
■  VARŞOVIA. — pro- 
curatura din b o d z a a e u  
K t un grup de faalţî-func

; ţiunari din Ministerul In 
dustriei şi Comerţului al 
Poloniei de abuz in pro. 
coşul privatizării. Starea 
majoritate sunt învinuiţi că 
a* vândut Unor tirme 
străine la un pfe | interior 
întreprinderi care erau .ca. 
pşfefte m  sse*4»aă w  
g«w fi Jt produci, adu
când teu d ică , b* #îvct- 
zează că acuzaţii a r putea 
ti J,> tac 'risipa,
re «ta im şase ta .i la 10 
aai.

■  ÎSRUS/VLIM. — Şeful 
d|plamaf(ei tsraelicne &ld- 
mon Peres, a reafirmat, in 
t q a  Kneăset-ului (parla
mentul ţării}, că .pici Ha 
conatecator israelian nu s-a 
întâlnit cu responsabili ai 
Organizaţiei p en tU S U M  
tarea Palestinei (O.EJ».), 
infoi amuză agenţia France 
Presse.

Răspunzând Unei moţiuni 
d t CeWtîBrăj, as^|»},4l A 
spus: „Israelul mi va re. 
cunoaşte p 0‘mMdeaţie care 
săvârşeşte acţg de tem. 
rism sau o Organizaţie care 

recunoaşte Israelul «a 
stat"

■  TOKIO. — Grupul 
reformist di» cadrul Parii 
{dalai liberai Bes»@erat e- 
xorcită presiuni «escâaâe 
asupra.. premierului Kii«lii 
Miyazawa pentru a-1 deter
mina să işi dea demisia. 
Sperând Că îl va face să 
ii uroteze exemplul, mi
nistrul poştelor şi teleco
municaţiilor. Junichiro 
Koizumi. şi-a prezentat el 
insuşt demisia. Membrii

. îff ;*ftMutai II v id  pe Miya- 
zaşva *j|fepti*toMte de eşecul 
fotmaftatttt tor î*s
va de a  ebflne o nouă ma- 
ţoritşte parlamentară la  rb- 
ceptrie a le rg i legislative.

■  WASHINGTON. — 
Preşedintele R1U CUnton a 
semqnt o hotărâre care 
permite. în  anumite con
diţii, înrolarea bowsasc- 
xualilor şi a lcsbienetor in 
armata areuricaaA Hotăra- 
*?S & t* J  transmisă \U te- 
lor'
lor de uaităji.de eătre rdi- 
Pistrui aMNtaUk ttaft -dtajfSfc- • 
După ctim relatează agen
ţiile AP şi Reuter, actNNP ; 
problemă a fost viu dispu- 

î« m âtM  forfotei* ar
mat» ţ i  si «fântal pnbllee, 
in regîstrându-se un mare 
•um ăr de oponenţi faţă de 
Încadrarea acestei .cuta» 
■o rii a  populaţiei In foiţe, 
fe m M ate  americane. Noma 
poHtte* decisă de Ctinton 
in această chestiune are 
te b » S  Iceea eft d a n - , roa* - 
portamenttH - #e homose- 
şuMH ■ şi nu „orientarea 
BoWeeexnală" poate eon» 
d i  tui un temei pentru in» 
depărtarea ditai rândul for
ţelor

feţ cinstea zilei de 1 mal
* p m  Guvernul a progra

mat Şi a aplicat o măsu
ră — alminteri logică şi 
necesară — care a bulver
sat teribil viaţa românu
lui de rând ; i eliminarea 
In totalitate a subvenţii, 
lor. Mal marii execuţi, 
vului i-au liniştit atunci 
p e . oameni că nivelul de 
trai nu se va înrăutăţi, 
că noile indexări şi corn. 
pensaţii vor acoperi in
tegral valorile creşterii 
preţurilor la produsele 
şi serviciile la care se su- 
prima eră subvenţii! \  Ca-,

* rts'r ia gu\ e, • ante nt ;V 
Preţurlle au crescut nău. 
citor, banii ajungând In 
tbt măi mică xafisură să 
te facă faţă. Deci gu
vernul a dezinformat. 
Bine că nu a minţit.

O altă măsură — logi
că şi necesară ;—, promi
să de mult de guvern, a 
fost aplicată do la 1 iulie 
a.p., „ respectiv,:, ţaxa pe . 
valoarea adăugată (TVA). ; 
Motivaţia,vintroducerii a- 
cesteî taxe în locul im
pozitului pe circulaţia 
mărfurilor a fost argu

mentată de necesitatea a- 
linierii metodologiei fis
cale ia regulile europene. 
De înţeles şi de accep
tat. Numai că şi do 
-astă dată guvernul, dl

creşte din nou nesăbuit, 
ceea ce a agravat şi mai 
mult nivelul de sărăcie al 
populaţiei. Aşa înţelege 
guvernul democraţiei so
ciale din Bomunia să a

te cu preţurile de dinain
te de 1 iulie sau cu altele 
mult mai m ari Chiar şi 
pâinea şi laptele.

Şi focă un exemplu 
care demonstrează că

O B S E R V A T O R

TVA - TOTUŞI VIATA-I
Nicolae Văcăroiu însuşi, 
nu au spus adevărul. S-a 
manevrat din nou buna 
credinţă şi răbdarea ro
mânului, spunându-i-se că, 
după t.iK'3-sreii T VA pre
ţurile nu vor creşte cu 
mai mult de 6 la sută. 
Inexact. Mecanismul sără
ciei a fost şi mai pu
ternic accentuat. Combi
nând şi aplicând trei 
măsuri deodată — intro- 
llucerea TVA, majorarea 
(accizelor şi liberalizarea 
adaosului comercial . — , 
(guvernul nu a vrut să 
spună că preţurile vor

sigure protecţia socială a 
celor care le-au dat man
datul în alegeri parlamen
tarilor eare-1 susţin.

Mai mult. S-a stabilit 
ca preţurile la un număr 
de 14 produse — Intre 
care carnea, pâinea, lap
tele; uleiul, untul, medi
camentele, combustibilii, 
gazele naturale, energia 
electrică şi termică pen
tru populaţie, transpor
tul în comun —- să nu fie 
afectate de TVA. Cetă
ţeanul de rând sjrnte pe 
propria pungă dacă toate 
aceste produse le plăteş-

preţurile au luat-o razna 
de tot, că nimeni nu le 
mai controlează. Prin or
dinul nr. 3/1992 al Guver
nului României se stabi
lise ca produsele gospodă
riilor agricole individuale 
şi ale asociaţiilor agri
cole de tip privat să fie 
scutite de TVA. Bună in
tenţie. Dar atunci cum 
de a ajuns oul de la 34 
de lei înainte de 1 iulie 
a.c. Ta 05 de lei după a- 
ceastă dată? Ca Să ne 
referim doar la un e- 
xemplu. Dar şi mai mult. 
Unii aplică TVA ia vân
zarea presei, cu totul in

• hiod nejustificat,,
TVA şi pe ambalaj», 
nimeni bu poate să spună 
ce valoare se mai adaugă 
ia  acestea. Sîgur, este 
vorba şi de necunoaşte
rea unor criterii şpe TVA, 
şi de abuzuri, şi de do
rinţa nesăbuită de îmbo
găţire a  unora. Orga
nismele de control finan
ciare vor face ordine în 
toate, sperăm, cât mai 
curând.

Gustul amar insă ră
mâne. De ce, adică, cei 
cu atribuţii în aceste do-' 
menii, începând chiar «cu 
guvernanţii, cu prunul 
ministru, nu spun oame
nilor adevărul din capul 
locului?! Oricât ar fi de 
dureros. Poate că ar fi 
şi suportat ma| uşor. A- 
cest popor a suferit prea 
mult. A trăit prea mult 
în minciună. Măcar acum, 
in statul de drept, să fim 
drepţi. Cine nu are ne
voie de credibilitate ? 
Pentru că nu putem minţi 
la infinit. Totuşi, Viaţa-i 
Amară...

. DUMITRU GHEONEA
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BARDA FMANCIARÂ-DOI ANI DE
LA REÎNFIINŢARE

— Dte comisar şef, Garda 
Financiară a  judeţului Hu
nedoara va împlini, ta Întâi 
august, doi ani de Ia re
înfiinţare. Ce consideraţi a 
fi mm semnificativ din 
această perioadă ?

— La doi ani de la re
înfiinţarea Gărzii Financia-
i s- privim fhepo . >* nost. 
gie ţt mulţumite tn acelaşi 
timp. Nostalgia tnceputu- 
îui, f»i bucurii f şt nec a 
zurlie sale, ca entuziasmul 
şi dăruirea primilor comi
sari. , Cu mulţumire pentru 
tot ceea ce am realizat, 
pentru tot ceea ce am fă
cut sub emblema Gărzii Fi
nanciar». De fapt, reţinând 
aoum doar partea bună a 
lucrurilor, aş putea sinte
tiza cu o.' -tanti de , amă- 
răciun» greut^ite, obstruc
ţiile, dar şl la fiecare fus 
rezultatele deosebite. Con
cluzia : am muncit eu to
ţii atât cât am putut, am 
fost sprijiniţi de toţi coi 
caro au vrut ca instituţia 
noastră să redevină ceea 
ce a fost şi chiar mal 
maS deci» atit. Nici in ' 
prezent nu am putea spu
ne că „apele" curg linişti
ta la Garda Financiară. 
Greutăţi au fost, sunt şi

Discuţie cu dl 
OLIVIU BALUCONL 

comisar şei 
al Gărzii financiare: 

a judeţului Hunedoara

vor mai fi.
—• Observaţii ?
-- Suntem prin exi rvu- 

ţă, 0 instituţie care „cule
ge" amenzi şi „seamănă" 
duşmani, aşa că mulţumim, 
avem destule. Natura greu- 
tă^lor îmbracă forme di- 
vetse: de la cea mate
rială — starea nu tocmai 
corespunzătoare a : maşini- 
lor d'T iotare —, până îa 
aplicarea şi interpretarea 
aorec a legi 
iSsîrii^ă complexă. TM ce 
am spds nu reprezintă o 
noutate. Este povestea u- 
nel instituţii, povestea a 
foi ani cjin viaţa celor care 

au asur>./î şi munce •-* In 
aa. Privind, Insă, rezul
tatele, îl.-s a faee un bl- 
ianţ matematic sau cuantu 
mul serviciilor «r prea - 
jarea populaţiei, se poate 
leşine constata că tot ce am 
^pus nu este o poveste, ci 
viaţa unei Instituţii în câ
teva cuvinte *

— In prezent, se vor

beşte de fapte grave să
vârşite de către unii a- 
genţi economici. Care este 
rcaUtatea t

—- Parcurgem cu toţii, 
fără îndoială, o perioadă 
nu numai grea, dar şi de- 
l ,'k spune ..a uu iot 
ce este îngăduit este onest. 
Multe îngăduie legile şi 
totuşi nu le poţi săvârşi 
fără să iţj oalei conştiinţa, 
întotdeauna au fost şi vor 
mai fi dintre aceia care au 
ăcut ce nu îngăduie legea 

sau care au trebuit să îşi 
calce pe conştiinţă. Se vor
beşte de fapte grave. Fi
resc. Cât de grave sunt tre
buie să fie privite Insă prin 
prisma «ancţiuniior prevă
zute de lege. S-au consta
tat, desigur, multe cazuri 
de evaziuni fiscale, săvâr
şirea d» acte de comerţ, 
nerespect&rea condiţiilor 
prevăzute de lege ta co
merţ, multe altele.

— Cian apreciaţi relaţii
le Gărzii Financiare a  ju 
deţului Hunedoara cu iota* 
tuţfile m  obiective simi
lare, cu organele judecă
toreşti?

CORNEL POENAR 

(Continuare in pag. a  2-a)

APEL
către oămenii 

de bună credinţă
Este bine cunoscut faptul că poporul nostru a 

avut de suferit sub ocupaţia imperiului ruso-bolşe
vic, iar deţinuţii politici, selectaţi cu mare uşurinţă 
din rândurile celor mai buni reprezentanţi al nea
mului românesc, -au fost supuşi ceîer măi barbare 
netede dc exterminare: aşa f*\.T, puţinii .>‘r*fd- 
vieţuitori ai acestui genocid s-au totrunit în asocia
ţii cum este Asociaţia Foştilor Deţinuţi PoHtiel din 
Moh 3vi ’iî i participanţilor basarăbeni şi 
neni la războiul mondial In rândurile Armatei Româ
ne pe frontul de est (1941—1944}, care au scopul 
de a  milita pentru promovarea legilor de reabilitare 
In feţa Istoriei şi a  viitoarelor generaţii a tuturor 
martirilor şi pătimiţilor neamului MMtru mlorific, 
întru păstrarea memoriei şi recanoştihţei noastre 
faţă de dânşii.

Pentru realizarea acestui scop, am programat -. 
a) înălţarea unui monument în cinstea Şi Memoria 
martirilor căzuţi pentru Patria română (în faţa gă
rii din Chişinău}} organizarea, unui centru cultural 
românesc „ProPatriă** 1 ş | «înfOoiţMsa,'' M ’lâ n ^ i ' ă-x 
cesla, a unui muzeu al plângerii — „Lacrima" In

' ALEXANDRU USATfUC 
BULGAR,

în nunteta C unitetatti 
Executiv al A.F.njr.M. 
şi P R JL A .R , OiislnSu

(Canfimtare în pag, a I #

O  f a r m a c ia  „d a v id *. De 
cur&nd, In oraşul Brad, vizavi 
ie  MntaiMiâ, dm m na farmacist 
DohM  W e Dogme a c  îscfeta tn 

. cadrul i  « Comerciale J>Â* 
V Itf*  o  nottă farmacia. P&re- 
r m  «nor locuitori cu car» am 
luai legRura este că noua far* 
m m le •  iimwenlfil şl «ifisface 
ns4mtUŞti» tn  medicamente ale 
sufariamor. tn  formari» ca §6- 
seţfa O gşmă larg i de medica* 
fnm te rnm din im port, cât şi 
hvUgene, (A3L f.f.

« MAGAZIN NOU. lat Casa 
mm Dăm se deschide ud .

un nou magazin. Acesta este pro
fila t pe vânzarea de datate audio, 
aparatură electronici, discuri, 
calculatoare electronice de bi
rou, fHm AGFA etc. (V. ff.f.

©  CLUB DB BILIARD. în 
cepând de azi, M ic; holul 
mare ol Casei de C ulturi De
va găzduieşte un Club de biliard. 
Cei dcm M  să-dl:-petreacă tim pul 
liber Uttard au ta dispo
ziţie 4 mese ca acsaaerM» «»- 
casare. Clubul este deschis d l-  
nic, începând cu, ora tL  (V .Jtf.

£ „Re c l a m ă *. jD«ar m  0

v i  F M t#« iaafi M tm m d  
viaţa? anuăft •  «Mimai m»
im w n m  m m  m  «iMv M M *
lor de pe strada t  M M M  dfa

Deva. S i  Hm  serioşi, dom nilor! 
Nu-i prea mic preţul pentru a 
putea induici atâta amărăciune 
şi tristeţe ? (E. S.ţ.

©  LABORATOR. De puţin 
tim p, tn  oraşul Brad, funcţionea
ză ■ţkb im m ru l de Petiţie Sani
tară şt Medicină Preventivi, La 
acesta sunt arondate toate loca
lităţile începând âiji Vălişoara 
şt p in i  ta Ocişor Vaţa Se 
sos. Laboratorul are ea scop 
sprijinirea activităţii de profUa- 
**» Şt curativă a bolilor infec- 
pioase din teritoriu. (A L.},).

O  UOCUlTQRit ÎNTREABĂ. 
Mat m ulţi locuitori din oraşul. 
Brad, printre care Horea Tudu-

» 4M*m  stărvsz, Adrian La- 
ne-m  rugat să te menţio

năm doleanţele lor privind can
titatea de apă potabilă repartiza
tă şi calculată în costuri comu
ne pe o persoană. Dumnealor 
şl alţii au mers de mâi multe 
ori ta asociaţiile de locatari pu
nând aceeaşi întrebare. De aici 
au fost îndrumaţi îa R.A.G.C.L. 
Brad, iar de acolo înapoi ţa aso
ciaţiile de locatari, fără ca ci
neva să le răspundă Ut întreba
re. Şi totuşi.^ (AL. J.f.

o  DOI FOŞTI CONDAM
NAŢI. s-eu asociat recent din 
nou intr-ede furtişagurilor,' Este 
vorba de loan Cristea şl Marius 
Stănescu din TeUuc. Şi n-au gă
sit ei un  loc mai bun de unde 
să fure, decât din internatul şco
lii din localitate. Halal să le 
fie t (V. N.ţ.

m

UNA PE ZI
Doctore, mie mi-e 

frică 1 E  prima tnea 
operaţie.

— Nu vă fie frică. 
Şi a mea tot prima 
C»»»

m m s m m

IN PAGINA A III-A 

«
•  Măsuri in domeniu) 

sanitor-veterinar



A P E L  către oamenii bună credinţă
(Urmare din pag. 1)

care, pe lângă documentele atrocităţilor săvârşite de 
bolşevici, să expunem activitatea deputaţilor „Sfa
tului Ţării" ; restabilirea cimitirelor eroilor români 
căzuţi pentru dezrobirea pământurilor strămoşeşti, 
cimitire ce au fost pângărite, distruse de hoardele 
bqjşevice ; stabilirea unor plăci comemorative la lo
curile genocidurilor; reluarea construcţiei Cate
dralei „Unirea", la Chişinău, a cărei piatră fun
damentală a fbst pusă în anul 1942 şi care-şi aş
teaptă sfinţească săvârşire.

Obiectivele ambelor societăţi sunt reconstituirea 
adevărului istoric referitor la neamul nostru, la cal
varul la care a fost supus de regimul sovieto- 
comunist, luarea în evidenţă a persoanelor care au 
avut de suferit prin maltratări, condamnări nele
gitime, deportări, deposedare de bunurile acumu
late prin muncă, identificarea victimelor şi a atro
cităţilor la care s-au dedat pe aceste pământuri ro
mâneşti cotropite de trupele şi structurile sovietice 
de ocupaţie, începând cu anul 1940.' Milităm ferm 
pentru întregirea ţării, pentru triumful echităţii 
sociale şi a adevărului istoric, dar şi pentru pace 
civică şi interetnică; noi, care âm suferit, ştim 
prea bine preţul suferinţei . Asigurăm pe toţi cei 
care se află în aceste zile în confruntare directă cu 
forţele cotropitoare, imperialist-comuniste străine şi 
agresive, că suntem şi vom fi alături de ei cu gân- 
dul-şi'sufletul, cu vorba şi, la nevoie, şi cu fapta. 
Trefcuie să scăpăm odată şi pentru totdeauna de îm

pilare şi grava ameninţare care planează .^ asupra 
viitorului nostru şi al copiilor noştri, prin restaura
rea unor structuri cqmuryştp-tdtalitare; stfăjne Şi 
autohtone care nu este exclus deloc că vor avea o 
coloratură fascistă şi mai pronunţată, vor conduce 
la consecinţe pentru noi şi mai grave.

Dar numai cu propriile forţe nu vom izbuti ma
terializarea intenţiilor noastre. De aceea, ne adre
săm tuturor oamenilor de bună credinţă, cărora le 
sunt scumpe obiectivele pe care le-am enumerat, 
organizaţiilor şi agenţilor economici, regiilor, aso
ciaţiilor şi societăţilor , de orice tip, solicitând un 
sprijin material, după posibilităţi, spre a ne pro
cura o parte din . cele necesare. Sunt binevenite 
şi eventualele ajutoare materiale ca: lemn de con- 
strucţii, foi de ardezie, var, ciment, vopsea* pia
tră de granit, plăci de marmură, mobilier pentru ca
binete, maşină de scris, computer, calculator, xe- 
' »  do <. î lefoan* mobilier i uzeis e (măsuţe pen 
tru exponate, sticlă subţire pentru montaje fotogra
fice, rame, accesorii muzeistice).

*s ( • noa tră : Vso( ţi - Foşt .... i mţi Po
litici — Moldova, Chişinău, str. Nicolae Iorga, nr. 
5, tel. 72 20 22.

Donaţiile băneşti vor fi depuse în conturile 
deschise la Cluj-Napoca, Dacia-Felix, str. Memo- 
andumului, .0 {pentru „Victori banc' Chişinău) 

5#3S50O0OO2« f in  d o la ri SU A ) ş l 50395000002» (In 
lei); în Bucureşti — contul ABC „Victoriahanc" în 
dolari SUA nr. 5311005300-2, Banca externă a Româ- 

.niei.,: .■'*¥&. fiV ş"?. ; f  i '
__

(Urmare din pag. 1)---------  —...
— Am încercat întot

deauna, pornind nu numai 
de la faptul că avem ace- 
aşi scop, ci mai ales de re?

la aceea că suntem oa- -

tre cele ms 1 mc j  j isti- 
ţia.

— De «urând s-a intro
dus TVA. Consideraţi o- 
portună o apreciere a a- 
cestei „acţiuni" financia-

Este prematur să ex-

Barda Financiară-doi ani 
de la reînfiinţare

meni şi trebuie să fim în
totdeauna oameni, să re- 
inem şi să avem relaţii 
-ordiale, armonioase, con- 
retizaţe în colaborare şi 

.prijin. reciproc cu toate 
nstituţiife cu scop similar. 
Am Sntjreprins, uneori, ac
ţiuni comune, ne-am con
sultat Işgătură eu unele 
) robl^ii^.mai deosebite. In 
e prişjţ ţ i e organele jude- 
ătoroştl, nu suntem în re- 
aţii dirţgte. Avem însă b- 
rimă deosebită pentru a- 
eastă putere în stat şi pe 
iceastă bagă considerăm că 
putem dezvolta relaţii din»

prim ceva în legătură cu 
această nouă formă de im
pozit. Tot ce pot spune 
este că Garda Financiară, 
urmăreşte să-şi îndepli
nească întocmai sarcinile 
ce i- îu fost trasate în le
gătură cu TVA. Şe consta
tă pe teren aspecte mai 
deosebite, care nu au o re
glementare exactă. Doar 
informaţiile la nivel cen
tral şi apoi la agenţii eco
nomici vor duce cu timpul 
la clarificarea tuturor pro
blemelor. De fapt, suntem 
la început, iar orice înce
put ridică mUlte problemei

V m  $ ă * & a t ş i  a  f e m e i e
In fiecare dimineaţă, 

la şapte fără câteva mi
nute, Intr-o anumită co
fetărie din centrul Devei
— unde se serveşte cea 
mai bună şi mai ieftină 
cafea din municipiu, iar 
servirea este ireproşabilă
— intră un bărbat şi o 
femeie. Rareori vin îm
preună, de cele mai multe 
ori preţ de câteva clipe 
unul după altul. Cel ce 
vine primul comandă 
două cafele (precis nu 
ştiu), aşa că pe când so
seşte celălalt ceşcuţele 
aburinde- se află pe o 
măsuţă aşezată în colţul 
localului.

Cine este bărbatul şi 
cine este femeia ? Nu are 
importanţă. In orice caz 
au trecut amândoi de 
prima tinereţe. Odată a- 
şezaţi în* faţa ceşcuţelor 
îşi aprind fiecare câte o 
ţigară.

Să fie soţ şi soţie ? Nu 
este de . crezut, întrucât, 
cum ziceam, n« intră îm
preună în cofetărie şi nici 
unul nu poartă verighetă. 
Trăgând din ţigări şi sor
bind din cănite discută 
tot timpul şi am obser
vat că femeia vorbeşte

mai mult, bărbatul as
cultă şi aprobă din 
cap şi numai din când în 
când deschide şi el gura. 
Or, este ştiut, soţii se 
poartă în lume sobri, îşi 
rezolvă acasă problemele 
de discutat.

Să fie rude ? Ar fi po
sibil. în acest caz, ce au 
să-şi spună atâtea, în fie
care dimineaţă ? De ce se 
privesc ochi în ochi şi în 
ei au, parcă, o luminiţă, 
iar vorbele , le sunt şoap
te ?

Să fie colegi» de mun
că ? Probabil, fiindcă 
după ce-şi beau cotidiana 
cafea (sau cine ştie. ce o 
fi) pleacă împreună.

Să fie prieteni ? -Mai 
degrabă. Dar poate fi o 
simplă prietenie înţre un 
bărbat şi o femeie? Via
ţa relevă că nu, căci lu
crurile merg, de regulă, 
mai departe. Şi, în fond, 
ce-ar fi să fie ceea ca se 
bănuie ? Nu este nimic 
nefiresc în asta, căcî'â- 
semenea lucruri sun^ eât ‘ 
se poate de fireşti, fac 
parte din existenţa noas
tră, fie că vrem, fie că 
nu.

Patronii, preţurile şi salariile
O lucrătoare de la o u- 

nitate specializată în des- 
facerea ie cafea, băuturi 
răcoritoare şi alcoolice, gu
mă de mestecat şi alte a» 
semenea produse — de ast
fel de unităţi Deva fiind 
suprasaturată — mi se 
plângea că ea câştigă pu
ţin, iar patronul îi dă lu
nar cât vrea el, fără să ţi
nă seama de nici o înţe
legere prealabilă, de nici o 
reglementare legală. Aţi 
priceput, stimaţi cititori, 
că este vorba de o unita
te privatizată. Numele ei' 
nu contează şi credem că 
acest fenomen, câştigul va
riabil şi destul de mic, este 
un fenomen general. Toc
mai . de< aceea să ne oprim 
asupra * lui. ■

Sigur, între patroni şi 
salariaţi se creează o sea
mă de obligaţii de ambele 
părţi, ca şi unele drepturi. 
Patronul—  poate este mult 
spus patron, întrucât în- 
România această categorie 
de oameni este în fază in
cipientă — are tendinţa 
să-i pună pe subordonaţii 
săi să muncească cât mai 
mult, câ să realizeze fir
ma sa venituri cât mai 
mari. In  cazul nostru, pa
tronul câfciumei privati
zate are pretenţia ca vân
zarea să fie cât mai mare. 
Aici se cer făcute câteva 
precizări. Pentru ca vân
zarea să t fie cât mai mare 
trebuie să existe un sorti
ment mare şi divers de 
marfă. Dar nu orice mar
fă, ci din cea căutată, căci, 
de pildă, degeaba umpli 
rafturile cu gumă de mes
tecat, ţigări Kent, Whisky 
ş.a., care sunt foarte scum
pe şi deci accesibile unui 
mic număr de oameni, mai 
ales îri condiţiile actuale, 
când la produsele de stric
tă necesitate preţurile cresc 
continuu. Procedând în 
a e i. mod coi'-îl nu face 
o1- e decât îi-şi îngheţe 
banii în mărfuri greu van
dabile, or, se ştie, bapii a- 
du i(_ *j numai c
circulă .Şi încă uri aspect: 
preţurile. Discutam într-o 
zi cu un. amic.

— Ce ne facem cu pre
ţurile, că vor creşte mereu 
până doar câţiva vor avea 
acces la anumite mărfuri 
— mi-a zis cel cu ;. car*- 
vorbeam.

Nu l-am aprobat. " Este 
adevărat că după aplica-

s TVA ct nco nitent cu 
r'eşi* ea iceize >. 'şi 1 *!•.- 

ralizarea adaosului comer

cial — imensă greşeală a 
guvernului Văeâroiu — 
preţurile vor creşte o pe
rioadă. Va veni însă şi vre- 

lea să se* dă I ăi, i an, 
spus amicului, uite marfă 
este multă în magazine. 
Să nu mai vorbim de măr
furile cu termen de garan
ţie expirat. O lucrătoare 
cu m u l t ă  vechime în 
comerţ, acum proprietara 
unui mic Sutic, îmi spunea:

— Eu practic cele mai 
mici preţuri din muni
cipiu.

— Păi, în acest caz-, câş
tigul este mai mic, am 
zis.

— Nu este. Vânzând mai 
ieftin decât alţii, realizez 
venituri mari în fiecare zi, 
din care, * evident,, obţin 
profit mulţumitor; De alt
fel un patron nu trebuie 
să alerge după venituri 
mari şi imediate. Mai 
taine câştig mai mic, dar 
sigur.

Considerăm opinia de 
mai sus o temă de medi
taţie la care ar fi b|ne să 
gândească cei ce au deve
nit sau vor deveni patroni. 
Asupra temei ce constituie 
titlul articolului de faţă 
vom reveni, căci ne propu
nem să realizăm un serial 
în această idee. Ii rugăm 
pe cititorii „Cuvântului 
liber"* să ne scrie» promi- 
ţându-le să le facem loc 
opiniilor dumnealor în co
loanele ziarului.

TRAIAN SONDOR

Se aşteaptă sugestii
Cum ar trebui să arate stema judeţului 

şi stemele celorlalte unităţi 
administrativ-teritoriale ?

Recent a avut loc şe- lor la Comisia Centrală 
dinţa de lucru a Comisiei de  "Heraldică.
Judeţene de Heraldică, Se face cu acest prilej 
care a luat în discuţie apel la toţi cetăţenii care , 
varianta rezultată din a- au sugestii privind felul’" 
naliza < -lor 25 de f . r e - c u m  ăr trebui să arat® 

,neri pentru stema jude- stema Judeţului, stemele 
ţului şi a analizat stadiul municipiilor, oraşelor şi 
laborării p im  i";r comunelor j Judeţul 

pentru celelalte unităţi Hunedoara şi s& le co- 
administratiy'- teritoriale, munice în scris (eventual 
S-au stabilit măsurile d e . însoţite de schiţe) la Di- 
urgentan a pregătirii so- recţia tehnică lin cadrul 
luţiilor şi de înaintare a Consiliului judeţean.

C a  s ă  v e z i
De la o vreme începem vei zburau fluturaşi care 

să vorbim singuri. E de indicau depozitele dc 
mirare, când viaţa noastră unde poate fi procurată 
e cu fiecare zi mal acum- Coca-Cola. Copiii aler- 

Mai trist este când g o după
oamenii vorbesc singuri raşii zburători. Un domn 
pe stradă. „Ca să vezi! în. vârstă, după ce i-a 
Le arde de muzică !". Se- cerut unui puştisă-i prin- 
sizându-mi privirea şi dă un fluturaş, l-a privit, 

u imuzat, femeia apoi i îngăimat ci cr ă 
m i, s-a adresat direct, răciune: „Poftim ! Ăştia 
„Doar nu se dă ceva mai vor să bem Coca-Cola. 
ieftin aici ?! Ca să vezi Dar se întreabă *dacâ a- 
ce-am ajuns. După 31 de vem ce mânca ?!“. 
ani de lucru sunt şome- : Fireşte că acţiunea pu
ră. La 51 de ani. Şi cu 5 blicitară respectivă n-are 
'*>£>< Şj c> « '< că u~i f>cc o» st părarea -v-«< ; 
primit nici un răspuns doi. Nu cei care distri- 
(ce i-aş ţi putut spune?), buie cunoscuta băutură 
resemnată a ridicat din pot fi făcuţi responsabili 
umeri, a zâmbit trist şi pentru situaţia disperată 
Şi-a_ văzut de drum. a unor categorii de per-

Câteva ore mai târziu... soane. O ştiu şi cei în 
Pe estrada ridicată în cauză. Dar dacă se ma- 
faţa clădirii I.P.H. Deva, nifestă aşa cUm se mani- 
lângă care a avut loc festă este pentru că ne- 
scena anterioară, se, pe- voile şi ' neliniştea pen- 
rindau mai multe formaţii tru ziua de mâine hau 
de muzică uşoară. Spre adus într-o asemenea sta- 
bucuria tinerilor, şi dis- re încât nu se mai pot 
perarea vârstnicilor din stăpâni. Supărarea adu- 
zonă, întrucât decibelii nată zi de zi a ajuns să 
le puneau Ia grea încer- dea peste margini, bieţii 
care nervii şi aşa prea oameni vorbind singuri, 
zgândăriţi de nevoile zii- Dar şi dacă ar încerca să 
nice. Coca-Cola îşi făcea se plângă cuiva,, cine 
o" complexă , publicitate, să-i asculte ?
Atât muzicală cât şi a-
viatică. Peste centrul De- VIORICA ROMAN

Donaţii în beneficiul 
copiilor

S.C. Comat S A  Hune
doara—Deva şi S.C. Mure
şul S.A. Şoimuş au donat 
Filialei de Cruce Roşie a 
Judeţului sume de bani, 
lucru pentru care aceasta 
le mulţumeşte. Din . banii 
primiţi vor- fi sponsorizate 
două tabere. Copii prove
niţi din familii cU venituri* 
modeste, elevi la Şcoala 
generală nr. 3 Deva, îşi vor 
p e t r e c e  câteva zile de

vacanţă in. tabăra, de. la 
Zanlka (Ungaria). . Tabăra 
este sponsorizată 4e Crucea 
Roşie Română, filiala ju
deţului nostru asigurând 
transportul copiilor. Pe par
ticipanţii care s-au remar
cat în cadrul concursului 
„Sanitarii pricepuţi" . fi
liala i-a invitat să-şi, pe
treacă o parte din zilele 
de vacanţă. într-o tabără 
găzduită de Baza sportivă 
d«n Parâng*, (V. R,).

' Imagine de ţa simpozionul ce g^ayut Ioc , la Grăştie, ,» dedka»t.-«instirii 
nicitt(?rfei dr. Aurel Vlad, "înfiăeărat siisfhiStor al luptei pentru emancipare şi 
unitate naţională. Fpţo IOAN ANDRUŞ
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Măsuri t n  d o m e n iu l  sanitar -  v e t e r i n a r
Prefectura judeţului Hunedoa

ra ne informează că a  fost iniţiat 
un ordin al prefectului. In scopul 
îmbunătăţirii activităţii J m --- 
veterinare şi al apărării sănătăţii 
populaţiei. Redăm în continuare 
principalele măsuri stabilite.

In vederea prevenirii oricăror 
nereguli #e teritoriul Judeţului, 
c i «  pot in s titu i atentate i i  Starea 
de sănătate a populaţiei, un risc 
permanent de apariţie a zoonoze- 
lor, a unor epidemii, a  toxiinfecţii- 
î»i a!î®e«t.ir» şi 4 »itor asemenea, 
care pot aVea consecinţe . deosebii 
de grave, prefectul judeţului Hu
nedoara emite următorul ordin: 

In scopul apărării sănătăţii pu
blice şi protecţiei consumatorilor, , 
pentru prevenirea tran i&d 'fU so 
lilor de la animale la om, orga- 
£<*' a sanitar-veterinare, poliţia 
uitară ţi »,* « .d* pn s jnfiţ £, 
oficiul pentru protecţia consumato
rului, organele de poliţie ale Mi
nisterului de Interne, împreună cu 
autorităţile administraţiei publice 
locale, ui conformitate * cu atribu
ţiile ce le revin potrivit legii, vor 
asigura aplicarea şi respectarea 
următoarelor m ăsuri:

CU PRIVIRE 
LA PROVENIENŢA ŞI 

CIRCUITUL PRODUSELOR 
DE ORIGINE ANIMALĂ

o Carnea, ' produsele şi sub
produsele din carne destinate con
sumului uman trebuie să provină 
de la animale sau păsări sănătoa
se, care vor fi tăiate numai in a- 
batoare, centre de tăiere sau punc
te de sacrificare autorizate din 
punct de vedere sanitar-veterinar, 
să fie examinate şi găsite bune 
pentru consum uman, marcate 
prin ştampilase, prelucrate, depozi
tate, transportate şi valorificate în 
unităţi autorizate potrivit legii.

•  Producătorii, agenţii econo
mici privaţi şi persoanele autori
zate care aduc pentru vânzare in 
pieţe, bale. târguri, sau alte locuri 
autorizate produse de origine ani
mală- sau miei, iezi, alte animale

mici sau păsări vii, au obligaţia 
de a  le prezenta pentru examen 
medicului veterinar de stat, îm
preună cu următoarele documente 
eliberate de circumscripţiile sani- 
tar-veterinare de Ia locul de pro
venienţă al animalelor:

i~ certificat sanitar-veterinar de 
transport pentru produse <£jt ori
gine animală, furaje şl alte mărfuri 
de această natu ră:

— ea.-»'-: de sănătate pentru r„- 
nimale, -păsările şi coloniile de- al
bine de la care se valorifică pro- 

' duse.
•  Transportul produselor de o- 

rigine animală trebuie tM S® facă 
in condiţii de perfectă igienă şi . 
numai cu mijloace de trai ■ 
frigorifice sau i- 'ine,'autoriza
te sanitar-veterinar. Produsele 
transportate trebuie să fie prote
jate in amtplpie avizate sanitar 
veterinar, din Materiale inoxidabi 
le sau din plastic, cartoane, hâr
tie. cerată s a u : albă, tifon sau 
polietilenă, altele.

t  Persoanele care manipulează 
produse de origine animală, vor fi 
supuse controlului medical perio
dic şi sunt obligate să poarte e- 
chipameot de protecţie sanitară a 
alimentelor (halate, bonete, pan
taloni şl cizme de culoare albă) şi 
care trebuie să. se schimbe zilnic 
sau ori de câte ori este nevoie.

o Circulaţia produselor de ori
gine animală de la locul de pre
lucrare sau depozitare, la locul de 
valorificare, vor fi însoţite de cer
tificat sanitar-veterinar, eliberat 
numai de către medicul veterinar 
de stat ce deserveşte locul de ori
gine al produselor pentru fiecare 
mijloc de transport care transpor
tă produse de origine animală, la 
transportul altor produse necomes
tibile, confiscate sau mărfuri de 
altă natură.

CU PRIVIRE 
LA DESFACEREA 

PRODUSELOR ALIMENTARE 
DE ORIGINE ANIMALA

•  Toţi producătorii sau' agenţii

economici care desfac sau pun in 
consum produse de origine anima
lă, nu pot funcţiona fără să pose
de autorizaţie sanitar-veterinară şi 
autorizaţie sanitară.

• ,  Vânzarea cărnii şi subprodu- 
selor comestibile, precum şi valo
rificarea celorlalte produse ali
mentare de origine animală, se pot 
face numai in unităţi speciale sau 
în pieţe, hale şi târguri, în locuri 
special amenajate, care îndeplinesc -< 
condiţiile şi normele de igienă dis
puse prin Legea sanitar-veterinară.

•  Comerţul ambulant de carne 
- sau desfacerea cărnii în afara uni

tăţilor autorizate sunt interzise.
■' •  Producătorii şi agenţii eco

nomici privaţi . pot valorifica In 
pieţe, hftie şi alte locuri autori
zatei came provenită de la bovine, ; , 
PWfcke, ovine, caprine şi păsări 
âc rfica te  in unităţile respective, 
njumai dacă au fost examinate şi 
atestate: sanitar-veterinar.

CU PRIVIRE 
LA AUTORIZAREA 
DE FUNCŢIONARE 

SANITARA VETERINARA

o Funcţionarea unităţilor care 
produc, prelucrează, depozitează 
şi valorifică produse de origine 
animală, se face numai în baza i 
autorizaţiei' eliberate de Direcţia 
sanitară veterinară judeţeană şi în 
condiţiile legii.

o Se interzice comercializarea 
produselor alimentare de origine 
animală In locuri şi spaţii neor
ganizate, în locuri de mare aglo
meraţie (oboare, târguri, talcio
curi, gări etc), fără asigurarea 
condiţiilor sanitare veterinare de 
funcţionare, prevăzute de lege.

o Determinarea din patrimoniul 
oraşului sau comunei a suprafeţei 
de teren necesară constituirii de 
puţuri seci sau cimitire de ani
male, împrejmuirea şi amenajarea 
acestora, potrivit normelor sani- 
tar-veterinare, până la data de 1 
decembrie 1993.

Cupa Hunedoarei la Taekwon-do
Desfăşurată in perioada 

10—11 iulie 1993, ediţia ) 
a fost o competiţie bine 
organizată.. de Cluburile ' 
Taekwon-do din Călan şi 
Haţeg, reunind cluburi din 
oraşele Tg. Mureş,. Miercu
rea Ciuc, Sibiu, Deva, Hu- 
hedoara,.Călan şi Haţeg.

Colegiul de „arbitri, sub 
preşedinţia dlui Tokes Le
vente —r 1 DAN (Tg. Mureş) 
şi format, din Si mo Mîhaiy 
— 1 DAN.(Miercurea Ciuc), 
Marian Diaconu (Deva) » 
centură roşie cu dungă 
neagră,. Pasca riu Vasile 
(Sibiu) — 1 GUP, Sârbu 
Nicolae (Haţeg) — 1 GUP, 
Popa Cristinel (Călan)
1 GUP, a desemnat câşti
gătorii cupei la lupte, con
form regulamentului Taek
won-do ITF, după cum 
urmează: Masculin, categ. 
54 kg — I. Barbu Florin 
(Deva), II. Mocanu Sorin 
(Sibiu), III. Lucaci Sevas- 
tian (Sibiu) ; categoria 54— 
63 kg. — I. Szatmari Andrei 
(Sibiu), II. Mărunţel Ste- 
lian (Sibiu), III. Bală 
losef (Tg. Mureş); categ. 
63—67 kg — I. Mitu Flo
rin (Călan), II. Hanea. M a-, 
rius (Sibiu), III. Nicolae 
Costel (Sibiu); categ. 67— 
71 kg. — .§. Haţegan Nico
lae (Călan),< II. Pupu Mi-* 
'-1 (Călan), t’i Tj ,ga CJau- 
diu (Deva); .ţâteg. . 71—75 
kg. I. Andrăţesc Eugen 
(Deva), Iii*, Mănăilă Cris
tian (Hunedoara), III. Da- 
m; A <■> Eug n (Călan); r iteg 
75—$0 kgê s8wLJS»B68ş»JBsi. 
colae (Călanfc-IL- Rad Lau- 
renţiu (DevM^Şl'^^lpMfe. 
S0 kg — I.ICM'ftobeft1̂ '  
Ian), II. Roman Constantin 
(Sibiu).

Feminin, categ. 52 kg. —

I. Falcaş Cristina (Hune
doara), II. Tudose Floren
tina (Haţeg), III. Katanai 
Reka (Tg. Mureş); categ. 
52—55 kg. — I. Ismailciuc 
Ludmila' (Hunedoara), II. 
Katanai Kinga (Tg. Mureş), 
III. Ujj Timeea (Tg. Mu
reş); categ. 55—58 kg. —
I. Murgoi Mirela (Călan),'
II, Cibian Monica (Deva), 
Hi. Baciu Carmen (Deva); 
categ. 58—63 Jtg. — I. Un
gur Liiiana (Hunedoara), 
II. Zota Marinela (Deva);. 
categ. 66—70 kg." — I. lan- 
qu Cristina (Sibiu).

Premergător concursului 
de lupte Taekwon-do a 
avut loc concursul d e ; 
TULL-uri (exerciţii de for

mă), la individual mas
culin primele locuri fiind 
ocupate d e : L Pali Denes 
— Miercurea Ciuc, II. Szat
mari Andrei —. Sibiu, III. 
Orban Endre —1 Tg. Mureş. 
Clasamentul pe echipe la 
TULL-uri: I. Clubul Că
lan, II, Clubul Sibiu şi III, 
Clubul Deva.

S-au acordat pentru am
bele stiluri- diplome şi pre
mii in bani. Un impor
tant sponsor „ d e  ultimă 
oră“, dl Libich Manfred, 
venit . din Germania, a 
sponsorizat cupa Taekwort- 
do cu o sumă importantă 
de bani.

Clasamentul final pe e- 
chipe arată astfel: locul

P

Oare milioanele îţi 
dau dreptul să sfidezi?

Dna M. este mamă a 
doi copii cuminţi, soţie 
iubitoare şi harnică, o 
salariată cu respect pen
tru muncă şi colegii de 
breaslă,, O femeie plăcută 
şi modestă, echilibrată, 
cum sunt atâtea sute de 
femei în oraşul nostru.

Instantaneu, i-am ob
servat intr-o zi emoţia, 
nedumerirea, ochii scăl
daţi în lacrimi. N-am in
tuit motivul, tocmai pen
tru că o cunoaşteam ca o 
persoană stăpână pe fi
rea ei, calmă. De unde 
totuşi supărarea ? Insist 
să-mi spună ce s-a în
tâmplat.

„Nimic, de fapt nu s-a 
întâmplat nimic deosebit 
— îmi spune. Am întâl
nit o prietenă (cel puţin 
până azi aşa o conside
ram). Am salutat-o, i-am 
zâmbit, iar ea m-a pri
vit distant, de sus, plină 
de sine, fără să-ml zică 
un cuvânt. N-am înţeles 
această schimbare. De ce? 
Răspunsul l-am aflat de

la a treia persoană care 
m-a lămurit pe loc: „Păi 
cum, tu nu ştii că de când 
are. milioane, de când şi-a 
făcut vilă — bineînţeles 
din bişniţă, că mereu a 
fost pi , ată îr igaria 
ş-: în alte părţi — a- 
cesta este noul ei chip? 
Aşa procedează şi cu alte 
foste colege". Oare mili
oanele îţi dau dreptul să 
sfidezi, să nu mai cu
noşti pe nimeni?".

Am reflectat la între
barea dnei M. şi am rea
lizat cât. de mult schim
bă banul caracterul omu
lui slab. Stimată dnă M., 
fosta dv prietenă cred că 
n-a fost cu adevărat 
prietenă. Mult prea e- 
goistă, doar acum îşi a- 
rată caracterul. Nu meri* 
tă să vă amărâţi sufletul 
din pricina ei. E drept' 
că multe bunuri Poţi 
cumpăra cu bani. Dar p 
prietenie adevărată nici
când.

ESTERA SÂNA

J

I Clubul Deva — 20 punc
te, locul II Clubul Călan
— 15 puncte şi locul III 
Clubul Sibiu — 10 puncte. 
La festivitatea de premie
re, reprezentantul Federa
ţiei Române de Taekwon- 
do' dl T5kes Levente, din 
Tg. Mureş, a mulţumit gaz- . 
delor pentru s»tn& or?.-* 
nizare a Cupei Hunedoa
rei pentru interesul în «n 
ganizarea unei astfel de 
competiţii de un înalt ni
vel t'ehnie, pentru buna 
propagandă făcută acestui 
sport, promiţând reveni
rea în Călan şi- la cea de-a 
Il-a ediţie.
- TiBERIU MANDRESCU..

colaborator

CONSUMCOOP ORĂŞTIE 
str. N. Bălcescu, nr. 8

Anunţă pe cei interesaţi că dispune 
spaţii comerciale care se vor sedate la licitaţiei 
pentru predare in contract de asociere, după f 
cum urm ează:

SPAŢII COMERCIALE lN ORĂŞTIE
— str. Pricazului, bl. 26 parter
— str. Tolstoi (fost magazin fero-sanitas)
— magazin „Palia" (subsol)
— magazin I.M.O.
— magazin bloc B l

SPAŢII COMERCIALE IN PRICAZ
— sat şi la Fabrica de cărămidă- PricaZ^ 

la parter bloc.I

I Unitatea vinde mobilier comercial dispo->j
%

I*I%I%
I«
I

l

nibil.

Solicitările-vor fi depuse in scris la secre- 
tariatuI uittUţii. Licitaţia va avea loc la 15 zDd’ 
după apariţia anunţului.

Informaţii suplimentare la telefon 64171$;
(577)

" t.-

„ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

s in t ă m Ar ia -o r l e a

Anunţă că in data de-6.08.1993, ora 10» 
va avea loc la sediu licitaţia publică privii 
mijloacele fixe din patrimoniul fostelor C.A.F.] 
Sîntămăria-Orlea şi Sînpetru, după cum u r- ; 
m ează:

— valoare — 
1935 548 lei! 
9 218 324 leii 
1687 109 Iei 
2-275 706 lefi 

523 364 lei j 
827 652 lei i 
277 992 iei! 
677 432 lei ] 
702 467 lei 

1695 590 lei!
154 542 lei 

1 430 221 le i'

Câştigătorii concursului 
Endre.

de Tull-uri : Pali Deheş, Szathmari Andrei si Orban 
Foto GHEORGHE PODARU

Grajd Balomir 1 —
Grajd Ciopeia —
Grajd Balomir 2 —
Fânar 200 to Ciopeia —
Grajd 1 Sînpetru —
Grajd 2 Sînpetru —
Grajd 3 Sînpetru —
Siloz de suprafaţă Ciopeia —
Bucătărie furajeră Ciopeia — 
Alimentare cu apa Sînpetru — 
Autocamioane 2 buc —
împrejmuire - —
Cântar 500 — 1000 kg 
3 buc. —
Cântar pod bascul 2 buc. — 
Fânar Sînpetru 
Informaţii suplimentare la

-  8 7-10 leij
-  202 418 leii
-  2 821 104 lei ! 
telefon 770630. J

(575) i
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' ÎN SPRIJINUL TRADIŢIEI |
CULTURALE j

Iubitorii de cultură f i artă din municipiul Deva» 
Sunt invitaţi miercuri, 28. iuliş, ora 18, in localul Li- | 
eeutui t.Decebal“, la adunarea do reconstituire a j  
ÎCASINEI NAŢIONALE a oraşului nostru. J

COMITETUL DE I
INIŢIATIVA

I

VÂNZĂRI-
CUMPĂRĂRI

i •  Vând convenabil insta- 
laţia recepţie satelit FUBA. 
Telefon 618766, orele 18— 
KO. (359373)

•  Vând casă în Deva,
. tte* T. VlacMmirescu, nr. 11

fi&hgă Fabrica veche de 
pâine). (5593601

•  Vând vacă cu viţel,
R&Utandrei, 136, după ora 
10. (559359)

•  Vând congelator, preţ
, •QţMNţabtt. Deva. telefon 
jllitaŞ» .(359356)

0 Vând oţel beton 0  6 
pentru construcţii, 200 lei/

' Ig , ferestre duble 1,5 x 1,5
iR $1 U) x  1,2 st, Informaţii 
Devii, 623653, după ora 21.

(559357)
X1 Vând Dacia 1300, a- 

VMiată, videoplayer Akai 
sigilat, şi Peugeot 205. De- 
*8, telefon 612036, după ora
V . (559355)

1 •  Vindem primii în zo-
Itâ Oituz. 2 apartamente 
OK 4 şi 3 camere, garaj,

' iixA  etajul u , 615002.
(559354) • 

Vând casă, pământ, 
te  setul Almaşu* 

Ic, nr. 36, comuna Peşti-
1 Mic. Informaţii Deva, 
»cia, b t  35, ap. 52.

: ©59353)
iii Vând făină de hatise-

W . i ’ âftmeria, 660736. - ...
î (559351) '
•  Vând autocamion Mer- 

îjfdes 3,5 tone, dubă în-
'OlKsfi, posibilitate montare 

Deva, telefoane 
1879, 616121.

■ (559229)
. A  Vând Skoda MB 1 000,

' m » im  627366, după ora 
* t  ,  (559339)

Vând m g m t  Oltcit ■ 
DlBb, 5 000 km bord. De- 
«L  telefon 618192.

(559336)
, 8  Vând ceraion $ -tone 
jf ip ittte s  608D cu. conge- 
i ţ46or,înmatricuIat, an fa- 

flfifc- Telefon 
după ora 14.

' (559332)
■■iA  J M  oglindă cristal 
l  ţn /lfl,2  m. Deva, telefon 
6*6*33. (559233)

•  Vând apartament 2
camere Gojdu. Deva. tele. 
ros 620959. (559334)
' m Vând urgent Oltcit im- 
P * l  -foarte convenabil; sta
re  excepţională, Renault 
30 TX înmatriculat, ■ preţ - 
™>(Oci*btl, coroane Cehie 
"  j p uc.- Telefoane m m % 
v m m ,  . (^93so)

•  Vând siforterie nouă 
SlOo 360 1/h, tuburi bioxid, 
conservator 806 1 tip ladă 
mftcft. Telefon 661078.

©59349)
i  Vând bibliotecă, dulap, 

t i n a .  Orăştie, telefon 
S483t7. ©59347)

•  Vând urgent mobilă
flBOUtCcH, servante, cana- 
po i, dulap, foto] ii-pat). De- 
iau telefon 615577, între o- 
rtee 16—26. ©59342)

a  Vând apartament 2 
camere, confort I, 2 bal- 
coana, etaj 4. (zona ba
rata) „Ftora") Deva, 619240.

©59182)

•  Vând garsonieră eon-; 
fort I în Geoagiu-Băl. Te
lefon 648107.

(559250)
i  Vând autoturism Da

cia 1300, anul de fabri
caţie 1976, bine întreţi
nută, la jumătate din pre
ţul oficial actual. Telefon: 
095/617752.

(569236)
»  Vând garsonieră con-: 

fort 1, gaz, Orâştie. Te-; 
leton 642858.
- (559223)

•  Vând instalaţie sate
lit, reoeiver, telecomandă, 
antenă Offset 1,6. Tele
fon 615854.

(85920*)
•  Vând Dacia 1100, sta

re bună, telefon 628345, 
după ora 18; (559327)

•  Vând Dacia 1300, De
va, telefon 627473.

©59364)
•  Vând Dacia 1300,' sta

re bună. Pui, telefon 216.
(559364)

•  Vând Dalmaţian 4 luni, 
femelă. Deva, tel. 622221.

(559363)
•  Vând Dacia 1310

break, tamponată spate, 
an fabricaţie 1989, 30 000
km la bord. Deva, telefon 
623018, între orele 15—18.

(559362)
•  Vând cazan încălzire 

centrală (lemne, cărbuni). 
Deva, telefon 673776.

(559227)
•  Vând garsonieră con-, 

fort I , masă © 6 scaune, 
haină piele şi maşină vată 
zahăr. Telefon 712821.

(8246)
•  Vând garsonieră con

fort I  sporit. Hunedoara, 
L Creangă, telefon 716738.

(8251)
•  Vând Dacia 1300, sta

re bună, preţ convenabil. 
Telefon 717288.

(8259) •
•  Vând BMW 316, stare 

temă. Informaţii telefon;
721413. ' . m m §

m V ând  VW  G o lf p e ţ  
>>cr • fate&caţk li'j'i 
model nefisşMt, cutie cu 5 
viteze, jenţl aluminiu, scau
ne speri, spoitor, turelă. 
Informaţii telafon 722612.

(559376)
•  Vând armă vânătoarei 

cu lunetă (carabină). In
formaţii Boşorod, telefon: 
111, orele 18—22.

(559811)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb aparta
ment în Deva, cu casă 
sau apartament te 
Brad (eventual cum
păr apartament în 
Brad). Informaţii Bria 
de Criş, telefon 247.

©59358)

a Schimb apartament 
proprietate Petroşani cu 
Deva — Hunedoara, even
tual vând — variante. Te
lefon 0987/27354.

(559362)
•  Schimb apartament 

2 camere din cărămidă, 
proprietate personală Vul
can, cu similar Deva sau 
Simeria Informaţii Deva, 
telefon -622754, între orei# 
7—22. ©59305)

•  Schimb apartament 
2 camere Deva Dacia, bl. 
32, sc. 2, ap. 27, cărămidă, 
eu apartament 3 . camere 
exclus Micro 15. Deva, te
lefon 621819.

(559365)
ÎNCHIRIERI

•  Parohia Petreni anun
ţă licitaţie pentru închi
rierea spaţiului comercial 
din Petreni, ia  dăta de I 
august 1993, ora 9.

(559340)
OFERTE 

DE SERVICH
•  Facilitez Înscrieri joc 

.Caritas“ Ciuj-Napoea î 
lefon 616519, între 10—20.

(559308)

DIVERSE
•  Cu autorizaţia nr. 

8229, dîh 21 iunie 1993, eli
berată de Consiliul jude
ţean Hunedoara, a luat 
fiinţă feeelâţift Stenii âW 
jjOrkm", cU sediul în HU-

: nedoara, reprezentată prin 
Ţiu iulian, eu obiectul 
activităţii: comercializare 
mărfuri alimentare şi in
dustriale indigene şt im
port. (559326)
. •  Mulţumim organele»- 
<’* Pa >sas L\ pentru 
acţiunea promptă în depls- 
tarea şi arestarea unor 
ipd 1 îzi cc i; vasta i şi fu 
rau diferite zarzavaturi 
(morcovi, ceapă, usturoi, 
oartofl etc.) de pe tere
nurile agricole din îm
prejurimile Devei. Pro
prietarii de teren agricol.

(559225)
•  Cu autorizaţia nr. 

8116, din 28 mai 1993, eli
berată: de Consiliul jude
ţean Hunedoara, a luat 
fiinţă Asociaţia Familială 
„Meîly" reprezentată prin 
Bold Melania, având ca 
obiect de activitate con
fecţii, tricotaje.

(8262)

COMEMORĂRI

0 Cu nemărginită 
tristeţe şi durere în 
suflet, plec fruntea a- 
supra re
ce, care nu ne poete 
alina durerea acum 
când se împlinesc 2 
ani de la plecarea pe 
drumul fără întoarcere 
a scumpului meu soţ

' AVRAM MIHUŢ
Parastasul de pomeni

re va avea loc te  data 
de 25 iulie, Ia Biseri* 
ca din comuna Balşa. 
Dumnezeu ,cel bun şi 
sfânt să te odihneas
că in mormânt. Nu te 
voi uita niciodată. A 
ta soţie Maria.

(559316)

D E C IS E

•  Cu adâncă durere 
anunţăm încetarea (fin 
viaţă a celui care a 
fost

AVRAM DA VID,
din Buceş — Vulcan.

Dumnezeu să-l ierte. 
Soţia şi copiii.

(559361)

•  La 22 iulie se 
împlinesc 11 ani de 
jale şi dor de când 
ne-a părăsit în urma 
unui tragic accident, 
fiul nostru % \

PETRICĂ PASC, 
în vârstă de 22 de ari»* 
din Luneoiul de Jos. 
Nu te  vom uita nici
odată şi te vom plân
ge mereu.

(559328)

@  c o r a i r y a i
Anunţă intenţia 46 modificare a  h u iţe l*  

pentru serviciile prestate publicului călător şi 
celorlalţi beneficiari, începând cu 21. VIII. 1993.

Modificarea este motivată de majorarea 
preţurilor şi tarifelor la diferite produse şi ser
vicii (anvelope, piese, materiale etc,) şi a altor 
elemente componente ale costurilor.

(585)

. S.C. „ALIMENTARA” SA .
D E V A

M ul I Decembrie 1918, nr. 30
Organizează In data de 9 august 1993, ora 

9, la sediul societăţii, concurs pentru ocuparea 
postului de

•  JURISCONSULT
Condiţii: studii de specialitate; vechime 

m inim i de S ani î vârsta maximă de 50 ani.
Informaţii Ia sediu! societăţii, telefon 

816406.
Înscrierile se primesc până Ia data de 81 

iulie 1993. (584)
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| 4—20 kg/h.

I

S.C. ROBES S.A. BAIA MARE j
Str. V, Lucadu 162, teL 099/417229, fax î 

099/413853, telex 33219® (
Proiectează, execută şi livrează urm ătoa-j 

rele utilaje : *
•  Mori complete pentru grâu şi porumb l

cu capacităţi între 5—40 t/24  b j
•  lin ii tehnoi«*ice pentru obţinerea u le-f

surilor vegetale din seminţe oleaginoase Q — î 
2500 kg/zi *

•  Gatere verticale uşoare 0  506 —, .0  8001
înm; Q max =  2^5 mVh î

•  Ferăstrău circular pendular 0  400 mm j
•  Maşini de raşchetat Q «= 10 mVh *
•  Utilaje pentru fabrici de cărămidă d ej

mică şi medie capacitate j
•  Presă ţărănească pentru cărămizi, 10 0001

cărămizi FN/zi j
•  Etectrocilindri Ec 25—80; L =  125—20001

mm- ■.■■■.,> ■ J-
^  Roboţi Industriali portabili pentru su -!

Idură şi.majoipulare
•  Utilaje pentru epurarea apelor uzate,

tratarea apelor • :
•  Transportoare (cu bandă, lanţ, racleţi, (

eHceidale) . J
•  SDV-uriw J

• #  Pompe cu membrană pentru industria)
de ceramică fină Q =  7 ,1—O n^/h ; P  =  20—14 * 
barL ’ |

Malaxor — presă pentru paste făinoase, î
155411

r

SOCIETATEA COMERCIALA 
„CONDOR** S - A. 

D E V A

str. Avram Iancu, bloc H 3, Deva

" e " ^ 1 adâncă d u re ro su l 
Dumitru anunţă deceşttl 
tatălui

ANDRONIC SANC. 
în Vârstă de 71 ănl, fost 
comerciant în Deva timp 
de 57 ani.

înhumarea a avut loc la 
C nltirul din î ' .1 Emi- 
nescy, dUftiaică, 18 iulfo 
O R  t t e  . uffea tutui > 

-fost « 1  
turl înipărtăşindu-mi du
rerea. Suflet tk>I41, Dum- 
nezeu sâ te. albă în .paM - 
A să-ţi dea odih
nă alături ik  mama 

•vâl' pjŞshto o vie amintire.
(559348)

Ifi ■'".;

I
ţ Organizează licitaţie publică la sediul său, J 
J în ziua de 26 iulie 1993, ora 10, pen tru : |
1 6  închiriere spaţii Ia cămine nefamilişiî *
* in Deva, Brad, Haţeg şl Lupeni, pentru acti-1
I vităii administrative, prestări servicii, asisten-' 
! ţă medicală şi' farmaceutică, comerţ (exclusiv |  
|  alimentaţie publică), respectiv închirieri spaţii j 
î depozitare şi organizate producţie in Deva şi I 
I Orăştie. !
* 6) Vânzare bloc 8 Orăştie (40 garsoniere)»
lfC M 2 |4ţpM d ( 0  garmni(Me).  ̂ I
ş  fi. ■ te la stie ra . Bretea !
î Strei. |
|  Inform a|îi suplimentare şi cumpărarea do- * 
t cumentaţiei, la sediul societăţii, telefon 611960, j 
|  la dnil SdsHMn M Hri şl Sauer Radu. j  
; Documentaţia licitaţiei se poate procurai
0 contra sumei de 1000 Iei. j
|  Garanţia de participare la licitaţie se de- J
* pune l i  eteăeria societăţii cu 4 sile înainte de*
1 data licitaţiei. \
I Licitaţia se roia săptămânal, in acelaşi toci 
|  şi la aceeaşi oră, până la lichidarea spaţiilor, g

S.C. „CONDOR** S.A. 

ORGANIZEAZĂ UCITAŢII 

SĂPTĂMÂNALE

j în flecare zi de miercuri, ora 10, la S.U.T.5 
|  Deva, pentru vânzarea de mijloace fixe casate] 
|  şi disponibile.
I liste le  se pot consulta la sediul 
|  şi la S.U.T. Deva. (583) |

I
S.C. VIN ALCOOL S.A. 

D E V A

A  B U N f A

m..Ifi
a brieaţta. do m tâ ra re  a preţurilor la băuturi
î  din q d rt, Intepând eu data de t  mgm% 1998, 
i  M ajo rarea  preţurilor a ro  !oe ca u rm are  a 
;  modiRdbrtt p ^ o i l e r  la alcool»! rafinat din 
|  ţa r i şl din Import, (58î)

ij
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