
In unităţile R.A.C. Deva planează un 
conflict de proporţii

Negocierile contractului colectiv de 
muncă, începute în 20 mai a.c., la nive
lul unităţilor di» subordinea R.A.C. De
va, au ajuns Ia un punct nevralgic, prin 
non-consensul părţilor la capitolul salari
zare. Din discuţia pe care am avut-o cu. 
dl Nieolac Ciocan, preşedintele Ligii „So
lidari?»'';' ’92“ Deva, am reţinut că au 
fost pi: e şi negociate trei nivele de
salarizare pentru R.A.C. Deva, respectiv 
pentru suprafaţă, uzinele de preparare — 
cariere şi subteran.

Propunerea făcută de sindicate vizea
ză un salariu tarifar minim de încadra
re de 90 000 de Iei pentru suprafaţă, de 
97 500 de lei pentru uzinele de preparare 
şi cariere şi de 120 000 de lei pentru sub
teran. Prima variantă propusă de patro
nat are în vedere un salariu tarifar mi
nim de 40000 de lei (suprafaţă,..), 42 000 
de lei (uzine de preparare—cariere) şi de 
46 000 de lei pentru subteran. A doua 
variantă oferită de patronat prevede un 
salariu minim de încadrare de 86 000 de 
lei pentru subteran, situaţie în care,’o- 
pina dl Nieolae Ciocan, la nivelul unităţi
lor Regiei, ar urma să fie disponibili
zări 3122 de salariaţi.

Sindicatele nu şi-au însuşit nici una 
dintre variantele propuse de patronat, so

licitând să se negocieze varianta sindi
cală, reprezentanţii patronatului motivând 
inexistenţa posibilităţilor financiare pen
tru atingerea acestor nivele.

în situaţia de faţă, partea sindicală 
consideră că există premisele declanşării 
unui conflict de muncă, înaintându-se, 
de altfel, un document oficial prin care 
se consemnează începerea acestuia. O 
dată cu acest document, sindicatele au 
făcut demersuri la ministerele implicate 
în găsirea de soluţii tehnico-economice 
şi financiar», pentru ca negocierile să 
poată fi reiuate. Deocamdată, până în 
prezent, nu s-a găsit nici o soluţie favo
rabilă demersurilor sindicale.

Ca Urmare a acestui fapt, marţi, 15 
iunie a.c., la Bucureşti ă avut loc o întâl
nire a liderilor de sindicat aparţinând 
Federaţiei Sindicale Miniere din România, 
întrunire în eare problema centrală a re
prezentat-o salarizarea în acest sector e- 
eonomic.

Divergenţele dintre sindicate şi patro
nat, releva preşedintele Ligii „Solidarita
tea ’92“ Deva, vor determina sindicatul 
să apeleze la toate mijloacele de luptă 
sindicală, pentru satisfacerea revendicări
lor propuse.

CORNEL POENAR

preşedintele Camerei d 
Comerţ şi Industrie

— întrucât se fac multe 
speculaţii şi interpretări în 
legătură cu procesul ce 
v-a fost intentat te către 
dna ec. Maria Aiionescu, 
preşedintele Camerei de 
Comerţ şi Industrie a ju
deţului Hunedoara, vV r u
găm die prefect, ing. Grcr- 
gel Răican, să vă referiţi, 
pe scurt, la subiectul în 
cauză.

— Lucrurile aşa stau. 
Intr-adevăr, mi s-a inten
tat proces de către pre
şedintele Camerei de Co
merţ şi Industrie a jude
ţului nostru, respectiv de 
către dna Maria Aliones- 
cu. Consider că într-un stat 
de drept, cum este cel pt? 
care-1 edificăm şi în ţară 
noastră, este dreptul oricărei 
persoane care se simte le
zată de către o altă persoană, 
indiferent de funcţie sau 
poziţie socială, să apeleze

la justiţie pentrj a se sta
bili adevărul.

— Referitor la cazul in 
speţă, cu ce aţi lezat-o 
pe dna Maria Alionescu?

După cum se cunoaşte, 
în cadrul unei conferinţe 
de presă pe care am orga
nizat-o am făcut publice 
unele aspecte de corupţie, 
precum şi prejudiciile a- 
duse agenţilor economici 
cu capital de stat şi pri
vat, stabilite în urma ve
rificărilor efectuate de că
tre Direcţia Generală a 
Finanţelor publice şi Con
trolului Financiar de Stat, 
datorate unor salariaţi ai 
C.C.I., din eare dna pre
şedinte răspunde pentnj 
suma de peste î,9 milioane 
lei. Deşi camerele de co
merţ .şi industrie funcţio
nează în baza Legii nr 
139‘1980, între acestea si 
prefectură, neexistând re
laţii de subordonare, . nu 
putem rămâne indiferenţi

Din viaţa unei firme de construcţii 
-  S.C. „Condor" S.A. Deva

— Dlc director general, 
până în anul 1960, activi
tatea fostului T.C.H. se 
întindea pe întreg terito
riul judeţului Hunedoara. 
Ce s-a întâmplat din 1990 
Ineoacc?

— Trustul Antrepriză Ge
nerală Construcţii Hune
doara—Deva s-a împărţit 
în două, înfiinţându-se ast
fel, pentru Valea Jiului, 
S.C. „Conpet“ S.A. Petro
şani şi S.C. „Condor” S.A. 
Deva, pentru Valea Mure
şului, Brad, Gooagiu şi 
Haţeg. După această îm
părţire, noi am rămas'cu 
aproximativ 1 700 de an
gajaţi;, având ca obiectiv 
principal al activităţii con
strucţiile de locuinţe, agro
zootehnice, industriale etc.

— Cât construiţi acum, 
faţă do anul 1989 ?

— Dacă ne raportăm la 
anul 1989, numai la nu
mărul de locuinţe, acestea 
au scăzut de aproape 10

' Discuţie cu di ing. 
GHEORGHE C ARAB AŞ, 

director general 
la S.C. „Condor" SUL 

Deva

ori. Spre exemplu, în ’89 
construiam 2 500—3 000 de 
locuinţe, pe când în 1992 
am construit doar 245 şi 
aceasta, în primul rând, 
datorită faptului că nu mâi 
sunt susţinute de către 
stat

— Ce a apărut, totuşi, 
nou in activitatea unităţii 
dvs. ?

— în aceste situaţii
r**«—**** »*»♦*♦*** »’ ****■»•»•»;
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SFATUL MEDICULUI:

•  Slăbeşte şi te vei întări.

ne-am axat şi pe alte lu
crări, dintre care aş amin
ti câteva : noile sedii ale 
Băncii Române de Dezvol
tare de la Brad şi Deva, 
sediul Primăriei Haţeg, se
diul poştei din str. Emi
ri eseu Deva, lăcaşe de cult 
în Deva, precum şi lu
crări cu caracter indus
trial, de alimentare cu apă 
ete.

— Problema locuinţelor 
rămâne acută în continua
re, Care sunt preţurile — 
costurile — pentru o lo
cuinţă în condiţiile de 
faţă?

— Preţurile şi-au şpuş 
din plin cuvântul. în pre
zent, un mp de locuinţă 
se ridică la aproximativ 
70 000 de lei, de la 2 500 
de lei cât a fost în 1989, 
deci au înregistrat o creş
tere de aproape 30 de ori.

— Care este ponderea 
cheltuielilor materiale In 
construcţii ?

— Acestea se ridică la 
55—60 la sută, manopera 
fiind intre 20 şi 25 la sută 
Spre exemplu, în Germa 
nia, costurile materiale

CORNEL POENAR 
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ZIARULUI „CUVÂNTUL LIBF,R“

Suntem un mare grup de salariaţi cu domiciliile în 
oraşele Deva sau Simeria eare fac zilnic naveta pe relaţia 
Simeria —- Deva —II ia şi retur, frustraţi prin modifică
rile apărute în noul „Mers al trenurilor" valabil din 23. 
05.1993. în mod concret ne referim la suspendarea neîn
temeiată şi abuzivă, considerăm noi, a trenului-cursă nr 
2354, care circula pe traseul llia — Deva — Simeria cu 
plecare din Deva la ora 15,47 şl sosire In Simeria la ora 
16,05 — adică la ora cea mai convenabilă navetiştilor.

Menţionăm că în aceeaşi situare mai sunt şî alte curse 
muncitoreşti desfiinţate prin noile reglementări ale C.F.R.

La intervenţiile făcute de unii dintre navetişti, nu 
s-a găsit înţelegerea cuvenită nici din partea Regionalei 
C.F.R. Timişoara sau a Prefecturii judeţului Hunedoara, 
.motivele fiind de-a dreptul stranii: „nu ne trebuie na
vetişti", „duceţi-vă cu autobuzul" sau „trenul nu e ren
tabil că jumătate dintre pasageri nu au bilete".

întrucât prin mass-media a fost prezentată în gene
ral doar „faţa frumoasă” a noului „Mers al trenurilor", 
fără a fi amintite neajunsurile şale, considerăm Că este 
oportună prezenta scrisoare deschisă — protest, cu rugă
mintea de a fi analizată urgent cererea noastră cu pri
vire la reintroducerea trenurilor pentru navetişti, sus
pendate din circulaţie fără o motivaţie reală. (Tabelul 
cuprinde numele a 53 de persoane).

faţă de modul cum se des
făşoară activitatea lor, 
dacă se respectă sau nu le
galitatea, dacă fondurile 
rezultate din taxele per
cepute de la agenţii eco
nomici, indiferent de for
ma capitalului, sunt folo
site sau nu în mod judi
cios,

— Cum vedeţi elucida
rea situaţiei ?

— Am deplină încrede
re că organele de poliţie 
şi justiţie care continuă 
investigaţiile îşi vor face 
datoria şi îşi vor spune 
cuvântul. în acelaşi timp, 
cred că şi adunarea gene
rală a membrilor C.C.J. va 
analiza eu temeinicie ac
tivitatea conducerii acestui 
organism şi va stabili mă
suri care să determine în
lăturarea neajunsurilor ce 
s-au manifestat şi obţi
nerea unor rezultate su
perioare în viitor.

NICOI.AE TAKCOB

•  BEIJING. — Opt per
soane şi-au pierdut viaţa 
în urma exploziei unui 
tren, intr-un tunel în nor
dul Chinei. Trenai, com
pas din 21 de vagoane- 
cisternă, în drum Spre o 
rafinărie din Yanan, a luat 
foc în interiorul tunelu
lui cu o lungime de peste 
un kilometru. Nu se cu
nosc cauzele accidentului, 
a anunţat, miercuri, agen
ţia chineză CNS.

•  TIGIIINA. — După o 
întrerupere de două săp
tămâni, ia Tîghina s-a re
luat dialogul politic dintre 
delegaţia parlamentară a 
Republicii Moldova şi de
legaţia autoproebuuatei re
publici moldoveneşti nistre- 
ne, relatează Moldova- 
Pres. Discuţiile au demon
strat că Tiraspolul rămâ
ne pe aceleaşi poziţii şi nu 
intenţionează să accepte 
acordarea unui statut ju~ 
ridic special pentru raioa
nele de est ale Republicii 
Moldava.

Următoarea întrunire a 
delegaţiilor este programată 
pentru luni, 21 iunie — 
menţionează agenţia.

. A APARUT 
nr, 3 al revistei 
MAGAZINUL 
SĂNĂTĂŢII

Din cuprins : •  Silue
ta feminină şi vârsta •

© LA REVEDERE, IN ANUL 
29031 Vitrinele multor magazi
ne din centrul Orăştiel s-au um
plut In aceste zile cu tablourile 
impunătoare şi luminoase ale 
abaeivenţiiar de la cele două 
Bcee din localitate. Pe toate stă 
scris cn litere mari : „La reve
dere, în anul 2003“. Le urăm 
succese hi viaţă, linişte şi pace 
pentru a se putea reîntâlni bu
curoşi nu numai peste zece ani, 
ei şi peste alţi şi alţi zeci de 
ani, până la adânci bătrâneţe 1 
O-VA

© CUPTOARE NOL La Lu-
peni, S.C. „Spicul" S. A. Petro
şani a introdus te probe teh
nologice două cuptoare pentru 
pâine de tipul Dampf, cu o ca
pacitate de coacere de alte şapte 
teme fiecare. Pentru început In 
cuptoarele respective se va coace 
doar pâine neagră, urmând ca pe 
măsură ce rodajul se apropie de 
finiş, să se introducă treptat şi 
pâine din sortimente superioa
re. (I. C.).

© PROMOVARE. După me
ciurile de baraj susţinute de 
Parângul Lonea cu Minerul Mol
dova Nouă (1—1, 2—1), aflăm că 
în urma omologării rezultatelor, 
şi a întocmirii clasamentului ge
neral, Parângul Lonea se numără

printre echipele ce vor activa în 
viitorul campionat de fotbal în 
Divizia B Felicitări! (S. C,).

© CONCURS DE ADMITERE. 
Liceul de Artă Deva organizea
ză concurs de admitere pentru 
clasa a IX-a muzică şi arte plas
tice In zilele de 23—26 iunie 
(specialitate). înscrierile, zilnic, 
la secretariatul liceului. (T. I.).

© DEMONSTRAŢIE DE JUDO.
Astăzi, la ora 17, în sala de 
sport a Liceului auto din Deva 
are loc o demonstraţie de judo 
a secţiei de performanţe fete a 
Clubului Sportiv Şcolar Deva, 
manifestare organizată de Parti
dul Democrat (FÂN.). La de
monstraţie sunt Invitaţi iubitori 
ai acestui sport, conducători de 
unităţi, eventuali sponsori. (C.P.).

© IAR S-A LUAT IMAGI
NEA. Marea majoritate a lo
calităţilor Ţării Haţegului au an
tenele... îndreptate spre releul 
de la Sânpeţru. Este cel mai a- 
proape, asigură o imagine foar
te bună. Dar cu dese şi ener
vante întreruperi. Când ţi-e lu
mea mai dragă, la o emisiune 
bună, la releu se ia curentul. în 
ultima vreme sunt foarte nume
roase asemenea cazuri. Spre 
nemulţumirea telespectatorilor, 
bineînţeles. (N. S.).

Salvarea de la înec •  
Obezul —* un om bol
nav ? •  Meioterapia •  
Consultaţii medicale •  
îndrumări pentru han
dicapaţi •  Divertisment
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i Elevi cu care ne 
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■ Precizări privind 
modul de pregătire 
a introducerii TVA



Partidul Democrat (F.S.N.)— început si continuitate
întâlnirea membrilor 

Biroului Permanent cu 
ziariştii a debutat cu o 
succintă punere în temă 
asupra activităţii desfă
şurate în ultima vreme 
de către Conducerea Par
tidului Democrat (F.S.N.) 
şi Organizaţia Judeţeană 
Hunedoara—Deva, făcută 
de dl parlamentar IO AN 
TIMIŞ. -

— Am socotit că ar fi 
utilă o, aşemeriea întâlni
re pentru , ca presa ' să 
afle de la sursă care sunt 
preocupările şi gândurile 
noastre. Apoi de la pre
să să aflp cititorii, elec
toratul. Nu voi repeta 
ceea ce se ştie. Frontul 
Salvării Naţionale a fost 
primul care a luat în 
răspundere destinele 
României după Revoluţia 
din Decembrie 1989. Re
forma am declanşat-o tot 
noi. Dacă multe partide 
sunt o aglomerare de 
oameni, Partidul Demo
crat (F.S.N.) a introdus

primul moţiuni în Parla
ment, apreciate de mulţi 
politicieni străini. Vom 
continua. După fuziunea 
cu Partidul Democrat 
suntem mai puternici in 
soluţionarea problemelor 
economice şi social-poli- 
ţice ale ţării. Doresc să

în temă au urmat în
trebările şi răspunsuri
le. Vom reţine punctat 
pe cele mai importante: 
• Partidul. Democrat 
(F.S.N.) se află într-un 
amplu proces de clarifi
care, de autolimpezire 
politico-ideologică • Par-

CONFERINŢA DE PRESĂ 
LA BIROUL PERMANENT JUDEŢEAN

vă informez că la lucră
rile Convenţiei de la 
Constanţa au participat 
reprezentanţi diploma
tici ai ambasadelor din 
S.U.AV, Italia; Franţa, Ger
mania, Rusia, Republica 
Moldova, China. Au pre
zentat Mesaje reprezen
tanţi âi P.N.Ţ. — C.D., 
P.L. — 1993, P.A.C., A.C., 
U.D.M.R., precum şi câ
teva confederaţii sindi
cale.

După această punere

tidul de guvernământ — 
F.D.S.N. — are tendinţa 
să excludă de la asocie
rea la guvernare P.D. 
(F.S.N.) •  Alte partide
sunt curtate să vină la 
putere • Acuzaţiile a- 
duse politicii şi politicie
nilor P.D. (F.S.N.) vor fi 
judecate de popor • 
P.D. (F.S.N,) îşi va orga
niza Oficii locale pentru 
înlesnirea relaţiilor cu 
publicul • Lupta pen
tru putere în România

este ascuţită, cu accen
te ce depăşesc uneori fi
rescul, loialitatea •  Din 
această dorinţă de pu
tere bietul român nu se 
alege decât cu inflaţie, 
cu un trai necăjit •  P.D. 
(F.S.N.) dă tonul în uni
rea cu alte partide de 
bună credinţă pentru bi
nele României •  în Par
lament, Comisia pentru 
cercetarea actelor de co
rupţie şi-a început acti
vitatea de sus în jos •  
Asemenea şi Comisia de 
disciplină •  Pe măsura 
stabilirii actelor potriv
nice legii ele vor fi a- 
duse la cunoştinţa cetă
ţenilor, indiferent de 
funcţia ori poziţia în 
ierarhia societăţii a celui 
vinovat.

In încheiere, dl parla
mentar IOAN TIMIŞ a 
solicitat presei să fie 
dezminţită afirmaţia că 
poartă pistol, apărută e- 
ronat într-un ziar.

GII. I. NEGREA

I ! Elevi cu care ne mândrim!
1 i

I I

i ** I

(Urmare din pag. 1)

sunt undeva între 30—35 la 
sută, iar manopera între 
40 şi 50 la sută. Oricum, 
aceste cifre spun ceva.

— Pentru) că aţi amin
tit dc Germania, de cu
rând o echipă dc construc-

silvaniei. Cât despre con
tractele pe anul 1993, am 
reuşit să le acoperim în 
totalitate.

— Dle director, in ur
mă cu câteva săptămâni 
bune, în ziarul nostru au 
apărut persoane care aveau 
şi firme particulare, per
soane care intrau „sub in-

Din viaţa unei firme de 
construcţii - S.C. „Condor“

(ori a plecat ta Wciheim. 
Cu ce scop ?

— Oamenii hoştri con- 
-truiesc un bloc de locuin
ţe (P +• 4), eu termen de 
finalizare în acest an. Cred 
că, pentru firma noastră, 
este un lucru de apreciat, 
iar dacă dovedim profesio
nalism şi 'punctualitate, 
momentul Weiheim va re
prezenta o şansă în ex
terior.

— Vorbind despre exte
rior, este singura ofertă 
sau mai există şi alte in
tenţii, desigur, poate şi in 
alte activităţi ?

— Suntem în relaţii cu 
o firmă din Ungaria, pen
tru tâmplărie din alumi
niu, care. este mult mai 
funcţională, deşi preţurile 
sunt mai mari. Cu aceste 
lucrări vrem să ne extin
dem în toată zona Tran-

cideriţa" ordinului prefec
tului. Ce s-a întâmplat cu 
acestea ?

:— La societatea noastră 
au fosţ nominalizate 8 per
soane. în urmă unei discu
ţii în consiliul de admi
nistraţie, acestea au optat 
pentru „Condor", renun
ţând ia firmele particulare. 
De altfel s-a prevăzut şi 
în contractul colectiv de 
muncă, de comun acord cu 
sindicatul, ca oamenii no
minalizaţi să-şi aleagă în
tre cele două alternative.

Nu ne-am oprit în dia
logul nostru asupra mul
tiplelor greutăţi care apa
să pe umerii constructo
rilor. Cert rămâne un 
lucru: majoritatea îşi iu
besc meseria, lăsând în 
urma lor, nu numai o păr
ticică din viaţă, ci şi lu
cruri trainice pentru se
menii lor.

Aplicarea reformei în a- 
gricultură a generat şi va 
mai naşte multe probleme 
legate de stabilirea şi pu
nerea efectivă în posesie â 
pământului. Imperfectă 
cum este, Legea fondului 
funciar se aplică greoi, a 
creat multe nemulţumiri, 
acestea culminând chiar 
cu omucideri.

în ciuda convulsiilor de 
tot felul, există şi lodUrî 
unde proprietarii s-au cam 
aşezat pe pământurile lor. 
Aşa se prezintă situaţia, 
spre exemplu, în aproape 
toate satele comunei Pui 
Excepţie se pare că face 
Băieştiul, după cum ne 
scrie dl Ioan M.. Hălm i- 
giu, care ne spune că aici 
mai sunt o serie de încur
cături, oamenii fiind nerăb
dători să se facă ordine pe 
baza actelor doveditoare şi 
a măsurătorilor la faţa lo
cului. Proprietarii de drept 
speră ca măcar din toam
nă sa mtre efectiv în po
sesia drepturilor legale.

Referindu-se tot la pă
mânt, dna Trina Iacota (fos
tă Cărăguş), din comuna 
Baia de Criş, ne roagă să 
precizăm eă nemulţumirea  ̂
ei privind împărţirea unei 
grădini ce-i aparţinea se 
datoreşte fostului primar 
Gheorghe Neamţu, care a 
condus şi comisia locală de 
împroprietărire.

Cu o serie de amănun
te, tema pământului este 
abordată şi în scrisoarea 
ce ne-a adresat-o dl Ni- 
colae Danciu din satul Că-

t l
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Tot despre pământ
răstău. Petentul îşi ex
primă, în esenţă, nemulţu
mirea personală faţă de 
modul cum dl Ionel Viaşu 
(cadru militar care a efec
tuat măsurătorile topogra
fice) a înţeles să respecte 
prevederile actelor ce i s-au 
prezentat, din care rezultă 
clar şi suprafaţa deţinută 
de către N. B., favorizând 
alte persoane.

în altă ordine de idei, 
este adusă în atenţie şi 
problema îngrăşămintelor 
chimice care au luat alte 
drumuri în loc să ajungă 
la agricultorii localnici, că
rora le erau destinate ini
ţial. în cursul iernii — 
ne scrie N. B. — am fost 
la primărie' şi am coman
dat îngrăşăminte chimice. 
Eu personal am plătit în 
cursul lunii martie doi 
saci de azotat cu suma de 
1600 lei. Cei 25 de saci 
(din 400 aduşi în comună), 
care reveneau satului nos
tru, au- „plecat" nu ştiu 
unde, ceea ce ridică multe 
semne de întrebare.

Unele semnale negative 
legate de împărţirea pă
mântului avem şi din 
Zlaşti. unde nu s-au re
partizat toate suprafeţele 
de fâneţe, crescătorii de 
animale neştiind unde să 
cosească şi cum pot asi
gura furajele pentru iar
nă. Este o cerinţă în
dreptăţită ca astfel de pro
bleme să-şi găsească o 
soluţionare grabnică,

NICOLAE TÂRCOB

Anul şcolar s-a înche
iat spre bucuria elevilor, 
majoritatea dintre ei a- 
flându-se, de-acum, în 
vacanţa mare. Doar cei 
care încearcă admiterea 
in liceu sau absolvenţii 
acestuia mai continuă 
„supliciul" emoţiilor pri
lejuite de... ce se va în
tâmpla. Şcoala Generală 
Nr. 4 Deva a reunit în 
anul de învăţământ re
cent încheiat H722 elevi, 
ale căror rezultate sunt 
meritorii. In acest sens, 
prof. Gelu Minişca, di
rector adj. al şcolii, ne-a 
precizat că profesorii şi 
învăţătorii de aici s-au 
străduit să transmită e- 
levilor temeinice cunoştin
ţe, au depus eforturi 
pentru o temeinică pre
gătire a celor care dau 
admiterea în liceu. Peste 
300 de elevi au participat 
la diferite etape ale o- 
limpiadelor şcolare, re- 
marcându-se participan
ţii la concursurile de fi
zică, limba şi literatura 
română, chimie, istorie, 
geografie* biologie, mate
matică* precum şi elevii 
participanţi la întrecerile 
sportive de baschet, volei, 
handbal, atletism, patru
le şcolare de circulaţie. E 
de menţionat, de aseme
nea, activitatea elevilor

din clasele cu predare I 
intensivă a limbilor străi- , 
ne, a celor din clasele cu i 
profil sportiv, a celor care ] 
s-au iniţiat în tainele j 
calculatorului. Toate a- I 
ceste rezultate au făcut ca ' 
instituţia să se situeze | 
între şcolile fruntaşe ale ■ 
judeţului. j

O remarcă specială se. 
poate face pentru eleva I 
Cristina Jianu, absolven- \ 
tă a clasei a VlII-a E, i 
care în toţi anii s-a si- I 
tuat în fruntea colectivu- ! 
lui clasei, obţinând, a- | 
cum, Premiul de Onoare 1 
(media generală 9,86). | 
Conştiincioasă, Cristina , 
s-a pregătit, zi . de zi, cu I 
seriozitate, la toate o- j 
biectele de învăţământ, i 
Ea a fost prezentă, an I 
de an, la olimpiadele şco- ! 
lare de limba română, iar | 
în clasa a VlII-a şi la ■ 
geografie, obţinând re- I 
zultate deosebite. în tini- ' 
pul liber citeşte mult, I 
învaţă limbile germană J 
şi engleză. La rezultatele I 
ei bune, după cum ne-a I 
mărturisit conducerea ' 
şcolii, a contribuit at- ! 
mosfera de acasă, inte- | 
resul cu totul aparte al ' 
părinţilor pentru a-i crea j 
condiţii bune de studiu, , 
precum şi legătura per- I 
manentă pe care au ţi- ] 
nut-o cu şcoala. Situa- j 
rea sa în fruntea absol- I 
venţilor şcolii i-a adus, I 
aşa cum aminteam, Pre- | 
miul de Onoare şi un < 
Premiu oferit în bani de | 
ziarul „Cuvântul liber", , 
care încearcă astfel să I 
stimuleze elevii cu re- ' 
zultate de excepţie, ară j 
tând că în judeţul nostru I 
trăiesc mulţi copii do- j 
taţi cu care ne mân- ' 
drim! j

MINEL RODEA •

CONCURS DE ELECTRONICĂ

Liceul auto din Deva a fost, săptămâna trecută, 
gazda unui interesant concurs de electronică, la care 
au participat absolvenţii clasei a IX-a, secţia de 
telecomunicaţii.

După desfăşurarea probelor, care a evidenţiat o 
bună pregătire a concurenţilor, s-au remarcat câte
va nume, printre care: Ovidiu Răriş, Daniel Dig, 
Mihai CKerecheş, Adrian Cătană, Monica Huşanu, 
Nadia Oprişa, Lavinia Sârbu.

Acţiunea a reprezentat nu numai o încununare 
a muncii cadrelor didactice — prof. ing. Alida Bul- 
dea şi prof. ing. Mircea Buştea — ci şi o surpriză 
plăcută oferită sponsorului — Felix Telecom, .re
prezentată prin dnii Dan Delagreaca şi Costică Cio
can, coorganizatori ai concursului.

CORNEL POENAR

Iniţial la Toteşti ;voiam 
să abordăm'alte chestiuni. 
La ora 8 însă, la primărie 
am dat peste un grup de 
cetăţeni care, împreună cu 
primarul, discutau destul 
de aprins. Abia după o 
vreme ne-am dat seama 
şi de ce. Era vorba de
spre o latură importantă a 
existenţei lor. Şî de ce să 
n-o spunem pe cea dreap
tă — despre sărăcia. şi 
prosperitatea de fiecare zi. 
Iar la Toteşti, în bună mă
sură, prosperitatea oame
nilor înseamnă cartoful 
Nu spunem desigur o nou
tate cu acest lucru, zonă 
fiind cunoscută nu de azi 
de ieri propice acestei 
culturi.

Aşadar, Iulius Lepădăto- 
ni, primarul, este de păre
re că în acest an pămân
tul este mai bine lucrat. 
Asta înseamnă că oamenii 
se zbat să scoată cât mai 
mult de pe fiecare tarla.

nu
Puţinii bani pe. care îi au, 
în pământ îi investesc. 
Numai că se face o mare 
nedreptate! Ţăranul ră
mâne cu prea puţin faţă 
de t ruda  sa. Cu un 
exemplu concludent in, a- 
cest sens vine Petru Lada, 
din satul de centru. Din 
spusele lui a reieşit că 
pentru cei 60 de ari semă
naţi cu Orzoaîcă în acest 
an, a plătit până acum 
mai bine de 40 000 lei. Şi 
mai trebuie recoltată. In 
afară de faptul că lucră
rile . agricole sunt toate 
scumpe, de multe ori ele 
•sunt făcute de mântuială. 
După nişte calcule sim
ple îşi dă seama că în 
hambar va băga puţină or
zoaica La anul ? Numai 
Dumnezeu ştie cum va 
mai fi. Oricum, nu se aş-

ţăranului?
teaptă la vremuri 
bune.

Vrând-nevrând vorba 
este adusă din nou la car
tof. De ce ? Pentru că 
mai mult de 20 la sută 
din pământul arabil al co
munei este cultivat cu a~ 
ceasta cultură. Cu alte cu
vinte, cam 180 de hectare. 
S-a pornit bine în această 
primăvară. Omul lucrează 
cu mai multă încredere 
pentru că se poate şi câş
tiga. Anul trecut s-au ob
ţinut, în medie, 15 000 kg 
cartofi la ha. Destui au 
rămas cu profit bun. în
suşi primarul ne spune că 
a câştigat în jur de un 
milion de lei.
Necazul cel mai mare este 

însă că nu se lucrează 
cum trebuie. Oamenii ar 
cultiva suprafeţe mai mari 
dar nu au cu ce să-l mun

cească. Agromec-ul ? Nu-şi 
face treaba cum trebuie, 
deşi după cum am văzut 
preţul lucrărilor este peste 
puterile celor mai mulţi 
Utilajele sunt învechite, 
degradate. De ani de zile 
nu s-a mai cumpărat ni
mic. Şi atunci de undo 
lucrări de calitate?

Probleme serioase sunt 
şi cu erbicidele pentru 
cartofi. Până anul acesta 
se folosea „Sencornul", un 
produs românesc bun. A- 
cum nu mai este. Se im
portă în schimb „Gesa- 
gard“ din Israel. Nu exis
tă experienţă în utilizarea 
acestuia Cum de altfel, 
nu există nici o colabora
re între cei de la protec
ţia plantelor, „Romce- 
real" şi camerele agricole 
de pe lângă primării. Aşa 
se face că în momentul

de faţă, după ce au fost 
stropiţi, o parte din car
tofi se usucă !

Mai este o bătălie pen
tru cartof. Cea cu gânda
cul de Colorado. Chestiu
nea este că soluţiile sunt 
scumpe, iar Agromec-ul se 
întrece şi în această pri
vinţă în a face lucru de 
mântuială. Din cele spuse 
de Vasile Sibişan, din 
Reea, am reţinut în esen
ţă că parcă, pe undeva, 
cineva vrea să-l dezguste 
pe ţăran de pământ. Nu-i 
deloc o gândire sănătoa
să. Iar dacă mai vine şi 
impozitul, treburile o să 
se cam ducă de râpă.

Până una-alta, oameni? 
din Toteşti sunt încrezători. 
iLucrează cum pot, deşi 
dintr-o pensie de câteva 
mii de lei, ce lucrări pot 
plăti? în asemenea situa

ţie sunt 65 de familii ci 
câte doi bătrâni în cast 
Nu fac gălăgie, pentru c, 
nu prea au timp. Fa 
însă cei cu 50—60 000 le 
pe lună salarii.

Vom încheia rândurile d 
faţă cu o apreciere a pri 
mărului, potrivit căruia, oa 
menii de la Toteşti ştii 
ce trebuie făcut cu pă 
mântui. Numai să se ter 
mine odată cu punerea îr 
posesie. Argumente ari 
de pe acum. în comuni 
sunt oameni care au plan 
tat şi două hectare şi ju 
mătate cu cartofi. Daci 
treburile merg bine, se poa 
te rămâne cu un profit d< 
un milion de lei/ha. Dai 
câtă trudă...

Şi totuşi o întrebare ră
mâne valabilă: vrea oare 
cineva ca ţăranul să nu 
prospere ? -

VALENTIN NEAGU,
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O cuvioasă aniversare - Mitropolitul 
Efrem al Basarabiei

S-au împlinit o sută de 
ani de la naşterea fostu
lui cucernic mitropolit 
Efrem Enăcescu. Această 
, aniversare prezintă 0  sem
nificaţie profundă, având 
loc tocmai în anul restau
rării mitropoliei Basara
biei de la Chişinău, ca 
parte integrantă a Biseri- 
cii Ortodoxe Române, aşa 
cum a fost sub autorita- 
tea mitropolitului Efrem.

Se cuvine a ne aminti 
de acest mare ierarh, nu - 
numai pentru demnitatea 
la care s-a ridicat pentru 
centenarul - naşterii,! ci şi 
pentru, că el s-a realizat 
şi rămâne în istoria Bi
sericii noastre ca unul 
dintre cei mai vrednici 
păstori şi mai merituoşi 
propovăduitori ai dreptei 
credinţe. Drept confirma
re a elogiilor ce i se cu
vin stă întreaga sa viaţă,

a cărei succintă schiţare 
merită a fi luată în con
siderare ca model duhovni? 
cesc. de apostolat creştin.

Mitropolitul Efrem , s-a 
născut în satul Zăvoieni, 
judeţul Vâlcea, la 22 mai 
1893. La vârsta de 15 ani 
a fost primit ca frate la 
mănăstirea Frăsânei şi a 
fost hirotonit diacon şi 
preot la mănăstirea Stăni- 
şoara. Datorită vredniciei 
sale, la vârsta de 29 ani a 
fost numit stareţ al mănăs
tirii Gbzia, calitate în care 
a obţinut licenţa în teo
logie şi a urmat studii de 
specializare în Franţa, timp 
de doi ani: 1928—1930. în
tors în ţară, se impune 
prin două lucrări de ex
cepţională valoare: „Privi
re generală asupra mona
hismului" şi „Pe urmele 
strămoşilor".

Fiind apreciat ca teolog

de mare valoare, a fost 
chemat de patriarhul Ki- 
ron; Cristea la Bucureşti, 
numindu-1 preot la cate
drala patriarhală şi ierarh 
al mănăstirilor din Arhi
episcopia Bucureştilor, în 
anul 1936. După numai 
doi ani, Sfântul Sinod a 
hotărât alegerea lui ca 
arhiereu, după care a fost 
hirotonit şi repartizat Mi
tropoliei din Chişinău. Din 
nefericire, a păstorit aici 
doar până la crunta răpire 
a provinciei româneşti din 
1940, suportând calvarul 
refugiului.

La eliberarea Basarabiei, 
în 1941, cucernicul arhiereu 
se reîntoarce la Chişinău 
în calitate de mitropolit, 
reorganizând viaţa religi
oasă a provinciei şi a ţi
nuturilor româneşti de 
dincolo de Nistru. A sufe
rit a doua retragere du

reroasă în anul 1944, după 
care, un timp, devine spi
ritualul şi îndrumătorul 
duhovnicesc al studenţilor 
teologi din Bucureşti, după 
care se retrage la mănăs
tirea Cemica, devenind 
stareţul ei. Deşi retras, şi-a 
continuat menirea de pro
povăduitor, atât verbal, cât 
şi prin valoroase colabo
rări la organele de presă 
ale Ortodoxiei româneşti.

In deplină demnitate şi 
cinstit pentru toate stră
duinţele şi meritele sale, a 
trecut în veşnicie la data 
de 5 decembrie 1968, fiind 
aşezat întru cele cuvenite 
în cimitirul mănăstirii 
Cemica:

Veşnică fie amintirea
.-lui ! 1 _ .

Preot doctor 
IOAN OCTAVIAN 

RUDEANU

Memento...

1

Atunci când pierzi prea 
■devreme pe cineva a- 
propiat şi drag, o rudă, 
un prieten, parcă se ru
pe ceva din propria fiin
ţă. Dar când un tată 
e Obligat să-şi îngroape 
fiul, durerea ia propor
ţii inimaginabile.

La numai 52 de ani, a 
plecat definitiv dintre 
noi, printr-un regretabil 
şi neaşteptat accident 
feroviar, ing. Lulu Popo- 
vici, lăsând în urma lui 
un tată veşnic nemângâ
iat şi pe copiii Oana şi 
Cosmin, cu inimile zdro
bite de durere. Ursitoa
rele lui n-au fost dintre 
cele mai darnice. La 4 
ani, împreună cu sora 
lui Corina, rămân orfani. 
•Pentru ei, Mihai Popo- 
vici, tatăl, a devenit deo
potrivă şi mamă. Cu 
multă ambiţie, dăruire, 
hărnicie şi perseverenţă 
se realizează. Coleg,, prie
ten şi om de nădejde. în 
toate împrejurările vie
ţii, ne-a fost drag şi a~ 
propiat. întotdeauna du
rerea noastră a fost şi a 
lui, nesocotmdu-sepe sine. 
Pentru toţi cei ce l-au 
cunoscut, sprijinul. lui

moral a fost dublat de 
cel material, când si
tuaţia a cerut-o. Descen
dent din Moldova, ţinu
turile minunate şi rod
nice ale lui Eminescu, 
Creangă, Sadoveanu şi 
Labiş, avea ceva deose
bit în modul de a fi şi a 
trăi.

De ce a trebuit ca pă
mântul neiertător din ţin- 
ţirimul oraşului Brad să-l 
răpească dintre noi, pre
matur ? Lacrimile şi du
rerile nU-1 pot înlocui 
niciodată. Ceea ce ne-a 
rămas sunt amintirile 
plăcute şi reflecţiile du
ioase. Prin pierderea lui 
am învăţat să fim mai 
buni unul cu altul. Să 
ne iubim şi să preţuim 
semenii, când le putem 
dovedi acest lucru. Să 
nu uităm nici o clipă că 
surttem simpli călăfori, 
pe acest minunat, dar pă
cătos tărâm al existenţei 
noastre efemere.

Pentru El, ne-a rămas 
doar consolarea că-i vom 
păstra o veşnică şi ne
mângâiată amintire. Să-i 
fie ţărâna uşoară !

LIVIU LUCACIU, 
Baia' de Cri?

NOTĂ

„Voiam s-o cumpăr eu..
Dialog la „Comtim" Deva:
— Aveţi sardele în ulei ? Din cele pentru pastă 

de peşte — întreabă o cumpărătoare.
— A mai rămas Una. Poftiţi, este aici, şervi- 

ţi-vă — îi răspunde cu politeţe o vânzătoare cu 
chip frumos.

Bucuroasă că a găsit produsul căutat, femeia a- 
şază cutia în coşul pentru cumpărături şi se în
dreaptă spre casieră. Ini acelaşi moment, însă, o altă 
salariată (poate greşim spunându-i vânzătoare, de
oarece aici statutul personalului, după cum se ve
de, este cel de supraveghetori) îşi, apostrofează co
lega : „Cutia aceea voiam s-o cumpăr eu".

Un gest banal poate la prirrta vedere. Dar cât 
de semnificativ privind respectul faţă de client. Se 
crease un moment penibil de tăcere. Nu ştia ce să 
facă sau să zică nici cumpărătoarea şi nici dna care 
o îndrumase. Dv. ce părere aveţi, stimaţi cumpă
rători ? Ar fi trebuit oare să renunţe clienta în 
favoarea angajatei ? Credem că, din bun simţ, din 
respect faţă de îndeletnicirea pe care o practică, 
dacă nu faţă de cei care intră în acest modern 
magazin — care, drept vorbind, ne-a obişnuit cu 
servicii de cea mai înaltă clasă — ar fi trebuit evi
tată o asemenea situaţie.

Un 
comerţ 
(E. S.).

motiv de reflecţii pentru acele persoane din 
care nu s-au debarasat de vechile metehne.

Precizări privind modul de pregătire a introducerii TVA
Redăm câteva extrase 

din Precizările Ministeru
lui Finanţelor, • referitoa
re1 la modul de pregătire 
a introducerii TVA, înce
pând cu data de 1 iulie 
1993, privind clarifica
rea situaţiei agenţilor e- 
conomici care nu au £ ist 
luaţi în evidenţă ca plăti
tori de TVA :

Agenţii economici 
care au declarat prin ane
xa la Hotărârea Guvernu
lui nr. 349/1992 oi cifră de 
afaceri sub 10 milioane de 
lei şi au raportat prin bi
lanţ realizări sub această

cifră, nu sunt plătitori 
de TVA;

— Cei care s-au înfiin
ţat în 1992 şi au funcţionat 
numai o parte a acestui 
an, realizând o cifră de 
afaceri de 7—8 milioane 
lei, vor fi solicitaţi să de
clare cifra de afaceri pre
văzută pentru 1993, în 
funcţie de care se va de
finitiva situaţia lor ca plă
titori de TVA;

— Agenţii economici care 
nu au raportat nici o . 
cifră vor fi identificaţi şi 
analizaţi potrivit Hotărârii 
Guvernului nr. 349/1992 şi 
Ordonanţei nr. 3/1992 ;

— . Agenţii economici 
nou înfiinţaţi, pe lingă do
cumentele solicitate până 
în pr ezent  pentru 
înregistrarea la organul 
fiscal potrivit prevederilor 
art. 4 din Legea 31/1990, 
vor depune şi Declaraţia— 
anexă la Hotărârea Guver
nului nr. 349/1992, iar pe 
această bază li se va a- 
corda codul fiscal, şi 
după caz, vor fi luaţi în 
evidenţă ca plătitori de 
TVA;

— Agenţii economici, per
soane fizice şi juridice, care 
organizează cu plată spec
tacole, manifestări artisti-

1
Un milion de lei amendă pentru J 

făină necorespunzătoare I
In urma unul control 

efectuat de către Oficiul 
Judeţean Hunedoara pen
tru Protecţia Consuma- 
torului la magazia de 
produse finite a S.C. „Ce
tate" Deva — fabrica ve
che —, joi, 9 iunie â.c., 
s-a aplicat o amendă de 
un milion de lei, deoa
rece caracteristicile ca
litative la pâinea albă

erau necorespunzătoare — 
miezul închis la culoare 
datorită folosirii ' unei 
făini inadecvate tipului 
de reţetă.

Deşi în urma analize
lor de laborator s-a con
statat că făina este ne
corespunzătoare sortimen
tului de pâine fabricat, 
totuşi aceasta s-a utili
zat în fabricaţie.

Cazul de faţă depistat 
de către inspectorii Ofi
ciului Judeţean Hunedoa
ra pentru Protecţia Con
sumatorului rămâne încă 
o dovadă a serviciilor 
non-calitative prestate 
către cetăţean de diferite 
unităţi şi, totodată, o 
mână păgubitoare în bu
zunarul -•umpărătorului.

CORNEL POENAR

ce sau sportive, ''distrac
tive, videoteci sau disco
teci, denumite în con
tinuare spectacole, dato
rează impozit pe spectacole, 
calculat în cote procen
tuale asupra încasărilor din 
vânzarea biletelor de in
trare, astfel:

— spectacole (teatru, o- 
peră, operetă, filarmonică, 
circ — 2 la sută, cinema
tografie— 5 la sută, fes
tivaluri, concursuri, cena
cluri, serate sau alte ase
menea activităţi artistice 
care au caracter ocazio
nal — 5 Ia sută);

— competiţii sportive 
(interne — 2 la sută, in
ternaţionale — 5 la sută);

— activităţi cu caracter 
distractiv sau artistic or
ganizate de videoteci sau 
discoteci — 10 la sută.

Plătitorii de impozit pe 
spectacole au obligaţia de 
a înregistra biletele de 
intrare la organele fiscale 
pe raza cărora are loc 
spectacolul şi să afişeze 
tarifele la casele de vân
zare a biletelor şi la loctil 
de desfăşurare a 'spectaco
lelor,- __ _ _ ___ ,

• Steaua — noua campioa
nă a României. După re
zultatele din etapa de mier
curi, când Steaua a obţi
nut o remiză în Giuleşti 
(1—1), iar Dinamo a pier
dut în Bănie cu 2—1, mi
litarii şi-au adjudecat ti
tlul de campioni în edi
ţia 1992—1993. Dacă în 
fruntea clasamentului locu
rile s-au clarificat cu o 
etapă mai repede, în subso
lul clasamentului a rămas 
deschisă disputa între Pe
trolul şi Selena Bacău, 
dacă ambele câştigă (a- 
casă) intră în funcţiune 
golaverajul, unde stă mai 
bine Petrolul. Dar dacă 
Inter îi face figura Pro
gresului la Bucureşti? (ceea 
ce nu credem) fiindcă ban
carii au golaverajul cel 
mai slab. Oricum, numai 
duminică aflăm rezultatele 
şi deci „decizia" (că Ia 
noi, orice se poate întâm
pla !).

Căderea cortinei şi a- 
supra Campionatului Divi
ziei A este aşteptată cu 
multă nerăbdare de hune- 
doreni, de simpatizanţii e- 
chipei F. C. Corvinul. Ul
timul act din acest cam
pionat se desfăşoară sâm
bătă la Brad, în compania 
Unirii Alba Iulia, aflată 
pe locul 8 în clasament,

fără dureri de cap. ItfJ 
schimb, Corvinul îşi joa 
partida hotărâtoare 
tru rămânerea în Diviz 
A ! Sigur, punctul câştigă| 
în etapa trecută contea 
foarte mult, dă mult ma 
multă siguranţă formaţie 
hunedorene în abordare  ̂
jocului de mâine şi a de 
venit chiar hotărâtor 
lupta pentru evitarea re 
trogradării, gazdele avan 
şansa salvării şi în caz 
obţinerii unui singur puc 
(dar n-ar fi de dorit) 
întâlnirea cu Unirea A. î 
Suntem convinşi că echî 
pa, conducerea tehnică nti 
mizează decât pe victorie 
Şi acestui obiectiv i s-aţ 
dedicat pregătirile foţi 
liştilor hunedoreni în aS\ 
ceastă săptămână. )

Meciul hotărâtor pentrtt. 
retrogradare se joacă însV 
direct între două dintre!) 
cele mai ameninţate candi-ţ 
date la retrogradare —fj 
C.F.R. Timişoara — Meta-T 
lurgistul Cugir —, amb£i< 
Ie echipe având 28 ddt 
puncte, însă cugirenii au 
un golaveraj mai slab? 
Prima şansă e a ceferiştii 
lor. Nu mai este mul! 
până sâmbătă, când voia 
cunoaşte şi prima clasată) 
(nu poate fi decât U.T.A.ju

SABIN CERBI*]

DIVIZIA NAŢIONALA
REZULTATELE etapei de miercuri : Sportul Stud. 

— Electroputere 1—0 ; Univ. Craiova — Dinamo 2—1 
F.C. Braşov — Oţelul Galaţi 4—1 ; Farul — „U" Cluj ' 
3—1 ; Gloria Bistriţa — Petrolul 2—1 ; F.C. Inter — 
Selena Bacău 2—1; Dacia Brăila — Progresul 2—2 ; 
Poli. Timişoara — C.S.M. Reşiţa 5—0 ; Rapid 
Steaua 1—1.

CLASAMENTUL
1. Steaua 33 24 7 2 81—21 55
2. Dinamo 33 22 7 4 77—22 51
3. Univ. Craiova 33 16 10 7 49—33 42
4. Rapid 33 15 9 9 39—31 39
5. Sportul Stud. 33 13 8 12 38—39 34
6. Gloria Bistriţa 33 14 5 11 40—40 33
7. Electroputere 33 12 9 12 32—32 33,
8. Inter Sibiu 33 11 11 11 39—43 33
9. „U" Cluj 33 14 2 17 42—46 30

10. F. C. Braşov 33 12 6 15 36—43 30
11. Oţelul Galaţi 33 12 6 15 38—48 30
12. F. C. Farul 33 13 4 16 55—66 30
13. Poli. Timişoara 33 8 13 12 34—43 29
14. Dacia Brăila 33 10 9 14 36—49 29
15. Progresul Buc. 33 8 11 14 34—51 27
16. Petrolul Ploieşti 33 11 3 19 45—50 25
17. Selena Bacău 33 8 9 16 33—42 25
18. CT.S.M. Reşiţa 33 8 3 22 32—72 19

Sportul Stud. ; C.S.M. Reşiţa — Dacia Brăila ; Elec
troputere — Poli. Timişoara ; Steaua — Univ. Craio
va ; Petrolul — F. C. Braşov; Oţelul Galaţi — Ra
pid ; „U“ Cluj — Gloria Bistriţa; Selena — Farul 
Progresul — F. C. Inter.

S.C. „AGROMEC" SA DEVA 
Str. Depozitelor, nr. 10, tel. 621902. 
VINDE:
•  grape disc GDP—1,8 şi GDP—2,2 •  ca

bine tractor U—650 (cu accesorii) din stocul j 
existent la sediul unităţii. (464) {

UNITATEA INDUSTRIALA 
DE PRESTĂRI SERVICII Şl ALIMENTAŢIE I 

PUBLICA DEVA 
Angajează prin concurs :

•  4 mecanici auto (unu diesclist)
•  2 tinichigii auto
•  1 vopsitor auto
Nivel de calificare minim categoria 4.
Reiaţii suplimentare la compartimentul J 

OPIS al unităţii sau la sectorul mecanic (fosta 
UGIRA), precum şi la telefoanele 614296 
şi 613727.

Concursul şi proba practică vor avea loc | 
în 25 iunie 1993. (462J



va nzari
i ' i p  ARI

. •  Vând garsonieră Si-, 
BOEria, Informaţii bloc turn 
«H, sc. C. et. 4, ap. 30, ju
d e ^  Hunedoara
■ •  Vând camionetă Fiat 

Weco Diesel, neînmatricu- 
tată. Simeria, telefon
«•628. (7640)

•  Vând maşină îngheţa- 
IA nouă. Haţeg, telefon 
»»647. (7641)

Bi. Vând avantajos Dacia 
1310, Deva, telefon 615030, 
bgDă-masa. (7642)

■0 Vând construcţie uni* 
late alimentaţie publică In 
teieţiune, vad comercial, 

a un naţională Simeria 
Liceu I.M.M.R.). 

628901, orele 20— 
82. (7645)

•  Vând rulotă comercia
l i  «i maşină îngheţată, pre
ţuri avantajoase, deoarece 
Mec definitiv din ţară. In
tentaţii zilnic între ore- 
lo 89—-22, str. Aleea Ar- 
OMfei, bl. 2, sc. 2, ap. 25.

(7646)

0  Vând 2 bucăţi Dacia 
l*ie TX, fabricaţie 1939, 
teeak şi 1987, berlină. De
va, telefon 625717 sau str. 
{Vulcan, nr. 1. (7611)_ I

Vând Dacia 1310 TX,

lui fabricaţie 1986, preţ ne
gociabil. Deva, str. Lilia
cului, bl. 22, ap. 1.

(7611) .

Vând fire PNA, orice 
A®. Telefon 0990/ 

(7500)

•  Vând Dacia 1 325, 6000 
pU. Informaţii Haţeg . te* 
(fon 770337, după ora 20.

(7615)

# Vând urgent Dacia
Deva, telefon 628355, 
ora 17. (7614)

i Vând colţar sufragerie, 
ctî 2 uşi supraetajat 

măsuţă cafea rotundă, 
ţii Deva, telefon 

(7639)

-0 Continuă licitaţia mij- 
ioabelor fixe preluate, săp
tămânal în flecare zi de 
maiţi, orele 10—12. Inter
esaţii telefon 668212, Con
siliu) local Hărău.

fWS3S>
.«.Vând curea distribuţie 

119 dinţi pentru Ford. De
va, 618587. (7636)

0_ Vând apartament trei 
iţăntere central Deva (cu 
posibilitate spaţiu comer- 
pUd), telefon 623351.

(7635)

j» Vând casă cu grădi- 
M în Brad, plasată deo
sebii. posibilităţi privati- 
«r® str. Decebal, nr. 106. 
(«formaţii telefon 096/ 
187683. (7657)

•  Vând Trabant, stare 
fană, vechime 6 ani. Preţ 
pvnvenabil. Telefon 618462.

(7659)

* Vând apartament două

rre, zona Mărăşti. He- 
telefon 626446.

(7658)
0 Vând apartament 4 

minere decomandate. Lilia- 
şt Dacia 1310. Te- 

(7656)

0 Vând casă, sat Vâlce
lele Rele, comuna Bretea 
Română. Telefon 730612.

(7507)

•  Vând motocicletă MZ 
250, convenabil. Informaţii 
Romos, 367 (Petrisor).

(7621)

•  Vând Dacia 1100. în 
stare perfectă. Telefon 
618916. (7648)

•  Vând televizor color 
Elcrom, stare excepţiona
lă. Telefon 627469.

(7649)
•  Vănd apartament 2

camere Orăştie, Prieazulol, 
bl. 62/22. (7650)

•  Vând bibliotecă Bonan- 
za, colţar pluş, covor per
san. joc Nintendo. Telefon 
618260. (7662)

•  Vând televizor color 
'defect, Nordmende, preţ 
100 DM. Telefon 641425,

(7663)
•  Vând televizor color 

sigilat. Orăştie, 642912.
(7663)

•  S.C. Andunia SRL vin
de en groş seturi motor 
Dacia 1300 şl seturi seg- 
menţi 1 300. Relaţii tele
fon 627152. (7652)

•  Vând apartament patra 
camere, decomandate, par
ţial mobilat, zona Emines
cu. Telefon 620213.

(7665)

•  Vând apartament trei 
camere, Orăştie, 2500 000 
negociabil. Telefon 622914, 
între orele 18—20.

(7667) •

•  Vând butelie aragaz, 
teL 612442. (7478)

•  Vând apartament trei 
camere. Deva, Micro 15, te
lefon 625427, orele 16 -21.

(7670)

m Vând garsonieră, con
fort I, etaj II, ap. 6, sc. f, 
bl. 19, str. Republicii, Brad. 
Telefon 655171, (1668)

• Vând Dacii break şi 
Dacii berline, Stare bună, 
fabricaţie 1988, 1989, 1990, 
ARO Diesel platformă cu 
motor de Braşov 1987 — 
1988, telefon 62S050, Gabor 
Ioan, str. Dragoş Vodă, 
nr. 18. (7677)

• Vând televizor color 
Samsung, videopiayere Fu- 
nai şi Akai, videorecorder 
Samsung, mese de biliard. 
Telefoane 718030, 714139.

(7113)

•  Vând integrator CQ2 
şi piese Dacia 1100. Te
lefon 715329. (7145)

•  Vând urgent aparta
ment 2 camere, bdul Da
cia 29, telefon 712070.

(7146)

•  Vând apartament 2 
camere, cont I, centrul 
civic, inf. teL 724204, ore
le 16—20. (7136)

•  S.C. COMEX BECOM 
SRL, cu sediu! ţn Hune- 
doara, str. N. Bălcescu, hr. 
11, telefon 713369, vinde 
rulotă comercială ampla
sată pe platoul pieţei Obor, 
cu contract încheiat la 
Administraţia pieţei şi 
cameră video deosebită. : 

(7143)

•  Vând convenabil set 
motor nou, Borgo, 1100 
cm® Hunedoara, telefon 
721619, orele 16-20.

(7149)

•  Vând apartament , 2

camere, mobilat, zona Bui- 
turi. Telefon 720396, zil
nic. (7151)

• Vând apartament trei 
camere, ultracentral, Hu
nedoara, plata în valută. 
Telefon 611071. (7152)

• Cumpăr dicţionar şi 
curs practic de limbă ita
liană. Telefon 718263.

(7148)

•  Vând Alfa Romeo, 
preţ foarte avan-ajos. Re
laţii, telefon 623878.

(7675)

PIERDERI

•  Pierdut legitimaţie de 
serviciu, pe numele Ma- 
ru neac Mardarle, elibera
tă de C.S. Hunedoara» O 
declar nulă. (7644)

E
•  Pierdut carnet şomer, 

je numele Szalaşi Angela. 
tl declar nuL (7651)

•  Pierdut legitimaţie de 
serviciu, eliberată de F. B. 
Deva, pe numele Neag Ma
riana. Se declari nulă.

(7666)
SCHIMBURI 

DE LOCUINŢE

•  Apartament proprieta
te, ultracentral, 3 camere, 
Petroşani cu similar său 
variante Deva Telefon 
544633 — Petroşani, 615929 
— Deva. (7338)

•  Schimb apartament 3 
camere, gaz, Orăştie, cu 
apartament 2 camere. Orâş- 
tie, telefon 641668 sau 
641037. (7508)

•  Schimb garsonieră pro
prietate personală Hune
doara, cu similar Deva. 
Informaţii telefon 615102, 
după ora 18. (7655)

ÎNCHIRIERI

•  Tineri căsătoriţi cău
tăm pentru Închiriat apar
tament In Deva informa
ţii telefon 62774&

(7647)

DE SERVICII

•  Firmă autorizată exe
cută proiecte cu următorul 
profil: tehnologia construc
ţiilor de maşini şi utila] 
tehnologi® Intermediază 
excursii în Turcia. Servicii 
deosebite. Telefon 712030.

(7118)

m importăm la comandă 
autocamioane, autoutilita
rê  microbuze şi autoturis
me toate tipurile, preţuri 
avantajoase. TeL/fax 095/ 
626368. (7428)

DIVERSE

•  CU autorizaţia 7733, 
din 18 ianuarie 1993, eli
berată de Consiliul jude
ţean Hunedoara, a luat 
fiinţă Asociaţia familială 
„Studio Retezat", cu se
diul !n Haţeg, reprezen
tată prin Coca Liliana, cu 
obiectul activităţi! comer
cializare casete audio În
registrate şi neînregistra
te, casetofoane, piese şl 
accesorii electronice, or
ganizări nunţi, botezuri, 
* '  ' (7041)banchete.

COMEMORĂRI

e  La 23 iunie se împli
neşte 1 an de la dispariţia 
fulgerătoare dintre noi, 
cei dragi, a celui care a 
fost un bun tată, soţ şi 
bunic deosebit

NICOLAE BOTA

(MIKI) v ;
Comemorarea va avea loc 

sâmbătă, 19 iunie 1993, în 
Cimitirul Catolic, str. M. 
Eminescu, Deva. Gândul 
nostru şi florile anului vor 
fi alături de tine..

(7653)

• ' tr i"‘*T"

• La 20 iunie se îm
plinesc 6 luni de lacrimi 
şi durere, de când a ple
cat pe drumul fără întoar
cere, dragul nostru tată, 
soţ, socru şi bunic 

GHEORGHE IiARAU 
Cu recunoştinţă plecăm 

fruntea deasupra mormân
tului, unde tace fără pute
rea de a ne mai ocroti şi 
mângâia, rugându-ne ca 
Dumnezeu să-l odihnească 
în pace. Comemorarea va 
avea loc Ia biserica din 
Mânerău. Familia

(7155)

•  Cu profundă du
rere, nemărginit dor, 
amintim că duminică, 
20 iunie, se împlinesc 
6 săptămâni de la tre
cerea în nefiinţă a 
dragului nostru soţ, 
tată şl bunic

VIOREL FURDUÎ.
din Brad.

Lacrimi şi flori pe 
mormântul tău. Dum
nezeu să te odihneas
că Iri pac® (7499)

•  Uri an de lacrimi 
dor de Ia incredibi

la dispariţie a bunu
lui şi iubitului nos
tru soţ, tată, socru şi 
bunic 

Lt coL (r)
- CONSTANTIN 

VUCEA,
al cărui glas şi chip 
nu ne mai înveselesc 
casa Comemorarea va
avea loc în 20 iunie;

nitiruila ora 12, la Cimit 
Ortodox din str. M. 
Eminescu, Deva.

(7669)

DECESE
# Credincioşii din satul 

Sân tandrei sunt alături de 
Preot Paroh Popovici Teo- 
fii Iri greaua încercare 
pricinuită de moartea ta
tălui

Preot POPOVICI
GHEORGHE -

şl-1 transmit sincere con
doleanţe familiei îndoliate.

(6466)

•  Cu nemărginită du
rere, soţia şi copiii a- 
nunţă încetarea din 
viaţă, Intr-un tragic 
accident a celui care a 
ferit

MIHAI IOAN
sAlegean,

în vârstă de 54 ani, 
din Hunedoara.

înmormântarea azi, 
18 iunie 1993, la cimi
tirul Sânta Ana (Va
lea Seacă), ora IC 
Dumnezeu să-l odih
nească. (7150)

* S.C. COM GEM ,,GLOBUS“ S.R.L. 
S I MERI A  

Telefon 66 01 11 
NOU!

Unic distribuitor din judeţ al produselor 
zaharoase fabricate de

FIRMA KANDIA TIMIŞOARA
Livrarea en gros, imediat cu CEC, vira

ment, numerar, prin magazinul nostru din 
SIMERIA, str. 1 Decembrie, bloc 104. .

(7511)

S.C. „CETATE" DEVA S.A.
Anunţă intenţia de majorare a preţurilor 

Ia produsele de morărit şi panificare, începând 
eu' data de 1 iulie 1993, ca urmare a introdu-i 
cerii TVA.

A N U N Ţ  1
Membrii Ligii Veteranilor de Război sunt1 

rugaţi să nu se mai prezinte Ia Asociaţia Ve
teranilor de Război, deoarece foile de drum1 
C.F.R. pe 1993 Ie distribuie Liga Veteranilor de 
Război — Filiala Deva, str. 1 Decembrie, nr. 
39, camera 8. i

DIRECŢIA SANITARA A JUDEŢULUI 
HUNEDOARA — DEVA

Organizează în data de 5 iulie 1993 con
curs pentru ocuparea următoarelor posturi va- 1 
cânte : t

DIRECŢIA SANITARA ' \
— referent de specialitate gr. III — birou I

resurse umane, organizare, salarizare; j
— referent de specialitate gr. III *■— servi- |

ciul aprovizionare, transport, ad-tiv.; j
— referent de specialitate gr. III — servi-, 

ciul contab., ordonanţă, compensare, CFI (revl- 
zor contabil);

— referent treapta I — 2 posturi (studii I 
medii economice), serv. contab. ordonanţă, corn- !
pensare şi CFI. 

SPIT/•ALUL ORĂŞENESC LUPENI
— director adj. economic 
SPITALUL ORĂŞENESC BRAD
— director adj. economic 
SPITALUL ORĂŞENESC VULCAN 
—* director adj. economic 
DISPENSAR POLICLINIC CU PLATA 
DEVA
— contabil şef.
Informaţii suplimentare la biroul resurse 

umane, telefon 615050 — int. 130.
* (468)

1

r P A N O R A M I C
Cum poate fi încărcat

BUDAPESTA. — Mun
citori unguri au dat din 
întâmplare peste „o con
ductă" ilegală, probabil' 
utilizată pentru a trece 
prin contrabandă com 
bustibil peste frontieră 
în Iugoslavia. îrioăieân- 
du-se astfel .-moţiunile 
O.N.U. Inapt >i. -»• pompa 
alcool, au dec'atât luni 
grăniceri de la frontiera 

respectivă, după ,-um men
ţionează agent is \ Ff euter. 
care transmite.ştirea.

Furtunul de cauciuc, ie 
13 mm, se in lin-le:- p? c 
lungime de 70 m in par
tea ungară a frontierei 
şi pe alţi 250 in -- intr fc 
fermă din Serbia.

Secţiunea iniţială era 
ascunsă sub pământ ,:2u 
cm), dar restul se afla m 
suprafaţa,

„Aceasta a eonUîtuit o 
violare a reglementărilor '•

regimului de frontieră, aşa 
încât noi am contactat 
imediat Comitetul mixt 
de frontieră iugoslav", a 
declarat agenţiei Reuter 
colonelul Attila Krişan, 
purtător de cuvânt m 
grănicerilor. Sancţiunile 
economice internaţionale 
impuse în legătură cu 
războiul din Bosnia blo
chează cea mai mare par
te a comerţului cu statul 
amputat iugoslav. Krişatn 
a spus că cercetările ulte
rioare au dus la condu-' 
zia că furtunul a fost fo
losit în ultimele două, trei 
luni pentru a schimba 
combustibil contra alcooL 

întrebat dacă a fost: 
utilizat acelaşi furtun 
pentru - ambele lichide, 
Krişan a spus: „Cunos
când calitatea coniacului
iugoslav, nu aş fi
prms"
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