
Modificările structu
rale în sferă economici 
naţionale, după momen
tul decembrist, ău am
plificat fenomenul biro
cratic, deşi mulţi dintre 
„emanaţi11 susţin viabi
litatea unei teorii eco
nomice al cărei fond, de 
fapt, lipseşte aproape In 
totalitate. Este foarte Ieş
ite de observat, doar la 
o privire fugară, ce s-a 
întâmplat în comerţ sau 
în industrie, unde dintr-o 
unitate s-au născut două, 
trei sau chiar mai mul
te, cu toate structurile de 
personal — directori ge 
nerali, directori şi direc
tori adjuncţi, contabili 
şefi, şefi de protocol, con
silieri etc., —, direcţii şl 
subdirecţii, regii auto
nome şi sucursale, care 
nu -numai că îngreunea
ză actul decizional, ct 
şi influenţează vădit cos
turile finale, accentuând 
birocratismul.

După acest moment 
neaşteptat, gând multo
ra nu le-a trecut prin

cap că - vor ajunge mart 
şefi, în virtutea... unei 
„virtuţi", reformatorii au 
dat vot de neîncredere 
conducerilor întreprin
derilor, prin crearea con
siliilor de împuterniciţi 
mandataţi ai statului, co
misiilor de cenzori, pen-

ţtn cel mai-fericit- caz) 
pe la o şedinţă,, după 
care-şi iau partea leului 
— 20 sau 25 la sută din 
salariul dlui director ge
neral.

Aşa se face că unit 
s-au trezit în „fotolii pre
zidenţiale" în diferite a-

senso ea... ia carte. In 
realitate, Dumnezeu ca 
mila. Şomajul bântuie 
Intr-o ţară unde este 
mult de lucru, iar pro
ducţia a intrat la apă. 
Curios şl inexplicabil fe
nomen, In cele mal mul
te întreprinderi, zeci său
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tru societăţi comercia
le şi pentru regii auto
nome (CA), un fel de luf- 
tinspectori, de parcă 
n-am avea administra
ţie financiară sau alte 
organe de stat cu atri
buţii de control in  dome
niul financiar-contabil —, 
care trec o dată pe lună

nităţi, fără a avea mă
car habar de ce se în
tâmplă In unitate, dar, 
vorba vine, treaba merg» 
(cât mai merge), noi mun
cim „cu drag", iar cu 
stomacul... Care este res
ponsabilitatea acestor or
ganisme parazitare? în  
lege sunt date multe. Şi

chiar sute de oameni au 
fost daţi afară. Trebuie 
să avem şomaj, zic alţii. 
O fi adevărat, dar oare 
incompetenţa multora a- 
junşi cu paraşuta... sus 
cine o sancţionează ? So
luţia „economică"... alea- - 
să ? Dăm afară şi... mal 
umflăm preţurile. Ge-o

fi o fi. Şi atunci, dom
nilor, aşa-zlşi „împuter
niciţi ai naţiunii româ
ne*, nu aveţi pe con
ştiinţă copii şi bătrâni 
care înghit in sec pri
vind la câte o vitrină ?

Cât desime veniturile 
care" Intră în buzunare
le „mai marilor statului" 
de la societăţile comei - 
ciale sau regii autonome, 
sumele nu sunt neglija
bile. Doar un singur e- 
xempîu: indemnizaţiile
consiliului de administra
ţie al R.A.G. Deva se 
ridică în anul 1992 la 
aproximativ 2 milioane 
de lei, la care se adau
gă drumul Bucureşti — 
Deva şi retur (6 din 
membrii consiliului de 
administraţie sunt bucu- 
reşteni), cazarea, diurna 
şi... poate multe altele. 
Contabilizate, sumele a- 
cestea, la nivel naţional, 
se ridică, probabil, _ la 
miliarde. Bani irosiţi cu 
bună ştiinţă, pentru con
fortul unora şi... drama 
altora. c.
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Ceea ce se vede şi cu 
liber este invizibil la
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Scrisoarea pe care ne-a 
trimis-o dl Marin Mateş 
din Brad, str. Libertăţii, 
bloc 20, ap. 7, este un
strigăt de revoltă şi ne - 
putinţă. Cine este Marin 
Mateş şi care este dure
rea lui V

După 20 de ani de mun
că în mina, o paralizie., 
i a afectat grav partea 
stângă a corpului, . mâna 
şi piciorul. Cum un rău 
nu vine niciodată singur, 
a apărut şi arterita la 
membrele inferioare. Du
pă o - iniei nare într-o eli- 

. nicâ de specialitate de . la 
Timişoara nu mai are 
piciorul -stâng paralizat. 
Nu-1 mai are deloc, am
putarea fiind singura so
luţie pentru a i se salva 
viaţa. Acum di M.M. este 
ceea ce numim un mare 
mutilat Arterita aproa
pe că 1-â imobilizat la pat, 
pentru că şi piciorul drept 
este vânăt de la genunchi, 
semn că prin el sângele 
circulă tot mai slab, pre
gătind un deznodământ pe 
care nefericitul bolnav îl 
ştie şi-l priveşte eu stoi
cism- ' . , u ; A '  i.;' A

Posesor al unui post te
lefonic irtdividual, dl M.M, 
a aflat de facilităţile pre
văzute în maţerie, de Le
gea nr. 53/1992, privind 
unele măsuri speciale de 
protecţie a persoanelor, 
handicapate. Legea preve
de că aceste persoane be
neficiază, între altele, de 
unele reduceri la taxele 
pentru abonament la tele
fon şi pe audiovizual. Mai 
bine nu afla. Căci de aici 
a început calvarul unul 
om care nu se poate de
plasa decât în cârje şl cu 
foarte mare greutate.

Solicitând domnla-sa 
scutire pe taxa da abo
nament, 1 s-a spus: „Tre
buie să prezentaţi adeve
rinţă de handicapat şi pe 
baza el vl se va aplica 
reducerea*. © simplă for
malitate şt-e zis dl Mateş.

Oricine vede că sunt han
dicapat şi dacă mai pre
zint şi actele medicale eu 
care am ieşit din clinica 
de la Timişoara — picior 
amputat, mână paraliza
tă, arterită la celălalt p i
cior, decizie de pensiona
re gradul I cu însoţitor, 
cine ce să aibă cu un In
firm ca mine şi să nu-ml 
dea hârtia ? Asta însă era 
socoteala de acasă. La 
târg era altă socoteală.

„S-a dus soţia la Deva, 
căci ea umblă peste tot 
pentru mine, s-a dus la 
inspectoratul pentru Han
dicapaţi. De acolo i s-a 
spus să meargă la Brad, 
lâ policlinică, cu actele pe. 
câre le am —- de ieşire 
din clinica de la Timişoa
ra, decizia de pensionare 
medicală pe care scrie 
nerevizuibil, legitimaţia de 
handicapat, eliberată pe 
baza acestor acte, de A- 
sociaţia Handicapaţilor Lo
comotori de la Arad. In

ION CIOCLEI 
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— Foamea e cei mai bun bucătar! Să ştii
asia ! ■■ :

— Cine a spus-o 2
r Soţia mea. ;. .

Prin „Agroservice" Deva se distribuie un nou lot de tractoare pentru 
ţăranii particulari. Foto : LAZA PAY’EL
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■  CIIIŞINAU. întrunit 
in şedinţă' extraordinară,
executivul Republicii Mol* 
dova a examinat situaţia 
din economie. Mircea Sne. 
gur .preşedintele Republicii, 
in alocuţiunea rostită cu 
acest prilej, a afirmat că 
in economie se menţine 
starea de criză, fapt ce are 
repercusiuni asupra nivelu
lui de trai al populaţiei, 
Cauzele deteriorării situa
ţiei — a arătat preşedintele
— sunt nu numai de ordin 
obiectiv (destrămarea spa
ţiului economic şi ruperea 
relaţiilor tradiţionale, con
secinţele conflictului armat 
şi ale secetei), dar şi de 
ordin subiectiv. Actualul 
executiv, ca şi cele prece
dente, n.a reuşit Să gă
sească modalităţile şi me
canismele de stabilizare, de 
relansare a economiei. Nu
meroasele programe, hotă
râri ăle guvernului rămân 
doar pe hârtie. Absolut 
inconsistentă s-a dovedit a 
fi ideea abandonării ori
cărui fel de intervenţie a 
statului în economie, de pla-’ 
nificare, în condiţiile când 
90 la sută din proprietate 
continuă să-i aparţină a’ 
nume lui. Economia de 
piaţă, după cum arată ex
perienţa ţărilor avansate, 
nu poate funcţiona eficient 
fără implicarea activă a 
statului, fără asigurarea u- 
nei ordini şi discipline ele
mentare în realizarea de
ciziilor adoptate — a spus 
preşedintele republicii.

■  MOSCOVA. Vicepre
şedintele rus, Aleksnndr 
Ruţkoi, a adus aspre critici 
reformelor promovate de 
guvern, acuzând executivul 
de „crimă econămică ifeţă 
de popor" — transmite . »- 
genţia Itar Tass, menţio
nând că vicepreşedintele a 
vorbit la consfătuirea de
putaţilor, iniţiată marţi la 
Moscova. El a cerut di
zolvarea imediată a guver
nului şi crearea unei -alte 
echipe ministeriale, care 
ar Jiu tea  scoate ţara. din 
situaţia creată, iar cei care
— după aprecierea lui 
Ruţkoi — au adus ţara în 
starea de criză, trebuie ju 
decaţi.

■  VITEZ. Trei militari 
ai Naţiunilor Unite, care 
conduceau camioane cu a. 
lîmente, au fost ucişi, marţi 
la prânz, in localitatea bos
niacă Maglai — transmit 
agenţiile Rcuter şi France 
Presse..

Surse militare britanice 
au precizat că asupra con
voaielor s-a deschis foc 
de artilerie, la intrarea 
intr-un tunel din sudul o- 
raşului Maglai. Atacul s.a 
soldat cu uciderea a trei 
militari şi rănirea altor 
nouă.

w n m

G  LICITATIS PENTRU MO
DERNIZAREA LUI „DN 7“. Dru
mul Naţional 7 Deva — Arad, 
principala arteră de circulaţia 
pentru străinii care vin în Ro
mânia prin graniţele de vest, 
va intra Intr-un amplu proces 
de modernizare, începând din 
semestrul al II-lea al anului în 
curs. Licitaţia pentru întreprin
zătorii străini interesaţi de a- 
coastă importantă lucrare are loc 
la Deva, în data de 5 iunie a.c. 
Sperăm să câştige investitorul

cel mai serios şi mai bine dotai 
tehnic. (D.O.)

o  MĂTASE „DE-DEVA" PEN
TRU ANGLIA. De curând, la S.C. 
„Matcx“ S.A. Deva s-a aflat un 
om de afaceri englez, care s-a 
Interesat de o eventuală colabo
rare cu unitatea deveană. Dialo
gul a fost fructuos pentru am
bele părţi. Ca urmare, la înce
putul acestei săptămâni, un auto
vehicul al partenerului englez a 
încărcat un prim lot de ţesătură 
din vâscoză de la  „Matex" De
va, care a şt luat drumul oraşu
lui Notingham. Sunt aşteptate la 
Deva, pentru ţesături din mă

tase, si alte oraşe din... F.uropa. 
(D.G.f

©  APARTAMENTE. în oraşul 
de pe malul râului Crişul Alb — 
Brad, există un număr de 3740 
apartamente, din care 2950 sunt 
proprietate personală, deservite de 
10 puncte termice. Până la sfâr
şitul anului se va realiza încă 
un punct termic care va prelua 
circa 500 apartamente. Se speră 
că astfel tn iarna viitoare să fie 
mai multă căldură în aparta
mente, că la „pungă" cu sigu
ranţă vor f i Creşteri..; substan
ţiale. (AU.)

0  CURS DE DANS MODERN. 
La Căminul cultural din Geoa- 
gîu, funcţionează cu bune rezul

tate, de circa o lună de zile, un 
curs de dans modern pentru copii. 
Cursul cuprinde 50 de copii şi 
se desfăşoară de două ori pe 
săptămână. (Tr.B.)

O  UNDE PARCĂM 7 Sfidând 
regulile de circulaţie — am zice 
şi ale bunului simţ ■— maşinile 
cu nr. l-IID-2591, 5-HD-1020,
3-HD-3102, parchează pe trotua- |$  
ful din Piaţa Unirii, din cen
tru l Haţegului. Efectiv pietonii 
nu mai aveau pe unde trece.
Nici agentul de circulaţie... (N.S.)

i
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Ceea ce se vede şi cu ochiul
liber este invizibil la
microscopul birocraţiei

(Urmare din pag. 1) şi la pensie, şi Îndemni*
-----------  ■ ■■■■ ■ .--------- zaţia de însoţitor. Cum

comisie la Brad erau me- ştiu că în România este 
dicl care-mi cunoşteau şl posibil orice, am renun- 
boala şi situaţia, dar mal tat să mai batem pe Ia 
era şi o doamnă de la De* uşi.
va. I-au pus soţiei tot fe- Da, din păcate Româ- 
lul da întrebări despre nia a ajuns „ţara tuturor 
mine, dacă de la ampu- posibilităţilor", A fost po-
tarea piciorului am mai sibîl în România ca me-
fost internat In spital,- ca diei care merg pe picîoa- 
şi când dacă mă internam rele lor, gândesc absolut 
îmi creştea piciorul la loc. normal şi trăiesc aserne- 
Adeverinţă medicală toi nea, să obţină certificat 
nu mi-au dat. I-au spus de* handicapat pentru scu- 
soţiei şă vină peste două tire de impozit pe sala- 
iuni“. r il -Unul. infirm, a cărui

Zilele trecute am sunat infirmitate se vede de Ia 
la familia Mateş din Brad, o poştă, i se cere să bată 
Ne-a răspuns soţia. Ara mereu Ia alte şl alte uşi, 
rugat-o să ne pună în le- ca să obţină ce? Q hâr- 
gătură telefonică cu soţul, tie care i-ar da dreptul la 
dacă e posibil. După un reducerea eu Jumătate a 
lung timp de aşteptare, în taxe! de abonament la te- 
care în receptor se auzea lefon î Halal om enie! 
zgomotul cârjelor pe par- S-au făcut In România 
chet şi apoi pe mozaic, post-revoluţionâră o mul- 
am putut vorbi cu omul fime de reparaţii al că- 
căruia i se refuză cu in- ror efect financiar il nău- 
crâncenare certificarea u- cesc pur şi simplu pe hie
nei stări; aceea de handi- tuf contribuabil, din al 
capat, care* vorba romă- cărui buzunar se suportă 
nulul, se vede cu ochiul acşste reparaţii. Despre a- 
liber, dar care, văzută ceasta vom u »  scafe, căci 
orin microscopul birocra- prea uşor s-au strecurat 
iei, unora le apare ca o către pomana publică unii 

stare de ncrmalitate. (Să milogi naţionali, aşa cum 
'ie în grădina cu! ştiu eu se strecurau în vremuri 
iceastă normatitate *). nu prea dq demult ite-

— Dle Mateş. au trecut gâliştii partidului, comii-
louă luni de când aţi so- ntst, depunând mărturie 

licitat comisiei medicale unii-pentru alţii. Pot nega 
■liberarea dovezii despre comisiile care au acordat

starea de handicapat, cam drepturi la reparaţii după 
atât cât au zis membrii revoluţie, repetarea la in- 
oomisiei. Aţ* primit dova- digo a acelor stări de 
da de care aveaţi nevoie ? „dreptate socială" ?

— N-am primit nimic. Acum, însă, ne între- 
8a. atunci când ne-am in băm cu durere: când se
teresat, ni s-a spus să ne va produce în România
vedem de treabă, să nu Şi reparaţia atât de nece-
mai umblăm după adeve- sară a stării de omenie 
rinţă de handicapat, căci şi milă creştinească, co l-a 
s-ar putea să fiu trecut caracterizat pe român,
din gradul î în gradul II chiar şi în vremurile de 
•ie invaliditate şi să pierd restrişte ?

IKARUS PE DRUMURILE ŢARII
S.O. „Coratrans" S.A. Deva, printr-o bună cola-. 

borare în decursul anilor cu firme din Ungaria, a 
contractat şi adus în judeţ şi în ţaţă zeci de- auto
buze cu marca Ikarus. ■

La ora de faţă, în judeţ sunt zilnic pe trasee 21 
de autobuze. Elegante, curate, bine întreţinute. Nu
mai în  -folosulcălătorilor. Alte 70 de autobuze Ika-« 
rus au fost aduse de la firme din- Ungaria şi distri
buite beneficiarilor din ţară. Acţiunea va continua.

■ In folosul călătorilor, pentru confortul lor.

MESAJ DE MULŢUMIRE
La 27 mai 1933, la biserica ortodoxă din satul Pe- 

tros, comuna Baru Mare, a avut loc comemorarea 
veteranilor de război. La Troiţa, amplasată pe faţada 
bisericii din Petros, preotul parohiei, Virgil Bolea, a 
oficiat o slujbă deosebită, înconjurat • de familiile ur
maşilor eroilor din aceste ţinuturi.

în  mod deosebit mulţumim domnilor ing. doctor 
Liberă* Rodeanu, Titi Bora, care ne-au onorat şi 
sprijinit cu această troiţă, Petru Seliuga, Vasile Ro
botă şi conducerii primăriei din Baru Mare.

DAN SILVIU, Deva

INCREDIBIL, DAR ADEVARAT !
Este un titlu ultrauzat, dar am zis că tn pri

vinţa situaţiei existente la restaurantul „Rapid-*, din 
podul găsii Deva, se potriveşte, da-minune. Iată si
tuaţia: Mâncare —, hrană rece. Ca pe front. De ce?

' De luni de zile restaurantul nu are curent electric, 
Cauzele sunt mttttipte, controversate. fNfu intrăm In 
amăhunte. Rău esţe di suferă miile de călători care 
trec zilnic prin gară. După ore de călătoria obosi
toare, omul ar dori o masă caldă. Şefa unităţii, dna 
Elena Radei, şi bucătăreasa Marin Prodan, duc cu 
rândul câteva kilograme de cartofi acasă, îi fierb şi 
diminea'ţa îi aduc. Fac salată orientală. Cum nu este 
curent, nu funcţionează roci frigiderele. Bruma de 
mezeluri care se primesc, ca să nu se strice, lucră
toarele le duc acasă la frigider şi le aduc ca să-i 
poată servi pe consumatori. Măcar cu hrană rece. 
Seara-în restaurantul „Rapid" se folosesc lampa de 
petrol şi lumânarea.

La numitul restaurant consumatorii sunt de bat
jocură. Incredibil, dar ce v-am destăinuit este ade
vărul. curat, GII. I. NEGREA

CONCURS „SANITARII PRICEPUŢI”
Luni, 28 mai, la Hunedoara, în incinta Institutu

lui de Inginerie, în organizarea subfilialei din loca
litate a Crucii Roşii, s-a desfăşurat faza municipală 
a concursului „Sanitarii pricepuţi". Au participat e- 
chipoje din şeolile generale şi licee. în  urma delibe
rării, juriul concursului a stabilit următoarea ierar
hie : locul I, Şcoala Generală Nr. 8 şi Liceul Teore
tic ; locul al Il-lea, Şcoala Generală Nr. 3 şi Grupul 
Şcolar Industrial Metalurgic : locui al III-îea, Şeoa- 
la Generală Nr. 9 şl Grupul Şcolar de Industrie U- 
şoară. - - 7  -'-v

N O T E  - O P I N I I  -
Au mai prezentat echipaje, cu o bună pregătire 

teoretică şi practică,-şcolile generale nr. 6, 7f  11, 4 
Ghelari, precum şi Grupul Şcolar Industrial de Con
strucţii. V ' . .■

Organizatorul a- acordat premianţilor, drept re
compensă, dulciuri, articole de igienă personală şi 
tricouri.

Ocupanţii locului I vor reprezenta municipiul la 
faza judeţeană* care se va desfăşura pe data de 5 
iunie, în incinta Şcolii Normale „Sabin Drăgoi" din 
Deva. (l.C.) .7.777 J -

VIILE NOI — CARTIER VITREGIT !
De ani de zile locuitorii cartierului Viile Noi, din 

Deva, se plâng de tot soiul de necazuri: Nu au gaz 
metan, telefoanele funcţionează cu... toane. Dar ce 
este mai rău şi mai rău este faptul că nu avem apă. 
Conducerea R.A.G.C.L. Deva ne-a promis că, după 
racordarea la conducta de pe strada Aurel Vlaicu, 
problemă apei se va rezolva. Promisiuni în vânt. A- 
vem apă cu ţârâita, doar când se indura câte un dis
pecer de serviciu. Facem baie în troacă. Ne întoarcem 
la vremurile bunicilor? Oare în favoarea cui se re
duce presiunea apei spre cartierul Viile Noi ? Sunt 
în Deva unii cetăţeni mai... cetăţeni ea alţii ? Ne a- 
dresăm „Cuvântului liber", la care suntem mulţi a- 
bonaţi, să-i atenţioneze pe donutU ca putere de de
cizie de la R.A.G.C.L. Deva să deschidă ro.binetele 
bunăvoinţei (a se citi ale apei) şi pentru noi. 
în num«te c«tiţenfi»r din cartier, GHEORGHE TOP

LA SNACK-BAR

în  local erau ceva consumatori, dar nu cine şti® 
ce, nu numai fiindcă preţul cafelei, sucurilor, ţigă
rilor ş.a. au crescut foarte mult în ultima vreme, ei 
şi fiindcă era miezul zilei. i

— Bagă bun !
Localul — este ’ vorba de snack-barul „Consum-

coop" Haţeg •— era curat, nu-i vorbă, avea mobilier 
aib din plastic.

- - Tremful este duba.
La o masă stăteau trei bărbaţi şi o femeie. Fe

meia era chiar gestionara — sau patroana ? — baru
lui. ■ '  . . .

— Gata, v-am terminat 1
La cîţiva metri de bar se află sediul „Consum- 

coop“ — una dintre unităţile importante de acest fel 
din judeţ.

— Cine face cărţile ?
Evident că cei trei şi doamna ce le ţinea compa

nie jucau cărţi. Nu pe bani, ei probabil, pe sim
patie; 7 7':,'

— Cine întreabă.
Lucrul acesta — a juca 66 intr-un local public — 

nu e cine ştie ce faptă ieşită din comun. Adică, în 
democraţia ce o parcurgem — se pare că este permis 
orice. Chiar aşa să fie ? Nu dăm eu parul, întrebăm 
doar. TRAIAN BONDOR

O noţiune mai nouă — 
agroturismul —  tinde să 
se împământenească în 
limbajul comun. Sigur, 
ar fi do dorit ca ea să _se 
împământenească prin
tre preocupările noas
tre cu caracter econo
mic, sămânţă ei fiind a- 
runcată mai de mult, 
podte cu peste 10 ani. cje 
doctorul Radu Rey. N-a 
„prins" pentru că regi
mul de dictatură era de 
natură a stârpi din faşă 
orice iniţiativă care s-ar 
fi bazat pe proprietatea 
particulară,

In sfârşit, idoea ame
najării zonei Munţilor 
Apuseni pentru agrotu- 
rism s-a impus atenţiei 
publice. Reuniunile de 
la Alba Iulia, de la Cluj 
şi în curând de la O 
radea ale consiliilor ju
deţene din judeţele stră
bătute de lanţul Apuse
nilor este o dovadă în 
acest sens.

Există, Insă, germeni 
materiali ai acestei ge
neroase idei, a adus pri
vatizarea ceva nou în 
direcţia respectivă ? Am 
spune că da. Pe drumul 
dinspre Vaţa spre Brad, 
un cuplu de inimoşi au 
deschis la Târnava de 
Criş un han. Intenţiile 
celor doi asociaţi „curg" 
către ideea de agrotu 
rism
Pe aceeaşi şosea, între 
Baia de Criş ţi Brad, un 
alt întreprinzător a des
chis un. han. Proiectele 
sale irevestiţionale „bat" 
tot către ideea de agro- 
turism.

Pe şoseaua Brad — 
Deva, într-o parcare în
tre Vălişoara şi Fornă

dia, tot un întreprinză-' 
tor particular a folosii 
cu imaginaţie şi simţ 
practic ceea ce oamenii 
deja creaseră şi ceea ce 
mai oferea natura, ame
najând un popas. Pe co 
element de atracţie a 
mizat el ? Pe existenţa 
în parcare a unui izvor 
cu apă de munte. Un 
trecător încins de căldu
ră şi de efortul condu
cerii lâ volan opreşte să 
se învioreze. Popasul îi 
oferă posibilitatea de a 
servi răcoritoare ori de 
a-şi cumpăra ţigări, iar 
celorlalţi ocupanţi ai 
autoturismului pe aceea

tichetaţi pentru ''aceasta, 
ştiut fiind că legea sfân
tă a oricărei iniţiative 
private este . profitul, o- 
pusul ei însemnând fali
ment. Fiecare a . creat 
1—-2 sau mai multe to
curi de muncă, pe caro 
le-a ocupat, cu miei ex
cepţii, cu oameni . din 
zonă care nu aveau un 
ioc de muncă. Fiecare 
şi-a creat o mică bază 
de producţie culinară în 
desfăşurarea căreia mo
bilizează rezervele eco
nomice ale gospodăriilor 
ţărăneşti. Poate şi aici 
cineva cu o gândire mai, 
limitată să obiecteze:

GERMENII UNEI IDEI

de a savura o bere rece 
şi cine ştie la ce se mal 
gândeşte întreprinzăto
rul.

Poate cineva este dis
pus să obiecteze: „în
cerci să tragi focul Ia 
oala' ta,: adică la ideea 
de agroturism". Este Un 
adevăr. Numai că „oala" 
nu este a unui singur 
om, ci a noastră, pentru 
că ideea vizează o ar*e 
geografică largă, iar a- 
ceşti mici investitori şl 
întreprinzători particu
lari sunt nişte germeni 
ai materializării ideii
de agrdţurlşin. Mai în
tâi au investit pentru a 
pune bazele unei activi
tăţi economice aducătoa
re de profit şi ar fi o 
mare greşeală să fie e-

„germenii dumitale fee 
concurenţă marilor pro
ducători de mărfuri ali
mentare industrializate, 
care sunt furnizorii de 
bază ai marilor aglome
rări urbane!“. Nimic 
mai eronat într-o aseme
nea gândire. Legea sacrâ 
a economiei de piaţă 
este tocmai concurenţa. 
Gospodarul de la sat 
nu-şi va da produsul 
muncii Iui decât celui 
care ii oferă mai multe 
avantaje: un preţ mai 
bun, ridicarea mărfii di
rect de la el de acasă, 
scutindu-i de pierdere de 
vreme şi drumuri in 
plus, plata pe loc la pre
darea mărfii.

Ce a făcut investitorul 
la această scară, după ce

a prins puţin cheag ? Cei 
mai mulţi au gândit: da- 
câ-rni amenajez două, 
trei căsuţe de camping, 
o parcare asfaltată, ilu
minată şi păzită, atrac
ţia către hanul (sau po
pasul) meu va fi mal 
mare. Uni! au materia
lizat aceste gânduri, al
ţii sunt pe cale de a le 
materializa. Ei merită 
tot sprijinul autorită
ţilor in aceste eforturi, 
pentru că astfel traseele 
turistice ale judeţului ca
pătă un plus de perso
nalitate. Apoi, cine ştie, 
îp viitor asemenea locuri 
de popas Vor constitui 
poate baze de plecare că
tre traseele agrottiristice 
ale Apusenilor, ale Rete
zatului sau din Poiana 
Ruscăi.

în  urmă cu aproape 20 
de anîţ am avut şansa* 
rară la acea vreme, de 
a străbate mal multe-ar
tere rutiere montane ale 
Sloveniei. Asemenea a- 
roenajări private te în
tâmpinau acolo Ia tot 
pasul. Găseai, dacă te o- 
preai la ele, şi masă şi 
casă şi băuturile cele 
mai fine, dar şi „Monas- 
târka" sârbească; şi fi
neţuri culinare, dar şi 
nelipsitul „Părşut" şi o 
smântână şi un iaurt bu
ne, tn felul aceşta. la 
vremea respectivă, Iugo
slavia realiza din turism 
un venit de peste un mi
liard de dolari. Aceea 
era expresia materială a 
noţiunii de agroturism pe 
care noi rie străduim a- 
cum s-o implantăm. Ger
menii există. Şă-i spri
jinim să se dezvolte.

ION CIOCLEI
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a r e :... a c o p e r ir e :
Trecătorul prm Deva 

poate observa pe str. M. 
Kogălnieeanu — la între
tăierea cu DN 7 — o 
construcţie protejată de 
o imensă cupolă, ce la 
dimensiune cu fiecare zl. 
Este Biserica Creştină 
Baptistă „Sfânta Treime".

— Noul nostru lăcaş de 
închinăciune, care va a- 
vea 1 200 cţe locuri pe 
scaune, se naşte din ne
cesitatea d e 'a  pune la 
dispoziţia credincioşilor 
un spaţiu corespunzător, 
având în vedere că nu
mărul lor este în creşte
re, iar biserica veche nu 
a primit niciodată apro
bare pentru extindere, ne 
spune dl ihg. Avram Lu
pii. Am găsit mare înţele
gere la credincioşi, mulţi 
dintre ei depunând bene
vol şl jumătate din sala 
rful lunar pentru înălţa
rea acestui obiectiv, con
tribuind şl prin muncă la 
executarea unor lucrări. 
De asemenea, colaborăm 
cu un constructor serios 
— Filiala nr. 2 din cadrul 
S.C. „Condor" Ş.A, De
va —, care, în ultimul 
timp, a intensificat rit
murile de execuţie la 
structuri.

— Se spune că primiţi 
sprijin masîv din afară.

—• Suntem bucuroşi când 
ni se trimite câte ceva, 
insă 75 la sută din costul 
instituţiei il suportăm sin
guri prin bani, mate
riale, muncă.

Zilnic, pe acest şantier 
este o mare concentrare 
de forţe: constructori, dar 
şi oameni din partea be

neficiarului, care execută 
un mare volum de mun
că neealificată. „Lucrăm 
in bună înţelegere, noi a- 
sigurăm majoritatea ma
terialelor, aşa că investi
ţia avansează, subliniază 
dl ing. Ioan Fizeşan, diri
ginte de şantier. Sigur că 
nici banii noştri nu-s prea 
mulţi, însă credincioşii ne, 
ajută extraordinar de
mult*. „Cum se vede, lu
crăm cu spor, menţionea
ză dl Nicolae Crâşmaru, 
coordonatorul lucrării din 
partea constructorului. Dul
gherii lui Ioan Kurd ui şl 
fierai-betonlştii lui Ioan: 
Munteanu sunt în priză 
10 ore pe zi, conform 
convenţiei pe care a în
cheiat-o conducerea filia
lei cu ei, câştigând în 
mod corespunzător. Ne-am 
propus ca în 15 septem
brie a.e. să dăm gafe 
structura de rezistenţă". 
„Iar noi ne am propus ca 
în primăvara Iui 1995 să 
ţinem primele slujbe, în
tâlniri şi alte activităţi 
specifice în acest nou şi 
frumos — sperăm noi — 
lăcaş de cult — a  ţinut, 
să adauge dl Avram I.U- 
pu. Sigur, însă, cu condi
ţia să menţinem ritmuri
le de lucru de acum, să 
nu apară noi probleme de 
preţuri, de materiale, de 
bani. Credem, insă, că 
toţi credincioşii noştri ne 
vor ajuta până la capăt. 
Avem în vedere ca, îm
preună cu locatarii din 
blocurile vecine, să ame
najăm 
na".
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O
PENTRU ÎNTREPRINZĂTORII MICI Şl MIJLOCII

înfiinţat în iunie 1992, 
Consiliul Naţional al în 
treprinderilor private Mici 
şi Mijlocii din România 
(CNIPMMR) şl-a orienta* 
activitatea mai întâi spre 
organizarea filialelor în 
teritoriu, până în prezent 
reuşind ca în majorita
tea judeţelor ţării să func
ţioneze filiale judeţene. Cu 
prilejul zilei întreprinzăto
rilor din România (ultima 
duminică a lunii mai), am 
făcut un bilanţ al muncii 
noastre în judeţul Hune
doara. S-a cpnstatat ast
fel că organizaţia noas
tră, cu personalitate juri
dică, non-profit, neguver
namentală şi apolitică, şi-a 
format şi în .judeţul Hu
nedoara un nucleu organi
zatoric şl că sunt societăţi 
comerci de- care aa Îmbră
ţişat ideea că „unirea face 
puterea" şi că „unde-s 
mulţi, puterea creşte" şî 
s-au înscris în organizaţie. 
Este adevărat că numărul 
membrilor înscrişi este 
încă mic, dar credem că

majoritatea întreprinzăto
rilor particulari din oraşe 
şi sate so vor convinge că 
numai prin această formă 
organizatorică vor putea 
învinge greutăţile intâm- * 
pinate pe calea privatiză
rii. Numai prin această
organizaţie pot f i apărate 
cu succes interesele eco
nomice, de producţie, co
merciale, financiare şi ju
ridice ale întreprinzăto
rilor privaţi, de toate ca
tegoriile — independenţi, 
asociaţii familiale, socie
tăţi comerciale eu capital 
autohton sau cu capital'
privat mixt, străin.

In Deva, până în prezent * 
s-au realizat câteva, ac
ţiuni, dintre care amin
tim întâlnirile lunare, de. 
un real folos pentru iftem- ■ 
brii CNIPMMR» CU cadre din 
conducerea Direcţiei Ge
nerale a Finanţelor Publi
ce a judeţului Hunedoa
ra, prilej cu care s-au lă
murit o serie de proble
me fînanciar-contafeîîe.

In gama de servicii ofe

rită de CNIPMMR mem
brilor săi, se află în pre
zent! obţinerea de paşa
poarte de serviciu prin 
Intermediul Direcţiei Con
sulare — pentru plecările 
în străinătate, pe baza 
invitaţiilor primite de la 
organizaţiile internaţionale 
şl partenerii de afaceri; 
realizarea contactelor de 
afaceri eu: partenerii 
străini care vin în - Româ
nia, .interesaţi în stabili
rea de legături perma
nente ; efectuarea de de
mersuri pe lângă guvern, 
în vederea eliminării dis
criminării firmelor pri
vate în raport cu firmele 
de stat, sesizate de între
prinzători, membri ai 

. CNIPMMR.. ;.:V,
In perspectivă, urmă

rim obţinerea de credite 
pentru investiţii In condi
ţii îmbunătăţite de IU ba»* 
ca specializată şi organi
zaţia mutuală financiară 
de lâ nivel naţional; asi
gurarea de informaţii prii 
vind întreprinderile mici 
şi mijlocii din ţările Pie

Nume de localităţi româneşti hunenorene
Luncani, sat in mimuu 

Boşorod. Sat de tip risipit, 
Luncani se află într-o mică 
luncă de la obârşia apei 
Luncanilor. Numeroasele 
vestigii arheologice aduc 
dovezi incontestabile de
spre locuirea platformei 
Luncanilor — regiune in 
care se include satul Lun
cani, împreună cu alte 
cinci sate — din vremuri 
străvechi. „Platforma se 
încadrează în spaţiul car
patic şi subcarpatic în  care 
s-au plămădit şi s-au for
mat limba şi poporul ro
mân" — arată Lucia A* 
polzan (L. Apolzan, Car. 
păţii — tezaur de istorie, 
Bucureşti, 1987). Având o 
poziţie topografică cen
trală, satul Luncani, deşi 
atestat documentar prima 

. oară doar în 1750, a consti
tuit din vremuri străvechi 
un punct de contact între 
aşezările de pe platformă 
şi cele din şes, prin el 
fiind angrenată populaţia 
de pe platformă în proce

sul desfăşurat in
localităţile din depresiune, 
Denumirea Luncani este un 
derivat, cu sufixul ani de 
la apelativul luncă, de ori
gine veche ■ slavă, inclus 
în lexicul limbii române 
cel târziu începând cu se 
coiul al IX-lea, indicând 
originea locală („locuitori 
din lunci").

Alun, sat în comuna Ba- 
şorod. Localitatea cfflhşţiŞ 
tuie una dintre cele şase 
aşezări componente ale 
comunei Boşorod, de pe 
platforma Luncanilor. Stră
vechile rădăcini Istorice 
ale localităţii sunt adeverite 
prin descoperirea pe terito
riul său a cetăţii dacice de 
la Piatra Roşie, construită 
pentru a apăra, împreună 
eu fortificaţiile de îa Cos- 
teşti, Blidaru şi Cioclovina, 
capitala Daciei de sub- 
Burebista şi Decebal, Popu
laţia aşezărilor risipite pe 
platforma Luncanilor şi-a 
continuat viaţa In vremea 
Daciei romane, zona aflân-

du-se in vecinătatea Uipiei 
Ţraiana Sarmizegetusa, pu
ternic centru al activităţfldr 
economice, politice şi ad
ministrative, cât şi al lo
calităţii Aquae (Călan) din 
depresiunea Streiului. In 
prima jumătate a secolu
lui al XlV-lea, obştea să
tească a Alunului este a- 
servită familiei eneziale a 
Cândeştiior, fiind inclusă, 
astfel. în cnezatul de vale 
al Streisângeorgiului, îm
preună cu celelalte aşezări 
de pe platformă. Cândeştii 
reutilizează cetatea dacică 
de la Piatra Roşie, fapt 
dovedit de materialele des

coperite şi de prezenţa mor
tarului la zidul exterior. în  
1439, satele de pe Valea 
Luncanilor se află în stă
pânirea unor familii nobi
liare maghiare ce-şi aveau 
reşedinţa în zona de la văr
sarea Streiului şi a Camei 
în Mureş.

Dr. MIRCEA VALEA 
Deva

ţei Comune, interesate 
în relaţiile economice cu 
întreprinderile mici şi mij
locii din Europa Centrală 
şi de Est, prin conectarea 
la banca de informaţii 
specializate a Pieţei Co
mune ; garantarea, în a- 
numite condiţii, a unor 
credite oferite întreprin
derilor mici şi mijlocii, 
membre CNIPMMR, de 
către organisme centrale.

Odată cu dezvoltarea nu
merică a organizaţiei, în 
bâza propunerilor şi su
gestiilor, precum şi a par
ticipării active la diverse 
activităţi a membrilor, se 
pot realiza multe alte 
servicii, atât de necesare 
în activitatea fiecărui în
treprinzător, Numai prin 
relaţiile directe, consul
tări directe între membrii 
organizaţiei, se pot obţine 
rezultatele dorite de fle
care întreprinzător.

Fentru informaţii şi pen
tru înscrieri, vă puteţi a- 
dresa la: tel. 616465, 
616714 — zilnic, între ore
le 8—12; tel. 611592, în
tre orele 8—12; teî. 623202, 
între orele 20—21. în fie
care joi, între orele 19—20, 
puteţi să ne contactaţi Ia 
sediul provizoriu din bdul 
Mihail Kogălniceanu nr. 5 
(clădirea sindicatelor), etaj 
III, sediul S.C. INTERCON- 
SULT.

GOŞCIILER TIBERIU, 
Filiala Hunedoara 

a CNIPMMR
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şco a la  ?
Şcoala Primară Brotu- 

na, comuna Vaţa de Jos, 
are In prelungirea curţii 
o suprafaţă de 700 mp, 
teren agricol împrej
muit. Din anul 1936, când 
şcoala a fost dată în fo
losinţă, acest teren a a- 
parţinut şi a fost gospo
dărit de şcoală, în func
ţie de necesităţi. In ur
mă cu câteva zile. Pri
măria Vaţa a vândut iar
ba de pe acest teren cu 
suma de 16 500 de lei, 
sumă ce a intrat în vis
tieria primăriei, chiar 
dacă inspectoratul şco
lar judeţean, prin adre
sa nr. 1085/27, V.1993, în
registrată la Primăria 
Vaţa cu nr. 403/28.VJ933, 
arată că, prin protocol 
semnat de primărie, con
form Hotărârii Guvernu
lui nr. 940/1990, înce
pând cu 01.01.1990, a fost 
predat Inspectoratului 
şcolar întregul patri
moniu al şcolii.

Nu ştim ce realizări 
măreţe va înfăptui pri
măria cu această sumă, 
cert este faptul că pro
cedând într-o asemenea 
manieră, a „ajutat" Şcoa
la Primară Brotuna ca la 
sfârşitul acestui an şco
lar să nu poată efectua 
reparaţiile necesare la 
acoperişul de la clădirea 
şcolii, repararea sobelor 
şl zugrăvirea sălilor de 
clasă, lucrări care sunt 
strict necesare şi nu pot 
fi efectuate, oricâtă bu

năvoinţă am avea noi, 
părinţii elevilor . de Ia 
această şcoală, care - nu
mai lemna am cumpărat 
în  valoare de 16 200 de 
Iei, pentru a putea des
făşura cursurile tii peri
oada noiembrie 1992 — 
aprilie 1993.

De aceea, am dori să-l 
întrebăm pe dl primai*, 
de ce Primăria Vaţa nu 
şi-a revendicat dreptul 
de proprietate asupra 
terenurilor care se află 
în prelungirea curţilor 
la toate şcolile de pe ro
za comunei Vata, de 
Jos ? /'■' ' *

Cuni a acceptat pri
măria ca şcoala din Va
ţa de Jos să valorifice 
deja Iarba de pe un ast
fel de teren, dacă el a- 
parţine primăriei?*

Să credem că este vor
ba de preferinţe ?  Sp*t 
răm că prin intermediul 
ziarului „Cuvântul Hber*, 
Prefectura judeţului Hu
nedoara să afle despre 
stilul de muncă de Ia 
Primăria Vaţa şi să dis
pună ca suma amintită 
să revină în întregime 
Şcolii Primare Brotuna, 
pentru efectuarea lucră
rilor amintite ş i, începe
rea în bune condiţii â 
noului an şcolar.

COMITETUL, -  
DE PĂRINŢI 

DE LA ŞCOALA 
PRIMARA 
BROTUNA

CONCURSUL D IN  

6 IU N IE

1. ANCONA (17) 33 6 7 20 39—71 19 (—13)
— ATALANTA (9) 33 13 8 12 40—44 34 ( 0)
Ambele echipe, din orgoliu poate, vor încerca să

termine campionatul neînvinse.
Pronostic; !?

2. BRESCIA (16) 33 6 12 13 33—43 28 (— 4)
— SAMPDORIA (6) 33 12 12 9 49—45 36 <+ 2)
Gazdele au avut un final de campionat fantastic,

dar şi-n cazul victoriei este puţin probabil că vor evite 
retrogradarea.

Pronostic: I, X

3. CAGL1ARI (7) 33 13 9 11 41—33 35 (+  3)
— PESCAUA (18) 33 6 5 22 47—71 17 (—17)
Sardinienii nu vor avea prea mar! probleme ţ i

a-şi Impune punctul de vedere.
Pronostic: 1

4. FIORENTINA (15) 33 7 14 12 47—54 28 (— 4)
— FOGGIA (11) 33 10 12 11 37—49 32 (— 2)
De partea gazdelor nu există altă alternativă de

cât victoria. J
Pronostic: 1

5. GENOA (13) 33 7 16 10 39—53 30 (— 2)
— MI LAN (I) 33 18 13 2 63—30 49 (+15)
O victorie a milanezilor ar putea crea emoţii în

. Pronostic: X, 2

6. INTER (2) 33 16 12 5 .86-36 U  (+12)
— TORINO (8) 33 9 17 7 38—35 35 (+  I)
Echipa cu cele mai multe egaluri din campionat,

Torino, în ultima etapă mai mizează pe încă unul. 
Pronostic: 1, X

7. JUVENTUS (5) 33 14 9 10 55—46 37 (+  5)
— LAZIQ (4) 33 13 12 8 64—47 38 (+  4)
Meci, la prima vedere îneolor, însă (şi) in Galcio

mişună tot felul de interese.
Pronostic: 1, X, 2

3  NAPOU (12) 33 10 11 12 46-49 31 (— 1)
— PARMA (3) 33 16 8 9 46—33 40 (+  6)
Parma va demonstra că este demnă de locul pe

podium, plus câştigarea Cupei Cupelor. Un excelent 
sezon pentru oaspeţi.

Pronostic: X

9. ROMA (10) 33 8 16 9 41—38 32 ţ  0)
— UD1NESE (13) 33 10 9 T4 41—47 29 (— 5)
Udinese trebuie să se întoarcă neâpărat neînvinsă. 
Pronostic: I, X

19. BAHI (10) 36 13 10 13 49-41 36 ( 0)
— CREMONESE (2) 36 17 13 6 57—34 47 (+11)
Nu vedem de ce meciul nu s-ar termina Ia ega

litate.
Pronostic: X

11. BOLOGNA (17) 36 8 12 16 34—51 28 (— 8)
— LECCE (6) 36 13 18 5 40-35 44 (+  8)
Meciul egal nu convine nici uneia dintre comba

tante, formaţii cu obiective total opuse. ;
Pronostic: 1. 2 - ■

12. SPĂL (18; 36 6 15 15 28—40 27 (— 9)
— COSENZA (7) 36 14 15 7 36—24 43 (+  7)
Se pare că Spăl nu mai are resurse pentru a e-

vita „C“-ul, dar nici Gosenză de a păşi în „A“. 
Pronostic: X

13. VENEZIA (11) 36 11 13 12 38—37 35 (— 1)
— MQPENA (15) 36 10 12 14 32—40 32 (— 4)

, Venezia sţr putea să se despartă de suporteri
printr-o victorie. * Să ţinem cent. tnsă. că meciul este 
lipsit de miză.

Pronostic: 1, X

RT
Etapa judeţeană 

la hox
In sala „Constru Sto

rul" din municipiul Hu
nedoara, s-a desfăşurat 
etapa judeţeană din ca
drul campionatului na. 
ţional de box seniori, com
petiţie organizată de O- 
ficiul Judeţean pentru 
Sport şi la care au par
ticipat reprezentanţii sec
ţiilor de box de Ia Con

structorul Hunedoara, Me
talul Hunedoara, Minerul 
Vulcan şi Minerul Qălja. 
Spectatorii prezenţi au 
aplaudat calitatea multor 
meciuri de un ridicat ni
vel spectacular. Iar în 
urma disputării galelor 
finale au fost desemnaţi 
următorii campioni ju
deţeni pe anul 1993. care 
vor reprezenta judeţul la 
etapa de zonă: eateg. 5Î 
kg Daniel Vasileşcu — 
Metalul Hunedoara: 57 
kg Sorin îacob — Minam!

Dâlja, 69 kg Marius Dăs- 
eălescu, 63,5 kg Constan
tin PIvniceru — 67 kg 
Florin Borş, 71 kg Sorin 
Ivănovici, 75 kg Nicoiae 
Miheţ (toţi de la Con
structorul Hunedoara), 81 
kg — Manus Buleac — 
Minerul Dâlja, 91 kg loo» 
Matei — Minerul Dâljtfe.

La această competiţie n  
fost prezent s* a susţinut 
două meciun demonstra
tive sportivul’ Ccsmin 
Lucaci, aprecia1 ui şi ta
lentatul pugilist .te la 
Metalul Hunedoara, ele» 
al antrenorului Cezar 
Corduneanu. care a 6 6 . 
ţinut de curând medalia 
de bronz la Campionatele 
naţionale de junior», des
făşurate în Urna mal. la 
laşi

Prof. MIRCEA SARBU, 
Inspector la Oficiul 
Tudetoan de Sport



VANZARi
CUMPĂRĂRI

«  Vând camionetă Ij 
înmatriculată, 38000 km. 
Tel. 629422, între orele 7— 
14. (Preţ negociabil). (5694)

•  Vând bijuterii aur
14 K şi 18 K. Informaţii 
Beva, tel' 628830, după o- 
rele 19. (5687)

« Vând casă 4 camere, 
dependinţe şi grădină mare. 
informaţii Simeria — Să- 
uleştl, nr. 82. (5691)

•  Vând apartament două 
camere, autoturism Lada. 
Simerja, P-ţa Unirii, bl. 1, 
sc. A, ap. 7, telefon 
06 06 74, după ora 19 (6763) 
i •  Vând ARO 4x 4 , fa
bricaţie 1990, km. 40 000,

e:pitru export, mobilă. Te- 
fpn 62 24 33.

(6784)
•  Vând Dacia 13,10 TX, 

fabricaţie 1987. Deva, te
lefon 62 57 17. str. Vul
can, nr. 1,

(6813)

•  In atenţia unităţi
lor de consum! S.C. 
Ta* iOrăşlie produce 
şi i r ’ă/â blocuri de 
gheaţă la comandă. 
Telef on 64 28 50.

(0802)

•  Vând maşină de înghe
ţată cu vitrină frigorifică, 
Haţeg telefon 77 03 15.

(6819)
V « Vând motor Audi 80 
şi două uşi dreapia faţă- 
spate. Telefon 71 67 38.

(5937)
•  Vând urgent garsonieră

confort I, gaz. Orăştie, tel. 
642858. (6712)

•  SC ROMACOST SA
TIMIŞOARA, Calea .. Bu- 
ziaşului, nr. 11, VINDE 
prin licitaţie, la preţuri 
avantajoase, MAŞINI U- 
NELTE universale şi spe
ciale, MIJLOACE DE 
TRANSPORT, Informaţii 
tel. 09BT67584, interior 115, 
fax 096/183446. (6826)

•  Vând maşină de cu
sut Singer. Tel. , 611862.

(6818)
•  Vând apartament Mi

cro 15 cu 4 camere. Tel. 
626122. (6810)

•  Vând apartament 3
camere Deva, Dacia, bl. 
(26, sc. 2, et. 1, ap. 27, tel. 
628724. - (6808)

•  Vând casă, dependinţe, 
grădină, sat Vâlcelele Rele, 
nr. 6, corn. Bretea Română.

(6806)
« Vând Trabant 601. Dc- 

,va, tel. 624679, informaţii 
(lupă ora 15. (6807)

«  Vând -garsonieră con
fort I. Hunedoara, tel. 
720609, după ora 16. (6814)

«  Vând bibliotecă mică. 
- (Tel. 616472. (6816)

•  SG Expogala SRL De-
jra vinde lapte de con
sum pe bază de abonament 
precum şi produse lactate 
proaspete en gros şi en 
detaille la magazinul din 
piaţa de alimente Simeria. 
Tel. 616431. (6821)

•  Consiliul Local Cârjiţi
pune la licitaţie pentru 
închiriat spaţiul comercial 
din localitatea Cârjiţi, în 
data de 18 iunie 1993. Re
laţii la tel. 625919, orele 
i8 —16. (6825)

«  Vând filtru cafea auto
mat, electromotor ARO noi, 
prelată remorcă. 626532.

(6828)
•  Vindem în 7 iunie

4993 cărămidă, grinzi de 
brad şi stejar din demo
lări, în localitatea Gelmar 
(Geoagiu). Informaţii la 
tel. 615880. (6831)

•  Vindem videocameră
Panasonic M—7 cu acce
sorii,,. casetofon Deck Uni- 
vprsum Senator 3 capete, 
două motoare pick-up Hi
tachi direct Drive tip HT 
466. Tel. 096/751603, după 
ora 16. (6833)

•  Vând MZ ET—2 250.
Brad, 651967. (6840)

•  Vând apartament două
camere, zonă centrală, 
Geoagiu Băi. Tel. 648192, 
după ora 22. (6842)

•  Vând autoturism Lada 
1206, stare f.f. bună şi 
piese schimb. Deva, tel. 
614825, după ora 14. (6845)

•  Cumpăr garsonieră 
confort I, ultracentral. Tel. 
617235. orele 17—19. (0848)

•  Vând Dacia Liberta
nouă, metalizat, lot export, 
preţ informativ, 3 milioane 
iei. Informaţii, tel. 770000 
serviciu/ sau. Haţeg, 770216, 
după ora 16. (6860)

•  Vând urgent Dacia
1310, Deva, tel. • 618643, 
după masă» (6863)

•  Vând casă, str. Dr.
Stâncă, nr. 1. Informaţii, 
tel. 720542. (5950)

•  Vând apartament două
camere, proprietate perso
nală, Hunedoara, str. Tran
dafirilor, nr. 9, bl. 20, sc. 
A, ap. 9, Micro 7. (5939)

•  Vând remorcă ţip
combinat apicol. Angajez 
personal calificat pentru 
moară. Hunedoara, tel. 
717431: . (5940)

•  Vând garsonieră con
fort 1. Hunedoara, tel. 
721731. ■ ■ • (5941)

•  Vând urgent videore- 
eorder cu casete, ' cuzineţi 
palier Dacia 1410, orgă cu 
staţie amplificare • 200 W. 
Hunedoara, tel. 712234.

(5942)
•  Vând televizor color.

Hunedoara, Ghioceilor, nr. 
7, bl. 39 A, ap. 38. (5949)

•  Cumpăr Opel Astra
Diesel, model” 1993. Tel. 
95/713447. ' (5946)

•  Vând videorecorder
Samsung (mod'el 1991) cu 
telecomandă, stare excep
ţională, 300 mărci şi boxe 
150 W noi (1993), 150 mărci 
perechea (echivalent lei). 
Tel. 712813. (5955)

•  Agromec S.A. Ilia or
ganizează la sediul unităţii 
licitaţie pentru vânzare de 
tractoare şi maşini agri
cole, în fiecare zi de vi
neri, ora 12, în luna iunie 
1993, până la vânzarea 
mijloacelor fixe oferite 
prin listele afişate. (6837)

•  Vând Oltcit 11 R. De
va, tel. 619586, informaţii 
dimineaţa până Ia oră 9, 
seara după ora 21. (6868)
■ OFERTE

DE SERVICII
•  S.C. DESTIN SRL

DEVA’ — editură, tipogra
fie, agenţie de publicitate, 
angajează cunoscător ăl 
programului de operare 
VENTURA. Informaţii zil
nic la tel. 614847, între o- 
rele 9—15. (0836)

•  Execut tinicliigerie
auto, vopsit, izolat, cumpăr 
autoturisme Dacia 1300— 
1100 tampoigate, neutiliza
bile şi piese ale acestora
din tablă, disparate, mo
toare. Deva, tel. 618916, 
Horea, nr. 165. (0811)

•  SG Aerotrâns SRL an.
gajează brutari pentru bru
tăria Spini. Informaţii
Spini, nr. 95. (6835)

•  Caut urgent inginer
(subinginer) cu experienţă 
în execuţie pentru urmă
rire şi coordonare directă 
lucrări construcţii la Ho- 
biţa — Sarmizegetusa. Se 
asigură cazare şi masă. 
Tel. 613234. (6839)

•  Ţin contabilitate pe
calculator şi fac programe 
Ia cerere pentru societăţi 
comerciale. Deva, tel. 
619348. V: (6841)

•  RATP Hunedoara an
gajează doi conducători 
auto pentru autobuze de 
transport persoane. Relaţii 
la tel. 712040. (5944)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

'# Schimb apartament 3 
camere, zona Liliacului, cu 
apartament două camere 
şi garsonieră. T el.. 625578.
- , ' - ■ . (0829)

•  Schimb apartament
două camere, pta> 1, Băl- 
eescu, cu două garsoniere. 
Informaţii după masa la 
Şc. 3, Dacia. (6776)

#; Schimb apartament 
două camere, cartier Da
cia, cu garsonieră. Tel. 
626074, după ora .14. (6844)

•  Schimb garsonieră pro
prietate Hunedoara, Poştei, 
nr. 9, ap. 59, bl. G 2, cu 
apartament 2 camere, cen. 
trul civic, intrări separate. 
Tei.' 718536. (5943)

PIERDERI
•  Pierdut legitimaţie ser- 

tundă aparţinând SG Cro- 
lux Deva. Se declară nulă.

(6834)
•  Pierdut legitimaţie ser

viciu şi legitimaţie con
trol Renel Deva, pe nu
mele Geta Ioan Zamfir. Se 
declară nule. (6830)

ÎNCHIRIERI
•  Familie intelectuali, 

căutăm pentru închiriat 
garsonieră sau apartament 
zonă centrală cu telefon. 
Relaţii 623968, după ora 
16. (6861) 
ţ COMEMORĂRI'

•  Astăzi 3. iunie 1993, 
se împlineşte un an de 
când scumpul nostru fiu, 
frate, cumnat şi unchi.

ani. Te plâng mama, tata, 
sora, fraţii, cumnatul şi 
nepoţii. Nu te vom uita 
niciodată. Comemorarea va 
avea loc duminică, 13 iu
nie, 1993, la Biserica Orto
doxă din Balşa. Ai plecat 
de lângă noi/Fără a spune 
un cuvânt/Ne-a rămas du- 
rerea-n suflet/O cruce şi 
un mormânt. (6804)

« Veşnic nemângâ
iaţi anunţăni c'ă astăzi 
se împlinesc şase luni 
de la fulgerătoarea 
dispariţie a celui care 
a fost un om deosebit, 
un devotat soţ şi tată 

ec. PETRE ROBEI 
Lacrimi şi flori pe 

mormântul tău. Nu te 
vom uita niciodată. 
Dumnezeu să te odih
nească în pace! Fa
milia. (6838)

« Reamintim rudelor, 
prietenilor şi celor care 
i-au cunoscut, că azi,; 3 
iunie a.c., se împlineşte un 
an de la dispariţia, neaştep
tată a celui care a fost un 
bun soţ, tată, socru şi bu
nic

IOAN MOROZ
Dumnezeu şă-1 odihnească! 
Soţia şi copiii., (5951) 

•  Şase săptămâni de du
rere şi lacrimi la dis
pariţia fulgerătoare şi du
bioasă, la nici 4 ani, a ce
lui mai frumos fiu, 

MOTOKCA FLAV1US 
IOAN (LALU) 

al cărui chip frumos şi 
luminos nu-1 pot uita 
niciodată. Tatăl -

Parastasul de pomenire, 
sâmbătă, 5 iunie, la cimi
tirul ortodox din strada 
Bejan.

, Dumnezeu să-l odih
nească ! (5693)

DECESF

VIOREL lOACHIM TRUŢA
ne-a părăsit pentru 

totdeauna, la numai 21 de

*  Familia mulţu
meşte tuturor, în mod 
deosebit salariaţilor de 
la Minexfor SA Deva 
(fost IPEG). care au 
fost alături de ea în 
clipele grele pricinuite 
de dispariţia celui care

ing. m U U  MARIAN
_____________ (6850)

DIRECŢIA GENERALA A FINANŢELOR
PUBLICE SI CONTROLULUI FINANCIAR DE 

STAT HUNEDOARA 
anunţă :

Suntem în posesia „CATALOGULUI CU FOR
MULARELE TIPIZATE COMUNE Şl SPECIFICE 
PRIVIND APLICAREA TAXEI PE VALOAREA 
ADAUGATA AFROBATE PRIN II.G. NR. 768/20. 
11. 1992“ pe care le punem la dispoziţia agenţilor eco
nomici — con tracost 450 lei/buc.

Formularele specifice cuprinse în catalog privesc 
ramurile: produse petroliere, energie electrică, tele
comunicaţii, comerţ interior,» gospodărie comunală, 
turism, prestări servicii şi se procură prin comanda 
agentului economic respectiv la unităţile tipografi- 
ce din Deva şi Petroşani.

DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR 
VAMA SIMERIA

Organizează concurs pentru următoarele 
posturi:

•  Un post economist
•  Două posturi contabili
Concursul va avea loc la sediul D.G.V. Bu

cureşti, în data de 11 iunie 1993. Informaţii şi 
înscrierea la sediul vămii din Simeria Triaj.

(4669)

FUNDAŢIA JUDEŢEANĂ A TINERETULUI 
HUNEDOARA — DEVA

Organizează In data de 15.06. 1993 LICI
TAŢIE PUBLICĂ pentru vânzarea autodubei 
Volkswagen, Preţ de pornire a licitaţiei 500 000 
Iei, înscrierile la sediul fundaţiei din Deva, str. 
M. Eminescu, nr- 2, tel. 611917.

. (417) J

S.C. DEVIL S.A. DEVA
Organizează licitaţie pentru contractarea 

execuţiei părţii de construcţie a unei centrale 
termice.

Construcţia este concepută (proiectată) pe 
o structură complet metalică.

Licitaţia va avea loc la sediul S.C. DE
VIL S.A- in.data.de 10 iunie 1993, la ora 10.

Pentru relaţii suplimentare apelaţi la te
lefonul 620509.

(416)

S.C. INSTALATORUL S.A. ALBA

Execută boilere şi cazane pentru încăl
zire, la preţuri convenabile.

Informaţii Ia sediul unităţii din Alba lulia, 
str. Mitropolit Simion Ştefan, nr. 5 si la tele
fon : 0968-13334.

(4663)

S.C. DIMPEX S H.L. ARAD 
Telefon 612838

•  Vinde en gros următoarele:
•  detergenţi TIM, BIOTIM, PERL AN, D \N  

TELIN, CLARA, la preţurile vechi.
Desfacerea în Str. Libertăţii, bl. A, şc. D 

(in spatele Barului UNION)
(1661)
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I SOC. COM. „CORA" S.A. HUNEDOARA
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Organizează în data de 7 06. 1993 licita
ţie pentru predarea în contract de cooperare 
a următoarelor unităţi de desfacere şi alimen
taţie publică:

•  Magazin mixt Aurel Vlaicu
•  Magazin mixt Romoşel
•  Magazin mixt Almaş
•  Restaurant Geoagiu Sat
•  Magazin mixt Ardeu
•  Bufet Ronios
•  Bufet Romoşel

Documentaţiile privind condiţiile de predare 
precum şi alte informaţii se pot obţine la se
diul cooperativei din-Geoagiu, zilnic între orele 
8—15.

1

i i
! i

II

str. P-ţa Libertăţii, nr. 13 
Organizează potrivit HG 110/1991 şi 279 92 

licitaţie publică la sediul societăţii în ziua de 
21.06.1993, ora 10, pentru atribuirea în . locaţie 
de gestiune a următoarelor unităţi :

•  Unitatea 42 Menaj — B-dul Dacia nr 6
•  Unitatea 43 Tutungerie — B-dul Traian 

nr. 12
•  Unitatea 46 Tutungerie — Str. M. Vi

teaza (Complex Dunărea)
•  Unitatea 50 Tutungerie — Str. Gh. La-

zăr nr. 3 v
•  Unitatea 88 Tutungerie Bd. Republi

cii — Corpplex Dorna
•  Unitatea 111 Unelte agricole — P-ţa Obor
•  Unitatea 65 Auto-Moto — B-dul Dacia
•  Magazin 47 Topliţa -— Str. Principală 

Topliţa
•  Magazin 48 Lunca Cernii 
Documentaţia poate fi procurată contra

cost de la sediul societăţii. Relaţii suplimentare 
la telefon 095/712244.

„MINEXFOR" S.A. DEVA

Organizează licitaţie de închiriere în data 
de 10.06.1993,-ora 10, la sediul societăţii din 
str. Minerului, nr, 2, pentru :

i spaţiu pentru desfăşurarea activităţii dc 
întreţinere şi reparaţii utilaje cu dotări 
(strung, freză, maşină de găurit, poli
zor etc), situat în comuna Veţel, str. 
Principală, nr- 1;

9 mijloace fixe : Taf-uri, buldozere, exca 
valoare, compresoare etc, 

înfdrmaţiî la telefon 622310, irit. 55, ser
viciul mecanizare.

I
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