv 
lucrătoarele cârc prestează 
activitate Ia domiciliu (ne-a 
confirm at acest lucru şi şe* 
fa serviciului personal al 
societăţii — n.n.) •  Şi se 
m ai-spune că aruncaţi bani 
în  stânga şi-n dreapta, iar 

.m uncitoarele sunt salariza
te  modest •  N-avem bani 
de. aruncat, ia r personalul 
este p lă tit după m unca d e . ■ 
pusă şi rezultatele obţl*

• şu te . Media salariului este- 
«de 35 000. de lei pe lună. „ 
Ia r condiţia lui sociaiă‘¥  #!.
O poate vedea oricine, NU -  
ne este ruşine cu ea, dim* 
potrivă, ne m ândrim . Cred 
că nim ănui nu-i displace 
designul şi confortul spa
ţiilor de producţie şi al 
anexelor sociale, investiţia

m orală şi m aterială în  Me- 
câre angajat, fap tu l că a- 
cordâm „cinci., zile în p lus 
la  concediul de odihnă* c â . 
oferim  prim e speciale cu 
diferite prilejuri, că se lu . 

^ ^ ţ |^ | t - | i i h l ş ţ B  ’ şi curăţe
nie - # ? Aveţi datorii la 
bănci ? « Avem. A ctivi
ta tea de investiţii, de dez
voltare şi diversificare a 
producţiei ne-a determ inat 
să luăm  şi, noi credite, 
pen tru  care plătim  dobânzi. 
Noi nu ne-am născut bo
gaţi, nu am  ajuns şi nu 
urm ărim  cu orice p re ţ a - 
cest lucru, însă conştiinţa 
profesională şi _ morală, 
cega ce am făcut şî ceea 
ce vrem  să 'facem  — pen
tru  oameni,- pen tru  oraş, 
judeţ şi ţară , dar şi pen
tru  hoi, dgsigur — ne îm 
bogăţeşte sp iritual ier Vă 
mulţtinicsc şi vă doresc 
m ult succes în continuare, 
în întreaga activitate, dle 
Gheorghe N a g h i! •  Şi cu 
vă mulţumesc. Oricum, noi 
nu ne vom da niciodată 
bătuţi...
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i ECHIPA DE 

MUREŞUL DEVA —
Recent, la Constanţa s-a 

desfăşurat finala, pe ţară 
a cam pionatului de ,jun io ri 
III, în care s-au întâlnit 
form aţiile M ureşul Deva 
{antrenor Ionel Stanca) şi 
Liceul de Fotbal Bacău — 
cunoscută pepinieră a fot
balului din Moldova. De
venii s-au prezentat şi 
aici, ca în semifinalele de 
la Oradea, bine pregătiţi. 
Ei âu deschis ■ scorul în 
prim a repriză, prin  C rişti 
L itera, şi au condus până 
la  sfârşitu l meciului. Dar, 
dl iarb itru , cunoscutul Geor. 
ge Ionescu, cu ecuson 
F.I.F.A., a prelungit p a rti
da cu 4 m inute şi, în sfâr
şit, juniorii d in Bacău au

JUNIORI III 
VICECAMPIOANĂ
egalat : 1—1. Au urm at 
loviturile de la  11 m şi cu 
greu băcăuanii au Învins 
pe tinerii din Deva eu 
scorul de 8—7 !

Cunoscuţi de acum în 
ţa ră  pentru  fotbalul dp ca
litate practicat (câţiva din
tre  ei joaCă deja la se
niori M ureşul Deva 1— 
Elek, Luca,, Răducănescu, 
Butnaru, Haiduc, Bauman 
— ,iar Cipriân Luca a p ri
m it cupa pentru  cel mai 
bun jucător a l Campiona
tului de juniori IU, m ij
locaş stânga, de numa* ..IO 
ani), juniorii de la  . Mu- 
reşul se afirm ă to t mâi 
m ult şi de câţiva vom

m ai vorbi -m .v iito ru t'ap ro . 
pîât. Dacă an u l trecut au 
luat locul I I I  pe ţară. ia tă, 
în acest an ocupă locul II, 
ceea ce e foarte bine.

-•<>, - -.-a V v,':- • ,v-

F elicitări echipei, antre- , 
norului. conducerii clu
bului Mu reşul Deva, : pro-W 
fesorîfor acestnrt elevi, ini
moşilor sponsori. (S. C.).

CUPA ROMÂNIEI LA FOTBAL,
’ . FAZA JUDEŢEANĂ • '

In CUpatRomâniei la  fot- ; ca Orăştie -— Construc-
bal 1903—19M, faza  jude
ţeană, s-au desfăşurat, în 
semifinală, partidele C.F.R. 

.Simeria «— M inerul Ani- 
noasa 3—1 şi M etaloplastL

torul H unedoara 1—5. Re
turul va avea loc ţoi, 3 
iunie, iar finala se vă 
desfăşura duminică, 6 iu
n ie ,, pe stadionul ,>Ceta
te" ţ d in Deva. (S.C.).

-

CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE JUNIORţ
< *  Rezultatele etapei din 23 m a i: Min. B ărbăteni —  

Min. Şt. Vulcan 2— 6 ; Constr. H unedoara Metalp-. 
plastica Orăştie 1— 0 ; A urul Brad — Min. Ghelari 
8—1 ;  M inerul V. Teliuc •— H aber Haţeg 5— 2 ;  
C.F.R. Sim eria — Met. Crişcior 11—1 ; Victoria Că- 
lan  — Min. Certej 3—0 ; M ureşul Deva — Favior 
O răştie 2—2 ; M inr Aninoasa P arângul • Lunea •
3— 0.

C L A Ş A M E N T I I L

ga

le

1. A urul Brad 30 23 3 4 92— 27 49
2. Constr. Hunedoara 30 22,1 7 82— 40 45
3. Min. St. Vulcan 30 19 5 6 89—* n 43
4. Mttreşul Deva « 30 18 4 8 85— 34 40
5. C.F.R. S im eria 7 .- .30 16 4 10 ,63— 44 37
6. M in. G helari T 30 14.4 12 71— 47 32
7. Victoria Călan 30 15 1 14 88— 59 31
8. Metal. Orăştie 30 13 5 12 68-^ 53 31
9. - Min. -Aninoasa • 30 14-3 13 55—  70 - 31

10. Min. Certej 30 13 1 16 65— 69 27
11. Favior Orăştie 30 M 60— 75 27
12. Min. Bărbăteni 30 11 2 17 57— 98 24
13. Min. Teliuc 30- 10*3 17- 51— 92* 23

î M. . JtgjMT -IiM t» . “  T- .3® , 9f3  18 45— 90 d. 2 |
'  15. Parângul Lonea 30 5, 2 23 26—101 f 12
1 16. Met. Crişcipr . , * 3 0 1 '3 23 10-^107 / « l

ţ Agenţiei J iom pres. : 1-3 
parvenit p rin  făx  tm  nou 
cfemers în trep rins de Shcie* 
ta tea Româno—A m ericană 
(SORA) din Los Angeles, 
îh favoarea acordării clau
zei naţiunii celei mai favo
rizate Rom ânie^ Iată, : în  
r|©m»at£ în icp  jppnstă ş a- 
dest nou dem ers.

*" miriicaf a! 'Societăţii; Rom â-' 
rio-Amerieane d in  Los Aft- 

•geles, dl A ristide llu- 
hoiu, unul d in tre  directorii 
ei. După care, a prezen
ta t asistenţei uri docum ent 
ce urm a a fi expediat Ia 

Î W ashington.’E I a  fost ime- 
e;-;d(ţf*jp şeasmaţi cteş* m ajorîfe-

.............. ţ  te»  asisţebŢtji.-patşi de alte
ş In terven ţia  actriţe i de. d iferile . personalităti ale 

rilm' dessfba Lâtige' în drizi 'emRimi 'şi1 em igraţiei ro-, 
bateffie. ’piiblide privind a- mAneşti în tre  care renumi-1 
rordarea Clauzei naţiunii " tu l grafician George Lasqu,

ieo-d'irector al .Societăţii 
SORA, reg izo ru l'de  tea tru

celei m sj favorizate Româ
niei, a sjţârnit, confuzie, iar 
pe alofcuriş a produs o reac- 
Le ncfavorabilă României,™  
din partea unui public care 
adeseori preiaţ.fărăiij-d ts-vrg  
derriârhâht
riiass-media. d!®ifej||
portaje pentru televiziu
ne, care prşzintă scene

r amaMce din v > orfefihritc-le; 
spitalele de copii|âSli|î»

ficapaţiş!dţn Românca. • - ,  
îtr-o'ttţndiriţiă de generali-

f'ire , care sîluieştc ade_ 
ărul — * i  s-a adăugat a- 

pariţia- pe Capitoliu & ae- 
friţei cu o anum ită faimă. 
s e’ aliindu-şe.Gu eojagreş- .. f io rin  Eătulescu, .puripscul 
irrianol B art Gordtm, cere- • tu l artist plastic Euger# 
să nu  se acorde nici acum! f M ihâeseu,- actot-ul .Ţudor

tomâniei Clauza, sub m o. Eetrut, scriitorul şi cineas- 
vui că a r  tolera Situaţii ' iu l P e tru  r'bpe’seu. -artistul 

de coşnjar în orfelinaţelf , fotograf Emanuel T ânjalăf 
saîd. v r cântăreaţa Eva-Câm pean m
. R o iriodă azi ea actorii m edicul A d ria n  Finkeris.

nefastă m oştenire ? a şretr? , 
m ulul Ceauşescu.

Noi, cel: care  rts-am pă
răsit ţara-, de baştină, ■ lă 
sând în urm ă familie, ,ca- 

j rieră, am intiri, am  reuşit 
să scăpăm de regim ul co
m unist. Celor răm aşi a- 
casă le-a trebu it însă, o 
revoluţie ca să reuşească. 
Dar ei, cei din Rom ânia, 
tre b u ie ,încă  prjLţdţi că d ic -  
finie. -'Afectate, F'mdrâŢ-7- ri 
spiritual
gurul niod do a ţe p ara  a-
ceastă tragedie., /.jM &ftaifc

Să-şi facă. publicitate p rin  
intervenţii in poetică, cum-, 
tot la ordinea . zilei este - 
oa unii politicieni să re- 
iu rg ă  la oameni cu o a- 
ţju a iitl «eelaB rSA ^.îiy& rii 

C *  atrage .aţenţia asupra u_ 
nei campanii.

„După aşa-ziselo încă] 
cări ale drepturilor mino- 
rită ţfior sau iile .lib e rtă ţii, 
d e  credinţă — de care a

tein, , inginerul Lorel (Jn- 
gmeapu- şa . D in Santa 
B arbara, Magda . şi Mib.iî 
Botez au susţinut ideea a- 
cestei -acţiuni, socotind ‘ că 
ne ^ lă m  în faţa  unei noţ 
nedreptăţi pe- c a le :d e  ^ 4  
se face României, situaţie 
în  care trebuie să contri
buim  c ir toţii In restabili
rea adevărului,-

Iată  tex tu l scrisorii că-
făo it,.ţâ^ ,-T o»,ian tes‘ — ,tre, Jessieâ .Lange,, tripţtsă

deja pe adresa actriţei, ca 
; şi oficiului cffngrwsrnam i-' 
lui B art Gojsdon3t' ' ■

Ş tifeală Jessica Xarige :■ .'v 
Ne bucură interesul şî 

îngrijorarea pe care le a- 
ră ta ţi în problem a orfani
lor români. Ei reprezintă o,

s-a inventat acum  o pro- 
riâţforiâîă. c e ă 'a  or

fanilor. ‘ C ând ' va fi 'deza 
m orsată şî .e% urm ează 
pretexte, precum o criză 
a  bătrânilor, apei, a me
diului etc. ?“ — a spus
asistenţei de la Clubul du-

este dc, ,a , afi.i;QPja . Româ- 
a ia  de ţările din* Vest. Iar 
rientru -aceasta-, relaţiile ca  
S tatele un ite  sun t un eîe- 
i ie n t esenţial. R om ân#  ■- 

aă ppittfţşgvîcă acum 
Clauza naţitm ir celei mei ” 
favorizate ciin partea S’JA, 
Clauză de care, ca o iro- 
i i e  a istoriei, a  benet:c’.at ; 
Sub regim ul Ceauşescu. A.; 
ţc»darea clauzei v a  aju te ■ 
«senţialmente şi pe bceir 
dragi sufletului- Jomiviei 
voastre,' ş) suftetolor noas
tre  — copiii şi copiii Ro- 
Jnâniei.

Vă adresăm  această scri- 
şoare descidsă cu g ratitu 
dine, dar şi cu îngrijorare, 
deoarece poziţia dum nea
voastră Ţoate crea la Was. 
fiihgton im presia ' că Româ
n ia nu m erită clauza na- 

.iţifinli celei naai favo riza- 
te a tâ ta  vrem e cât va avea 
copii orfani. Această poz!- 
ţie nu poate decât să de
favorizeze tocmai pe a-

ceşti orfani. Izolarea 
Românie* nu v â  a ju ta  po
porului român, pe când a- 
cordart-a clauzei va plasa , 
copiii orfani p rin tre  p rin 
cipalii beneficiari, .prin 
sporirea eforturilor finan
ciare la nivel guvernam en
tal şi local, prin  încura
jarea economi-,
ce şi a procesului de de
mocratizare. ■ K
j Noi nu  va cerem să  m - i 

ban d o n a ţi'  in teresul, pen- 
tn i  orfanii 'd in  România. 
P en tru  eă sunteţi o per- j 
soariă ;  publică, influenţa 
dum neavoastră poate f i . 
benefScă, 'iaj' apelul dum -] 
neavriâstrâ la um anita te, 
reverberează,.în  toţL 1 

Dar trebuie să aveţi în- 
eredere şi iri noi şi să n e  
îm părtăşiţi adevăru rile : 
ctt 'to a te  prpblem âle sos 
claie şi economice din 
România' ultim ilor trei ani, 
s-au făcut m ulte, iar situa
ţia orfanilor s-a im bunâ- 
m ţitr sim ţ ' Părtam entUŢ
României a re  în dezbatere* 
o n5uă legislaţie în  â- 

.eeaşţă problemă* . _ , 
Mulţi am ericânj lucrea-f 

ză; ga voluntari iŞi''ca® dfg:
. orfani din România, şi ei,\ 

că ş i . noi, recunosc că m at 
srint m ulte d e  făcut, d a ă  
afirm ă, ca şi noi, eu a-|

: eordarea ă^o^mzei i# â ţiu n i'î 
celei' mai favorizate ar fi; 
un pas înainte. Poporul 
rom ân trebuie încurajat si; 
privească astfel- .fftpblemâî 
o rfan ilo r,; iar nu pedepşi# 
pentru încă o moştenire; 
â com unismului.'Neacorda-l 
rea clauzei nu Va a ju ta  
copiilor orfani, ci va în rău j 
ta ţi situaţia lor, pentru că; 
va crea problem e econo
mice m ajore la nivel naţio
nal. Noi sperăm  că această 
distincţie, între a încura
ja  şi a peciepsi un  popor, 
îşi va face loc in  efortu- .. 
râie domniei-voastre. Vă 
adm irăm  dăruirea şi vă 
mulţumim*1.

l i l B ' l / l . f l . ' l f l

Transnistria, Rusia
Şi

SOCIETATEA COMERCIALA \
' „SARMIS“ S.A. (

cu sediul in Deva, l 'ia ţa  Victoriei, nr. 3, 
judeţul Hunedoara

Organizează licitaţie publică, cu strigare, con- i 
forai prevederilor Legii nr. 51/1991, H.G. 634/1991,? 
cu modificările ulterioare, pentru vânzarea următoa-) 
retor active : ■ ■ • V

1. CABANA CĂPRIOARA, cazare şi alim en-i
laţîei publică, situată pe raza municipiului Deisuţ 
prpt de pornire a licitaţiei; 25 000 000 lei. ţ

2. 'CABANĂ COSTEŞTI, cazare şi alimentaţie l
publică, situată în Munţii Orăştiei, preţ de porni- / 
re a licitaţiei: 21100 000 Iei. •... . :

Licitaţia va avea loc în data de 2 V i t  1993«4 
ora t0,~ in sala de rcceiHie a hotelului „Sarmis“. i 

Dosarele de prezentare a activelor şr criterii- 1 
le  specifice pentru preselecţia participanţilor la li- ţ 
citaţie pot f i  consultate z  zilnic la sediul societăţii, t 
între oreie 8--15. J

Alte relaţii privind activele ce urmează a f i vân- \  
dute se pot obţine zilnic la telefon .6120 2fi, f a x i  
6158 73, sau la juristul societăţii, dl Pavel Gavril. I  

Ofertanţii Vdr depune pSnă la dată de 28, V i. t 
1993, la sediul: societăţii, documentele prevăzute \  
în H.G. 634 şi 758/1991. , I

Până la 29. VL 1993, ofertanţii seleeţionaţi vor * 
depune la  casieria societăţii : Ş
. — taxa de participare de 70 000 le i;  : 4

— garanţia de 10 la sută din preţul de porni- - 
re a licitaţiei..

Iri acest preţ nu ,ieste inclusă valoarea terenu-

i:
1993, 'Se organizează 6 nouă licitaţie, în data de lS. VII. i 
1993, in acelaşi loc ş i în aceleaşi condiţii. La acest !  

termen surit admisă şi persoane fizice sau juridice ) 
străine. i{412) (

’ „Independenţa Moldo
vei presupune trecerea 
la un. « o u —nivel de re 
laţii cu Rusîa“ a opinat, 
după cum relatează ita r-

Chiş'inăului la Moscova î 
a a ră ta t că în  republică » 
exislă anum ite forţe ce ţ 
susţin această idee, dar i 
că ele sunt m inoritare. ’/ I auga Cum i  waicctici. iuu-r ca cic ouiio ilili i 1 1  uctx e. .• 

1 1  Tas», noul am basador al Cursul oficial a l c o n d u -\

1

II

Republicii M o l d o v a ,  la 
Moscova, Anatol Ţăran. 
Vorbind la o- conferinţă 
de presă, e l  a evidetş- 
ţia t ca ,p rob lem ă priori
ta ră  „soluţionarea -• con
flictului din Transnistria", 
ce reprezintă, pen tru  Re
publica Moldova, potri
vit aprecierii lui, cei mai 
dificil examen de poli
tică in ternă". Norm ali
zarea acestei s tă r i. du lu 
cruri, a m enţionat Anatoţ 
Ţăran, depinde, în  ‘ tnarâ 
m ăsură, de relaţiile dîn- 
tre ţă rile  noastre. f

Am basadorul Moldovei, 
a ra ta  Itar-Tass, şi-a ex
p rim at . convingerea că 
„una d in tre  cheile de 
depăşite a problem ei nis- 
trene se află în  mainîte 
Moscovei*1, subliniind, în 
context, ferm itatea auto-

cerii Moldovei vizează o t 
deplină independenţă a / 
ţării, a  precizat A natol 1 
Ţăran, citat de-Itar-Tass. y

O .'::r J
m •. i

■T ransnistria, regiune 4 
estică a Republicii Moldo. J 
va, a r  trebui ataşată  la j 
Ucraina — a estim at Ale- l 
xandru  Bolsakov, un i 
responsabil a l m inorităţii 1 
ucrainene din această 
zonă separatistă. Din cei 
800 000 de locuitori de 
aici, 22 la su tă sunt u- 
craineni, 19ţ la sută» ruşi,
44r - Ia - sută moldoveni . 
romifiofoni,; Ţari rcşşţulie- \ 
vrei, Jgâg#ţzi ?şj i armeni, 
meiiţiotlpază AFP.

„S« îm pune. ca au tori
tă ţile  de la C hişinău să 
cedeze aceste păm ânturi 
Ucrainei" a afirm at Bol-

I

»r

riţă ţilp r de la  vChişinău sa k w , preşedinte al Socie 
^de n preveni declanşa- * ’*’"  '** * ~
rea unei noi confruntări 
pe teritoriu l ţă r i le  ' •

Referindu-se la  ţSţdble- 
m a ’ autoproclamâtei^ re 
publici găgăuze, ■ A natol 
Ţ ăran a m enţionat cS, h i 
prezent, parlam entul de 
la Chişinău studiază un 
proiect ■ • /ce- - preconizează 
acordarea unui s ta tu t «pe. 
cial * de auţoconducere 
pentrapO puJaţia 'găgăuză.
„fri* ceea ■ ce priveşte 
Transnistria, aoocdarea 
unui statu t sim ilar - ri
dică m ari probleme, a- 
vând in vedere situaţia 
etnică to ta l! d iferită  'e -  
xistqntă în" această re
giune**, a apreciat el.

Solicitat să se pronunţe 
îrt' priv in ţă unei -posibi
le uniri a M oldovef- eu 
România, am basadorul

tă ţii Ucrainene şPover- 
nfinfe", cu sedktl la  Ti- 
raspol, c a p ita la " , n istrea- 
n ă ;" 'E I  a estim at; totbda- 
tă, că Moldova nu există 
ca stat,: deoarece în  1940, 
„această ţa ră"  a le  căre i 
frontiere actuale coincid 
parţial cu cele ale Basa
rabiei rom âneşti nu  a 
sem nat nici un document 
de aderare la  fosta U- 
n iune  Sovietică. Potrivit 
afirm aţiilor sale, organi- 
zaţia pe care O coordo
nează, şi care se prezin
tă  ca un partid bine im
p lan tat în diferite oraşe 
nist-rene, a declanşat o 
operaţiune de colectare 
de sem nături în favoarea 
cetăţeniei Ucrainene, re- 
latează. agenţia France , 
Pbessft.' • ■ ■

1
i:

Fiul liu Beria povesteşte"
Documentele oferite spre publîchre de preşedin

tele rus; Horis Elţân, priiţ care se încearcă o atestare 
a fap tu lu i că m asacrul ofiţerilor -polonezi de lâ Ka- 
tyn  a  fost ordonat de S ta lin .'îa  sugestia şefului poli
ţiei «ale politice, Lavreriti -Beţia, „surit falstiri", a 

‘afirm at fiu l acestuia din urm ă, c ita t de televiziunea 
' poloneză.'Sergo B or# , notează agenţia France Presse, 

a făcut această declaraţie la Varşovia, ctt p rile ju l 
.lanSărli, în cadrul unui salorfpirileraăţieriăl de carte, 

7-a lucrărij in titu late „Fiul lui Beria povesteşte**; Po- 
i trivât afirm aţiilor sale, exterm iriafea, in  U.R.-S.S., a 
' aproxim ativ 15 000 de ofiţeri - -polonezi, d in tre care 
peşte 5 OO0 la  K atyn. iocalirate - devenită un  adevărat 
simbol a l  crimei, a  fo&t „oper;' A rm atei Roşii, şi 
nicidecum a NKVD-ului-(poliţia politică a epocii).

„Faimoasele docum ente prin care E lţân încearcă 
.să -l eomprom*tâ pe Gorbaciov sunt false. Autentice 
răm ân doar prim a şi ultim ă pagina. în  realitate, 
susţine Sergo Beria, NKVD sugerase^ traducerea  ;îp  

f  justiţie a ofiţerilor şi nu îm puşcarea lor“. r-
i AFP ream inteşte că în octombrie anul trecut, 
J când. Boris îUţân a adus la cunoştinţă -preşedinteiui 
V polonez şi Curţii C onstituţionale a Rusiei aceste do- 
 ̂ cum ente djn 1940, pe care figurau sem năturile lui 

ţ  S talin  'ş i  ale a lto r m em bri ai Biroului Politic al 
P.G.U.Si din vrem ea respectivă,' actualul preşedinte 
a l Federaţiei Ruse a afirm at că M ihail Gorbaciov fu
sese inform at înaintea lui despre conţinutul lor.

îrt a ltă  ordine de idei, notează agenţia m enţio
nată, fiu l lui Beria a precizat că  m oartea generalului 

. W ladyslaw Sikorski, şeful guvernului poltmez în exil, 
{ In tervenită în  1943, în  urm a unui accident de avion, 
t a fost, do fript, „Un; atentat- pregătit de britanici pen- 
i tru  a împiedica u  apropiere poldhe-sovietică".
S "  tROMPRES)



r

w s m

VANZARI
C i  M ,‘ 4 «-> ' Fi'!

•  Vând m otoreta Mo-
b ra  50 Super. Inform aţii 
telefon 62 96 05. (6803)

•  Vând carton asfaltat. 
Deva telefon 61 33 08.

(6667)
•  Vând apartam ent două 

camere. Deva, str. Moţilor, 
bl. P 4, sc. 2, et. 3, ap. 33.

(6759)
•  Vând bibliotecă 2,18/ 

2,20 (3 corpuri), birou +  
scaun rabatabil, toate cu
loare deschisă şi 6 g aur 
583. Telefon 66 10 50.

(6777)
•  Vând păm ânt in trav i

lan  Gurasada, lângă că
m inul cultural, loc pentru  
casă Simeria, telefon 
66 05 52. (6773)

•  Vând garsonieră u lt ra 
central, posibilităţi spaţiu 
comercial. Deva, telefon 
61 18 55. (6770)

•  Vând m aşină de trico
ta t  cu cartele şi m aşină de 
cusut. Inform aţii zilnic 
telefon 61 48 14, între ore
le  9—16. (6781)

•  Vând casă cu grădină 
în Bucureşcii Bradului sau 
schimb*cu apartam ent De. 
va, VW Golf Diesel tam 
ponat înm atriculat. Tele
foane 61 70 50,' 62 44 31.

(6790)
•  Vând Skoda MB 1000, 

stare de funcţionare, re 
m orcă ARO 1 tonă. Deva, 
str. Prim ăverii, nr. 4.

(6786) ^
•  Vând Opel Rekord

break, în stare de funcţio
nare. Telefon 62 52 37, o- 
rele 14—20. (6789)

•  Vând video-uri playere 
F unai şi Akai sigilate. Te
lefon 73 06 40.

' l  (6792)
*  Vând Dacia 1 310 break, 

sta re excepţională. Tele
fon 62 08 02.' (6787)

•  Vând casă, grădină,
Cozia. Inform aţii Dacia, bl. 
27, ap. 34. (6791)

•  Vând autoturism  F iat 
850, cu piese de rezervă şi 
m otor Ford, 16 000. Telefon
61 90 23. (6796)

•  Vând vitrină frigorifi
că. Deva, telefon 61 77 38, 
zilnic, orele 9—21.

(6785)
•  Vând apartam ent 4 

camere, confort I. Hune
doara, telefoane 72 16 80,
62 56 06. (6745)

•  Vând urgent m aşină 
trico tat japoneză, cu pro
gram are. Brad, telefon
65 16 43. (6765)

•  Vând convenabil Da
cia 1 300. Inform aţii la 
telefon 62 20 13.

(5684)
•  Vând butelie aragaz 

norm ală, butelie rusească 
20 000 lei, m oară pentru 
cereale M-380 V şi masă 
circular. Telefon 64 22 34.

(6767)
•  Vând apartam ent două

camere, autoturism  Lada. 
Sim eria, P -ţa U nirii, bl. 1, 
sc. A, ap. 7, telefon
66 06,74, după ora 19 (6763)

•  Vând urgent instalaţie
com pletă satelit în garan 
ţie. Inform aţii telefon
62 19 56. (769)

•  Vând urgent ap a rta 
m ent 2 camere, u ltracen
tral. Telefon 61 53 86 sau 
6147 89. (6799)

•  Vând convenabil te
levizor color Funai japo
nez, m ultisistem , sigilat.
Deva, 61 22 98.

(6800)

•  Vând dozator răcori. 
, toare două capete, fab ri
caţie Israel. Telefon 648188.

(6783)

•  Vând ARO 4 x 4 ,  fa
b r ic a ţie  1990, km. 40 000, 
pen tru  export, mobilă. Te
lefon 62 24 33.

(6784)

•  Vând Dacia 1100 şi 
piese schimb. Inform aţii 
Deva, telefon 62 07 15.

(6758)

•  Vând auto Barkas
1000, stare excepţională, 
1986. Telefon 61 18 79, du . 
pă ora 16. (6801)

•  Vând video Funai. Te
lefon 62 21 37.

•  Vâncţ Opel Rekord 2, 0,
neînm atriculat, caroserie 
completă Opel Rekord 2,0. 
Inform aţii telefoane 625568, 
655038. (6812)

•  Vând Dacia 1 310 T5S, 
fabricaţie 1987. Deva, te 
lefon 62 57 17, str. Vul
can, nr. 1.

(6813)

•  Vând apartam ent trei
camere în Haţeg. Inform a
ţii telefoane 61 27 72,
62 91 17. (6817)

•  în  atenţia unităţi
lor de consum ! S.C. 
Tat Orăştie produce . 
şi livrează blocuri de 
gheaţă la comandă. 
Telefon 64 28 50.

(6802)

•  Vând m aşină de înghe
ţa tă  cu v itrină frigorifică. 
Haţeg, telefon 77 03 15.

(6819)

•  Vând convenabil a- 
partâm ent două camere, e- 
ta j 1, zonă ultracentrală, 
piaţa în lei sau valută. Te
lefon 61 22 69.

(6820)
•  Vând urgent Dacia 

1 300, p re ţ 800 000. Telefon 
62 41 00, după 15.

(6823)
•  Vând televizor color 

m arca Korting, perfectă 
stare, preţ 85 000 lei. Te
lefon 61 89 65.

(6824)
•  Vând televizor color 

nou. Telefon 62 5344, în 
tre  orele 16—22.

(6827)
•  Vând garsonieră con

fort I. Telefon 71 86 55, 
după ora 16.

(5916)
•  Vând Dacia 1310, 

38 000 km, fabricaţie 1986. 
Telefon 72 84 87.

(5924)
•  Vând apartam ent două 

camere. Hunedoara, str. 
Mihai Viteazu, 13, bl. B 1, 
ap. 72, orele 15,30—17.

(5928)
•  Vând teren 1500 mp.

Inform aţii H unedoara, te
lefon 72 30 28, după ora 
16. • (5930).

•  Vând apartam ent două 
camere şi garaj. Inform a
ţii telefon 7155 86.

(5931)
•  Vând sau închiriez 

motoscuter nou. Relaţii 
Hunedoara, telefon 71 35 91.

(5934)
•  Vând televizor color 

nou, diagonala 71 cm. In 
form aţii telefon 71 13 66.

~ (5935)
•  Vând Jaw a 350 Sport, 

înm atriculată. Telefon 
62 94 22, în tre  orele 7—14.

(5689)
•  Vând gospodărie ţă ră 

nească în Almaşu Mic de 
Munte, nr. 21 — Balşa sau 
schimb cu apartam en t' 3 
cam ere Deva, exclus Mi
cro 15, Dacia. Inform aţii 
N. Bălcescu, bl. 29 A/20.

(5690)
•  Vând Jaw a Califor

nia. Hunedoara, Micro 5,

bl. 31, ap. 37, dim ineaţa.
Aş - e " - A (5936)

•  Vând m otor Audi 80 
şi două uşi dreapta faţă- 
spate. Telefon 71 67 38.

(5937)
•  Cum păr Opel Astra 

Diesel, model 1993. Tele
fon 095/71 34 47. ’

A V./ (5946)
•  Vând urgent garsonieră

confort I, gaz. Orăştie, tel. 
642858. ţ '  - (6712)

•  Vând apartam ent două 
camere, Gojdu, tel. 614372.

(6774)
•• Vând m o to r '  Volvo 

244, scurtă nutrie. Simeria, 
tel, 660947. (6768)

•  Vând apartam ent 
ultracentral, 4 camere (zo
nă piaţă). Inform aţii te 
lefon 62 8(3 13.

(5688)

.■.V /.V .V A W .V .V .V .W .'
•  SC . Esteuroeom 

SRL Deva vinde en 
gros prin  magazinul 
din Deva, str. îm păra 
tu l Traian, bl. 16, p ar
ter: LM—330, BT—173, 
cafea — 650 şi alte 
produse la p reţuri a_ 
vantajoase. (6782) 
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PIERDERI

•  P ie rd u t autorizaţie de
funcţionare a Asociaţiei 
fam iliale Cugerean. O răş
tie, cu nr. 5854. Se decla
ră  nulă. (6754)

•  P ierdu t carnet şomer 
1343, eliberat de Forţele 
de Muncă H unedoara, pe 
num ele Pleşca Maria. Se 
declară nul.

(5933)
•  P ierdu t perm is de

condycere, seria O, nr. 
0892205, pe hum ele Raz- 
miâş Raitan. Se declara 
nul. , (5686)

OFERTE 
DE SERVICII

»  Îngrijesc copil, garan 
tez seriozitate. Deva, te
lefon 62 16 73 sau Bejan, 
bl. 76, ap. 54, sc. 3, et. 3.

•  F ilm ări video pen
tru  diferite ocazii. Deva, 
telefon 62 62 65.

(6752)

•  Şcoala de. şoferi 
„Tezeu P resţ“ Deva face 
înscrieri pentru luni
le iunie, iulie. Preţul 
este , de 27 000 lei +  
benzina pentru  practi
că. Relaţii la telefoa
nele 62 98 12, 61 23 55.

/ (6757)

•  Angajăm  şofer, vânză
tor, merceolog, trim iteţi 
solicitările la căsuţa poş
ta lă  nr. 43, <-)răştie.

(6780)
•  F irm a Taxim pex efec

tuează transporturi de 
m ărfuri Ia p reţu ri avan
tajoase. Inform aţii telefon 
62 07 15. (6758)

ÎNCHIRIERI

•  închiriez spaţiu co
mercial central Simeria. 
Relaţii tel.. 661527. (6743)

•  Cedez contract apar
tam ent zonă centrală, Hu
nedoara, p reţ 'nform ativ 
2,5 milioane. Telefon 621675

(6756)
•  închiriez sau dau în 

parte teren fânaţ. Teliuc, 
telefon 73 82 83.

(5932)

DIVERSE ‘

•  Cu autorizaţia • 7081/ , 
1992 s-a deschis activitatea 
independentă, reprezentată 
prin Marincoiu Li.via, din 
Geoagiu-Băi, cu . obiectul 
activităţii comercializare 
animale, m ărfuri industria
le, organizare turism .

’ (6783)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartam ent 3 
camere cu două camere, 
centru. Telefon 62 53 21.

v  (6772)
•  Schimb apartam ent 3 

camere cu garsonieră. Hu
nedoara, relaţii telefon 
7157 10

/  N;: (5938)

COMEMORĂRI

•  Astăzi se împlineşte un 
an de când ne-a părăsit 
pen tru- totdeauna dragul 
nostru

IANCSO ALEXANDRU
Nu te vom uita nici

odată ! Familia.

DECESE

•  Colectivul Şcolii
generale nr. 6 Deva 
este alături de doam 
na Popiţanu Polina la 
m oartea mamei-soacre. 
Dumnezeu s-o odih
nească ! (6809)

•  Cu adâncă du re 
re, soţia Ana şt fiul 
Francisc anunţă tre 
cerea în nefiinţă a ce
lu i care a fost un  bun 
soţ şi u n  ta tă  iubitor,

KEMMEL
FRANCISC,

89 ani.
P entru  odihna sa 

veşnică l-am  aşezat 
în  dum inica Rusaliilor 
catolice în  cripta fa
miliei din Periam .

(5945)

FABRICA DE NUTREŢURI COMBINATE
MINTIA ' . ,

Achiziţionează cereale de la populaţie la 
următoarele preţuri,: ■

•  ORZ — 100 lei/kg

!
•  PORUMB — 110 lei/kg — boabe 
•  GRÂU — 115 lei/kg 
Asigurăm transportul de la domiciliu cu 

j mijloacele noastre sau achităm' contravaloarea 
transportului. Plata se face la recepţia cereale
lor.

Informaţii la telefoanele :
FNC MINTIA : 95 — 616625, 95 — 625880.

; A # (401)

S.C. BIBLIOFOR S A. DEVA

Organizează în ziua de 9 iunie 1993, ora 
11» licitaţie publică pentru vânzarea unor mij 
loace fixe :

Preţ 
pornire 

. 15 000
21 000  
18 500 
18 000 
23 000

cărucior stand fix 
cărucior stand mobil 
raft tip I 
raft tip II
şatră metalică cu prelată
autofurgonetă TV 12 f — 21 HD 3037

325 718
autocamionetă ARO 240 
— 21 HD 1354 200 000

•  Dacia 1 302 papuc — 21 HD 700 139 675
•  autofurgonetă TV 12 f —

21 HD 176 ' 480 000
•  remorcă Remo 1000 93 900
•  maşini calculat, chioşcuri metalice, 

maşină multiplicat, panouri meta
lice, cărucioare transport 
înscrierile se fac la sediul societăţii, până

in 7 iunie 1993, a/ Vav
Licitaţia va fi repetată. în fiecare miercuri 

din luna iunie.
Informaţii telefon 095/614455.

'■ ■ ■V>.aA>'AA'' (413) :-

S.C. „DECEBAL" S.A. DEVA ,

Anunţă intenţia de ; modificare de preţuri | 
la produsele din carne, organe şi preparate din | 
carne, începând cu data de 1 iulie 1993, ca ur- 1 
mare a aplicării prevederilor Ordonanţei nr. 3/ { 
1992. ’ (414) 1
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S.C. BIBLIOFOR S.A. DEVA 
Organizează în ziua de 18 iunie 1993, ora

11,00, licitaţie publică pentru închirierea unor
spaţii, după cum urmează :
•  spaţiu de depozitare de 70 mp, librăria nr. 

8 Deva, str. Eminescu, bl. 13 ;
•  spaţiu de depozitare de 48,2 mp, Ia libră

ria nr. 50, Deva, bdul Decebal, bl. D ;
•  spaţiu depozitare de 48 mp, librăria nr. 50 

Deva, bdul Decebal, bl. D > A
•  spaţiu de depozitare de 85 mp la librăria 

nr. 43 Lupeni, bdul Păcii, bl. 4 ;
•  spaţiu de vânzare şi depozitare de 125 mp 

la librăria nr. 45 Uricani, bl. 52.AA A 
Documentaţia poate fi procurată, contracost

de la sediul societăţii, P-ta Unirii, nr. 10, De
va, telefon 095/61 44 55.

înscrieri până în ziua de 15 iunie 1993.
. ; a a : a./:; * (415)

SUCURSALA AGROEXPORT MEHEDINŢI 

DROBETA TR. SEVERIN

str. Portului, nr. 5, telefon 097/813629, 
fax 4097/813629

Vinde en gros făină albă, tip 680, la pre
ţul de 240 lei/kg, cu adaos comercial zero.

(4657)

DIN PARTEA DIRECŢIEI GENERALE A 
FINANŢELOR PUBLICE ŞI CONTROLULUI 
FINANCIAR DE STAT HUNEDOARA

începând cu data de 7 iunie se organizează 
în permanenţă cursuri şi consultări pe linia in
troducerii taxei pe valoarea adăugată la unită
ţile fiscale orăşeneşti si municipale, în staţiunile 
GEOAGIU BAI, VAŢA BAI şi, respectiv, Per
cepţia rurală Ilia.

Totodată, la nivelul D.G.F.P.C.F.S. — Ser 
viciul T.V.A. se asigură în permanenţă consul
tări privind taxa pe valoarea adăugată.

Doritorii se vor adresa unităţilor fiscale 
- respective, cursurile fiind gratuite. * |

Ziar editat de S.G. 
Telefoane î 611275,
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