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ACT CRIMINAL LA TIRASPOL
O ştire de presă face de câteva zile înconjurul

lumii. In ilegala Republică Nistreană, cinci patrioţi 
români au' fost condamnaţi la  pedepse grele pentru 
vini imaginare. După mai bine de un an şi jumă
tate, când li s-a Înscenat o farsă judiciară In cei mai 
dur stil bolşevic, cei cinci membri ai aşa-zisului grup 
Ilaşcu au fost judecaţi şi condamnaţi. Ilie. Ilaşcu — 
liderul Frontului Popular Creştin Democrat din Re
publica Moldova —- a  fost condamnat la moarte prin 
împuşcare, Andrei Ivanţoc şi Todor Petrov Popa — 
la câte 15 ani de închisoare. Alexandru Leşco la 
12 ani, Valeriu Garbuz — la şase ani, Petru Godiac 
— la doi ani. Sentinţa, pe cât de ilegală şi de ab
surdă* este fără drept de recurs.

Ce au făcut aceşti români, aceşti moldoveni, de 
şi-au atras .ura atât de înverşunată a autorităţilor 
de la Tiraspol, culminând cu condamnările lor la 
ani grei de temniţă ? Organele de anchetă, căre-i 
ţin după gratii de la 2 iunie 1992, n-au putut dove
di cu probe nici până astăzi. Se pare că vina lor 
este una singură, aceea de a se fi declarat români 
într-o eneţavă comunistă autoproclamată republică 
doar prin forţa tancurilor Armatei a 14-a ruse.

Dar in,pofida lipsei de probe asupra vinovăţiei 
lor, în ciudă intervenţiilor unor şefi de stat, lideri 
politici, prgşmşme ; internaţionale pentru clemenţă şi 
salvare* vieţii ţe lo re lnci er°i. sentinţele cerute de 
procuroarea Rina Averina împotriva lor au fost pro
nunţate fără ezitare de către „tribunalul11 din Tiras
pol, în , data de 9 decembrie 1993 — zi ce va ră
mâne înscrisă cu, negru în istorie.

~ Lumea întreagă de la noi s-a cutremurat. Pre
şedintele ţării, parlamentul, guvernul, liderii politici, 
şefi de organisme neguvernamentale, întreaga presă 
au luat imediat atitudine împotriva farsei judiciare 
şi a sentinţelor criminale de la Tiraspol, ,

S-au organizat . marşuri de protest la Ambasada 
Rusiei din Bucureşti, ’s-au rostit discursuri înflăcă
rate In apărarea celor cinci luptători români moldo
veni, s-au adresat apeluri de intervenţie, către pre
şedinţii Rusiei şi Statelor Unite ale Americii, către 
6 serie de organisme internaţionale care apără drep

turile omului. Pentru că prin acest proces barbar, 
torţionar, celor, cinci bărbaţi tineri le-au fost încăl
cate grosolan drepturile fundamentale la viaţă şi 
la opinie. Cu atât mai brutal că sentinţa nu are 
drept de recurs, .r, V  ‘

Curajos şi demn, după pronunţarea sentinţei cri- 
i minale, Uie Ilaşcu a rostit un scurt discurs pentru 

Televiziunea din Chişinău, din care răzbate curajul 
său exemplar, credinţa că mâine istoria va dovedi 
nevinovăţia sa şi a colegilor săi, încurajându-şi soţia 
şi pe cele două fiice — una învăţând într-o şcoală 
din Deva să fie tari, demne, să ştie că el n-a gre
şit cu nimic. „Vă iubesc, popor român" — a spus in 
final martirul Ihc Ilaşcu.

Opinia publică Triondială, personalităţi cu influen
ţă în lumea contemporană pot şi trebuie să inter
vină urgent pentru anularea acestui act asasin de 
la Tiraspol, pentru redarea libertăţii unor oameni 
nevinovaţi. Nimeni nu măi trebuie să îndure şi să, 
moară nevinovat într-o lume â sfârşitului mileniu
lui doi în care se instaurează tot mai mult liberta
tea şi democraţia, chiar şi aici îa estul unei Europe 
bântuite atâţia ani de inechitate şi teroare.

DUMITRU GHEONEA
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prin reprezentanţa 
H U N E D O A R A

•  superconcen trate sucuri
•  dozatoare, maşini îngheţată
•  linii — componente snack-bar
•  mini-cuptoare pizzg
•  espresso cafea, fripteuze. grill 
. •  maşini paste făinoase, clătite
•  maşini tocat carne
•  hârtie imprimantă A 3 

HUNEDOARA, str. N. Bălcescu, nr. I,
Policlinica cu plată, et. 3, tei. 095/712832. 
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Este important de subli. 
niat că dobânda negativă 
în termeni reali înseamnă, 
de fapt, că acela care eco
nomiseşte plăteşte celui 
care se împrumută. Altfel 
spus, se realizează o re
distribuire contraproductivă 
-a ... resurselor, pierderile 
înregistrate de agenţii eco
nomici ineficienţi fiind su- 

;■ porţate din economiile popu
laţiei şi din acumulările a- 
genţilor economici eficienţi.

* Tocmai cel care se gospo
dăreşte şi economiseşte 
suportă din munca şi câş
tigul sau pierderile, ine- 
ficienţa sau pur şi sim
plu incapacitatea debitori
lor de a-şi adapta cheltuie
lile la resursele pe care 
le au. Această anomalie 
antrenează - efecte diritre 
cele mai dăunătoare.

In primul rând creşte 
cererea de credite şi sca

de oferta de resurse de 
ereditara. In aceste con
diţii, fie că resursele sunt 
alocate ia întâmplare (după 
criteriul primului sosit, 
sau mai grav pentru obţi-

cului după majorarea pre
ţurilor), precum şi con
tinuarea producerii unor 
mărfuri fără cerere po
tenţială.

In al treilea rând, in-

Răspuns la o întrebare 
pentru bancheri (II)

nerea unor foloase ilicite), 
fie că decalajul este aco
perit prin emisiune mone
tară a Băncii Centrale, 
fără acoperire mate
rială recunoscută social.

în  al doilea rând sunt 
stimulate comportamente
le anormale: aproviziona
rea peste necesar, adese
ori tn scopuri -speculati
ve (prin ’ revănzarea s In

vestiţiile sunt descurajate 
pe de o parte prin lipsa 
resurselor provenite din 
economii, iar pe de altă 
parte prin incertitudinile 
generate de un mediu in
flaţionist cu un grad ri
dicat de nesiguranţă în 
orice fundamentare tehni- 
co-economică a unei in
vestiţii.

In al patrulea rând, de-

ţipătorii de capitaluri 
fi tentaţi să ‘constituie de
pozite în valută, c a » 1 nu 
se depreciază în expresie 
reală. Cererea suplimenta
ră de valută pentru acest 
scop măreşte presiunea a- 
supra cursului monedei 
naţipnale şi în consecinţă 
amplifică deprecierea in
flaţionistă.

In sfârşit, dobânzile ne
gative nu permit reparti
zarea resurselor pe crite
rii economice (pentru • cele 
mai profitabile sectoare 
sau activităţi), ceea .ce 
împiedică manifestarea 
principalului element de 

Ec.
CONSTANTIN MARACII, 

directorul Sucursalei » 
Judeţene

Hunedoara — Deva v 
a Băncii Naţionale ii
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UNA PE ZI
•  Ruşine =  cuvânt

râr, uitat, folosit doar 
în textele vechi lite
rare şi religioase.

Cum mai este frânată 
agricultura?

A Z I

14 DECEMBRIE

•  Au trecut 347 de 
zile din an, au mai 
rămas 18.

•  1863. S-a născut 
ION VIDU (m. 1931), 
compozitor român, au
tor a peste 60 de com
poziţii inspirate din 
muzica populară româ
nească. •'

•  1946. A murit, 
la Bucureşti. IOAN A.

BRATESCU VOINEŞTI 
(«. 1868), scriitor.

In ciuda faptului că a- 
gricultura a ; înaintat mai 
rapid pe calea reformei,, 
privatizându-se în propor
ţie de peste 80 la sută, 
există o seamă de greu
tăţi care frânează bunul 
mers a t  treburilor, fiind 
nevoiţi să mai importăm 
produse, în special zahăr, 
pentru- care avem condiţii 
să le  realizăm din pro
ducţia internă. Cele mai 
multe neajunsuri sunt de
terminate de lipsa cadru
lui , legislativ adecvat, la 
care se adaugă creşterea a- 
berantă a preţurilor la ma
teriile şi materialele ne

cesare agriculturii, acestea 
fiind furnizate de industrie, 
precum şi blocajul finan
ciar în care se găseşte în
treaga economie. Deşi şe 
apreciază că agricultura 
este subvenţionată cu cir
ca 1000 de miliarde tei, 
căile de acordare a sub
venţiilor sunt foarte în
tortocheate, banii ajungând 
cu mare întârziere şi tn 
■sume neacoperiţoare la 
producătorii direcţi, profi
tând de " conjunctură, în

NICOLAE TÎRCOB 
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CU PRILEJUL „ZILEI TIPOGRAFILOR"
Consiliul de administraţie al societăţii comerciale 

„Cuvântul liber" S.A. şi colectivul redacţiei ziarului 
„Cuvântul liber" adresează lucrătorilor tipografi şi 
tuturor salariaţilor S.C. „Polidava" S.A. Deva cele 
mai călduroase felicitări şi urări de bine.r

Alăturăm încă o dată mulţumirile noastre pentru 
colaborare! fructuoasă la editarea publicaţiilor S.C. 
„Cuvântul liber" S.A.

•  Examenul de admitere in 
liceu trebuie pregătit din timp. 
Un sprijin eficient găsesc ele
vii claselor a VlII-a în cărţile 
„Teste de Limba română pentru 
clasele V-VHI",' de Eleortora 
Zamşa, şi „Analize literare şi 
stilistice pentru clasele V-VIII", 
de Sofia Dobra şi Gheorghe Mi- 
trache, apărute la Editura Co- 
resi şl aflate în vânzare la Li
brăria Garant Deva. (V. R.).

♦  Marş al tăcerii şi revoltei. 
In organizarea filialelor judeţe
ne ale Partidului Alianţei Civi
ce, Partidului Democrat (FJS.N.)

- şi Partidului Naţional Liberal, 
ieri a airut loc la Deva un 
Marş a! tăcerii şi revoltei. In 
semn de protest faţă de odioasa 
sentinţă de condamnare la moar
te a Iui Ilie Ilaşcu.

In cadrul marşului ce a cuprins 
traseul Casa de Cultură — Con
siliul judeţean, s-a dat citire u- 
nui apei care cere puterii ac
tuale acordarea imediată a cetă
ţeniei române lui Ilie Ilaşcu şi 
camarazilor săi, măsuri ferme de 
apărare pentru toţi cetăţenii ro
mâni oriunde s-ar. afla, inter
venţii insistente pentru retrage
rea Armatei a 14-a a  Rusiei de 
p e  teritoriul Republicii Moldo
va ş.a. (Tr. B.).

•  Director nou ia R-A.M.G.C.I,. 
Hunedoara. Apreciindu-i acti

vitatea ca necorespunzătoai-e, 
Consiliul municipal Hunedoara 
l-a eliberat din funcţia ţie di
rector ai Regiei Autonome de 
Gospodărie Comunală şi Loca- 
tivă Hunedoara pe dl ing, Ple- 
şoianu. In respectiva funcţie 
a fost numit dl. ing. Laviniu 
Christian. Ii dorim succes! 
(D.G.).

•  Reparaţii. Cu fondurile 
primite recent de la bugetul 
judeţean, Consiliul local din 
Vălişoara finanţează repararea 
căminelor culturale din satul 
de reşedinţă al comunei şi din 
-Dealu Mare. Acţiunea a fost 
contractată de R.A.G.C.L. Brad 
şi «mducerea comunei ve
ghează la efectuarea unor lucrări 
de calitate. (Tr. B.).

•  An sărac. “ Deşi este vesti
tă hărnicia albinelor, $e pare 
că anul acesta le-a fost potriv
nic şi lor. De la filiala jude
ţeană a Asociaţiei crescătorilor 
de albine am aflat că în 1993 
s-au preluat peste 20 tone mie
re. Poate 1994 va fi mai bo
gat şi mai... dulce, (N. T.). ;

•  Lipsă, lipsă. La unitatea 
„Snack-bar", din Brad, condusă 
de dl Mihai Breşug, organele de 
control au constatat: lipsă apă 
caldă, lipsă substanţe dezinfec
tante, lipsă examen medical pe
riodic al personalului, lipsă i- 
gienă şi curăţenie. Drept ur
mare cinci zile unitatea n-â 
funcţionat -După ce lipsurile au 
fost înlăturate unităţii i s-a re
dat dreptul la vânzare. (GH, 1 
N.).

Timp de două zile, în 10 
şi 12 decembrie aic.-, s-au 
desfăşurat la Deva lucră
rile Consiliului Naţional al 
Uniunii Naţionale a Orga
nizaţiilor Luptătorilor din 
Decembrie 1989. Manifesta
rea, la care au luat parte 
reprezentanţi ai ligilor şi 
asociaţiilor de luptători în 
revoluţie, s-a bucurat, în 
prima zi, de prezenţa dlui 
Georgel Răican, prefectul

L u c ră rile  C o n s iliu lu i 

N a ţio n a l U .N .O .I.D .

judeţului, dlui Costel Alic, 
preşedintele Consiliului ju
deţean, lideri ai filialelor 
judeţene ale partidelor po
litice, invitaţi, a debutat 
cu un moment emoţional : 
Olguţa Ilaşcu, elevă ia 
Deva, a rostit la adresa 
tatălui său un îndemn de 
curaj. în bătălia sa cu 
„autorităţile11, tiraspoiene şi 
i-a transmis că-1 aşteaptă 
să vină acasă. Pe acest 
fond s-a adoptat textul u- 
nei scrisori deschise adre
sată dlui Boris Elţîn, pre
şedintele Federaţiei Ruse, 
cerându-i să intervină pen
tru anularea farsei judi
ciare de la Tiraspol, sub- 
liniindu-se că oamenii sunt 
egali în faţa lui ^Dum
nezeu şi a lua viaţa cuiva, 
indiferent sub ce pretext, 
se numeşte crimă. De alt
fel, o astfel de scrisoare, 
adoptată în cea de a doua 
zi, a fost trimisă şi Con
siliului Europei.

Dezbaterile au fost des-" 
chise şi sincere, uneori 
s-au purtat şi polemici, 
Consiliul Naţional a adus 
m o d i f i c ă r i  Statutului 
U.N.O.L.D. şi ău fost 
cooptaţi noi menibri A 
doua zi a avut loc şi o 
conferinţă de presă, în ca
drul" căreia s-a răspuns 
la numeroasele probleme 
ridicate de ziariştii pre
zenţi. (ŢR. B.).
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Protecţia consumatorilor 
— bilanţ nedorit

A ctivitatea Oficiului ju 
deţean pentru protecţia 
consumatorilor , s-a '  bucu
rat, în paginile ziarului 
nostru de atenţia cores
punzătoare. Reflecţând-6, 
am, considerat că ne facem 
datoria faţă de cititorii 
noştri, în primul rând.- .
,, De curând, oficiul a tras 
linie sub bilanţul a 10 
luni de activitate din a- 
cest an. Pe marginea lui 
am purtat o succintă dis
cuţie cu domnul dr Mihai 
Rudeanu : — şeful oficiu
lui, discuţie pe care 6 re
dăm în cele ce urmează.

— Domnule Rudeanu, ce ; 
direcţii a urmat în acest 
an activitatea oficiului pe 
căre-1 conduceţi V

— Am exercitat o su- 
• praveghere susţinută ' a

comercializării pe piaţă â 
produselor şi efectuării 
serviciilor pentru preveni-, 
rea efectelor care a r fi 
pus în pericol viaţa, să
nătatea sau interesele le
gitime ale cetăţenilor ; au 
fost soluţionate reclama- 
ţiile adresate direct sau 
prin asociaţii de către ce
tăţenii consumatori ai pro
duselor sau serviciilor; în 
acest scop am folosit con
trolul tematic complex sau 
controlul pe cazuri con
crete, aplicând de fiecare 
dată, pe loc, măsurile per
mise de lege şi de actele 
normative în domeniu.

— Un succint bilanţ, vă 
rugăm !

— Au fost efectuate peste 
680 acţiuni ‘ de contrpl, 
în cursul cărora s-a con
statat că s-au pus in vân
zare mărfuri cu abateri de 
la dispoziţiile legale pri
vind protecţia consumato
rilor în valoare de 1,2 
miliarde lei, din care a- 
proape 200 milioane măr
furi de import Dintre a- 
cestea au fost scoase de la 
vânzare mărfuri în valoare 
de circa 200 milioane lei,

’ !n 65 de cazuri au fost 
"sesizate Poliţia economi- 
că, Poliţia sanitară şi cea 
sanitar-veterinară, Inspec
ţia de mediu.

— Oferiţăne câteva e- 
xemple de agenţi econo
mici care s-au „bucurat” 
de atenţia Oficiului ju
deţean pentru protecţia 
consumatorilor şi pentru 
ce fapte anume.

— S.C. „Decebal" S.A. 
— pentru că a comercia
lizat produse alimentare 
cu termen de valabilitate 
depăşit, S.C. „Comsind 
Comp." SRL — filiala De
va, S C. C L  P. Brad şi 
S.P.L. Vaţa pentru faptul 
de a fi comercializat Za
hăr infestat cu leuconos- 
toc ; Cantina tineretului,

„Siderurgica" S.A. şi S.C. 
„Pozitiv" • SRL Hunedoara 
care au vândut bere la 
sticlă fără elemente de 
identificare. S. C. „Maria 
Zeii Inipex" SRL Deva 
pentru faptul de a- fi co
mercializat biscuiţi im
port Turcia alteraţi; S.C. 
PECO S.A. Deva, Hune
doara, Brad şi Orăştie 
care au distribuit butelii 
cu gaze lichefiate cu de
fecte mecanice, de etanşa- 
re şi grad înaintat de u- 
zură ; S.C. Teracom SRL 
Deva, care a pus în vân
zare cizme, import Siria, 
pentru femei, cu parame
tri calitativi de rezistenţă 
cu mult sub prevederile 
standardelor naţionale şi 
fără a oferi condiţii de 
garanţie.

— Cum şi cu ce rezul
tate a acţionat Oficiul 
pentru protecţia consuma
torilor îh sfera servicii
lor ?

— O activitate susţinută 
au desfăşurat specialiştii 
noştri în societăţile co
merciale şi regiile autono
me profilate pe servicii. 
Aşa” am reuşit să depis
tăm că în prestaţiile te
lefonice, oficiile de tele
comunicaţii de la Hune
doara, Petroşani, Orăştie 
şi Brad nu se fac cunos
cute abonaţilor drepturile 
şi obligaţiile prestatorului: 
necorespunzătoarea expli- 
citare a taxelor percepute 
pentru prestaţiile efec
tuate; instalarea posturilor 
telefonice nu Se face în

, ordinea cronologică a în
registrării cererilor; nu
mărul erorilor de contori- 
zare în totalul reclamaţii- 
lor reprezintă". 25 la sută 
şi multe altele.

In ce priveşte serviciile 
de gospodărie comunală şi 
locativă, furnizarea apei 
potabile se face fără. in
cluderea în contract a pa
rametrilor calitativi obli
gatorii, analizele de labo
rator arătând că în multe 
cazuri aceşti parametri au 
fost necorespunzători. A- 
celaşi fenomen se constată 
şi în ce priveşte furni
zarea energiei termice şi 
a apei calde menajere.

Transportul în comun se 
efectuează cu mari neajun
suri în ce priveşte sigu
ranţa circulaţiei, fapt ce 
a determinat scoaterea din 

' circulaţie a 96 mijloace 
de transport în comun.

— Domnule doctor, a- 
vem convingerea că lista 
exemplelor ar putea con
tinua pe fhtreaga pagină 
de ziar unde este găzdui
tă această convorbire. Să

• ne oprim aici şi vă rog 
să ne destăinuiţi câteva

dintre intenţiile de viitor 
pentru a pune activităţile 
dficiului tot mâi " bine în 
slujba consumatorilor. ■
' — Pentru creşterea e- 
ficienţei activităţii noastre, 
pe lângă acţiunile curente 
de control avem în ve
dere controale privind ca
litatea produselor şi servi
ciilor la care cererea este 
cu mult mai mare decât 
oferta, unde se manifes
tă negativ caracterul _ de 
monopol .al producătoru
lui ; urmărirea programu
lui de aprovizionare a 
populaţiei aprobat de gu
vern, pentru sezonul de 
toamnă — ia rn ă ; infor. 
marea operativă a orga
nelor judeţene ale admi
nistraţiei publice asupra 
agenţilor ecohomici a că
ror activitate se desfăşoa
ră fără asigurarea protec
ţiei consumatorilor, pen
tru a se putea lua şi de 
la acest nivel măsurile 
permise şi ‘ cerute de lege.

SOCIETATEA COMERCIALA „MffiACETi" 
COM SRL HUNEDOARA

str. Gh. Lazăr, nr. 2 (O M)
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ION CÎ0CLEI

PRIN SUPER MARKET
o goma foarte larga de produse :

ALIMENTARE 
ÎNCĂLŢĂMINTE 
CONFECŢII — TEXTILE 
COSMETICE — CHIMICALE 
MOCHETE IMPORT 
ELECTRICE — ELECTRONICE 
<TV COLOR)
VITRINE FRIGORIFICE verticale, orizontale şi congelatoare profe
sionale import Italia.
PIESE AUTO maşini import în colaborare cu firma BOSCH 
Primim comenzi pentru piese maşini import, orice tip, cu livrarea \ 

j în termen de 15 zile de Ia preluarea comenzii. j
| Informaţii suplimentare la telefon — telefax 095/716330. 
j (1062253) |

Căminul de bătrâni din Brad. Pe masa celor 
internaţi aici se pun bucate bune, servite in con
diţii de igienă. Foto PA VEL LAZA

n o t ă
Cine face

Dl Viorel Braica, 
muna Vaţa de Jos, 
cu o inare poleanţă.

din satul *Tătărăştii de Cfiş, co
s-a prezentat la redacţia noastră 
Ne spunea dumnealui : „Ultima 

mea nădejde este la ilarul;„Cuvântul liber", al cărui 
vechi cititor abonat sunt. Despre ce este vorba. In ziua 
de 11 iulie a.c.,. mi s-a furat din păşunea satului o 
mânză de 2 arii. şi , 3 luni. Am făcut reclâmaţie lâ 
Poliţia din Vaţa de Jos, care a întocmit un dosar. Fapta 
era cunoscută, hoţii la  fel: Barbu, Moldovan şi Lăză- 
ric, din satul Birtin, care au vândut mânza la Ocna 
Sibiului. Dar de aproape o jumătate de an dosarul 
zace undeva. . Eu aştept să-mi recuperez animalul»'Doar 
este al meu. Aştept să se facă dreptate".

Se impun câteva întrebări pentru lucrătorii Postu
lui de Poliţie din Vaţa de Jos: cunoscând fapta, cu
noscând făptaşii, de ce nu au acţionat pentru a1 face 
lumină ? Este cazul să se intervină de la Inspectorâtul 
Judeţean al Poliţiei. ' Hoţii trebuie să-şi primească răs
plata. In numele dreptăţii, în numele legii. (GH. 
I. N.).

(Urmare din pag. I) '

superioritate" a economiei 
de piaţă faţă de cea cen
tralizată. -

Datorită unor analize 
superficiale mai , ales de 
către cei care nu au cunoş
tinţa şi practica bancară 
necesară s-a creat iluzia 
că un volum mai mare de 
credite ieftine ar fi ca
pabile să suplinească ab
senţa resurselor reale pen
tru producţie şi s-a între
ţinut impresia că toate ac
tivităţile şi întreprinderile 
ar fi profitabile cu con
diţia menţinerii ratelor ne
gative ale dobânzii, 

în realitate, aşa cum s-a 
arătat, aceasta ar însem
na redistribuirea resurse
lor de la agenţii econo-

Răspuns la o întrebare 
pentru bancheri (II)

mici cu adevărat eficienţi 
şi profitabili către cei a. 
flaţi la limita subzistenţei. 
Practica unor rate scă
zute ale dobânzii, situate 
sub rata inflaţiei, stimu- 

• lează majorarea nejustifi
cată a cererii în economie 
şi în acelaşi timp conduce 
la deprecierea sensibilă â 
monedei naţionale. Aceste 
fenomene contribuie la 
amplificarea puternică a 
presiunilor inflaţioniste. 
Este adevărat că majora
rea dobânzilor antrenează o 
anumită creştere a costuri

lor, dar impactul acesteia 
este mult mai scăzut de. 
cât poate să apară la pri
ma vedere.
\> Consider, de asemenea, 
eronată şi concepţia care 
susţine că brice influenţă 
asupra costurilor trebuie 
suportată, prirr intermediul 
preţurilor, de către consu
matori, fără ca producăto
rii să facă eforturi de 
creştere a productivităţii şi 
de eficientizare a utiliză
rii resurselor de care 
dispun.

Greutăţile prin care 
trece economia în peri

oada actuală nu trebuie să 
ne determine să demon
străm populaţiei că se poa
te trăi mai-' bine din câş
tigurile obţinute de la jo
curile de întrajutorare, de
cât din Veniturile obţi
nute prin muncă po
trivit calificării şi capaci
tăţii fizice şi intelectuale 
a  fiecăruia.

Trebuie să argumentăm 
prin toate, mijloacele că 
numai participând la rea
lizarea producţiei materia
le cu un grad ridicat de 
eficienţă se poate comba
te inflaţia şi se pot asigu
ra în m6d real resursele 
necesare pentru lichida
rea sărăciei şi ridicarea 
nivelului de viaţă materia
lă şi spirituală a popu
laţiei.

SOCIETATEA COMERCIALA 
„CORA“ S.A. HUNEDOARA 

cu sediul în Pţa Libertăţii, nr. 13, 
judeţul Hunedoara
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.V
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Cum mai este frânată 
agricultura?

(Urmare din pag. I)

special cei ce comercia
lizează producţia.

Era firesc ca aparenta 
supraproducţie ce s-a în
registrat în acest an la 
fructe, îndeosebi la mere, 
precum şi la legume şi 
cartofi, să se resimtă prin 
preţuri mai scăzute pe pia
ţă la produsele respecti
ve. ' Dar, din cauza ne- 
stimulării : producătorilor, 
o însemnată parte din re
coltă a rămas nestrânsă 
sau nevalorificată, cei ce 
se ocupă de achiziţionare, 
păstrare şi desfacere ne- 
dispuhând de sumele ne
cesare plăţii mărfurilor 
preluate de la furnizori.

O situaţie alarmantă se 
întâlneşte în privinţa do
tării tehnice, parcul de 
utilaje agricole fiind în
vechit, multe tractoare şi 
maşini având termenul de 
casare depăşit. Despre noi 
dotări nici nu poate , fi 
vorba la ora şi la costu
rile actuale, când numai o 
anvelopă de tractor are 
preţul a două tractoare de 
acum câţiva ani. Exage
rat de mylt au sporit pre
ţurile Ia îngrăşăminte şi 
alte substanţe chimice, 
ceea ce nu permite pro- • 
prietarilor de pământ să 
mai facă fertilizări şi

tratamente, filosanitare, 
care ap implicaţii dezas
truoase asupra recoltelor.
, (Jolac peste pfîpăzft, s-a 

discutat şi se discută mult 
despre impozitele agricole. 
Specialiştii din producţie 
sunt de părere că- intenţia 
de a se aplica, începând 
din anul viitor, impozitul 
pe profitul net nu este de 
natură să-i stimuleze pe 
producătorii agricoli, Mai 
potrivit ar fi — zic ei 
— să se adopte sistemul 
de fiscalitate anglo-saxon 
care percepe impozit pe 
suprafaţa de teren, în ra
port de bonitaro şi de 
gradul de fertilitate al a- 
cestuia pe categorii. Pro
cedând în acest mod, pro
prietarii vor fi interesai i 
să investească mai mult, 
să folosească pământul cu 
randainent mai ridicat şi 
să obţină producţii mai 
mari, care, în final, să le 
aducă venituri sporite şi 
posibilitatea de a relua 
producţia pe scară mai 
largă.

Deteriorarea situaţiei a- 
gricultorilor şi lipsa unor 
măsuri de protecţie pun 
în pericol real producţia 
agricolă din anul 1994, co

lec ta rea  neajunsurilor im- 
'  punând intervenţia e- 
nergică şi hotărâtă a Gu
vernului şi Parlamentului. _
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SPORTUL A pr e l u a t  l a n t e r n a  roşie

României
Azi, pe stadioane neutre, 

începând cu orele I I ,  se 
dispută optimile; Cupei 
României ~ la fotbal, care 
sunt programate într-o 
singură manşă.. Poiana 
Câmpina — Rapid Miercu
rea Ciuc ; F.C. Inter Sibiu
— F.C. Braşov; F.C. ' Ar
geş — Steaua ;f Gloria .Bis
triţa -— Petrolul Berea ; 
Dina mo — Progresul; Se*- 
lena Bacău — Dacia Brăi
la ; F.C. Farul — Univ. 
Craiova a şi ARO Câmpu
lung — „U“ Cluj-N. ;.

Toate meciurile sunt aş
teptate cu mult interes 
de susţinătorii echipelor 
aflate în competiţie, dar, 
trebuie să recunoaştem că 
întâlnirile dintre F.C. Ar
geş — Steaua şi Dinamo
— Progresul sau Farul — 
Univ. Craiova prezintă un 
plus de atracţie datorită 
experienţei competiţiona- 
le a acestor formaţii dar 
şi dorinţei lor de califi
care . mai departe. (S. O .

Deşi tinipul a fost fa
vorabil, unele stadioane 
mai 'suferă de pe urma 
iernii -timpurii; mai ales 
în sud. La Craiova, me
ciul Electroputere :— 
Steaua a început cu 30 
de mihute mai târziu, ar
bitrul C. Gheorghe ce
rând înlăturarea unei 
pojghiţe de gheaţă de pe 
o -suprafaţă a gazonului. 
Rezultate surprize (oare
cum) s-au înregistrat, la 
întâlnirile Sportul — O- 
'ţelul şi Dacia .— Gloria 
Bistriţa, de unde oaspe
ţii au plecat cu ambele 
puncte. La Sibiu, în 
meciul său eu Intei-, Pe
trolul a reuşit un meri
tuos rezultat de egalita- 

. te. Ambele echipe au 
practicat un joc deschis, 
creând faze mult gustate 
de spectatori, realizând

un fotbal — spectacol. 
După aparenţe, Steaua 

:n-a forţat la Electropu
tere şi s-a mulţumit cu 

.lin punct. Scorul etapei 
L-a realizat Dinamo, ad
ministrând braşovenilor 
un sever 6—I.

în timp ce studenţii 
dîn Cluj, Timişoara au 
•obţinut victorii destul 
concludente, colegii lor 
din Bucureşti n-au reu
şit (pe teren propriu) 
să-şi adjudece victoria 
care a reveniL gâlăţenr- 
lor ce âu deschis scorul 
în min. 1, prin. Caşuba 
şi au reuşit să-şi menţi
nă avantajul 80 de mi
nute I ,

în etapa a XÎX-a, go
lul 400‘ al campionatu
lui naţional l-a marcat 
Marcadonatu de la Brăi
la. (S. C.).

Corvinul la ora adevărului

î

REZULTATELE ETAPEI a X lX -a: Dinamo — 
F.C. Braşov 6—1; Electroputere — Steaua 0—0; 
Poli. Timişoara — Farul 4—1 ; „U“ Cluj-N. — Univ. 
Craiova 3—1; U.T.A. — Progresul TM); Ceahlăul 
— Rapid 2—0 ; Inter — Petrolul 1—1 ; Sportul — 
Oţelul Galaţi 0—1; Dacia Brăila — Gloria Bistri
ţa 2—4. '

■ CLASAMENTUL

REZULTATELE 
CONCURSULUI 

, -PRONOSPORT 
din 12 decembrie

Cagliari—Parma 2
Genoa—Foggia 2
Inter—Sampdoria p 1
Lazio—Juventus 1
Napoli—Atalanta 1
Piacenza—Roma 1
Reggiana—Lccce ’1
Torino—Cremonese x
Acirealc—Ravenna - x
Lucchcse—Cosenza 1
Monza—Pisa 1
Padova—Venezia x
Pescara—Ancona 1

Fond de câştiguri:
147 121263 lei.

1. Steaua 1 : 19 13 4 2 30̂ — 7 30
2. Dinamo 19 10 3 6 39—22 23
3. Petrolul Ploieşti 19 10 3 6 22—15 23
4. Gloria Bistriţa 19 10 2 7 34—26 22
5. Univ. Craiova 19 9 4 6 36—29 22
6. Inter Sibiu 19 8 5 6 27—25 21
7. Fajul Constanţa 19 9 3 7 29—24 21
8, U.T.A. 19 8 5 6 18—23 21
9. Progresul Buc. 19 8 3 8 28—21 Î9

10. F.C. Braşov i 19 8 3 8 22—23 19
11. Rapid 19 7 3 9 17—22 17
12. riU‘* Cluj-N. 19 5 6 8 24—27 16
13. Dacia Brăila 19_ 6 4 9 19—24 16
14. Oţelul Galaţi 19 6 4 r 16—25 16
15. Electroputere • 19 5 5 9 16—r22 15
16. Ceahlăul P. N. . 19 5 5 9 14—27 15
17. Poli. Timişoara 19 6 1 12 20—34 13
18. Sportul Stud. 19 5 3 11 15—30 13

ETAPA VIITOARE: Oţelul — Dacia ; GL Bis-
triţa — Dinamo ; F.C. Braşov — Eldctruputere; 
Univ. Craiova — Ceahlăul; Poli. Timişoara '— 
„U“ Cluj ; Rapid — U.T.A.; Progresul — Inter; 
Petrolul — Sportul; Farul — Steaua.
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După cum bine cunoaştem, Corvinul a păşit 
m Campionatul 1993 — 1994 al Diviziei A, se. 
fia a Il-a, sub povara sancţiunii dispuse de fe
deraţie în urma disputei pe teren propriu, în 
returul campionatului trecut cu F.C. Bihor, 
la sfârşitul căreia s-au întâmplat uncie inciden

t e  ce au fost asprit taxate la 'Bucureşti, prin
tre altele, cu suspendarea pe 6 luni a propriu, 
lui terem Astfel că şi returul, hunedorenii l-au 
început pe ospitalierul teren al briMenilor. Până 
în etapa a Xll-a, 30 octombrie, Corvinul, O 
parte a inimoşilor suporteri trebuiau să se de
plaseze peste 50 dc kilometri pentru meciurile 
de „acasă". Şi toate acestea au necesitat chel
tuieli suplimentare, timp adecvat organizării 
deplasărilor şi a jocului pe terenul Aurului 
Brad. Cu toate acestea, trebuie să recunoaştem, 
conducerea clubului a izbutit să treacă peste 
multe 'greutăţi şi până la urmă Corvinul să 
iasă din zona periculoasă a clasamentului, a- 
coio unde se adâncise încă din a doua juraă. 
tatc a returului şi acum, la sfârşitul turului, 
să se afle pe un loc destul de liniştit, de unde 
să-şi poată organiza mai bine, mai temeinic, 
lupta, pentru a se situa — la sfârşitul acestui 
campionat, în prima jumătate a clasamentu
lui. ) ■ • -'v ' : '"'V: “ji. ‘ .

începutul returului a 
fost anost' pentrji Corvi
nul. Deşi s-a zbătut şi a 
adus în prima fază pe 
Covaciu (portar), pe Cru- 
'cerii şi Pâclişân (fundaşi 
centrali) .— toţi foşti la 
Sportul Studenţesc, şi pu
ţin • mai târziu pe Oprea 
(mijlocaş stânga), Ungu- 
reanu, apoi Şumudică 
înaintaşi, integrarea s-a 
făcut, anevoios, şi nici 
intr-un 'meci, pe deplin! 
Până la urmă tot local
nicii au trebuit să tra
gă, unii >cu mai mult 
folos, alţii cu mai puţin, 
dar iată, au izbutit să 
iasă din subsol şi numai 
semieşecul din meciul 
Corvinul — Jiul a făcut 
ca echipa să nu se afle 
acum pe docul 9' în Cla
samentul turului. $i me
rita Corvinul după ulti
mele ■ sale. evoluţii cu

Phoenix Baia Mare, 
I.C.I.M. Braşov şi F.C. 
Drofceta Tr. Severin. N-a 
fost să fie meciul cu 
Jiul Petroşani şi oricum 
l-am "întoarce, după 24 
de Cornere şi vreo 12 lo
vituri libere din apropie, 
rea careufui de 16 m, s-a 
terminat la . egalitate 
(0—0) victoria trşbuia să 
revină gazdelor. Credem 
însă că atât conducerea 
clubului, dar mai ales 
toţi componenţii lotului, 
să se concentreze la 
maximum asupra pregăti
rii mai atente a fiecărei 
partide (acasă ori în de
plasare), să ia măsurile 
ce se impun pentru orice 
,;breşe“ ce le-ar putea face 
(oricine) din interior sau 
exterior. /

Aşa cum ne afirmau 
dnii Mircea Roşculeţ, 
Ioan Petcu, Dorin Nicşa,

Apostu Caius, Virgil 
Stoica, Marin loniţă şi 
Fiorea Văetuş, se va 
da în continuare credit 
tinerilor, se va căuta pu
nerea în valoare mai 
bine a calităţilor noilor 
veniţi — adică" acela 
care vor manifesta mai 
multă tragere d c  inimă 
pentru echipa hunedorea-' 
riă, şi, în plus, se vor 
mai- căuta în această va
canţă 3-4 jucători —> 
dacă se poate hunedo- 
reni — care să - comple
teze lotul ce Va ataca 
returul. Conducerea clu
bului, ce a sperat că 
revenirea echipei pe te
renul propriu va stimula 
mai mult inimoasa gale
rie, face- ăpel la toţi 
suporterii de bună cre
dinţă să revină cu tot 
sufletul alături de HU- 
NEDORENL să le pretin
dă mai mult, să poată' 
redeveni echipa de acum 
câţiva ani, care a fost 
CORVINUL; Ştim; con
ducerea clubului a făcut 
până' acum totul pentru 
a stimula eforturile ju.; 
cătorilor în pregătiri, să 
poată da totul pe teren, 
nerămânând niciodată da
toare nici unui jucător. E 
bine să ştie fiecare spec
tator acest lucru şi mai 
ales ea fiecare jucător să 
înţeleagă bine că îij a* 
cest caz, este obligat să 
se pregătească corespun
zător, să lupte cu dă
ruire pentru culorile e- 
chipei. _Ca orice pro
fesionist. Că nu mai 
puţin de 10 jucători la 
Corvinul au avut în tur 
contract de JUCĂTOR 
PROFESIONIST !

SABIN CERBU
t  « , # __  # T E L .— V IL ,    _ 7 L Z .

în analiză—turul 
Campionatului Diviziei C D iv iz ia  C - faza j u d e ţ e a n ă

Asociaţia judeţeană de fotbal 
s-a orientat fir» organizarea Cam
pionatului Diviziei C — faza ju
deţeană, dar şi a celor două 
serii Me campionatului jude
ţean, ţinând cont de necesitatea 
pregătirii şi înscrierii la un ni
vel superior a competiţiei 1993 ' 
— 1994.
In turul actualului campionat, cel 

mai mult a dat de lucru asociaţiei 
judeţene, comisiilor sale de lu
cru — disciplină, faza judeţea
nă a Diviziei C, seniori! Chiar 
acolo unde, în general, în' con. j 
ducerile cluburilor şi tehnice 
ale secţiilor de fotbal sunt „oa
meni de fotbal" cu . experienţă, 
dornici de întrecere în mod 
şportiv, corect, arbitri cu un ba
gaj corespunzător de cunoştin
ţe teoretice şi' practice ! Până 
în etapa â Vil-a, majoritatea 
partidelor au avut loc într-un 
cadru sportiv adecvat.

începând însă din etapa a 
Vll.a, lucrurile s-âu schimbat: 
unele conduceri ale cluburilor 
sau secţiilor de fotbal ‘au înce
put să vâdă înfrângeri sau mai 
rău, egalul pe teren propriu, ca 
un fapt ieşit din Comun, de 
neadmis „acasă" ! Şi acest sin
drom s-a transmis urgent la ju
cători, organizatori şi oameni de 
ordine. Sigur, nici unii arbitri 
nu au fost străini de declanşa
rea acestor incidente — unele 
destul de grave — prin maniera

lor de arbitraj (dubioasă ori 
părtinitoare sau de-a dreptul 
răuvoitoare faţă de o echipă sau 
alta). La Călan, Crişcior, Hune
doara, TeliUe şi pe alte stadioa
ne, atât în Divizia C, cât şi în 
Campionatul judeţean — seria 
Valea Mureşului — unii arbitri 
şi-au dat în petic.

La g r e ş e l i l e  arbitri
lor. (intenţionate sau nu) se 
adaugă şi ieşirile total ne
sportive ale unor aşa-zişi înfo
caţi suporteri şi mult mai grav, 
ale oamenilor (?) de... fotbal din 
conducerile asociaţiei, unii in
gineri, chiar directori, ai secţii
lor de fotbal, membri în con
ducerile tehnice şi chiar... oa
meni de ordine. Cert e că unii 
oameni au înţeles democraţia 
greşit (că îşi pot permite orice) 
sau mai grav, alţii n-au înţe- 
les-o deloc ! Nu se poate tole
ra în continuare mutarea acte
lor de huliganism şi teroare de 
pe străzile periferice lipsite de 
lumină şi din unele cârciumi 
rău famate, pe stadioane sau 
în incinta lor t Acestea nu s-ar 
fi întâmplat dacă arbitrii şi-ar 
fi făcut 'corect datoria, dacă 
organizatorii luau măsurile cu
venite şi Biroul Asociaţiei ju
deţene ar fi pus piciorul în 
prag.

MIRCEA SJRBU,
SABIN CERBU,

In Divizia C — faza judeţeană — au fost multe 
meciuri „cap de afiş" din care amintim : Minerul 
Ghelari — Mureşul Deva, Aurul Brad — Mine
rul Certej, Minerul Şt. Vulcan 1— Minerul Ani- 
noasa, Constructorul ■ Hunedoara — Minerul Şt. 
Vulcan, Minerul Certej — Mureşul Deva şi multe 
altele, care deşi aveau o mare miză, spre lauda 
organizatorilor şi nu în ultimul rând a brigăzilor 
de arbitri, s-au desfăşurat normal, în condiţii de 
sportiyitâte pe teren şi în tribune. Şi până în eta
pa a VII-a din 30 octombrie a.c., nu s-au sem
nalat incidente deosebite. Au urmat câteva me
ciuri în care, după cât se cunoaşte, unii arbitri 
au greşit uneori flagrant, dând apă la moara celor 
puşi pe ceartă. Sigur sunt însă tji unii spectatori 
ce „văd" decât ce le place, de cele1 mai multe ori 
la un atac al echipei lor în careul oaspeţilor cer 
11 m, înjură copios la arbitri că siint împotriva 
lor. Au fost destule meciuri grele pentru unii ar
bitri şi mulţi dintre ei — competenţi — s-au 
descurcat bine, alţii mai greşesc pur şi simplu, 
alţii chiar intenţionat, dar trebuie să o spunem 
că, din păcate, sunt şi situaţii în care arbitrii 
trebuie să oficieze pe adevărate „plite încinse" în 
faţa unor „spectatori" (e drept puţini faţă de nu
mărul celor prezenţi) de o duritate verbală şi în
clinare spre agresiune fizică ce poate avea loc pe 
cele mai ordinare maidane periferice, apelând — 
de la cele mai cumplite înjurături până la agre
siunea fizică a arbitrilor, cu pumnii şi picioare
le. Şi oamenii din conducerile cluburilor,' ale sec
ţiilor de fotbal nu se sinchisesc ! Ba mai mult! 
Am văzut cu ochii noştri cum unii „oameni de or
dine" 'care şi-au pus banderolele pe mână şi au 
intrat în incinta terenului să dea afară pe unii 
dintre oaspeţi din conducerea lor, în timp ce de 
la gazde a rămas cine a vrut pe tuşă sau alţi 
„oameni de ordine" care la sfârşitul1 meciului şi-au 
dat banderolele jos şi au dat o mână de ajutor la

Unele arbitraje €tar şi 
cluburi rârriân 
încă datoare...

bruscarea şi lovirea unor arbitri ! --.
In unele partide — se cunosc, s-au dispuţ 

sancţiunile cuvenite — a ieşit cu claritate la ivea
lă că şi arbitrii au greşit, t generând în rânduri» 
le jucătorilor şi ale suporterilor vinele stări nedo
rite, acte de huliganism şi de crasă indisciplină. 
Surprinzător, dar mai ales greu de înţeles, şi de 
neiertat, comisia arbitrilor nu i-a sancţionat, ba, 
dimpotrivă, i-a delegat mai departe, la alte par
tide ! în timp ce comisia de disciplină a  sanc
ţionat cu suspendări pe jucătorii care au greşit 
cu 5 etape sau chiar pe câte 6 lunr, arbitrii in
criminaţi şi-au văzut, bine mersi, mai departe 
de arbitraje ! Să ne mai surprindă că unii dintre 
arbitri nici nu-şi întocmesc rapoartele în mod co. 

/rect? Deşi sunt bruscaţi şi înjuraţi ca-la uşa 
cortului de unii jucători, în foaia de arbitraj nu 
găseşti nici o referire Ia aceste incidente care apoi 
degenerează! Rână la sfârşitul săptămânii tre
cute, deci după încheierea turului, în cele 15 fr 
tape disputate, doar trei arbitri . au fost sancţio
naţi şi aceştia nu pentru „calitatea" prestaţiilor lor 
ci pentru... completare eronată a raportului de 
arbitraj.

Delegarea arbitrilor e mult discutată pe la 
toate asociaţiile, delegările fiind influenţate de că
tre conducerile unor echipe direct interesate şi 
curios se aprobă, unii, arbitri fiind delegaţi de 5 
ori consecutiv la cenjfru, alţii 3-4 etape la aceeaşi 
echipă^etc.

Fără să mai lungim vorba, Biroul Asociaţiei 
Judeţene de fotbal trebuie să analizeze cum se 
cuvine desfăşurarea turului Diviziei C şi a Cam
pionat u fui judeţean şi să stabilească măsurile1, ce 
se impun.

SABIN ; ; RBU, 
MIRCEA SÎRBU



ANIVERSĂRI

•  Când in buchetul vie
ţii prinzi a 18-a floare,' 
dragă Cristi, părinţii Va
ie r şi Li via Necşa, din 
Teliucu Superior, îţi urea
ză numai fericire, sănăta. 
te şi bucurii, alături de 
lin călduros „La mulţi 
a n i !“ <1081845)

•  Cu ocazia împlinirii 
frumoasei vârste de 17 ani, 
familia urează dragului lor 
Mtirar Petru, din Pestişu

'  Mare, multă sănătate şi 
fericire. (1062066)

•  Pentru Emilia Lica
Răşcanu, din Hunedoara, 
acuta, când al 17-lea tran
dafir .s-a adunat în cunu- 
niţa ta, mama şi tatăl 
tău îţi urează „La mulţi 
ani" şi succes la învăţătu
ră !  (1062077)

VANZARI- 
C I’MPAR A3I

•  Vând apartament trei
camere, cărămidă, balcon 
Închis, Gojdu (lângă poş
tă). Informaţii' la  telefon 
616634. (1061874)

m Vând autoturism Da
cia 1410, break, an fabri
caţie 1991, te l 777024.

(1061759)
•  Vând apartament ultra

central. Informaţii la teL 
616397. (1061840)

•  Vând -urgent Opel 
Ascona, "  preţ convenabil 
Telefon 624886.

(1061841)
•  Firma STARIMPEX

vinde la preţ de importator 
tv  color Sanyo 54 cm dia
gonala. la preţ de 650 000 
(TVA inclus). Aşteptăm 
comenzile la telefax 
618989. (1061833)

■’ •  Vând apartament 2 
camere, etaj I, Hunedoa
ra. Relaţii tel. 718704.

(1061832)
•  Vând Ford Taunus 

1500 cmc, cu motor rezer
vă şi motor Diesel W Golf. 
Relaţii tel. 718704.
... (1061832)

•  Vând blăniţă nu trie 
standard. Ilia, telefon 148.

(1061831)
•  Vând urgent Wartt- 

burg (Ungaria), 87 ■
1 650 000 lei. Simeria, Pe
tru Maior, 13.

(1061844)
•  Vând motocultivator 

cu cositoare, remorcă plug. 
Ilia, str. T. Vladimirescu, 
nr. 52, Orşa Ioachim.

(1061949)
•  Vând loc de casă cu

grădină, gaz, apă, curent 
electric, material construc
ţie BCA, proiect de casă, 
autorizaţie de construcţie, 
In Deva. Telefon 622922, 
Deva. (1061850)

•  Vând ARO 10 cu re
morcă, corn Băcia, nr. 60, 
tel. 672144
r  ; (1061846)

•  Vând 60 ari teren a-
rabil Lunca Mureşului, 
Bălata. Informaţii telefon 
619572. după ora 20, zii. 
nie. (1061862)

0  Vând garsonieră con
fort -I. Orşova sau schimb 
cu Deva. Relaţii 1a tele
fon 626782, Deva, după 
ora 16. (1061852)
- •  Vând apartament trei 
camere, bi. B. ap. 82, ştr. 
Libertăţii, Deva. Telefon 
619025, între orele 14-18.

(1061865)
•  Vând casă mare, 40 

milioane. Simeria, 661516.
(1061853)

•  Vând apartament 2 
camere, centrai telefon 
612028.

: v iii Vând frigider „Arctic0 
180 1, plata şi în două 
rate. Telefon 615743.

« ■; ' . (1061837) .
•  Vând Audi 100, stare

foarte bună, motor 1600 
cmc. preţ convenabil. TeL 
626235. (1061866)

•  Vând Dacia papuc, 
fabricaţie 1989. Telefon

; 624761 sau Spini, 54. -v '
„ . (1061854)J
•  Vând Dacia 1 310, TLX,

an fabricaţie 1989. Tele
fon 627902. ' (1061855)
, •  Vând Dacia 1410 TLX 
„Z“, 1989. Preţ convena- 
biL TeL 620501.

(1061861)
C. •  Vând formulare joc 
Austria. Posibilitate eâs. 
tig 30000 dolari, 625363, 
seara. ■ - (1961407)

•  Vând Opel Asâona 1300 
cmc, înmatriculat, stare 
excelentă, consum 7 la 
sută. Telefon 712941,

(1062074)
•  Vând Fiat Mirafiori,

1983, două uşi, cinci vite. 
ze. 2800 DM. Telefon 
717310. - (1062076)

•  Vând antenă satelit, 
completă şi montarea, ief
tin. Telefon 716438. '

(1063061)
•  Vând apartament 4 

camere, mobilat şi VW Pas- 
sat Telefon 720662.

(1062075)
• :  • Vând : casă, strada 

Buituri, nr. 39. Informaţii 
telefon 718249, după ora 
18. (1062078)

•  Vând garsonieră, com
plet mobilată, zona tea
tru, Hunedoara, Cocsarilor, 
4/14. .  (1062081)

6 Vând Dacia 1310, TX, 
Ungaria, fabricaţie 1988, 
25 000 km. Hunedoara, Vic
tor Babeş, 4, teL 724364.

(1062057)
•  Vând BMW 325, came

ră de luat vederi Panaso
nic M25, nouă. Telefon 
619461, după ora 16.

(1061774)
•  Vând casă în Orăştie, 

str. Primăverii, 29 şi Olt- 
cit Club, nou, rulat 500 
km. Informaţii tel. 641234.

, (1061752)
•  Vând urgent, conve

nabil, 140 chitanţe Cari- 
tas, prin notariat, la 1 oc
tombrie. Deva, telefon 
613045, seara.

(1061779)
0  Vând apartament 2 

camere Dacia, preţ avan
tajos. Tel. 619372, orele 
9-12, (1061706)

•  Vând BMW 316, preţ 
2000 DM şi aur preţ 19000 
lei/g. TeL 612527.

(1061757)
. • V â n d  apartament 2 

camere, etaj 2, cu telefon 
în Bucureşti. Tel. 613898. 
Deva. (1061794)

•  Vând urgent aparta. 
ment 3 camere, preţ con
venabil. Hunedoara, Mi
cro 3, str. Căprioarei, nr. 
4, Deva, telefon 629691.

' (1061801)

•  S. C. Peţrolemn 
Prest SRL Hunedoara 
vinde en gros •  orez 
import, preţ 570 plus 
TVA « zahăr tos, 
preţ 670 plus TVA, cu 
livrare din stoc, cu 
precomandă , •  zahăr 
cu 630 plus TVA. Tel. 
720152, orele 7-10.

(1062087)

•  Vând televizor color, 
frigider mic, congelator 
mic, cuptor cu microunde, 
aparat ultraviolete Soia. 
rium. Tel. 612463. (1061826)

•  Vând apartament ui- 
tracentraL trei camere, preţ 
convenabil., Bdul Decebal,

bL 8, ap. 45. TeL 61632&
(1061804)

•  Vând camion Gaz nou
şi maşină de cusut Sirt- 
ger. Informai ii tel. 625872, 
după ora 20. (1061819)

W  ■ • ’,V .W .W / /V
•  Vând grădină cu

posibilităţi de construc
ţie la şosea. Cristur,
nr. 354. (1061816)

l'VV - . •» â.'V-.G' e i . . ••
»  Vând Fiat Ritmo Die

sel, fabricat tn 1987. stare 
bună. Deva, tel. 625707.

(1061812)

■ •  Vând apartament ti» 
Dacia, şi Dacia 1300, con
venabil. Deva, Micro 15, 
bL P 2/9. (1061830)

•  Vând Oltcit Club U,
nou (1000 km). TeL 611448 
sau 614753, (1061829)

ÎNCHIRIERI

0  Caut de Închiriat gar- 
sopieră sau apartament 
nemobilat. Relaţii telefon 
728304. (1062065)

•  Ofer de închiriat ga
raj pentru spaţiu comer- 
ciaL Deva, str. Carpaţi, 
bloc A  ap. 5, tel. 623379.

(1061772)
•  Ofer pentru închiriat 

apartament 2 camere, în 
Deva. TeL 715663. (1062067)

«Persoane străine 
(2) caută apartament 4 
camere mobilat, tele
fon, condiţii bune. 
Plata în leL informa
ta  Deva, tel. 612413. 
Hotel JQecebal-, Chi- 
ripuş Vlad. (1061738)

•  Regionala Gaz 
Metan Deva anunţă 
că din data de l.X II. 
1993, conform notei de 
negociere 3187/3. XII. 
1993, preţul la gazele 
naturale este de 77 000 
lei/1000 mc, inclusiv 
TVA pentru unităţi e- 
conomice, 24000 lei/ 
1000 mc scutit de TVA 
pentru populaţie şi 
producerea de energie 
termică livrată popu
laţiei din centralele 
termice. '■>

(d.pu 103) 
*—*—*—#—*—*—*—•—*—*—*

PIERDERI
•  Pierdut căţel Pechinez

maron, răspunde la nu
mele Ţuchi, Recompensă 
substanţială. TeL 613476, 
626698. (1061800)

SCHIMBURI 
OE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 
central din Deva în Arad 
sau Timişoara. Sunaţi de 
duminică, -teL 622687.

(1061783)

DIVERSE
•  Societatea agricolă Ba.

leia Râu Bărbat anunţă 
intenţia de majorare a pre
ţurilor şi tarifelor înce
pând cu data de 01.1. 
1994. (1061851)
: #  S.C. ConeXim SRL 
Deva anurtţă intenţia de 
majorare a tarifelor de 
service aparatură electro
nică cu 20 la sută, înce
pând cu 13.1.1994. Pen
tru filiala service auto 
Hunedoara ■ tariful mano
perei orare este de 4 997 
lei. (1061858)

•  Cooperativa de Consum 
Baru anunţă intenţia de 
majorare a adaosului co
mercial cu 1 ianuarie 1994, 
astfe l: comerţ cu amă
nuntul 45 la sută maxim, 
cofetărie 55 la sută ma

xim. AP categ. II-III 
65 la sută maxim, AP 
categ. I — 80 la sută ma
xim. , Cota AP se aplică 
la preţul cu amănuntul.

(1061857) 
OFER 11 Dfe 

SERVICII
•Angajăm contabil cu

experienţă, salarizare deo
sebită. Relaţii Orăştie, 
647518, str. 9 Mai, nr. 90.

(1061810)
•  Acord îngrijire la

persoană în vârstă, contra 
rămânere în spaţiu. Tele
fon '613212. (1061799)

•  Efectuez transport 
marfă cu microbuz 1,5 to
ne, tarif avantajos, vând 
mobilă veche lemn de 
cireş, 14 piese. Telefoane 
613771, '616332.

(1061860)
•  S.C. Sepco Proiecţind

SRL Deva proiectează şi 
execută amenajări inte
rioare, mobilier comercial, 
tâmplârie din aluminiu, 
construcţii industriale şi 
civile. Relaţii . la tel. 
095/625722, orele 8-15, şi 
18-20. (1061796)

COMEMORĂRI
•  Se împlinesc 6 luni 

de la tragicul accident care 
l-a răpit dintre noi pe 
cel care a fost

MIHAI IOAN 
SALEGEAN

Nu te vom uita nici
odată ! (1062088)

•  La 01. XI. 1993 s-a 
stins din viaţă scumpa 
noastră mamă şi bunică

ANA ClMPUREAN
Luni, 13. XII, 1993, ora 

5,30, s-au împlinit şase 
săptămâni de când s-a 
dus dintre noi pentru tot
deauna.

Dumnezeu să o ierte »
/ (1061863)

- DECESE

•  Soţia Ana, fiica 
Sanda şi nepoata Ana 
Maria, cu adâncă du
rere In suflet, a. 
nunţa tuturor rudelor 
şi cunoştinţelor că a 
încetat din viaţă, după 
O lungă şi grea sufe
rinţă, cel care a fost 
un bun soţ, tată şi 
bunic.
COBCUEŞ NICOLAE, 

de 57 an i
înmormântarea — 

astăzi, 14 decembrie 
1993, ora 13, de la 
casa mortuară Deva.
. (1061883)

•  Soţia, copiii, ma
ma, fraţii, cu familii
le lor, anunţă cu a-; 
dftncă durere încetarea 
din viaţă, în urma u- 
nui tragic accident, a 
dragului lor
b u c h m a n  $t e f a n

VXLHELM
tn vârstă de 53 ani. 
înmormântarea marţi, 
14 decembrie, orele 14, 
(le la capela Cimiti
rului Catolic din stra
da Eminescu, Deva. 
Nu te vom uita nici
odată! _

(1061847)

•  Colectivul Şan
tierului de Instalaţii al 
S;C. „Condor" S. A 
Deva deplânge înce
tarea fulgerătoare din 
viaţă a colegului lor

maistrul
BUCHMAN ŞTEFAN, 

în urma unui tragic 
accident de circulaţie. 
Suntem alături de fa
milia îndoliată.

(1061869)

I

S.C. „BOGDANA ALIMEX“ S.R.L. 
(Restaurant „Mioriţa") i

O R Ă Ş T I E  ,
; ■ ORGANIZEAZĂ ::-+ ‘

I REVELION 1694
i muzică şi meniuri deosebite Ia preţ foarte 

avantajos; iV
rezervări de locuri la sediul restaurantului 
„Mioriţa", telefon 64 27 90.

'■ ' (1061998)

S.C. S.A.COMVIOR'
ORĂŞTIE

Organizează licitaţie în data de 15 decem
brie 1993, ora 10, pentru vânzarea unui trac
tor U650.

Relaţii suplimentare la sediul unităţii, str, 
Luncii, nr. 18, telefon 641230, Orăştie.

-  (1061997)

REGIONALA DE CAI FERATE 
TIMIŞOARA 

" SECŢIA L 5 DEVA

A N U N Ţ A ,
închiderea pasajului la nivel km 479+450 

(str. Depozitelor — între st. Deva şi Simeria), 
începând cu data de 14. XIL 1993, orele 8, până 
la data de 15. XII. 1993, orele 8, pentru lu 
crări urgente la linie.

Trecerea peste linia C F se poate face peste 
pasaj la nivel din st. Deva (str. Hărăului 
pe lângă Autogară).

COOPERATIVA „VIITORUL" 
D E V A

cu sediul în Deva, str. N. Grigorescu, nr. 8
ANGAJEAZĂ
•  10 tâmplari, categ. minim 3 — băr

baţi — cu probă de lucru.
Informaţii la telefon 617157.

(1061985)

S.C. MAG1KA — 1MPEX S.R.L. BRAŞOV 

PROGRAMUL PLAŢILOR IN CADRUL 

SISTEMULUI DE ÎNTRAJUTORARE

I

l

I

V . I T A i r S I

9  marţi, 14 decembrie — chitanţele nr. 
4511—4527.

•  miercuri, 15 decembrie — chitanţele nr. 
4528—4546.,

Plăţile se efectuează la Hanul „Bucura" 
din Haţeg.

S.C. „Freedom Star Holding“-S.R.L.

Oferă spre vânzare j 
agenţilor economici \

ORZ FURAJiR IMPORT !
de origine europeană !

la preţul de j 
150000 Iei/t, plus TVA !

CONSTANŢA, str. Depozite, nr. 22. ^
TELEFOANE: 091/618200, 615466. |
FAX 01/3121476. +
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