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Scrisoarea pe care dl Teo
dor Meleşcanu, ministrul 
Afacerilor externe al Ro
mâniei» a «drezat-o secre
tarului general al Naţiuni
lor Unite In legătură - cu 
farsa judiciară de la Ti- 
raspol, în care sunt im
plicaţi şase patrioţi mol
doveni, a fost difuzată ca 
document oficial al Adu
nării Generale a O.N.U.

Intr-un fax trimis de 
M.A.E. roman se arată 
că mal multe personalităţi 
ale vieţii internaţionale, 
preşedinţia guvernului spa
niol, diferite organizaţii şi 
publicaţii (din Belgia. Gre
cia şi alte ţări) alt luat a- 
titudlne condamnând farsa 
judiciară de la JMraspol şi 
sprijinind demersurile fă
cute de -România pe plan 
internaţional in favoarea 
eliberării patrioţilor mol* 
do veni. S-a primit, de ase
menea, o scrisoare semnată 
do preşedintele grupului 
parlamentar anglo-român, 
Bfchard Alexander. in care 
se exprimă îngrijorarea in 
legătură eu situaţia gru
pului de cetăţeni din Be- 
pubtica Moldova ţinuţi 
in captivitate la Tiraspol 
şi intenţia - ide a se aborda 
problema cu reprezentanţi 
de frunte al executivului 
din Marea Britanic.

; o BELGRAD. Intr-Un in
terviu acordat cotidianului 
muntenegrean „Pobioda", 
liderul sârbilor bosniaci, 
Badovan Karadjici, a esti
mat că planul de pace 
Vaneo-Owen ar fi „mort 
clinic şi probabil va fi !n- 
gropat“ — informează 
France Presse.

„Sârbii din vest“ (îh- 
semnând sârbii din Bosnia 
şi Croaţia, la vest de ac
tuala Iugoslavie) au dreP; 
tul — după cum a insistat 
Karadjici — Ia stat” 
şi ei „trebuie să acţioneze 
pentru a-i crea". Karad
jici a precizat că, în pre
zent. sârbii de aici „ezită 
doar asupra numelui*1 pe 
caro il va purta noul stat 
t  Serbia Occidentală sau 
Bcpnbtira Sârbă.

e BUDAPESTA. Agenţia 
MTI informează că intr-un 
oraş din nordul Un
gariei. un grup de răufă
cători, neidentificat, încă, a 
profanat mai multe mor
minte dintr-un cimitir e- 
vreiesc şi an cimitir ca
tolic. In cimitirul evreiesc, 
precizează agenţia citată, 
a fost ştearsă „Steaua lui 
lin rid de pe 18 morminte 
şi înlocuită cu zvastici şi 
slogane naziste, fn cimiti
rul catolic au fost distruse 
simbolurile de pe zece 
morminte. Poliţia locală a 
declanşat o amplă ’ acţiune 
de depistare a profanato
rilor.

•  w a sh ing to n , con
ducătorii ucraineni au ac
ceptat o propunere ameri
cană pentru stocarea fn 
Ucraina, sub supraveghere 
internaţională, a focoaselor 
nucleare aflate pe terito
riul său şi care intră sttb 
incidenţa Tratatului Start 
I — a informat, marţi, co
tidianul „The Washington 
Post**.

Kievul a primit, de a- 
semenea, favorabil propu
nerile Washingtonului pen
tru dezvoltarea Unor con
tacte militare bilaterale, 
pentru un ajutor american 
in vederea ameliorării ar
senalului convenţional al 
Ucrainei şl pentru o me
diere a Betelor dintre 
Kiev şl Moscova In ches
tiunile do securitate — a 
precizat aceeaşi sursă.

SE R E G R U P E A Z Ă  SINDICATELE I?
— Câţi membri de sin

dicat cuprinde uniune» ju
deţeană, dle preşedinte ?

— Aproximativ 10 000- 
Dar aici trebuie făcută o 
distincţie. Există 10200 
membri afiliaţi prin fe
deraţiile profesionale. Alţi 
20 000 din alte federaţii, 
care nu au reprezentanţă 
locală, beneficiază insă de 
serviciile noastre.

— Câte federaţii profe
sionale s-au afiliat?

— 12, din cele mai diverse 
domenii: drumuri naţionale, 
industriile forestieră, de 
prelucrare a lemnului şi 
alimentară, ciment, ser
vicii publice, panificaţie, 
turism ş.a.

— Care ar fi cea mal 
importantă problemă cu 
care sindicatele se ocupă 
la această oră 7

— Cea mal serioasă trea
bă cu care ne confruntăm 
este încheierea contractelor

Discuţie cu dnil DORIN SMEU. preşedinte şl ION PA VEL, secretar 
Sindicatelor. Libere din judeţul Hunedoara

Uniunea

colective de muncă. Faţă 
de anul trecut, se stă mult 
mai rău acum. Nici ju
mătate din ele nu sunt 
finalizate.

— De ce, care sunt ca
uzele?'

— In primul rând po
sibilităţile reduse ale uni
tăţilor economice de a asi
gura fondurile necesare sa
lariilor negociate prin con
tractul colectiv de muncă 
Ia nivel naţional. Nu tre
buie să uităm apoi că se 
tergiversează mult discu
ţiile dintre consiliile de 
administraţie şl sindicate, 
referitoare la fondul de 
referinţă. Deloc de neglijat 
este apoi fărâmiţarea miş
cării sindicale. Existenţa 
mal multor sindicate întf-o

firmă presupune negocieri 
Intre acestea, pentru a se 
merge la discuţiile cu con
siliile de administraţie, în 
general, eu o singură pro
punere. Credem că şi lipsa 
unui termen limită de în
cheiere a acestor contracte 
duce la situaţia amintită.

— Practic, cum sprijiniţi 
dumneavoastră sindicatele 
afiliate pentru încheierea 
contractelor colective ?

— Cu asistenţă la nego
cierile din unităţi.

— Şomajul a devenit o 
adevărată plagă socială şi 
la noi. Sindicatele fac ceva 
pentru sprijinirea celor 
fără un loc de muncă ?

— Avem preocupări în 
găsirea de locuri de muncă 
pentru şomeri. Adevărul

este, însă, că nu prea re
uşim mare lucru. Facem 
mai mult pentru recalifi
carea unora prin cursuri.

— Proprii ale sindicate
lor ?

— Da. t a  Petroşani, de 
exemplu, funcţionează un 
curs de calificare !n me
seriile de asistent medical 
şi soră medicală. Şcoala 
are o durată de trei ani, 
cei 100 de oameni ce o 
frecventează primind la 
sfârşit diplome recunoscute 
de Ministerul Sănătăţii. ;

*— Care sunt cele mai 
mari dificultăţi ale acestei 
perioade pentru Uniunea 
Sindicatelor din judeţ?

— Prima si cea mai 
dură este susţinerea finan
ciară. Ea ar trebui să

vină db Ia sindicatele a- 
filiate. Cinci la sută din 
sumeţe încasate nu-i mare 
lucru. Dar aceasta se face 
sporadic, in sălturi. De 
aici, multe necazuri.

— A doua ?
— Menţinerea în func

ţiune a caselor de cultură. 
Este vorh- de cele de la 
Călan şi Petroşani. Actul 
de cultură a decăzut, auto
finanţarea nu mai ţ |n t Nu. 
ştim cât vor mai r«n»ta, 
pentru că posibilităţile 
noastre de a-i ajuta sunt 
foarte reduse. Supravieţui
rea lor este incertă.

— Haideţi să vorbim 
puţin de lideră sindicali. 
Sunt ' ei pregătiţi să facă 
faţă complexelor probleme 
cu care se confruntă oa
menii în ziua da azj ? Vă

VALENTIN NEAGU 
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Că singurul câştig rezul
tat din liberalizarea (a se 
citi dezmăţul) preţurilor, 
aruncată pe tobogan de 
guvernul Roman, a fost 
monopolul da produs sau 
al serviciului, nu mai tre
buie demonstrat. S-ar pă
rea totuşi că acest mono
pol rămâne străin pieţei 
producătorilor individuali* 
Oare ?

„Am adus — ne spunea 
dl. P.B. din localitatea 
Cuci, judeţul Mure? — 
caş de oaie pentru vân
zare in piăţ* oii» De/a. 
N-am putut să-l pun In 
vânzare — deşt preţul la 
care 11 ofeream era sub 
al celorlalţi producători — 
deoarece nu am putut de
monstra reprezentantului 
poliţiei sanitar-veterinare 
că oile mele au fost vac
cinate. Pe pieţele din ju
deţul de unde vin, nu se 
cere această dovadă fi 
deci nu o aveam. Este su
ficientă analiza din produs. 
Dacă acesta corespunde 
din punct de vedere al 
normelor sanitare şl sani- 
târ-veterinare, nu înţeleg 
de ce nu poate fi vândut 
pe piaţă ? Ceea ce este mal 
curios în piaţa Devei, este 
că toţi cei care vin cu 
brânză la piaţă din alte 
judeţe nu pot s-d pună

in vânzare din diferite mo
tive. Producătorii din ju

deţul Hunedoara, in schimb, 
vând cu 150(5 de lei kg de 
caş, din care jumătate e 
zer“.

Ceea ce ne relata oierul 
din judeţul Mureş nu este 
deloc o invenţie. Un fapt 
diferit de acesta ne aducea 
la cunoştinţă soţia ţinu i 
cioban de loc de la dina, 
statornicit cu turma pe la 
Veţei. „Am pus în vân
zare, ne spunea femela, 
telemea de oaie* Ia un preţ 
mai mic decât cel al pie
ţei, deoarece trebuia să 
mă întorc repede la stână. 
A venit la mine unul din
tre cei care vând de multă 
vreme brânză In piaţa De
vei şi mi-a zis : dacă vrei 
să vinzi brânză aici, o 
vinzi ia preţul la- care o 
vindem noi. Dacă nu... Am 
înţeles ce însemna asta şi 
fii continuare am vândut 
şi eu la preţul lor. De a- 
ceeâ, acum dau brânza direct 
de la stână**, (de fapt, astfel 
ajunsesem şi eu la discu
ţia respectivă cu femela 
ciobanului din Jina).

Iată 6“ formă foarte bine 
mascată de monopol al 
produsului, intr-un loo 
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— Măi, ce potârnicheS I 

blestemată! Am tras* * 
patru focuri în ea şi > 
tot mai zboară. i

O fi surdă!

în atenţia
Abonamentele Ia ziarul „Cuvântul liber” 

pentru luna iulie se fac la oficiile poştale» fac
torii poştali şl difuzdril de presă, până la «lata 
dc 29 iunie a.c. inclusiv.

Costul unui abonament este dc 300 lei» Ia 
care se adaugă taxele poştale*

Formaţia „Compact** concertează astăzi la Deva.
Foto PAVEL LAZA

©  RUGA DE RUSALII. Un 
număr âe 14 farrţilii de credin
cioşi ortodocşi, ce locuiesc I» 
preajma l2vomhd Traîan din 
Baia de Criş, a» ridicat o bine
cuvântată rugă lângă izvor. Este 
locul unde, in fiecare an, de 
Bobotează, este sfinţită apa. Slujba 
a fost oficiată, de Rusalii, de că
tre preotul Gheorghe Stan, fă 
prezenţa unui număr mare de 
credincioşi. ft .L .f  * -

©  PÂINE DE PEŞTENIŢA. 
Brutăria dlui Mtron Dragotescu 
din satul Peştentţa, 'comuna Den- 
suş, produce pâine 'foarte bună. 
Aşa se explică faptul că se 
bucură de multă căutare atât in 
comună, cât şi in celelalte loca
lităţi din zonă, inclusiv în Valea 
Jiului. (Tr. B.j

© CAMERĂ SPIRALĂ ÎN LU
CRU. La Secţia de producţie in
dustrială aparţinând Sucursalei de 
construcţii hidroenergetice Bău 
Mare — Retezat, se află în fază 
avansată de execuţie o cameră 
spirală ttietăUe&'destinată tnierd- 
htdrocentralet da la Bucium, pe 
care o realizează renumitul colec

tiv de constructori de pe Râu Mare. 
Este a treia instalaţie de acest 
gen executată de oamenii mais
trului Dionisie Socaci, care va 
pomi spre beneficiar la începu
tul lunii iulie a.c. Succes! (D. G.)

© EXCURSIE. 43 de elevi din 
clasa a Ii-a A a Şcolii Generale 
Nr. 5 Deva ău făcut joi, 10 iu- 
nie, o instructivă excursie la 
Grădina zoologică din Hunedoara, 
Excursia a fost sponsorizată de 
Clubul „Fidetius“. Pe cârid ase
menea iniţiative benefice pentru 
copţi şi diji partea unor firme 
private ? (V. R.)

© DE CE NUMAI LA POŞTĂ? 
Se ştie că aproape zilnic avem 
trebuinţă de mărci poştale, tim
bre fiscale etc. Le găseam la tu
tungerii, la chioşcuri de difuzare 
O prţssi, chiar şi tn alte Unităţi 
comerciale. De mai multă vreme 
în Haţeg acestea Se vând numai 
ta oficiul poştal, tn felul acesta ce
tăţenii sunt supuşi la, cozi inter
minabile, pierzându-se astfel mult 
tinip. (N. S.)

m m
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SE REGRUPEAZĂ 

SINDICATELE ! ?
(Urmare din pag. 1)

pun această întrebare, în
trucât am auziţ şl păreri 
potrivit cărora linii au fost 
aleşi cam la repezeală, alţii 
nu-şi văd de treburi...

— Din constatările noas
tre rezultă preocupări se
rioase din partea majori
tăţii. Se zbat să rezolve, 

problemele. Experienţe bune
sunt la „Casial" Deva (una 
dintre organizaţii), dar şi 
la „Foresta" Orăştie, sau 
la „Elis“ Hunedoara. Dar 
ce putem noi spune de
spre preşedinţi de sindicat 
de la care nu s-a văzut 
o cât de mică angajare, sau 
implicare în soluţionarea 
problemelor ? Nu ştim să 
fi venit o singură propu
nere din partea celor de 
la „Stilcom" Vulcan, F.N.G. 
Orăştie sau Fabrica de 
bere Haţeg. Poate, în a- 
cest. context, n-ar fi rău 
să menţionăm că în 1993, 
zece preşedinţi vor parti
cipa la cursuri organizate 
la nivel naţional de „SALE" 
din Elveţia. .

— Bine, dar acest lucru f 
nu justifică pretenţia celor 
care se pred mari specia
lişti în â'ctivitatea sindi
cală. Or» .puţini sunt cei 
care fac o treabă cu ade
vărat profesională, nu ?

— Cam aşa este. Şi ca

să n-o mai lungim cu teo
ria, vă dăm un exemplu. 
La „Elis" Hunedoara oa
menii nu şi-au luat sala
riile o bună bucată de vre
me. Preşedintele sindicatu
lui de acolo, când, venea 
pe la noi, bun de gură 
fiind, se arăta foarte de
votat mişcării sindicale, 
în realitate însă, atât el, 
adică Traian Tibulcă, cât 
şl directorul au luat pre
mii grase t Tot oamenii 
i-au schimbat, dar ce-au 
făcut, făcut rămâne.

— In încheiere Vă rog să 
răspundeţi pe scurt la ur
mătoarea întrebare. Cum 
apreciaţi mişcarea sindicală 
de astăzi în România ?
, — Fărâmiţată. In ţară 
există 22 de centre sindi
cale, iar îri judeţ ramifi
caţii de cinci confederaţii. 
Practic, există aceleaşi in
terese, dar . stabilite după 
criterii arbitrare.

— Vedeţi vreun reme
diu ? V -T ']

— Există deja un acord 
de fuziune între cinci mari 
confederaţii, ceea ce ni se 
pare un lucru bun. Prin 
aceasta se urmăreşte ca 
sindicatele să devină una 
dintre instituţiile de bază 
ale democraţiei, principa
lul apărător al intereselor 
oamenilor şi o proiecţie 
socială mai eficientă.

ALT FEL DE MONOPOL
(Urmare din pag. 1)

unde a-i • putea crede că 
aşa ceva., nu este posibil. 
Şi totuşi' nu-i ■ imposibili, 
Gă monopolul de produs 
este impus în piaţă prin 
ameninţare sad cu con
cursul voalat al vreunui 
funcţionar al statului, asta 
nu mai stintem noi în mă
sură să denunţăm public. 
Noi denunţăm existenţa 
monopolului. Pentru a fi 
ferit de acest rău, cetă
ţeanul plăteşte impozite 
din care sunt stipendiaţi 
tot felul .de reprezentanţi

ai puterii şi administraţiei 
de stat, poliţie, gardă fi
nanciară, inspecţii de tot 
felul ale statului. Pentru 
că atunci când flagelul 
corupţiei atinge bazele sta
tului de drept, nî se pare 
îndreptăţită pretenţia ca 
toate organele abilitate să 
intervină pentru a pune la 
dispoziţia organelor de an
chetă şt de justiţie infor
maţia necesară demascării 
corupţiei. Noi am denun
ţat deocamdată fenomenul; 
şi nu global, Ja nivelul în
tregului judeţ, ci localizat 
la o piaţă — cea din Deva.

S U C C E S  D E O S E B I T

La vremea lor O.I.F., a- 
poi I.E.EXJjF, Deva, a- 
veau o activitate complexă, 
pozitivă. , După decembrie 
1989, această întreprindere 
s-a divizat în  două, cu pro- 
file distincte : S.C. „ELIF“ 
S.A., care se ocupă de ex
ploatarea lucrărilor de îm
bunătăţiri funciare, şi S.G. 
„CIF‘‘ S.A., specializată în 
construcţii de îmbunătăţiri 
funciare. Este clar că si
tuaţia grea în care a ajuns 
agricultura după desfiinţa
rea sistemului colectivist şi 
condiţiile înscrierii ei ex
trem de anevoioase în noul 
sistem al proprietăţii pri
vate au afectat în mod se
rios şi activitatea societă
ţilor sus amintite.

— Aşa -este, relevă dl. 
ing. Octăvîan Bocănici, di
rectorul S.C, „CIF" S,A. 
Deva. Avem foarte puţine 
lucrări cu specific agricol, 
ceea ce ne-a determinat să 
ne - diversificăm gama ac
tivităţii, să căutăm noi par
teneri pentru executarea

anumitor lucrări de con: 
strucţii,' de reparaţii etc. 
Ca urmare şi a unei oferte 
avantajoase, am angajat şi 
executat mai multe obiec- ' 
tive. Pe unele le-am fina
lizat — reparaţiile la şco
lile generale nr. 2 şi nr.
7 di» Hunedoara, sediul 
filialei judeţene a Crucii 
Roşii (Deva, cartier Gojdu), 
popasurile turistice de la 
Lăpugiu, poşta din Sarmi- 
zegetusa —, altele se află 
în diferite faze de execu
ţie — reparaţii şi moderni
zări la F.N.C. Mintia, hală 
la S.C. „Decebal" S.A. De
va, lucrări de combatere a 
eroziunii solului la bara
jul şi. lacul de acumulare 
de la Mihăileni (Ţara Za- 
randului), sediul Băncii 
Agricole din Deva (în sub- 
antrepriză) —, iar pe altele 
le avem în atenţie. Vreau 
şă mă refer distinct la 
Brutăria „Neamţ", din De
va, pe care am în i'ţat-o 
până la dimensiunile ac
tuale. până la intrarea în

In ziua de 1 iunie s-a 
încheiat în Dumbrava Si
biului ediţia a II-a a „Târ
gului copiilor meşteşugari 
din România", organizat 
de Muzeul Civilizaţiei 
Populare Tradiţionale „As- 
tra“, sub patronajul Mi
nisterului Culturii şi Co
mitetului Naţional Român 
pentru UNICEF.

Am consemnat, în ajunul 
plecării la târg, comporta
rea deosebită a copiilor 
deveni anul trecut, când 
au luat toate locurile I la 
domeniile în care au pre
zentat lucrări. După târgul 
din acest an l-am între
bat, fireşte, pe dl Mircea 
Lac, coordonatorul cercu
lui de artă populară tra
diţională în lemn al Clu
bului Copiilor Deva, cum a 
fost prezenţa în actuala e- 
diţie. „La fel, mi-a răs
puns dumnealui fericit. A- 
dică, la fel de bună oa şi 
anul trecut, deoarece co
piii noştri au obţinut nu 
mai locuri I, unii chiar câ
te două (cei care au pre
zentat ;.lucră|f|executate în 
tehnici diferi#). In total, 
delegaţia- judeţului a câşti
gat 16 premii I (dijn care 
14 membri ai cercului de- 
vean).‘‘

Pentru atenţia cu v care 
aceşti copii se apleâcă a- 
supra artei populare au
tentice (nu a producţiilor 
artizanale), pentru răbdarea 
şi interesul cu care cer
cetează documente şi, nu 
în cele din urmă, pentru 
migala şi precizia cu care 
lucrează, merită să fie 
cunoscuţi. Privindu-le hl- 
crările, nu-ţi poţi repri-

mă surprinderea în faţa 
perfecţiunii execuţiei, .ad
miraţia pentru efortul lor 
creator. Poate cea mai 
concludentă dovadă pen
tru măiestria micilor meş
teşugari este faptul că a- 
nul trecut, fostul ministru 
al învăţământului, dl Golu, 
a petrecut două ore în 
expoziţia lor, privind de 
aproape fiecare exponat, 
ascultând explicaţiile do
cumentate date de ei.

_Dar să-i cunoaştem pe 
câştigători. Ei se numesc 
Ionel Varhedi (două pre
mii 1), cu mobilier lemn i 
Alina Popa (2) — lemn le
gat în cositor; Mariana 
Pâslari (2) — gravură os { 
Elena Sârbu (2) — gravură a- 
lamă ; Anca Toderean — 
obiecte mici din lemn ; Va
lentina; Ipniţă şl Ovidiu 
Nistor — încondeiat ouă; 
Nîcoleta Strugariu — po
doabe ; Dana Dragomir — 
obiecte din scoarţa de co
pac ; Radu Igna — minia
turi şi cruci. Devenilor li

s-au - alăturat Mara Măr- 
gineanu şi Ruxandra Go- 
roiu de la Clubul Copiilor 
Hunedoara, cu pictură pe 
sticlă.

Din cei peste 300 de 
concurenţi, cei 12 repre
zentanţi hunedoreni au în
deplinit cu brio condiţia 
de participare — calitatea 
de creator autentic de ar
tă populară. Iar prin ceea 
ce au prezentat la târg, au 
răspuns perfect scopurilor 
urmărite de această ma
nifestare naţională, de a 
promova valorile . auten
tice ale artei populare 
contemporane, de a res
pecta tradiţia, a desăvârşi 
educaţia artistică privind 
valorile artei populare tra
diţionale şi de a dobândi 
sentimentul identităţii noas
tre culturale.

Felicitărilor pentru rea
lizările prezente le adău
găm urarea-speranţă că 
se vor menţine Ia acelaşi 
nivel de calitate şi în vii
tor. VIORICA ROMAN

I

La... S fântu l Aşteaptă ' i
tn luna mai 1992, au venit de la ADA$ doi I

domni pentru a constata că mi s-a dărâmat zidul ]
de sub casă. Au măsurat stricăciunile, au făcut do- j
sar de despăgubire şi mi-au spus să aştept. Am I
aşteptat pană în luna martie 1993, când m-am dus j 
la Deva, la ADAS. L-am găsit pe unul dintre dnii | 
care au făcut măsurătorile şi mi-a zis să mai aştept' 
zece zile. Am aşteptat de şase ori zece zile. Cât să I 
mai aştept ? (Ioan Suba, Livada — Ţomeşti, nr. 4)., 

NR. Cu asemenea ţinere de cuvânt, cu altele de I 
acest fef, ne am mira ca prestigiul ASIROM să crească J 
în faţa asiguraţilor săi; ce să mai vorbim despre câş- j 
tigarea a noi asiguraţi pentru firmă ? (I.C.) I

Foto PAVEL LAZA

producţie a fabricii de 
pâine, dar din cauza unor 
neînţelegeri la deeoritare 
am oprit activitatea de fi
nalizare a obiectivului. Nu 
ştim încă în ce. mod vom 
rezolva problema.

■Ol Octavian Bocănici 
ne-a mai spus că „CIF" 
Deva dispune de o dotare 
tehnică puternică, dar' pe 
care o foloseşte cu mult 
sub capacitate, că are me
seriaşi foarte bine pregă
tiţi, capabili să execute lu
crări de înaltă complexi
tate, şi că se ajută de -baza 
proprie de producţie in
dustrială. Ce anume se e- 
xecută în această bază, tot 
domnia sa a concretizat: 

Prefabricate din be
ton, mortare şi betoane, 
bolţari şi cărămizi din 
zgură, agregate de balas
tieră în staţiile proprii, 
confecţii şi armături me
talice, pe care le utilizăm 
în activitatea de construcţii 
sau le vindem celor, inte
resaţi, la preţul destul de

accesibile. De asemenea, e- 
fecţuăm pentru unităţi de 
stat sau firme particulare 
diverse, prestaţii de servicii 
cu utilaje" proprii, ori le 
•inchîriein pe perioade de
terminate celor ce doresc. 
Pe lângă acestea, avem şi 
un atelier- de proiectare 
bun, unde executăm lu
crări la termen, de cali
tate şi ieftine, oricui ni se 
adresează.

Toate bune până aici, 
meritorii eforturile condu
cerii S.G. „CIF" S.A. Deva 
de a menţine echilibrul 
producţiei şi existenţa co- 

. lectivului, însă greutăţile, 
neajunsurile, problemele 
mari ale economiei naţio
nale nu ocolesc nici această 
societate. „Intr-adevăr, blo
cajul economic pe de O 
parte, sărăcia întreprinză
torilor economici pe de 
alta ne afectează şi nouă 
producţia, veniturile, efi
cienţa, precizează dl ec. 
Horia Bran, contabilul şef 
al S.G. VCIF“ S.A. Deva.

In general, cooperăm bine 
cu beneficiarii, mai exe
cutăm decontări încruci
şate, avem, deocamdată, 
balanţă pozitivă, dar situa
ţia este, totuşi, grea. Spe
răm ca, prin mai bună 
organizare şi angajament 
în muncă, prin calitatea 
lucrărilor. executate şi prin 
preţurile pe care le prac
ticăm, să câştigăm licitaţii 
de obiective diverse — la 
unităţi de stat ori Ia firme 
particulare. — şi să men
ţinem corabia „CIF" pe 
linia de plutire". ,

Este ceea ce îi dorim şl 
noi acestui colectiv de a- 
proape 300 de oameni, cu 
îndelungată experienţă în 
construcţii şi cu o dotare 
tehnică, aşa cum am sub
liniat mai sus, capabilă de 
performanţe superioare.

DUMITRU GIIEONEA

■Clubul „Siderurgistul" 
rămâne una dintre insti
tuţiile culturale de presti
giu ale judeţului. Activită
ţile pe care le.iniţiază sânt 
tot atâtea puncte de inte
res lâ care spectatorul par
ticipă eu plăcere. De cu
rând, aici a avut loc un 
spectacol muzical-eoregra- 
fic dedicat copiilor, în care 
au evoluat tocmai forma
ţiile de copii şi tineret ale 
clubului. între acestea : for
maţia de dans de societate 
„Reflex jr“, break-danee . 
„Tarkus jr“, rapp-dance, 
„StyFjr". Au oferit scurte ’ 
recitaluri la orgă electr®-'' 
nică copiii Alexandra Sil* 
ghi şi Bogdan Chiriac, eaxe 
învaţă instrumentul pian 
în cadrul clubului. Reali
zatorii manifestării uU 
fost: Cristian Coman (con
ducerea muzicală),; Dana 
-Mureşan, Luminiţa P t-ra- 
riu şi Valentin' ileş 1 (co
regrafia), Dana Mureş-n fi 
Cristian Coma» (regia). La 
sfârşitul spectacolului, tu 
turor copiilor care au e- 
voluat în scenă, şi celor 
prezenţi în sală li s-au ofe
rit dulciuri din partea S.C. 
„Siderurgica" S.A., a sin
dicatului liber „SiderUrgis- 
tul“, a sindicatului inde
pendent „Constructorul", 
I.C.S.H. S-A!» S.C. „Pene- 
trator" SRL, S.C. „Plus 
’92“ SRL, S.C. „Tomas E- 
xim" S.R.L.

La rândul său, formaţia 
de dans de societate (spor
tiv) copii, a clubului, con
tinuă seria succeselor. Par
ticipând, la sfârşitul lunii 
mai, la concursul naţional 
de dans de societate (spor 
tiv) de la Bucureşti, inti
tulat „Dansul florilor”, ti
nerii dansatori de aici ad 
avut o evoluţie deosebită, 
obţinând frumoase pre
mii I; caţeg. 6—10 ani : Io-*- 
cui I a fost obţinut de 
perechea Bogdan Bne — 
Raluca Culeear, locul II 
de perechea Bogdan Stâr
ci) — Mădălina Gore; e- 
voluţii foarte bune având 
în finală Daniel Roatiş — 
Monica Kreeh,»Lucian Ar- . 
ghire — Andreia Ormoş ; 
câteg. 10—14 ani.: locul 
I Alin Ardelean — Alina 
Cristoiu.- O dovadă a pre
gătirii de excepţie asigu
rate de consacraţii dansa
tori Luminiţa Pascariu, Va
lentin Ileş, componenţi ai 
lotului naţional '  de dans . 
sportiv, . . .

Dar nu numai partea de 
interpretare ci şi cea de 
creaţie se bucură de aten
ţie din partea conducerii 
clubului sprijinit de ecn- 
ducerea „Siderurgic i ‘ SvA. 
şi. sinditatul liber ..Siderur
gistul". în partea a doua a 
lunii mai s-a organizai o 
tabără de artă olastieă la 
Râuşor, a cercului de pic
tură al clubului, la care -au 
participat printre alţii i 
Tiberlu Balaş, Maria Ani- 
levschi, Daniela Csiri, -Do
rii Petrescu, Cornel Bur- 
lacu, Constantin Găină, 
Csaba Bartok, Mi hai Co- 
drea, precum şi inimosul 
şi pasionatul Dan Pichiu 
Vifor, conducătorul cercu
lui de peste 20 de ani.

MINKL BODEA
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De vorbă cu noul viceprimar ' al Hunedoarei

Stimate dle FRAN- 
CISC NAGY, sunteţi noul 
viceprimar al Hunedoa

rei. Vă rugăm "Să vă pre
zentaţi hunedorenilor, tu- 
tuturor cititorilor noştri.

— Cum să încep ? Sunt 
hunedorean din moşi- 
strâmoşi. Aici m-aro năs
cut, am făcut primii paşi, 
şcoala. Muncitor electri
cian la Oţelăria Siemens 
Martin nr. 2 din combi
nat, peste 30 de ani.

~r- Cum aţi ajuns poli
tician ?

— Colegii, cunoscuţii au 
„tras“ de mine să devin 
consilier. N-am avut în
cotro. Dacă au avut în
credere in mine, n-am 
vrut să-i dezamăgesc. 
După.. o perioadă de 
„practică", în care am 
învăţat foarte, foarte 
multe, consilierii m-au 
ales viceprimar.

— O întrebare mai as
pră : dl primar ai Hu
nedoarei, KEMUS MARIŞ, 
este moţ, din satul Hro- 
tuna, de lângă Va ţa de 
Joş. Cum se hnpacă la 
conducerea Hunedoarei un 
moţ cu un ungur.?

— Foarte bine ! Ne în
ţelegem, ne cunoaştem de 
mult, aş zice că ne com
pletăm reciproc. Punem 
umărul la greu. Eu cred 
că împreună 'tu  bUnii lo
cuitori ai Hunedoarei o 
putem face tot mai fru
moasă.

— Dle viceprimar Fran- 
cisc Nagy, vă rugăm să 
spuneţi cititorilor ziaru
lui nostru, in primul rând 
celor din Hunedoara, cu 
ce gânduri- păşiţi în bi
roul pe al cărui uşă

scrie „viceprimar" ?
— Cu gândul curat să

fac treabă bună. înainte 
de toate, să ajut oamenii 

: necăjiţi» în Hunedoara 
mal sunt mulţi. .

— Cine vă deschide tişa 
mai des ? Maghiarii SaU 
românii ?

— La mine nu există 
maghiar sau român. Toţi 
sunt oameni, cetăţeni. 
Ştiu să vorbesc pe limba 
fiecăruia. Ori în română, 
ori în maghiară, limba 
omeniei este aceeaşi. 
Băştinaş fiind, după ce 
am muncit la oţelărie 
peste 30 de ani, hunedo- 
renii îmi spun „copilul 
oraşului". Le mulţumesc, 
îi asigur de toată stima 
mea; şi le garantez că 
vom face lucruri bune. 
De fapt, unele treburi au 
fost demarate : curăţenia 
cartierelor, întreţinerea 
zdnelor, a spaţiilor verzi 
şi a parcurilor, implicarea 
agenţilor economici, a so
cietăţilor comerciale, în 
rezolvarea doleanţelor ce
tăţenilor, prevenirea pur
tării lor pe drumuri, a 
birocratismului... ■

Nota autorului : Dacă 
mi se îngăduie o mică 
destăinuire. în catalogul 
clasei „C", în anii 1960— 
1964, la liceul seral din 
Hunedoara, Nagy Frân- 
cisc era înaintea mea. 
'Burii colegi de bancă. La 
română, la istorie şi filo
zofie îi „suflam" uneori. 
La matematică, ' fizică, 
chimie îmi „sufla" Feri. 
Anii s-au dus, Feri Nagy 
este viceprimar al Hu- 

'nedoarei. Eu am toată 
credinţa că hunedoreiiH 
au făcut o alegere bună!

Gh. I. NEGREA

Avancronică
Mai sunt doar trei etape 

până la sfârşitul carripio» 
natului, în Divizia Naţio
nală şi încă se mai pun 
multe semne de întrebare 
în subsolul clasamentului. 
Deocamdată, Progresul a- 
goniseşte punct după 
punct (numai bancarii ştiu 
cum), în timp ce Sşlena, 
surprinzător— pentru’ unii 
— ia un punct foârţş pre
ţios de la studehfir timi
şoreni care, la rândul lor, 
au luat cu o etapă în ur
mă de la colegii lor din 
Cluj două puncte. în urma 
acestor rezultate cel mai 
muţt are de suferit Petro
lul. în etapa de duminică, 
toate trei echipele aflate 
în lupta directă pentru e- 
vitarea retrogradării Se
lena. Progresul şi Petro
lul au meciurile pe tere
nurile proprii. Abia în 

, etapa a 33-a (penultima) 
r se vor mai limpezi apele, 

când cele trei formaţii joacă 
în deplasare şi cine obţine 

, Un punct nu are decât de.

câştigat.
Eorvinul Hunedoara în

tâlneşte pe Gloria Reşiţa, 
echipă ce a cam ieşit din 
lupta pentru titlu, fiindcă 
mai are un singur meci 
pe teren propriu şi o de
plasare foarte grea la F.0. 
Bihor. Dar mai ştii ? Oare 
hunedorenit'vor profita de 
această situaţie ? Oricum, 
credem că ei s-au pregătit 
corespunzător pentru acest 
meci. Un punct pentru hu- 
nedoreni ar fi un balon de 
oxigen şi pentru ultima lor 
partidă de la Brad cu fi
nirea Alba Iulia. Credem 
că e bine să nu se aştepte 
numai „jocul" celorlalte 
rezultate ale echipelor Me
talurgistul Cugir, C.F.R. 
Cluj sau C.F.R. Timişoara. 
Corvinul nu are decât să 
se ajute singur.

La Petroşani, e mai mult 
una meci de. orgoliu - pen
tru Jiul în partida sa cu 
F.0. Bihor, Victoria * nu 
poate fi decât de partea 
Jiului. SABIN CERBU

DIVIZIA NAŢIONALĂ

REZULTATELE ETAPEI: Univ. Craiova — B  
lectropufere 1—1; Farul — Oţelul Galaţi 6—3; Dacîat 
Brăila — „U“ Cluj (s-a disputat ieri); F.G. Inter «*» 
Petrolul 2—1; Poli. Timişoara — F.C. Selena 1—®[ 
Sportul Stud. *— Progresul 0—0; Dinamo — G.S.M, 
Reşiţa 6—0; Gloria Bistriţa — Steaua 0—2; F.C. Bra
şov — Rapid. I—0.

1. Steaua
CLASAMENTUL 
81 23 6 2 77—20 &

2. Dinamo 31 * 22 6 3 75—19 . w  ■
3. Univ. Craiova 31 15 10 6 46—30 r ;

• f4. Rapid 31 14 8 9 36—29
5. Electroputere 31 12 8 11 31—30 9Ş  - - >
6. Sportul Stud, 31 12 8 11 37—38 20-';S'i
7. Inter Sibiu 31 10 U 11 36—38 “3  iii
8. Gloria Bistriţa 31 13 4 14 37—38

2$9. Oţelul Galaţi 31 12 5 14 36—13 -
10. „U" Cluj 30 v  13 2 15 35—38
ii» F.C. Braşov 31 11 6 14 32—39 .29- :
12. F.C. Farul 31 12 4 15 51—62 2* ;
13, Poli. Timişoara 31 7 12 11 28—41 aC;;;
14. Dacia Brăila 30 7 14 29—44
15. Selena Bacău 31 9 8 15 22—39 2#'
16. Progresul Buc. 31 7 10 14 30—48 Z f
17. Petrolul 31 10 3 18 41—47 z i
18. C.S.M. Reşiţa 31 7 3 21 31—67 4%

ETAPA VIITOARE’ Electroputere — Dinamof 
C.SJVI. Reşiţa — Sportul Stud.; F.C. Selena — Dacisi 
Brăila; Progresul — Poli, Timişoara; Rapid — Univ* 
Craiova; Steaua — F.C. Braşov; Oţelul Galaţi — Gloria 
Bistriţa; Petrolul — F.C. Farul; „U“ Cluj — F.C. Inter.

J:

CAMERA DE COMERŢ 
ŞI INDUSTRIE A JUDEŢULUI 

HUNEDOARA
Organizează în perioada 16—20 iunie 1993 

e x p o z i ţ i a
HD — EXPO *93

care va avea loc la Sala Sporturilor din Deva 
şi va fi deschisă zilnic între orele 10—17.

Expun, principalele firme producătoare de 
bunuri de consum din judeţ. (425)

QUASAR ELECTRO SRL DEVA
VINDE EN GROS ŞI EN DETAHUt i j
•  televizoare Sanyo, Goldstar, Mzgaviaian,!

Sharp; |
•  instalaţii de satelit complete ş ifB ff  eunn- >

ponente. ■. j
Asigurăm instalarea si service. *
Relaţii telefon 611261. (4668) I
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COMAT HUNEDOARA — S A.

Str. Depozitelor, nr. 5 — Deva 

Oferă din stoc :

•  SODA CALCINATĂ, ambalată în pungi j 

a 2 kg, la preţul de 162 lei/punga;

•  SODĂ CAUSTICA, ambalată în pungi 

a 1 kg, Ia preţul de 200 lei/punga;

Preţurile includ şi adaosul comercial de 
10 la sută. (442J

Preşedintele SUA, Bill 
Clinton, a înaintat Congre
sului cel de-al 31-lea ra
port privind CSCE (Con
ferinţa pentru Securitate şi 
Cooperare Europeană), in
titulat „Implementarea Ac
tului Final de la Helsinki:
1 aprilie ’92»—‘31 martie ’93‘\  

In introducerea la raport 
se apreciază, că în ultima 
perioadă s-au înregistrat 
pe arena mondială „schim
bări aproape fără prece
dent. Sfârşitul „războiului 
rece" a anunţat o perioadă 
de realiniere istorică, a- 
ceâsta Urmând sâ schimbe • 

1 pentru totdeauna chipul po
litic; şi social al Europei".

în  partea din. râport pri
vind Republica Moldova, 
se relevă între altele că 
autorităţile de Ia Chişinău 
îşi iau in serios angaja
mentele asumate prin a- 
derarea la procesul, CSCE 
şi, în ultimele şase luni, 
au solicitat implicarea 
CSCE în negocierile con
sacrate găsirii unei soluţii 

'-politice în criza transnis- 
treână. Moldova a mai a- • 
dresat CSCE un apel de 
a participa la negocierile 
cu Rusia in legătură , cu 
retragerea Armatei a 14-a 
staţionate pe teritoriul mol
dovenesc. în ianuarie, gu
vernul de la Chişinău a 
activat mecanismul dimen
siunii umane, solicitând 
prezenţa unei comisii de 
experţi care să investi
gheze şi să ofere consul

taţii in legătură cu legis
laţia în vigoare în această 
ţară şi referitor la „imple
mentarea drepturilor: mi
norităţilor şi relaţiile inter- 
etnice". Ca urmare, Agen
ţia pentru drepturile omu
lui a CSCE a trimis o e- 
chipă de experţi la Chişi
nău. la începutul aeestul 
an.

în continuare, sunt tre

prin grija unei forţe tri
partite de menţinere a 
păcii, acordul a fost res
pectat.

Raportul subliniază că, 
în ciuda unor atacuri pro
vocatoare ale separatiştilor 
trahsnistreni şi găgăuzi,, 
autorităţile de la ■ Chişinău 
au dat dovadă de reţinere 
şi toleranţă, fiind angajate 
„pe calea soluţionării prin

Iliescu, economistul Nicolae 
Văcăroiu, a câştigat votul 
de încredere pentru un ca
binet format din tehno
craţi şi membri ai F.D.S.N.".

în  continuare, în raport 
se relevă progresele rea
lizate în 1992 şi la înce
putul anului 1993 în di
recţia democratizării so
cietăţii şi edificării unei 
economii de piaţă, menţio-

au continuat să facă pre
siuni pentru a obţine drep
turi mai ample şi extin
derea învăţământului In 
limba maghiară. Atitudinea 
publică faţă de romi â 
rămas negativă" — se a* 
preciază în raport, deşi 
nu se furnizează date con
crete.

în partea referitoare la 
securitatea României, se

cute în revistă alte măsuri 
din cadrul cooperării auto
rităţilor de la Chişinău şţ. 
diferite organisme interna*

' ţionale în problema demo
cratizării societăţii şi cre

ării statului de drept. Moldo
va — se arată in raport — a 
dus î n scurt război civil 
cu forţele separatiste trans- 
nistrene în 1992. Violenţele 
sporadice au durat din mar
tie până-la începutul lui 
iunie, când un post de po
liţie din Tighina a fost a- 
tacat de forţe ale separa
tiştilor. Guvernul Moldo
vei, se menţionează în con
tinuare, a fost puternic a- 
fectat. în 1992, preşedintele 
rus Boris Elţân a mijlocit 
un acord de încetare a fo
cului între guvernul de la 
Chişinău şi separatiştii 
transnistreni. De atunci,

mijloace paşnice a tuturor 
disputelor".

în partea privind Româ
nia se arată, între altele:

„România, a făcut im
portante progrese, în 
1992—1993, pe calea im
plementării principiilor 
CSCE, în special prin in
termediul alegerilor pluri- 
partite, libere şi corecte, 
prezidenţiale şi parlamen
tare, din septembrie 1992. 
Frontul Democrat al Sal
vării Naţionale (F.D.S.N.) 
a câştigat, cu o majoritate 
strânsă, adică 28 la sută 
din voturi, 34 la sută din 
locurile din parlament. în 
cadrul alegerilor preziden
ţiale, la 11 octombrie, Ion 
fliescu a fost reales cu 61 
la sută din voturi. La 19 
noiembrie, primul ministru 
desemnat de preşedintele

nându-se că premierul Vă
căroiu a înaintat Parlamen
tului un amplu pachet de 
reforme. Se subliniază, de 

, asemenea, că în ţara noas
tră s-a îmbunătăţit semni
ficativ situaţia respectării 
drepturilor omului, în spe
cial în ceea ce priveşte 
inştituţionalizarea princi
piilor democratice şi res
pectarea drepturilor omu
lui potrivit sistemului le
gislativ al României. „Li
bertatea cuvântului şi - &■ 
presei au fost neîngrădite 
şi s-au făcut paşi importanţi 
în vederea încetării cva„si-, 
monopolului, deţinut de pos
turile de stat de radio şi 
televiziune. Controlul ci
vil asupra serviciilor de 
Securitate nil- a 'fost încă 
instituit îhtr-o manierii ex
plicită. Etnicii maghiari

relevă cooperarea Româ
niei în cadrul procesului 
CSCE în problemele mili
tare, meftţionându-se, între 
altele, că „preşedintele 1- 
liescu a solicitat asistenţă 
pentru procesul conversiei 
in industria apărării, o- 

ferind serviciile voluntarilor 
români pentru Operaţiunile 
de menţinere a păcii, cil 
ocazia vizitei din februarie 
1993 la sediul NATO"

La capitolul privind eco
nomia românească se evi
denţiază progresele pe ca
lea dezvoltării unei econo
mii de piaţă, ilustrându-se 
acest lucru prin date sta
tistice, care arată că 80 
la sută din terenul arabil 
al ţării se află deja în 
mâinile agricultorilor par
ticulari şi că, după decem
brie 1989 au fost înfiinţate

peste 300 000 de societăţi 
particulare.

Intr-un alt capitol, se. 
relevă preocupările gu* 
vemului român şi colabo
rarea acestuia cu diversfi 
foruri internaţionale pen
tru  asigurarea dimensiunii 
umane a securităţii euro* 
pene. Se subliniază, de 
asemenea, libertatea larg# 
de care se bucură presă, 
„După un sondaj efectuai 
de Agenţia de Informaţii 
a Statelor Unite (USIAfc 
postul de radio oficial s j  
României a obţinut in mod! 
consecvent cea piai ' mărfi ‘ 
rată a cffedibilităţii dintre" 
toate mediile de informare® 
— se arata în documenta 
„Noua constituţie stipulează 
că România este un stat 
naţional şi unitar şi interi 
zice discriminărilş pe crt* 
terii de rasă, naţionalitate 
origine etnică, limbă, re»1 
ligie, sex, opinie, aparte
nenţă politică, avere sau 
origine socială". în docu
ment se mai fac referiri la 
situaţia maghiarilor ■ difij 
România, la libertatea rO* 
manilor de a călători s a u ' 
emigra. Se 'mai precizează 
că România a ajuns, îfi , 
prezent, să primească re
fugiaţi. „Potrivit unor ra 
poarte de presă, în Romă* 
ma există în prezent circă 
50 000 de imigranţi ilegali; 
care se află în tranzit pen
tru a ajunge în Europa 
Occidentală”, se precizează 
in document. (Rompres)



a n i v e r s a r i
•  Cu ocazia aniversării 

Bilei de naştere a lui Mi- 
hâiţâ Stoica, buna Deva li 
urează „La mulţi ani t“

'  ; (7295)

VANZAR1
f-; •' " ■’ * • '-  o ţ

•  Vând 2 maşini Ford 
Taunus, preţ inf. 1800 DM, 
unul înmatriculat. (Tel. 
>28*46. după orele 20.

•  Vând parchet 40 mp, 
frânt 1,2 m  chiuvetă fontă 
stânga, boiler lemne plus 
gaz, Cristur, nr. 42. (5703)

«  Vând Dada 1100, feL 
024461, după ora 16. (5706) 

«  Vând apartament De- 
ya, tel. 0262®. (5705)

«. Vând rochie mireasă 
(43), Germania, model deo
sebi*» 20 000, negociabil, 
refc «2lU3.

•  Vând maşină inghe- 
tatâj cu vitrină frigorifică. 
Hafes. 770315.

(7284)
•  Vând AIîO 10 4x4, fa

bricaţie. 1990. cu 40 000 km/ 
bonl. pentru .export. Tele
fon «22433. preţ 1 900 000.

(7049)
« "  Vând urgent Dacia 

I  300, Deva, telefon 628355, 
orele 17—19. (7259)

•  Vând Dacia 1 310 T3S,
tefofon 625717  ̂ str. Vul
can, nr. 1. (7303)

Vând iermă împrejmuj- 
t ţ ,  compusă din grajd (90 
vilei), fânar şi siloz în 
sfrtul Plopi, comuna Bre- 
tes Strei. Hunedoara, te
lefon 713«41 sau 713445.

(5985)
«  Vâna tractor cu re

morcă U 650 nou, cu 35 ore 
dp funcţionare. Hunedoa- 
r8t -telefon 713841 sau 
718445 (5985)

«  Vând casă Bretea Mu- 
reşanâ, schimb garsonieră 
pWfegrietate, ultracentral, cu 
apartament 2—3 camere, 
eBtdus Dacia — Micro 15. 
l u a ţ i i  la telefon 618787, 
jtfrpg ora 16,30. (72^0)

«. Vând videoplayere Â- 
kfri. Punai, sigilate. Tel. 
faMWK (7280)

0  Vând urgent aparta
ment 3 camere, zona Pie- 
tel Deva, cu garaj, boxă 
si Dacia 131.» Tel 613132.

(7073)
s  v and făină albă, ro- 

şiş, tărâţe, moară Strei, 
ambalajul clientului, Si- 
meria, str. Biscariei, nr. % 
te i  660736. (726»)

•  Vând Casă, Cristur,
nr. 139 bis. informaţii Hu
nedoara, T. Vlâdimirescu, 
n t. 23. fel. 72Q227, după 
ora tS (7004)

O Vând bibliotecă 4 • 
corpuri, masă extensibilă. 
|SMC«il227. (7287)

■f  Vind Audi 100, 1980, 
netematricutat, stare bună 
d« funcţionare. Tel. 618218.

. . (7292)
O Cumpăr contract t-  

partament. Tel. 624166, 
după Ora 19. . (7293)

•  Vând lucerna n îco-
j t ţi ,  Bona Mintia. Infor- 
qO(H zilnic bufet - piaţă 
Deva. (7298)

o Vând dubiţă româ
nească pe motorină şi De
cât ca elemente de 1310, 
stare perfectă, preţ conve
nabil. Deva, Victor Ba- 
beş, nr. 4. (7286)

«  Vând Dacia 1300, 3
cauciucuri 195. Tel. 627345.

(7291)
, «  Cumpăr apartament 

| —2 camere. Deva, tel. 
642B89. Orăştie. . (7054)

«  Vând maşină de spă
la t Alba Lux stare foarte 
btmă $1 boiler 15 litri nou. 
Tel. 623383, după ora 16.

(7071)

•  Vând Dacia 1300. Re
iaţii Deva, str. Primăverii, 
nr. 5, zilnic, preţ eonvena- 
ML (7069)

0  Vând apartament 2 
camere, decomandate, etaj 
4, str. Zamfirescu Tel. 
627677. (7066)

•  Vând Dacia 1300, preţ 
convenabil. Tel. 622013.

(7063)
•  Vând maşină înghe

ţată. Tel. 617457, 612412,
(7074)

•  Vând Motor IFA şi 
cutie viteze1 pentru auto
buz. Relaţii Orăştie, Fun
dăturii 32, tel. 642109. (7079)

« Vând parbriz Trabant. 
Tel. 623367. (7075)

•  Vând apartament 2
camere, ieftin, Gojdu. Tei. 
614372. (6881) ■

•  Vând apartament 2 
camere, confort 1, parter 
Tel. 625271, după ora 18.

(7084)
•  Vând apartament 2

camere, ultracentral. Re
laţii tel. 619482, după ora 
•16. (7067)

•  Vând Volkswagen Bus
cu locuri, Înmatriculaţii şi 

.Ford Fiesta pentru piese. 
Tel. 624787. (7090)

•  Vând apartament 4 
camere sau schimb cu a- 

•partament 2 camere, zona 
‘Gării, bl. 43. Tel. 617235.
orele 19—21, plus diferenţă.’

(7085)
•  Vând casă (gaz, apă)

şi ARO Diesel Braşov. !«-. 
formaţii Hunedoara, str. 
Gh. Mâghoru, nr. 28. (Gh. 
Apostol). (5999)

•  SC «OMTOUR 
LOWE S17L vinde 
chioşc metalic — piaţa 
Bejan. închiriază auto- 
service — Cristur (do
tat), eventual spaţiu 
producţie. Informaţii 
tel. 621113 sau la se
diul societăţii din Sân- 
tuhalm, nr. 1. (7086)

•  Vând ladă frigorifică
şi maşină de spălat im
port. Tel. 712091. (5995)

•  Vând VW Golf 1,1, 
Renault lă, Opel K
tel. 714328. (5994)

•  Vând 10 parcele de te
ren cu destinaţie agrement 
şi grădini intr-o zonă în
sorită, cu acces la drum 
şi pădure, amplasate pe 
drumul Deva — Cozia, la 
2,6 km do centrul Devei* 
Preţ între 150000—1500000 
lei/parcelă în funcţie de 
mărime şi poziţie. Infor
maţii Deva, tel. 614658 sau 
613461, în zilele de vineri. 
11 iunie 1993, orele 17—19 
şi sâmbătă — duminică 12, 
13 iunie a.c., orele 8—14.

v  (7088): j. ■ .. •

o lE H T E
DE SERVICII

•  Doctor Gligor Dorina
şi tehnician Matieş Ale
xandru anunţă deschiderea 
S.C. DENTAMEX S.R.b. 
din Deva, str. I. Creangă, 
bl. 24, ap. 32, eu obiectul 
activităţii cabinet stoma
tologie şi cabinet de teh
nică dentară. (7082)

•  SC „MECOPA" SRL 
angajează 1 (unu) subingi- 
ner sau tehnician aprovi
zionare, frezori minim ca- 
teg. a IlI-a, lăcătuşi mi
nim categ. a II-a. srdori 
minim categ. a IlI-a. In
formaţii la tel, 621297 sau 
615122; după ora 20. (7077)

•  Execut foto color 200 
lei/bue. Deva, tel. 628115.

(7089)
•  RATP Hunedoara an

gajează un mecanic auto, 
specialist în reparaţii mo
toare DîeseL Relaţii la tel. 
712040, 712834. (5989)

DIVERSE
*'Cu autorizaţia 5553, din

16 septembrie 1991, elibe
rate de Prefectura Jude
ţului Hunedoara, a luat 
fiinţă Activitatea indepen
dentă „Margareta", ca se
diul în Deva, reprezentată 
prin Dan Margareta Ag- 
neta, cu obiectul activi
tăţii comercializare pro
duse alimentare preamba- 
late şi neperisabile, in
dustriale, indigene şi im
port. (7297)

•  Cu autorizaţia nr. 8988,
din 11 mai 1992, eliberată 
.de Consiliul Judeţean Hu
nedoara, a luat fiinţă Aso
ciaţia Familială, cu sediu] 
în Deva, reprezentată prin 
Fufdui Ancuţa-Maria, cu 
obiectul{ activităţii comer
cializare produse alimen
tar» preambaiate, indus
triale. (7057)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 2 
camere, Tg-Jiu cu Deva. 
Tel. 628538, după ora 22.

(7070)

ÎNCHIRIERI
•  închiriez garsonieră în

vâlută, fel. 614977. (5702)
•  Primesc tată nef m*ă- 

toare în gazdă. Tel. 322958;
(7091)

•  Tânăr, cadru militar, 
caut de închiriat cameră 
mobilată, în Deva. Relaţii 
tel. 625533, după ora 20.

(5699)

PIERDERI
•  Pierdut legitimaţie ser

viciu, pe numele Pintea 
Romulus, eliberată de Si
derurgica SA Hunedoara. 
O declar nulă. (5996)

•  Pierdut chitanţă Va
mală seria 369315, pe nu
mele Dumitrâşcuţă Vasile, 
eliberată de Vama română 
Borş. O declar tiuia. (6064)

•  Pierdut carnet. stu
dent, pe numele Sebestyen 
Mercedes Margareta, eli
berat de Facultatea de 
Inginerie-s i Hunedoara. II 
declar jiul* „ t (5990)

c o m em o r ă r i

•  Soţia Sofia, nepoţii 
fcaurean, Anica şi Mihaela 
anunţă că in data de 14 
iunie 1993 se împlinesc 6 
săptămâni de Ia decesul 
celui .care a  fost

MIRCEA GIURGIU
Parastasul de pomenire 

duminică, 14 iunie, în sa
tul Voia, comuna Balşa.

(7254)
•  Cu aceeaşi durere în 

suflet soţia Nastasia, fiii 
Dănuţ şi Călin, nora Ma
riana şi nepotul Andrei 
reamintesc că la data de
12 itmie 1993 se împlineşte 
1 an de la dispariţia ce
lui care a fost

IOAN BOBOIA
Lacrimi şi flori pe mor

mântul tău. Nu te vom 
uita niciodată. (7055)

•  La 14 i u nie se îm
plinesc 6 luni de la des
părţirea pentru totdeauna 
de iubitul nostru soţ şi 
tată

ing. IOSIF MARZA
Parastasul de pomenire 

sâmbătă, 12 iunie, la Ca
tedrala Sf. Nicolae din 
Deva, str. A. lancu. Vio
rica soţie, Ioana şi Raluea, 
fiice. (7064)

•  Au trecut 6 luni de 
când ne-a părăsit' pentru 
totdeauna dragul nostru 
soţ şi tată

EUGEN IIANCU
Comemorarea duminică,

13 iunie, la biserica din 
Simeria — Biscaria. (7072)

DECESE

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A \ 
JUDEŢULUI HUNEDOARA \

Convoacă pe membrii săi Ia adunarea gene
rală ce va avea Ioc in ziua de 21 iunie 1993, 
ora 10, în sala de şedinţe a Tribunalului Jude
ţean Hunedoara, din str. 1 Decembrie, nr. 35.

Ordinea de zi este :
L Raportul Colegiului de conducere al 

C.C..I. Hunedoara, privind activitatea desfăşu
rată în perioada mai 1992 — mai 1993 Şi o- 
biectivele prioritare pe anul 1993.

2. Raport privind execuţia bugetului C.C.L 
Hunedoara pe anul 1992 şi proiectyl de buget 
pe apul 1993.

3. Raportul Comisiei de cenzori.
4. Diverse. (453)

S.C. EUROVENUS S.R.L. DEVA

Angajează prin concurs
•  Tinere cu studii superioare, cunoscătoare 

ale limbilor engleză şi franceză pentru ocuparea 
unor posturi de recepţionere. •

Relaţii suplimentare la tel. 619507 si 612243.
(449)

4
S.C. „AMA" S.R.L.

S

•  Colectivul Minex- 
for Deva regretă dis
pariţia fulgerătoare şi 

- prematură a 'colegei 
dragi
CRINOLINA (CRINA) 

MUNTEANU
, şi este sincer alături 

de familia îndoliată.
(7092)

Str. Dobrogeami Gherea, nr. 6, jud. Alba.< 
Vinde cu caracter permanent din depozit — i 

EN GROS — renumita BERE DREHER, la sticle j

(4699)}
de 1/2 litra.

Informaţii Ia tel. 096 — 731667.

IN ATENŢIA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI1 
v - PARTICULARI ■ ' 1

/  1 
Având în vedere faptul că preţul tractoa- | 

relor şi al utilajelor agricole livrate conform | 
Legii nr. 61/1993 s-a majorat cu 43—45 la sută, , 
rugăm beneficiarii de credite să se prezinte la 
sediul SC — APRO —• TERA — SA SIMERIA 
pentru a-şi exprima opţiunile în ceea ce pri- j 
Veste livrarea acestor utilaje.

\ iii \C TI\ ITATEA ORĂŞŢIE 
ANUNŢA

Urmare a scăderii debitului de apă din sur~ 
sele de alimentare, precum şi a consumului c- 
xagerat, se va aplica următorul program de fur- 

■ nlzare:
Zilnic între orele 10,00 — 14,00 şi 23,00 —

4,30.

SOCIETATEA COMERCIALA 
„TRANSPORTION" SRL SIMERIA

•  Efectuează transporturi Interurbane de 
mărfuri, cu autodubă frigorifică sau izotermă 
de 2 tone. Tarif negociabil.

Comenzile se primesc la telefonul 661606, 
între orele 7—8 si 21—23, sau Ia magazinul a- 
limentar MA—RÂ, str. Gh. Doja (Vânătorilor), 
nr. 4, Simeria. ,

SOC. COM. „CORVINUL" S.A. HUNEDOARA

Cu sediul în Hunedoara, str. Moldovei, 
nr. 8.

r In conformitate cu prevederile Legii 3V 
1990 si H.G. nr. 140/1991, organizează în data 
de 30. 06. 1993, ora 10, la sediul societăţii, LI
CITAŢIE pentru preluarea în locaţie de gestiune 
a unităţii Laborator Carmangerie din Hune
doara. '

Documentele cu privire la condiţiile de pre
luare in locaţie de gestiune pot fi consultate la 
sediul societăţii din str. Moldovei, nr. 8, in
formaţii Ia telefon 712316.

)

S.C. SARMIS S.A.

Cu sediul în Deva, Piaţa Victoriei, nr. 3.
Vinde ta licitaţie ijiijloace fixe (remorcă 

auto 3 tone, dulapuri frigorifice, corp clădire 
cabana Baleia pentru recuperat materiale de 
construcţie, pianină, corturi tip A.P. cu pre
lată, televizoare alb-negru pentru recuperat 
piese de schimb, expresouri cafea, casetofoane 
şi alte mijloace fixe disponibile) şi materiale şi 
piese de schimb din depozitul unităţii.

Licitaţia se organizează in data de 17. 06. 
1993, ora 11, la sediul societăţii şi apoi în fiecare 
zi de joi, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră până la 
epuizarea mijloacelor fixe şi materialelor dis
ponibile.

Listele cu acestea sunt afişate la sediul so
cietăţii şi Ia hotelurile şi restaurantele Sarmis 
şi Deva. ' U : / :

Relaţii suplimentare la telefon 612026.
(452)

S.C. BIBLIOFOR S A. DEVA ‘

Cu sediul în Piaţa Unirii nr. 10, angajează:
•  2 tineri (20—30 ani) absolvenţi liceu, 

pentru calificare operatori maşini fabricai 
plicuri;

•  2 tineri (25—35 ani) absolvenţi învăţă
mânt superior, cunoscători a 1—2 limbi străine, 
pentru posturi de agent vânzări.

Informaţii Ia Compartimentul personal, în
tre orele 8—13. *

TU AI PRIETENI ÎN AMERICA 
Care ar dori să studieze biblia cu tine în 

engleză.
Cursul este gratis. *
Te rog scrie Ia adresa:
World Bible School.
6022 Preston Crest Lane.
Dallas, Texas 75230 — U.S.A. (4706)
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