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Greva generală a rneea- 
nicilor de locomotivă de
clanşată în 14 iunie a.c., 
ora 7, ca urmare a neso- 
luţionării de către SNCFR 
a unor revendicări ridic; e 
de FSLIML a continuat în 
cursul zilei de ieri.

Prin staţiile de cale fe
rată din judeţul nostru nu 
a trecut nici un tren de 
călători. însuşi şeful gării 
Deva se afla blocat în gara 
Craiova.

I a  teleşpicherul organizat 
de Regionala GF Timişoara, 
dl ing. Avram Drâmbărean, 
şeful RGM Deva, rap o rta : 
avem blocate în Simeria- 
Triaj 2 vagoane cu moto
rină pentru Radna şi unul 
pentru Orăştie, un vagon 
cu grâu pentru moara din 
Lupcni {care ulterior a 
p lecat); în Peştiş sunt blo
cate mai multe vagoane cu 
produse şi materii prime ; 
se află în manevră două

locomotive în - Simeria-Tri- 
aj şi una în Simeria-Călă- 
tori-; circulă navetele cu 
cărbune pentru termocen
tralele Mintia şi Raroşeni : 
oamenii noştri au venit la 
lucru cu ce au putut. „Dar 
navetiştii din atâtea u n i- ; 
tăţi economice ? — l-am 
întrebat pe dl Avram 
Drâmbărean ?" „Nu ş t iu ; 
poate s-au descurcat cu a- 
utobuzele". Aşa-i : unii 
pierd, alţii câştigă.,

Şi la Petroşani — cam 
aceeaşi s ituaţie : trei va
goane cu grâu în gară, 
pentru moara din L upeni; 
o locomotivă de manevră 
în Petroşani şi una în Sub- 
cetate ; alte probleme nu-s... 
Numai că nu circulă nici 
un tren de călători.

Am luat legătura tele
fonic cu dl Voicu Sala, 
preşedintele comitetului de 
grevă de la Depoul Sime- 
ria. lată  ce ne-a declarat: 
„Suntem în grevă genera-;

lă cu toţi mecanicii de lo- 
comotivă din ţâră şi nu 
vom ceda lupta până când 
administraţia SNCFR nu 
va soluţiona favorabil 
toate revendicările noastre, 
încât să putem trece şi noi 
la negocierea contractului 
colectiv de muncă pe acest 
an. Da această oră, în judeţ 
nu circulă nici un tren de 
călători, însă asigurăm, 
aşa cum prevede protoco
lul, transportul vagoanelor 
pentru medicamente, ali
mente, vietăţi, materii 
prime vitale pentru econo
mia naţională, mersul tre
nurilor militare. Nu vrem 
să fim indisciplinaţl, să 
producem pagube prea mari 
economiei naţionale şi vie
ţii sociale. Sperăm ca 
SNCFR şi FSLIML să a- 
jung i cât mai repede la 
înţelegere pentru a ne pu
tea relua activitatea**.

DUMITRU GUEONEA

Un hunedorean va  
studia la Bruxelles

Anual, : Institutul de examen, pentru că atât 
Studii Umane din New- a durat concursul pentru 
Yorlt acordă 20 de burse bursă. în  acest răstimp 

"unor tineri de : excepţie a comunicat cu examina- 
din întreaga lume, Din torii prin fax, răspunzând 
1800 de candidaţi, între întrebărilor puse în _ba- 
fericiţii câştigători ai remul de timp stabilit, 
burselor se numără şi un Dialogul,- purtat în en- 
român. Se numeşte Cos- gleză, i-a fost înlesnit de 
min Broască şi este stu- buna cunoaştere a acestei 
dent în anul II Ta Făcui- limbi, pe care în ultimul 
tatea Ecologică Deva. an a studiat-o cu o pro- 
Bursa obţinută îi permite fesoară venită din Anglia, 
continuarea studiilor, din De altfel cunoaşterea lim
anul III (după susţine- bii engleze este o condi- 
rea diferenţelor de rigoare, ţie obligatorie pentru a 
dar cu recunoaşterea tu- putea participa la concur- 
tUror examenelor date în sul de obţinere a acestor 
ţară). Ia Facultatea de burse.
Relaţii Economice Inter- Casmin este singurul 
naţionale din Bruxelles, student român care a

Tânărul student din câştigat această bursă de 
Hunedoara este în aceste 7 000 dolari pe an, din 
zile în plină sesiune de
examene. De fapt timp VIORICA ROMAN
de un an Cosmiri B ro a sc ă -------- —---------------- ţ
a fost intr-un permanent {Continuare în pag. a 2-a) ţ
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S-auzim de mai bine!
Bucuroşi de revedere, la 

locul său de muncă din 
Haţeg, l-am abordat a- 
b ru p t:

— Ce mai face maistrul 
Dionisie Socaci, în cea de 
a patra vară de după re
voluţia română ?

—• Ce fac de 24 de ani, 
mâi precis de la 1 august 
1969, când m-am angajat 
Ia Întreprinderea Minieră 
Hunedoara, de unde, în 
anul 1977, m-am transferat 
la Secţia de producţie in
dustrială din cadrul Ame
najării Hidroenergetice Râu 
Mare — Retezat, azi Su
cursala R.M.R., aparţinând 
<de S.C. „Hidrpconstrucţia“ 
S.A. Bucureşti.

— Adică munciţi, mun
ciţi...

— Da, Insă înainte de 
muncă şi după aceea că
lătoresc : de la  Deva la 
Haţeg şi retur. Ba acest loc 
de muncă fac naveta din 
1988.

— Bănuiesc că nu-i prea 
uşor.

— Deloc. Nici cu na
veta, nici cu lucrul. Noroe 
câ nu merg chiar zilnio 
la  Deva, întrucât mă chea
m ă pământul la Peşteana, 
de unde sunt ş! unde lo 
cuieşte mama mea. Altfel 
este greu să alergi zilnio 
6u sacoşa la piaţă. Aşa că 
îmbin plăcutul — pentru 
că meseria mă pasionează.

încă, chiar şl în condiţiile 
de azi — cu utilul, de la 
ţară.

— Care-s condiţiile de

c o n v e r s a ţ ii

azi, aici la dvs, dle Socad?
— încordate, anevoioase. 

Restrângerea serioasă a 
investiţiilor în ţară, deci 
şi pe amenajarea Râului 
Mare şi a Streiuîui, a fă
cut ca şi noi să lucrăm cu 
m ult sub potenţialul tehnic 
şi posibilităţile umane ale 
secţiei.

— Chiar şi la atelierul 
de confecţii metalice, unde 
coordonaţi o formaţie de 
27 de oameni ?

— Ba. noi avem o aco
perire destul de bună, ceea 
ce ne-a determinat să lu
crăm câte 10 ore pe zi Şl 
cate două sâmbete pe lună.

— înseamnă că merge 
treaba.

— -Merge. în  luna mal 
am realizat o producţie de 
peste 20 de milioane de 
lei, dar salariile pe care 
le luăm sunt destul de mo
deste. Repet, noroc că mal 
ciugulim câte ceva de pe 
la ţară.

— Numai că la ţară nu 
mai lucraţi în echipă...

— Ba da. Păi, mama, cele 
două fete ale mele, ginerele 
— că fiica cea mare s-a 
măritat, — soţia. Avem 
forţe serioase. Cine nu 
munceşte nu mănâncă,

— Dar cu rulota din 
Piaţă Devei nu lese nimic?

— Are, Intr-adevăr, ceva 
Hevastă-mea acolo, însă 
nu  cine ştie ce. Tot mese
ria mea e baza şi agri
cultura făcută cu temei.

— S-auzim de mai bine, 
die Dionisie Socaci!

— Să dea Dumnezeu.
DUMITRU GHEONEA

#  ..Numai pământul răsplăteşte truda 
celor ce muncesc" — zise groparul şi se 
apucă de săpat! - --

Cunoscutul şi finul cercetător al folclorului 
românesc, Marioara Murărcscu.

QmţLO-r.ta.nt!

a sosit în judeţul Hunedoara prin 
distribuitorul autorizat

S.C. EURO EAST INVESTMENS

şi comenzi la telefon 623555

0  WASHINGTON. — 
Statele Unite dispun de 
informaţii potrivit cărora 
a existat o legătură între 
Irak şi fln proiect de asa
sinare a fostului preşedin
te american George Bush. 
în timpul vizitei • acestuia 
în Kuweit, anul trecut, 
notează agenţia France 
Pressc. , Administraţia a- 
mericană nu va întreprin
de nici o măsură împohi- 

, va Irakului în perioada în 
oare procesul celor 14 in
culpaţi, care se desfăşoa
ră în Kuweit, nu va fi 
încheiat. — relatează zia
rul „Washington Post", po
trivit agenţiei citate.

Noi credem, în general, 
că există elemente privind 
o implicare a irakienilor 
în tentativa de asasinat 
contra lui George Bush 
— a declarat un analist 
ai serviciilor secrete amet 
ricanc,cifat de cotidianul 
menţionat.

0  WASHINGTON. _  
Statele Unite au anunţat 
că dispun de informaţii 
„de o evidenţă tulbură
toare” în sensul că Bei
jingul exportă în Pakistan 
tehnologie foarte sofistica
tă privind rachetele, în- 
călcându-şi angajamente
le internaţionale — rela
tează agenţia Reuter, ci
tând o înaltă oficialitate 
americană.

Winston Lord, asistent 
al secretarului de stat a- 
merican pentru probleme
le din Asia de Est si re
giunea Pacificului, a de
clarat — scrie Reuter — 
că în cazul în care vânză
rile de rachete chineze 
se vor confirma, aceasta 
ar putea afecta în mod 
serios relaţiile economi
ce dinţre cele două ţări, 
care se ridică la mai 
multe miliarde de dolari 
anual.

; Phoenix
Conferinţa femeilor din 

România a organizat de 
curând un spectacol de 
binefacere, încasările fiind 
donate Liceului de Artă 
„Dinu Lipatti" din Bucu
reşti. Iniţiativa aparţine 
apreciatului cercetător al 
folclorului românesc şi om 
de televiziune, Marioara 
Murărescu, care. este, de 
fapt, şi preşedintele Con
federaţiei femeilor. La ini
ţiativa dânsei, în spectaco
lul de mare încărcătură 
emoţională, au evoluat pă
rinţi şi copii interpreţi, 
nume cunoscute ale cânte
cului popular românesc. 
Este vorba de Elena Meri- 
şoreanu. Angelica Stoican, 
Elisabeta Ticuţă cu fiicele. 
Cornel Pană şi fiul său 
ş.a. Invitaţi în spectacol 
au fost soliştii vocali hu- 
nedoreni Mariana Angliei 
şi Drăgan Muntean. Pentru 
aceştia, spectacolul m enţi
onat a avut semnificaţii 
cu totul aparte, având 
posibilitatea să fie părtaşi 
îa momente de artă au
tentică, cu profunde sem
nificaţii, în care talentele 
trăiesc si se afirmă spre 
mândria spiritualităţii ro
mâneşti care renaşte întoc
mai pasării Phoenix, mai 
sclipitoare şi mai bogată eu 
scurgerea anilor. - .

MINEI,' r o d e a
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Să ştii ce vrei.;.
O  nouă generaţie de a b 

solvenţi ai claselor a VlII-a 
şi a X ll-a Se află la  răs
pântie de drţmuiri. K mo. . 
mental când singuri tre-* 
buie să hotărască ce vor 
să devină în viaţă. E greu , 
său e uşor acest lucru 
Se pare că acum, mai 
mult ca oricând, în aceas
tă perioadă de tranziţie, 
când nimic nu e prea 
clar, când totul este un 
amalgam de nesiguranţă şi 
orientarea profesională a 
devenit o problemă difi
cilă. După îndelungatele 
dezbateri în orele de di- 
rigenţie, la şedinţele cu 
părinţii, în familii şi nu 
numai, nu toţi elevii ab 
solvenţi par să ştie ce 
vor. Unii s-au hotărât 

-să-şi decidă soarta, să ur
meze profesii după voca
ţia şi puterea fiecăruia şi 
mai ales după necesita
tea. actuală a societăţii. Nu 
este îndeajuns să ştii ce 
vrei, fiind logic, că tre 
buie să vrei ce poţi. Adi
că, aspiraţiile tale . să nu 
depăşească, puterile de pri
cepere şi .posibilitatea- ţ de 
afirmare. |Şă ai chemare 
pentru cefa ce vrei să de
vii în viaţă..; Şă-,ţi con
frunţi dorinţa cu realitatea 
existentă în  societate. Pa
siunile dau sufletului ome
nesc o nouă existenţă doar 
când natura pasiunii se 
potriveşte cu puterea ei de 
realizare. Şi mai ales să 
poţi ce trebuie, de ce are 
o stringentă necesitate so
cietatea în momentul ac
tual. Orientarea fiecărui 
absolvent: trebuie făcută 
cu multă răbdare, chib

zuinţă, înţelepciune şi de
zinvoltură. Să nu se pre
cupeţească nici un efort 
penţrţt. ,,această problemă 
majora din viaţa fiecărui 
elev, ce-i va defini viito
rul.

Intr-o ..situaţie contra
ră ar fi păcat ca la termi
narea unui nou ciclu de 
învăţământ, absolvenţii, în 
loc să se bucure pentru 
reuşită şi să continue acti
vitatea practică de forma
re a deprinderilor, să fie 
„răsplătiţi" cu un banal şi 
nedorit ajutor de şomaj ! ? 

 ̂ Cui serveşte acest lucru? 
Suntem convinşi că nici 
societăţii şi că atât mai 
mult nici proaspătului ab
solvent. Derularea în a- 
cest fel a faptelor ar e- 
chivala cu tăierea aripilor 
puilor de păsări ce învaţă 
să zboare. Să ne ferim să 
ajungem în situaţia ea 
tristeţea, dezamăgirea, in
satisfacţia şi nemulţumirea 
să constituie sentimentele 
absolventului la începutul 
carierei în viaţă, când do
rinţa de realizare şi de 
afirmare e mai mare ca 
oricând. •

Să creăm copiilor şi a- 
dolescenţilor noştri drep
tul la vis ■ şi împliniri. Să 
le călăuzim zborul spre 
dorinţa de afirmare şi fău
rire a unei societăţi dorită 
de strămoşii noştri. Mult 
succes, dragii noştri ab
solvenţi, drum bun spre 
năzuinţele voastre descă
tuşate de prejudecăţi şi 
ipocrizie.

Prof. LIV IU LUCACIU, 
Baia de Criş

• * • * •

Faţa nevăzută a comerţului
Multitudinea neregulilor 

în activitatea comercială 
nu mai surprinde pe ni
meni, iar formele de ma
nifestare sunt dintre cele 
mai felurite. Ce se întâm
plă însă jîn „spatele uşilor 
închise" Aăfhâne o între
bare izvorâtă din realităţi 
triste, în care mulţi dintre 
noi devenim victime ale 
unor motivaţii ieftine.,. 

Dintre numeroasele 1 ca
zuri depistate numai în 
luna m’ai de către Oficiul 
Judeţean Hunedoara pentru 
protecţia cumpărătorului, 
am reţinut Câteva :

•  La magazinul alimen
tar nr. 11 Simeria s-a co
mercializat salam vânăto- 
resc sub denumirea de 
salam de vară — cazul 
fiind preluat de Poliţia 
Simeria pentru cercetare. 
•  S.C. „Cetate" S.A. Deva 
a comercializat smântână 
în afara termeniilui de 
garanţie, situaţie similară 
constatându-se la S.C. „Serv 
Corn Alexandra" SRL De
va, cu pastă de mici, S.C. 
„Sava Exim" SRL — Deva 
— cârnaţ Turţ, S.C. „Jessi- 
ca Impex" SRL Deva — 
ârahide şi crenvurşti, S.C. 
„Arta Coms" SRL Deva —- 
ciocolată import Turcia, 
Ş.C. „Prest Com Rusca" 
SRL Hunedoara — prepa
rate din carne, magazinul 
24 Petrila — muşchi file 
afumat şi muşchi Montana. 
De asemenea, la „Prod 
Com” SRL, S.C. „Cicol-CI” 
SNC Hunedoara şi S.C. 
„Prestcom" : Rusca s-a co
mercializat bere indigenă 
fără etichetă cu elemente 
de informare şi caracteri-' 
zare a produsului.

•  Din categoria produse

lor nealimentare, S.C. „E-. 
urovenus" Deva şi S.C. 
„Apro Tera" Simeria au 
comercializat utilaje a- 
gricole şi remorci auto cu 
abateri de la caracteristi
cile declarate, fără docu
mente de certificare a 
calităţii şi, instrucţiuni de 
utilizare,

în  toate cazurile, în ra
port de gravitatea faptel<?r, 
s-a dispus retragerea sau 
oprirea temporară a pro
duselor de la comerciali
zare, suma totală a măr
furilor puse sub semnul 
întrebării ridicându-se' la 
aproximativ 80 milioane 
de' lei.

CORNEL POENAE

Azi există organisme guvernamentale şi neguver
namentale pentru protecţia handicapaţilor. Fără a dori 
să supărăm pe cineva, ne întrebăm de ce copil ca 
cel din imagine mai pot fi văzuţi pe străzi, in faţa 
bisericilor, cerşind. Cine sc află în spatele acestor 
copii pe care îi folosesc ca aducători de venituri şi nu 
beneficiază de o protecţie reală ?

Foto PAVEL LAZA

BAGAREŢUL

Şedinţa Comisiei administrative

Este liderul organizaţiei 
judeţene a unei formaţii 
politice ce se consideră 
alcătuită din elitişti. Mem
brii organizaţiei respective 
— vorba unui distins se
nator ce şi-a lăsat recent 
mustaţă — ’ încap într-un 
microbuz. în  v irtu tea.. lo
cului ce-1 ocupă, este in
vitat la tot felul de ma
nifestări. politice şi nu nu
mai. Şi sunt puţine eveni
mentele numite de la care 
lipseşte. Şi, în fond, asta 
nu-i rău. Rău este credem 
altceva, şi anume că se 
bagă cu insistenţă în dis
cuţiile ce se poartă, fie că 
se pricepe sau ba. Fie că 
este vorbă de democraţie, 
fie de agricultură, ori că 
se discută despre problema 
naţională, ori de politica 
externă, de ecologie sau 
probleme economice, dom
nul în cauză nu scapă o- 
cazia să ia cuvântul. Şi 
vorbeşte, vorbeşte încât ai 
impresia că nu i se mai ter
mină cuvintele. Ce spune nu 
importă, căci vorbele lui 
sunt aceleaşi, un amalgam 
de ziceri fără urmă de 
idee. Rareori ceea ce spune 
se încadrează sau măcar 
se apropie de tema mani
festării sau de problema 
pusă în discuţie. De cele 
mai multe ori cuvântările 
sale se potrivesc precum 
o frecţie la un picior de 
lemn. Dar pe el asta nu-1

dezavantajează. A.scultân- 
du-1, ai impresia că- hu 
vorbeşte ca să spună ceva, 
ci numai pentru a se afla 
în treabă, să se audă vor
bind. Şi este foarte mân
dru de treaba asta, încât 
se umflă în pene precum 
un curcan ce se învârte pe 
lângă curcă. Altfel zis, el 
se bagă în discuţii deşi — 
poate ştie, sau poate nu — 

nu fierbe oala lui. Auzindu-1 
vorbind şi alaltăieri, şi 
ieri, şi azi, şi mâine, stai 
şi te întrebi : ce-o fi cu 
omul ăsta ? îl  mănâncă 
limba sau pur şi simplu 
vrea să toace timpul alto
ra şi nu puţin din el ? 
Mai că-ţi vine să-i zici de 
la obraz şi nu pe ocolite, 
cum îi spune ardeleanul 
unui asemenea tip :

— Stai, domnule, în ban
ca ta, că habar n-ai !

Să-i spunem aşa ceva ?. 
Să nu-i spunem ?

TRAIAN BONDOR

La şedinţa Comisiei ad
ministrative a judeţului, 
care a avut loc vineri, 11 
iunie, pe .ordinea de zi au 
figurat trei probleme: prin
cipalele aspecte ale asis
tenţei medicale; acţiunile 
organizate^ pentru protee- 
ţia patrimoniului public 
şi combaterea corupţiei ; 
aprobarea completărilor la 
programul de lucrări şi 
activităţi pe. anul 1993.

In planul asistenţei me
dicale din judeţ, în etapa 
actuală, apreciată ca fiind 
de urgenţă, trebuie urmă
rite două. obiective impor-" 
tănte. Primul il constituie 
stabilizarea a ceea ce e- 
xistă pentru a păstra a- 
sistenţa sanitară la nive
lul actual şi a asigura pre
venţia. Al doilea mare o- 
bieetiv este introducerea 
reformei în asistenţa pri
mară. Informarea a subli
niat deteriorarea indicilor 
demografici faţă de anul 
1992, când ei s-au situat- 
sub media pe ţară, în a- 
cest an natalitatea fiind 
în scădere, iar mortalita
tea în creştere. Trecerea 
unităţilor sanitare din luna 
mai în administrarea con
siliilor locale a creat une
le desincronizări, dâr lu
crurile au o tentă pozitivă, 
după un demaraj greu. A 
început reorganizarea dis
pensarelor rurale, graţie 
împrumutului acordat de 
Banca Mondială. Dome
niul farmaceutic s-a pri
vatizat intr-un procent ri
dicat. Din păcate, farma
ciile particulare s-au lovit 
de un blocaj financiar. Di- 
recţia Sanitară nerambur- 
sându-le 143 milioane lei 
şi existând posibilităţi re
duse de diminuare a aces
tei sume.

S-a apreciat că există 
probleme presante inclu
se în planul prioritar al 
activităţii sanitare. Şi a- 
nume reorganizarea asis
tenţei de urgenţă la para- 

- metri calitativi de nivel 
internaţional ; urmărirea 
programului de reabilitare 
a dispensarelor rurale ; 
aprovizionarea farmaciilor; 
încheierea acţiunii de eli
berare a carnetelor de să
nătate ; preluarea unor 
unităţi de interes judeţean 
sub patronajul Consiliului 
judeţean ; intensificarea 
măsurilor de supraveghere

a condiţiilor igienico-sani- 
tare în perioada caldă, 
pentru a se evita îmbolnă
virile în masă.

La ptmctul doi al şedin
ţei au fost prezentate ac
ţiunile desfăşurate de or
ganele abilitate pentru 
descoperirea actelor nele
gale. Informarea Direc
ţiei Generale- a Controlu
lui Financiar de Stat a a- 
rătat că din controalele 
făcute la peste 2000 de a- 
genţi economiei şi peste 
5000 persoane fizice, s-a 
constatat necunoaşterea le
gislaţiei fiscale şi,, inter
pretarea ei în defavoarea 
bugetului; operaţiuni inco
recte (raportări de veni
turi neconforme cu realita
tea); comercializarea unor 
mărfuri fără documente 
legale de provenienţă; func
ţionarea fără forme lega
le ş.a. S-au găsit nereguli 
la Alimserv SRL Deva, 
Dorina Comp SRL Deva, 
RAIf Petroşani, Siderur
gica SA Hunedoara, Com- 
bor Orăştie, Casial SA 
Deva, Horticola Deva, Dia
mant Petroşani. Haber SA 
Haţeg.

După prezentarea unor 
cazuri grave de încălcare 
a legii, a unor situaţii în 
care tot mai mulţi agenţi 
economici sunt „agresaţi" 
din exterior cu ajutorul 
unor complici interni, in
formarea Inspectoratului 
Judeţean de Poliţie a pre
cizat şi cauzele creşterii, 
stării infracţionale. In pri
mul rând reducerea pro
ducţiei de bunuri, preţurile 
mari şi degradarea actu
lui de conducere, ca urma
re a trecerii de la econp- 
mia centralizată , la . cea 
de piaţă. Apoi .lipsa de 
continuitate a actului de
cizional prin dezintegrarea 
sistemului centralizat, des
fiinţarea sistemului de con
trol, vidul legislativ şi scă
derea nivelului de trai.

Comisia administrativă 
a judeţului a aprobat com
pletările la programul de 
lucrări şi activităţi pe a- 
nul 1993, urmând ca la vii
toarea sa şedinţă, din 3 
septembrie, să analizeze 
pregătirea noului an şco
lari; aplicarea Legii 18, a 
fondului funciar în jude
ţul nostru şi măsuri de 
protecţia consumatorului: 

VIORICA ROMAN

UN HUNEBOREAN VA STUDIA LA
(Urmare 'din pag. 1)

care-şi Va achita taxele 
de şcolarizare, cazarea şi 
masa. Succesul studentu
lui devean e prilej de 
bucurie nu doar pentru 
el şi cei apropiaţi, ci 
pentru noi toţi. încă

unul din tinerii noştri 
face dovada inteligenţei 
acestui popor, seriozită
ţii şcolii româneşti. E 
reconfortant să ştii că a- 
lături de copiii noştri, 
care sunt mereu pe pri
mele locuri la olimpia
dele internaţionale de

BRUXELLES
ştiinţe exacte sau la' în
trecerile de gimnastică, 
alţi tineri ies în lume. Ne 
prezintă lumii altfel de
cât o naţiune care deţine 
supremaţia în privinţa 
numărului de copii han
dicapaţi şi bolnavi de 
SIDA.

ma

Aţi întâlnit acest gen de 
ofertă, nu ? Este adesea 
prezentă în 'rubricile pu
blicitare ale ziarelor, în 
emisiunile cu acelaşi ca
racter ale radioului sau 
televiziunii,7 \

Ca să nu greşim în a- 
firmaţiile pe care le facem 
în legătură cu acest gen de 
ofertă, am întrebat pe un 
specialist în finanţe: „Fiţi 
amabil, cum trebuie înţeles 
acest adaos comercial ze
ro ?" Răspunsul a fost de
zarmant de simplu : „Asta 
înseamnă că ofertantul, un 
engrosist de regulă, îşi 
scoate pe alte căi cheltu
ielile". Măi să fie ! Ăştia, 
mi-am, zis, sunt nişte bi
nefăcători, o adevărată ma
nă cerească pentru cum
părător. Nepretinzând en- 
detailistului să-i cedeze 
nimic din cei 30 la sută 
adaos comercial la care

legea dă dreptul pe în
treaga filieră, înseamnă că 
cel ce desface cu amănun
tul poate pretinde şi el la 
rându-i un preţ mai mic 
cu adaosul pe care nu i l-a

ai unor mărfuri de import 
puteţi depune mărturie că 
nu face. Nu ne mai rămâne 
decât să-i mulţumim en- 
grosistului pentru bune in
tenţii. Da, dar şi drumul

h J • | a„Adaos coimercial zero
plătit engrosistului. Naiv 
mai su n t! Care co- 
mersant scapă din mână o 
asemenea castană ? „Dacă 
am luat marfa cu adaos 
comercial zero de la en
grosist ăsta este bussinesul 
-meu, n-am să mă apuc să 
fac pomeni eu el“. Şi nu 
face ; dumneavoastră care 
citiţi aceste rânduri şi sun
teţi din când în când şi 
cumpărători de la buticuri

către infern e pavat cu 
bune intenţii aşa că...

Prin urmare engrosistul 
are cheltuieli de achiziţie 
de la furnizorul din import, 
taxe de vamă,. cheltuieli 
de manipulare, cheltuielile 
de regie. Pe toate acestea, 
plus un oarecare profit ar 
trebui să se recupereze de 
la cei cărora le percepe o 
parte din adaosul comerci
al, prevăzut de lege pentru

că-i aprovizionează en gros. 
D ar el vinde cu adaos co
mercial zero. Filantropie 
curată. Nu ne mai rămâ
ne decât să credem că n-a 
făcut cu marfa respectivă 
nici un fel de cheltuială. 
Vama l-a scutit de taxe, 
cărăuşul l-a servit pe ve- 
reşie, repetatele manipulări 
se fac nu cu muncă sala
riată, ci cu voluntară etc. 
Nu merge- 1 Prea ar fi de- 
ochiată. îm i revine In 
minte explicaţia specialis
tului în finan ţe : „Asta 
înseamnă că-şi scoate chel
tuielile pe alte căi". Pe 
care căi ? Poate cineva 
să-mi spună, ca să nu mor 
prost ? Pe cineva el „trage 
în piept", vorba românu
lui. Pe cine ? Teamă-mi e 
că tot pe bugetul statului 
îl trage. Că de noi, cum
părătorii, are detailistul 
grijă.

ION CIOCLEI

Autobuz 
fără scaune

Consiliul local din co
muna. Râu de Mori a cum
părat de la R.A.G.C.L, Hu
nedoara un autobuz în 
dorinţa de a asigura transa 
portul oamenilor spre alte 
localităţi. A achitat pentru 
respectivul mijloc de trans- 

. port suma de 123 000 lei. 
Autobuzul este în stare de 
■funcţionare, dar nu poate 
fi folosit deoarece nu are 
scaune. Iar aceste scaune 
se află încă la R.A.G.G.B. 
Hunedoara care însă — 
deşi a fost deseori solici
tată — refuză să le trim ită 
la Râu de Mori. Oamenii 
din conducerea respectivei 
unităţi a r putea fi mai 
operativi.

(TR. B)
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p  Constructorii hidrocen
t r a l e i ,  de pe Râu Mare- 

Retezat, care au înălţat 
salba de hidrocentrale din 
frumoasa Ţară a Haţegu
lui, aveau un sprijin con
siderabil în Secţia de pro
ducţie industrială din Ha
ţeg, care executa lunar 
un mare volum de repa
raţii, piese de schimb, in
stalaţii şi echipamente.

— Şi acum lucrăm pen
tru  ei, însă mult mai pu-

mma

Activitatea constructori
lor este condiţionată de 
această instalaţie. Dl irig. 
loan Radu, directorul Su
cursalei Râu Mare-Retezat, 
din cadrul S.C. „Hidro- 
construcţia" S.A. Bucureşti, 
ne ajută mult, dar ne şi 
cere.

— Iar colectivul secţiei 
se mobilizează?

— Da, în general au ră 
mas în secţie oameni se
rioşi şi b ine . pregătiţi pro-

S.P.I. Haţeg 
oamenii muncesc

»

ţin — releva d l ing. Cor
nel Hălmagi, şeful aces
tei secţii. Cum se ştie, 
constructorii de pe Râu

f  Atare au trecut de câtva 
ţimp la obiectivele de pe 
Strei, însă reducerea ma
sivă a investiţiilor: hidro
energetice în întreaga ţa 
ră afectează şi amenajări
le din această zonă. O se
rie de lucrări începute 
trenează, unele merg ex
trem de încet, iar la alte
le s-a renunţat. Totuşi, se 
m ai lucrează. Şi noi mai 
lucrăm.

— Ce anume ?
— Reparăm motoare e- 

lectrice, transformatori şi 
convertizori de sudură, 
maşini de încărcat, coloa
ne telescopice, ciocane de 
abataj, alte echipamente 
miniere, dar şi buldozere, 
excavatoare. utilaje din 
cele trei staţii de sortare 
proprii. De asemenea, exe
cutăm o gamă diversă şi 
complexă de confecţii me-

* talice — cintre pentru ex
cavaţii, tuburi de aera}, a- 
coperişuri pentru centrale, 
panouri de betoane, lu
crări de tinichigerie in
dustrială. Avem în fază 
avansată de execuţie o 
cameră spirală pentru mi- 
crohidrocentrala de la Bu
cium, care trebuie fina
lizată la sfârşitul acestei 
luni (iunie a.c. — n.n.).

fesional, care depun efor
turi în muncă, realizea
ză lucrări de calitate. Si
gur, mai sunt şi discuţii, 
pe unii preocupându-i mai 
mult noile posesii agrico
le, mai ales că salariile pe 
care le putem acordă sunt 
destul de modeste faţă de 
alte categorii profesionale.

— Dar activitatea econo
mică, în ansamblu, cum 
se prezintă ?

— Acum, mai bine decât 
la începutul anului. Adică, 
suntem în continuă redre
sare, în funcţie de activi
tatea şi de solicitările din 
şantiere. Iată, în luna mai, 
de exemplu, cu cele trei 
staţii de sortare — de la 
Subcetate, Plopi şi Pui — 
am realizat o producţie de 
30 de milioane de lei, sta
ţia de la Subcetate depă- 
şindu-şi cu mult progra
mul stabilit. De asemenea, 
atelierul de confecţii me
talice, care are şi disponi
bilitate tehnică şi umană 
şi un număr destul de 
mare de comenzi, a înre
gistrat o realizare de peste 
20 milioane de lei. Spe
răm  ca, în continuare, să 
ne intensificăm activita
tea, să dăm un sprijin 
mai susţinut şi mai efi
cient constructorilor, să ne 
menţinem colectivul şi u- 
nitatea.

DUMITRU GHEONEA

Cum se vor desfăşura competiţiile juniorilor 
la fotbal fn ediţia 1993194?

In vederea întăririi conti
nuităţii pregătirii şi. creş
terii formei sportive a ti
nerilor fotbalişti, F.R.F, şi 
asociaţiile 'judeţene de fot
bal vor organiza, campio
natul acestora după urmă
toarele Criterii.

La competiţiile oficiale 
ale juniorilor, ediţia' 1993/ 
94, au obligaţia de a par
ticipa toate cluburile şi a- 
soeiaţiile care au echipe 
de seniori în Divizia Na
ţională; diviziile A, B şi 
G. ;*:'

1. Campionatul juniori
lor născuţi după 1 august
1975 (18 ani) se organizea
ză de către asociaţiile ju 
deţene de fotbal şi echi
pele campioane vor parti
cipa la etapele interjude- 
ţene, zonale, semifinale şi 
finale.' ■ i  .

— Participă obligatoriu 
echipele de juniori ale a- 
sociaţiilor şi secţiilor de 
fotbal ce activează în Di
vizia 0, Asociaţiile jude
ţene de fotbal au obliga
ţia de a înscrie în această 
competiţie toate unităţile 
sportive, indiferent de ca
tegoria în care activează, 
la solicitarea acestora.

2. Campionatul juniori
lor născuţi după 1 august
1976 (17 ani) se organi
zează de către Comisia 
Centrală de Copii şl Ju 
niori din cadrul F.R.F. şi 
participă obligatoriu echi
pele din Divizia Naţiona
lă, diviziile A şi B.

Pot participa pe bază 
de înscriere nominală şi

alte cluburi " şi asociaţii 
sportive afiliate la F.R.F. 
pe baza unei cereri tip, ce 
se găseşte la ^asociaţiile ju 
deţene, şi care vor fi îna
intate la F.R.F. până la 
20 iunie 1993.

3. Campionatul junio-

organizează de către aso
ciaţiile judeţene de fotbal 
şi participă în mod obli
gatoriu echipele cluburi
lor ce activează în divizii
le Naţională, A şi B, clubu
rile sportive şcolare şi li
nele echipe diri Divizia G,

rilor născuţi după 1 au
gust 1977 (16 ani) se or-
gariizează de către asocia
ţiile judeţene de fotbal (cu 
finală pe ţară) şi partici
pă obligatoriu echipele 
cluburilor ce activează în 
diviziile Naţională, A şi 
B, precum şi cluburile 
sportive şcolare, la care pot 
participa pe bază de în
scriere nominală şi ■ alte 
cluburi şi asociaţii afi
liate la F.R.F. din cadrul 
Asociaţiei judeţene de fot
bal. . '

4 Campionatul juniori
lor-născuţi după 1 august
1978 (lă  ani) se organi
zează de către Comisia 
Centrală de .Copii şi Ju 
niori din cadrul F.R.F. şl 
participarea este obligato
rie pentru echipele clu
burilor ce activează în 
diviziile Naţională, A Şi 
0 . Pe bază de înscriere 
nominală pot participa şi 
alte cluburi şi asociaţii 
afiliate la F.R.F.

5. Campionatul juniori
lor născuţi după 1 august
1979 (14 ani) sau mai ti
neri (cu finală pe ţară) se

ZILNIC TOATE TRASEELE ACOPERITE
In ziua documentării noastre în Autogara Deva era 

de serviciu dl Augustin Munteann, şef de tură.
— Câte autobuze active aţi avut astăzi ? — între

băm.
— 39 — ni se răspunde. '
— Toate traseele sunt acoperite ?

— Bineînţeles. Acolo unde este nevoie, în funcţie de 
numărul călătorilor,-punem dubluri.

— Dar în caz că un autobuz cade pe traseu ?
— Avem rezervă. O trim it Urgent la locul respectiv. 

Facem totul pentru a-i servi cât mai bine pe toţi cei 
care călătoresc cu autobuzele „Coratrans“.

(GH. I.N.)

' v

C u „Morţdo-Turism“ 
costă 20 500 lei, 
plus 20 de mărci 

(plus alte 5 DM din cele 
20 şi iar 20, percepute 
pentru „cauţiune"). Mult 
prea m ult pentru unii, 
floare la ureche pentru 
alţii. Dar asta-i altă po
veste... Şi iatărne la 
drum. Deva — Varşo
via, dus-întors, în patru 
zile. Impresii ? • Multe. 
Bune şi rele, dar mai a- 
les rele. Dar să începem 
cu cele pozitive : autobuz 
confortabil, cu scaune 
rabatabile şi aer condi
ţionat, muzică de calita
te, doi conducători-auto, 
oameni cu experienţă, 
serioşi, obişnuiţi cu ase
menea trasee lungi.

Ghid ? Fără. Adică 
era, dar ca şi cum n-ar 
fi fost. Nu s-a prezen
tat, nu s-a obosit să ne 
dea vreun detaliu de 
nici o natură cu privire 
la localităţile şi traseele 
parcurse, să atenţioneze 
grupul că se apropie va
mă Şi, deci, mai multă 
ordine şi nici să justifi
ce negru pe alb cheltu
ielile „suplimentare", , ca 
şi cum n-ar fi fost de-a- 
juns plata excursiei. O 
singură dorinţă avea, pe 
care a exprimat-o cu 
glas tare: ,;Fără certuri, 
fără scandal...**.

în  fine, după 24 de ore 
de mers fără evenimente 
deosebite , doar controlul

de rutină a l  paşapoarte
lor la intrarea în vă
mile ungară, slovacă şi 
poloneză, iată-ne, în sfâr
şit, în Varşovia. Gândul 
la  un duş, la .. o masă 
caldă şi un somn recon
fortant ne menţinea încă 
optimismul. Numai că,

Aşa cUm unii de-ai noştri 
au sesizat gestul, la  
fel putea fi observat şi 
de către cei care ne-au 
găzduit. Oare ce părere 
şi-au făcut 7 Nu-1 inte
resează chiar deloo pe 
cel care s-a pretat la aşa 
ceva ? Ar fi cazul să-l

din toate acestea, puţine 
s-au concretizat. Am a- 
vut, ce-i drept, câte un 
loc, spre a ne ' odihni la 
orizontală. în  rest... no
roc cu pachetul de aca-, 
să. Era şi apă, dar rece. 
Şi cum n-aveam de-ales, 
adică, cum n u ?  Ne-am 
ales totuşi cu o răceală 
zdravănă. De la baie lip
sea cel mai elementar 
şi „Igienic** obiect. Gu
rile rele spun că cineva 
fusese văzut cu micii 
b a 1 o ţ  i transportând- 
du-i la  autocarul nos
tru. Frumos, nu 7 Un 
gest despre care s-ar pu
tea comenta în detaliu.

intereseze pentru că pe
cetea ruşinii era aplicată 
oricum pe întregul grup.

...Exista părerea aproa
pe generală că de fapt 
turismul nostru extern 
înseamnă „excursii co
merciale" ; că va trebui , 
să treacă cel puţin unul- 
două decenii până la pre
tenţia de excursie în a- 
devăratul ei înţeles. E 
adevărat că toată lumea, 
fără excepţie, a făcut 
cumpărături. E firesc, 
mai ales dacă găseşti o- 
biectul dorit, în condiţii
le de preţ şi calitate ac
ceptabile. Unii au  trans
format însă aceste depla

sări, cu scop exclusiv co
mercial, într-un obicei. 
Păcat că se generalizea
ză, eă se acceptă aceas-. 
tă  idee. Este momentul 
unor semnale de alarmă. 
Să nu uităm ■ că avem 
nevoie şi de altceva: de 
relaxare şi de hrană spi
rituală, de cunoaştere, nu 
doar a  pieţelor şi baza
rurilor, ci şi cel puţin a 
unor edificii importante, 
a parcurilor marilor ca
pitale europene. Nti-i 
posibil ca de-a lungul 
a  peste 1000 de kilome
tri s ă  nu auzi o vorbă 
privind itinerariul, să că
lătoreşti doar cu gândul 
la  cumpărături şi la afa
ceri. Sa nu Uităm că „o- 
mul sfinţeşte locul", în 
cazul nostru cuvântul 
„omul" putând fi înlo
cuit eu „ghidul". Să pre
tindem organizatorilor de 
excursii servicii pe mă
sura costului lor. A r tre
bui să nu se ignore fap
tu l că serviciile, calita
tea lor constituie de 
fapt coloana vertebrală a 
turismului. Cei care gân
desc doar la propriile 
beneficii, nu fac decât 
să creeze nemulţumiri, să . 
aducă deservirii firmei 
pa care o reprezintă. Şi, 
bineînţeles, antipublid- 
tate. Credem că nici o 
societate comercială nu-şi 
doreşte aşa ceva.

■ ESTERA SÎNA

faza judeţeană.
6. Cupa speranţelor pen

tru  , copii născuţi după 1 
august 1982 şi 1 august 
1983 se organizează de 
către Comisia Centrală de 
Copii şi Juniori şi poate 
participa pe bază de în
scriere nominală la a- 
sociaţia judeţeană de fot
bal până la data de 15 oc
tombrie orice club sau 
asociaţie afiliată la FR.F.

Alte precizări din par
tea forurilor fotbalistice 
pentru anul competiţional 
1993/94 stipulează că în 
cepând cu noul tur al cam
pionatelor de fotbal, pur
tarea apărătorilor de pro
tecţie pentru tibie este

obligatorie pentru toţi ju 
cătorii de fotbal — aces
tea făcând parte inte-i 
grantă din echipamentul 
regulamentar de joc.

O nouă precizare făcută 
- de forul internaţional • al 

fotbalului prin Decizia 13: 
Antrenorul poate să dea 
instrucţiuni tactice în tim 
pul jocului. Totuşi, antre
norul şi ceilalţv oficiali 
trebuie să stea în limitele 
suprafeţei tehnice, acolo 
unde o astfel de suprafa
ţă  există şi trebuie să se 
comporte tot timpul de o" 
manieră corectă I în  fotbaîV 
Iul de performanţă, undo, 
este delimitată o astfel de'"; 
suprafaţă tehnică, aceasta* 
poate fi definită în  fo lu ţ 
u rm ăto r: lungimea b ăn ^  
cii jucătorilor de rezerva 
plus un metru de fieca
re parte şi un metru îrij 
faţa acestora, paralel cu 
limita de margine.

Acum o să vedem d a c ( |, 
nu se lungesc băncile de 
la unele cluburi care îe 
au puse pe pistă L (Vasile 
Nemeş, colaborator).

BANCA AGRICOLĂ — S.A.
SUCURSALA JUDEŢEANĂ HUNEDOARA 

A N U N Ţ Ă

persoanele fizice şi juridice care au cumpă
rat acţiuni de la Banca Agricolă ■— S.A. ta' 
sunt rugate să se prezinte la ghişeele sucursa
lei şi filialelor unde au făcut subscripţiile pen
tru a-şi ridica bonificaţiile (38 la sută) afe
rente sumelor vărsate în anul 1992.

Până la 30.06.1993, data încheierii sub
scripţiei publice, îi aşteptăm ’şi pe alţi doritori 
pentru a deveni acţionari ai Băncii Agricole — 
S.A. care eontinuă să vândă încă 40(1 000 ac
ţiuni nominative în valoare de 5 000 Iei fieca
re, în titluri cumulative de 25 000, 50 000, 
100 000 şi 500 000 lei.

Acţiunile vă conferă dreptul la dividende 
şi dreptul Ia vot în adunările societăţii.

Acţiunile vor putea fi valorificate pe piaţa* 
financiară.

Orice persoană'fizică sau juridică din ţa
ră sau străinătate poate deveni client şi copro
prietar al Băncii Agricole, care e ste :

societate bancară cu o vechime de peste 
.120 de ani;' .. V ,f
banca cu cea mai mare reţea de subuni £ 
taţi din România ş i cu un personal ca- ® 

lificat şi competent; ; I
banca cea mai solicitată de întreprinzi- j

mare .cifră de afa *
tor» particulari; 
bănea cu cea mai
ceri; . ■" I
banca înscrisă in circuitele internaţio-» 
nalc; |
banca ce finanţează proiecte de investi- J 
ţii si din credite BIRD — BERD. |

(455)

1!

I*:

\
»

UNIVERSITATEA SIBIU

N O U
PENTRU ABSOLVENŢII DE LICEU 

In anul universitar 1993—1994 
- COLEGIUL UNIVERSITAR TEHNIC MEDIAŞ 2 
I pregăteşte specialişti în următoarele profile 3 I 
I a — Producerea, transportul şi distribuţia! 
I gazelor ' ‘

b — Administraţie şi servicii cu publicul 1 
c ■— Chimia silicaţilor I
Durata studiilor este de 3 ani, cursuri dep

zi.

1
V

1
| Studenţii merituoşi vor beneficia de burse | 
» pe durata studiilor, iar cei din profilul gazier (a) î 
|  pot încheia contracte cu subunităţile ROMGAZ j 
j Pr in  care li se vor asigura locuri de muncă după ] 
I absolvirea studiilor.
I Relaţii suplimentare la telefon 092/812262^1 
I int. 134.
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a n i v e r s a r i

•  Dragă Balint Kinga, 
astăzi când împlineşti 1 
anişor, Iţi doresc ca un 

:• dulce şi suav soare să-ţi 
Ilumineze calea şi inima, 

dragostz de tată. Paul.
(7486)

VANZAR1
(L i; iVi l'A K A K l

l î

i •  Vând apartam ent _cen- 
• tra i, 2 eamere, în Orăştie,
■ şi un 'televizor color stereo
(nou. Informaţii telefon

7 .
?a Vând D adă 1100 şi 

P î» .  Deva, telefon 617593. 
i •  Vând apartament, par- 
; Ier, 2 camere, confort I, 

stare excepţională, tele
fon instalat, Hunedoara, 

: n n a  gării, preţ con vena-
i tiiL Relaţii la  telefon
1 911870. după ora 16.

(74051
■ •  Vând casă în Simeria,
eentrai, 5 camere, 2 băi, 
dependinţe, încălzire^ cen
trală, Informaţii Simeria, 
061144. (7414)

•  Vând casă, grădină, 
garai, imediat ocupabilă.

; Relaţii Deva, str. Al. Par- 
- «ului 16. (7411)

Vând apartament 2 
. camere, Bălcescu, bl. 2, sc. 

e .  et. 2. (7418)
•  Vând autocamion 

8RD descompletat, 5 tone, 
gat Mânerău, nr. 79, te
lefon 716577, Toma Ilio.

(7349)
•  Vând apartam ent 2 

camere. Telefon 621353, o- 
rele 16—22.

(7343)
•  Vând ţiglă, * telefon 

660072, Simeria. (7341)
•  Vând porumb boabe, 

remorcă ARO, piese cen
tru  Opel. Telefon 628763.

(7408)
•  Societatea Internaţio

nală Import-Export SRL 
din Sibiu, cu sediul în str, 
Băii, nr. 11, telefon 092/ 
413324, anunţă că înce
pând cu luna iunie 1993 
funcţionează în municipiul

' Deva. str. Zona Gării, bl. 
%3, ap. 43 sau 44, un birou 
ide intermedieri vânzări ■*—

1 cum părări auto. Societatea 
Întocmeşte actele necesa- 

■>re înmatriculării autove
hiculelor. Program între 
4 ale 17—20. Informaţii te
lefon 095^618101. după ora 
17. 122)

•  Vând Dacia l  310, 
stare foarte bună. Re
laţii la telefon 661606, 
zilnic între orele 7—8 
şi 21—23. (7095)

* V ând două chioş
curi metalice, preţ con
venabil (negociabil). 
Tel. 619493.. <74? 1)

•  Vând urgent mi
crobuz tip dubiţă Peu
geot J 5, Diesel, cu 5 
viteze, an fabricaţie 
1988, vama plătită, sta
re Ireproşabilă. Sime
ria  — Biscaria, 90. te
lefon 661316.

(7459)

Simeria, telefon 660014.
(7421)

Vând societate regim 
iim itat completă, vând 
F iat 1 300 complet avariat, 
înmatriculat. Relaţii tele
fon 612120. (7439)

•  Vând canapea — col- 
ţar, nouă, patru piese, 
preţ convenabil. Brad, te 
lefon 650270, orele 17—21.

(7435)
•  Vând apartam ent 2 

camere, ’ parchetat. Deva, 
Micro 15, telefon 625803.

(7437)
•  Vând casă In Birtin 

şi garsonieră în Brad. In
formaţii Brad, str. Ţioârei, 
nr. 9, familia Pteşa. -

(7433)
...« Vând tractor U 530 

(şenile) pentru zonă de 
deal şi munte, 430 ore func
ţionare (motor Fiat în 3), 
vizibil str. N. Grfgorescu, 
nr. 31 (spre abator), an 
fabricaţie 1990. Informaţii 
telefon 613560, orele 21— 
24. (7438)

•  Vând 2 tone grâu. In 
formaţii la  telefon 660724, 
după ora 16. (7426)

•  Vând apartam ent trei 
camere parter cu mari po
sibilităţi pentru sediu 30- 
cietate. Orăştie, informa
ţii 641556, orele 18—20.

'• (7025)
•  Vând garnitură hol

Daniela (2 fotolii +  cana
pea) şi colţar Elvira (eol- 
ţai masă’, Telefon 615897, 
după ora . 20. (7477)

•  Vând televizor color
nou, Alfa, 61, 200 000 lei. 
Telefon 619425. (7476)

•  Vând maşină îngheţa
tă^ 2 braţe, negociabil. 
Telefon 625139. (7475)

•  S.6. Orizont Hidro
SRL- Deva. vinde tir Raba, 
16 tone, în stare de func
ţionare, angajează pentru 
lucrări în Israel zidari, 
dulgheri, fierar-betonişti, 
mozaicari şi zugravi, con
tractează şi execută lucrări 
de construcţii şi instalaţii 
în judeţul Hunedoara. In
formaţii în zilele de luni, 
miercuri şl vineri la tele
fon 095/622242, între orele 
7—9. (7327)

•  Vând microbuz Ford 
Tranzit, 1980, înmatriculat, 
Dacia 1 300 cu caroserie 
1410, şi elemente 1310, 
1981, cărucior import. Te
lefoane 611856, 627262.

(7472)
•  Vând Dacia 1300, sta

re perfectă. Telefon 612944, 
orele 16—22. (7454)

•  Vând garsonieră, cen
tral şi apartam ent 2 ca
mere, Micro 15. Telefon 
613743, după ora 15.

(7471)
•  Vând piese schimb 

Ford Taunus. Telefoane 
625746, 613073.

(7470)
•  Vând urgent şi con- 

venab ir Peugeot 305, Com- 
bi. Deva, Al. Moţilor, bl. 
P 3/3 (lângă ştrand).

(7468)
•  Vând Volvo Diesel

foarte convenabil. Simeria, 
telefon 660947, după ora 
20. (7465)

•  Vând Dacia 1 310 TX,
an fabricaţie 1986, Dacia 
i  310 TX, an fabricaţie 1988; 
preţ convenabil. Telefon 
624761. (7464)

•  Vând garsonieră, te
lefon 625382. (7463)

•  Vând co rose-;e Tra- 
bant completă, stare bună 
şi diferite piese. Telefon 
617541. dună ora 19.

(7419)
•  Vând foarte urgent 

Video OriOn, sigilat, 128000 
lei, negociabil şi teren 
pentru cabană zona Cozia, 
12 ari. 619460.

(7420)
•  Vând 1000 kg grâu,

•  Vând televizor color 
Grunciig, telefon 625630.

(7463)

•  Vând apartament 4 
camere, zona Bălcescu 
vechi sau schimb cu apar
tament 2 camere +  dife
renţă. Telefon 622221.

(7460)

♦  Vând apartament ul
tracentral. Informaţii te-'

lefoane 612307, 6Î1963, după 
ora 16. (7352)

•  Vând convenabil a- 
partam ent 3 camere, Micro 
15. Telefon 624478.

• >7,:/)-" (7440)
•  .Vând mobilier co

mercial. Telefon 621668, în 
tre orele 8—12, 20—22.

(7441)
•  Vând apartament trei 

camere, Simeria. Telefon 
660184, orele 17—21.

(7442)
•  Vând urgent Dacia 

1310, preţ convenabil. Te
lefon 616204, după ora 15.

(7449)
•  Vând IMS Diesel, mo

tor nou, stare excepţiona
lă. Telefon 666558, Boz.

•  Vând Dacia 1300, sta
re foarte bună. Relaţii zil
nic la telefon 617954, după 
ora 17, Deva. (7334)

•  Vând Fiat Uno cu 
motor rezervă, covor per
san 3/2, aspirator R.P.G. 
Deva, str. Al. Streiulul, bl. 
82, sa. 3, ap. 47, Micro 15.

(7483)
•  8,0. ETJROMARKET

ŞNC Orăştie, str. (3. B arl- 
ţîu , nr. 1, vă oferă en gros, 
en detaillo televizoare color 
Spectru, Samsung, araga- 
za, frigidere, congelatoare, 
maşini de spălat. Telefon 
647361. (7484)

•  Vând apartam ent 2 
camere decomandate, str, 
Mărăştî, bl. 24, ap. 24, te
lefon 620505.

(7487)
•  Vând apartam ent 2 

camere. Informaţii telefon 
628897, orele 12—18.

(7485)
•  Vând apartam ent 2 

camere. Deva, Micro 15, bl. 
48, ap. 62, parter.

. (7404)
•  Vând televizor color,

cu telecomandă, informa
ţii telefon 723080. (7116)

•  Vând garsonieră, con
fort unu, zona Union, in
formaţii Hunedoara, str. 
Eroilor, nr. 7, bloc 30, ap. 
78. (7117)

•  Vând Oltcit Club, 11 
RT, 60 000 km, fabricaţie 
1988, telefon 718026.

(7119)
•  S..G Lorein SRL Hu

nedoara livrează la domi
ciliu pizza şi hamburger, 
zilnic între orele 10—22, 
vineri, sâmbătă între ore
le 10—24. Aşteptăm co
menzile dv. la telefon 
721583. (7120)

•  Vând Dacia 1310, Un
garia, 1986, 56 000 km, ne
gociabil, Victor Babeş, 4 
telefon 724364. (7122)

•  Vând Java 2 200 km 
rulaţi, Hunedoara, Gh. E- 
nescu, bl. 5, ap. 9.

(7124)
•> Vând televizor color 

Samsung, nou, diagonală 
51 cm, telefon 728348.

(7125)
•  Vând garsonieră, con

fort I, zona Union, telefon 
713219, după ora 15. (7126)

•  Vând apartam ent 2 
camere, Micro 5, preţ ne
gociabil, telefon 722021.

(7127)
•  Vând urgent garsonie

ră, confort I, preţ nego
ciabil. Relaţii telefon 
724943. (7128)

•  Vând apartament 2 
camere, Micro 4, infor
maţii tel. 716212.

(7130)
•  Vând Fiat Fiorino, în 

matriculat, fabricaţie 1984. 
Telefon 721878. < (7131)

•  Vând tub cinescop, te
levizor color, diagonala 61, 
nou, tel. 718014.

(7133)
•  Vând tractor U 650, 

nou, 125 ore. Telefon 724271.
(7137)

•  AHO 244-D, motor 
Braşov, fabricaţie 1989, 
65 000 km la bord, plus 
remorcă 1,5 t. de vânzare 
miercuri, 16 iunie 1993, în 
parcarea pieţei de alimente

'Deva, de la ora 9,00 la 
16,00; în  rest, la  adresa 
Costar Nicoruţ Gheorghe, 
lac. Rişculiţa, nr. 103, ju 
deţul Hunedoara, telefon 
651963, Brad, de la  ora 8 
—15, sau la telefon 246, 
Bala de Criş, fam. Bold, 
după* ora 16. (6463)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

♦  Schimb apartam ent 2 
camere plus garsonieră, 
proprietate, cu apartamârtt 
trei camere, zonă centra
lă. Telefon 625825.

(7443)
♦  Apartament proprieta

te, ultracentral, trei ca
mere, Petroşani cu similar 
sa r variante Deva, Tele
fon 544633, Petroşani, 
618929 — Deva, (7338)

♦  Schimb apartament 
trei camere, zona Mioriţa, 
cu apartament 2 camere, 
sau garsonieră, plus dife
renţa. Relaţii telefon 622481.

(7412)
♦  Schimb apartam ent 

patru  camere, cu doua a-- 
partam ehte a 2 eamere. Te
lefon 625630, după ora 16.

(7821)

ÎNCHIRIERI
•  Caut pentru închiriere 

apartam ent mobilat cu 3-4 
camere, etaj I sau parter, 
zonă centrală. Relaţii De
va, telefon 620293.

(7455)
♦  închiriez apartam ent

tineri căsătoriţi cu un copil. 
Telefon 627746. (7438)

♦  S.G. SIGMA Mo- 
Ioţ SCS închiriază spa
ţiu pentru en gros sau 
producţie, 800 mp. In
formaţii la telefoanele 
612661, 614888.

(7416)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Gfer depozit pentru
mic-gros, orele 17—20, te
lefon 616134. (6457)

•  S.C. Şcoala de şoferi 
„Horea" Turda S.K.L., cu 
sediul în municipiul Tur
da, str. Stadionului, f.n. 
tel. 095/311618, începe o 
nouă serie de pregătire a 
candidaţilor pentru obţi
nerea permisului de con
ducere, categoriile A, B. G 
şi E, asigurând cazarea 
gratuită a cursanţilor. 
Cursul începe la data de 
15 iunie — 20 iunie 1993. 
Pentru elevi şi studenţi 
mare reducere de preţ.

(7422)
•  Societate comercială 

angajează absolventă liceu, 
promoţia 1993, pentru acti
vităţi de secretariat. In- - 
formaţii tel. 619490.

(7415)
•  Importăm la comandă

autocamioane, autoutili
tare, microbuze şi autotu
risme, toate tipurile, pre
ţuri avantajoase. Telefon- 
fax 095/626368. (7428)

PIERDERI
•  Pierdut ştampilă so

cietate, IMPKXCOMP, Ge
mi, SRL Deva. Se decla
ră  nulă. (7429)

DIVERSE
•  Cu autorizaţia nr. 8110

din 28.05.1993, eliberată 
de Consiliul judeţean Hu
nedoara, a luat fiinţă acti
vitatea indepndentă, re
prezentată prin Costanda 
Ioan, având ca obiect de 
activitate transport marfă 
cu autocamion proprietate 
personală. (7108)

•  La autorizaţia. 6445 
din 11 martie 1992, repre- 
zentată prin Tăbăcaru Mar- 
ta, s-a completat obiectul 
de activitate eu transport

marfă şi persoane.
(7433)

♦  Cu autorizaţia nr. 8124/ 
93, funcţionează asociaţia 
familială „Bogdana", în 
Orăştie, str. Căstăului, nr. 
8, cu desfacere produse 
industriale şi alimentare, 
la domiciliu şi ambulato
riu. (7427)

COMEMORĂRI

•Neştearsă amintire re 
gretatului

SUMAN COSTACHE,
Ia patru ani de la trecerea 
în nefiinţă. Soţia.
- (7443)

DECESE

•  Salariaţii de la O.R.S.A.
Deva sunt alături de co
legul lor Mărtinescu Mir- 
cea, din Mihăieşti, la 
greaua pierdere a tatălui 
şi-i transm it sincere con
doleanţe. (7461)

•  Familia Hocman este 
alături de familia Ciofllcă 
la  greaua durere pricinui
tă  de decesul celei care a 
fost

VIORICA OPREA.
Sincere condoleanţe I

; (7457)
•  Cu adâncă durere so

ţul Nicolae, copiii şi ne
poţii plâng trecerea în 
nefiinţă a soţiei, mamei 
şi bunicii

VIORICA OPREA,
din Sântandrei. înmormân
tarea are loc azi, la Sân- 
tândrei. Familia Cioflica.

(7457)

♦  Cu adâncă durere 
colegii de îa Şcoala 
Normală „Sabin Dră- 
golw Deva sunt alături 
de prof. Aurora Bu- 
ş&gă şi fiica sa Ca
melia, la marea dure
re pricinuită de trece
rea în eternitate a 
dragului lor soţ şi tată 

Ing. GHEORGHE 
BUŞAGA,

47 ani,'
om de aleasă omenie, 
bun şi devotat prie
ten. Sincere condo
leanţe !

. ♦  Colectivul clasei
a  VlII-a A de t e  Şcoa
la Normală Deva este 
alături de draga lor 
dirigintă la marea du
rere pricinuită de 
dispariţia prematură 
a soţului

Ing. GHEORGHE 
BUŞAGA.

Dumnezeu să-l ierte !
(7474)

_ ♦  Familiile Stoian 
şi Stoica din Băiţa. 
sunt alături de Auro
ra şi Camelia Bu--» 
şagă la pierderea dra
gului lor

GHEORGHE
BUŞAGA.

(7488)

♦  Colectivul cadre
lor didactice de la 
Şcoala Generală Băiţa 
transmite condoleanţe 
colegei Aurora Buşagă 
la pierderea soţului.

(7489)

BANCA AGRICOLA S A. DEVA 
Bdul Decebal, bloc B

Organizează licitaţie publică, în data de 
21 iunie 1993, ora 10, a 3 buc. autoturisme 
ARO 214 D. V -

•  31 HD 724, care se află Ia Banca Agri
colă, Filiala Orăştie

•  31 BD 725 şi 31 HD 726, care se află 
in faţa Sucursalei Băncii Agricole Deva.

Pot participa la licitaţie persoane fizice 
şi juridice interesate care depun la casieria 
Băncii Agricole Deva o garanţie de 10 la sută; 
din valoarea de începere a licitaţiei-

Relaţii suplimentare sunt afişate la se
diul băncii şi la telefon 613596. (465J

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
TRANSPORTION S.R.L. sim e r ia

Efectuează transporturi interurbane de 
mărfuri cu autodubă frigorifică sau izotermi 
de 8 tone.

Tarif negociabil.
Comenzile se primesc Ia telefonul 661606, 

intre orele 7—8 şi 21—23 sau la magazinul 
alimentar MA-RA, str. Gheorghe Doja (Vână
torilor J, nr. 4, Simeria. (4704)

UNIVERSITATEA DE VEST 
„VASILE GOLDIŞ“ ARAD 

ANUNŢA 
IN 15 IUNIE 1993

încep înscrierile pentru concursul de admi-, 
tere din 8 iulie, pentru facultăţile de: DREPT 
— ZIARISTICA, MARKETING — MANAGE
MENT — INFORMATICA — COMERŢ INTER
NAŢIONAL, MEDICINA GENERALA, STOMA
TOLOGIE. FARMACIE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI 
SPORT şi COLEGIU DE TEHNICĂ DENTARA 

Înscrierile se fac în sala din bdul Revo
luţiei, nr. 78, etaj I, zilnic între orele 9-—14, Iar 
de la 1 iulie şi intre orele 15—19. 0

Diploma de bacalaureat se depune ulterior 
d u p ă  admitere.

La înscriere candidaţii vor prezenţa 3 foto- 
 ̂ grafii tip 3/4, buletinul de identitate, taxa de 

l înscriere şi un dosar plic.
1 Relaţii suplimentare la t e l . 19980 sau 
! 18093, prefix 0966. (461)
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