
Anul VI •  Nr. 1164 •  VINERI, 8 IULIE 1994 4 pagini •  70

| r

Gheorghe Funar în stil personal
Preşedintele Partidului 

Unităţii Naţionale Româ. 
ne şi primarul muniifc 
piului Cluj-Napoca — dl 
prof. univ. Gheorgh^ 
Funar — se apropie toi 
mal mult de istoria ma
ţilor din Ţara Zarandfe 
lui, contribuind direct 
substanţial ia  înălţare; 
unor monumente ale lt 
Avram Iancu, la Gluj a;

Si judeţul nostru, li 
upăpiâtrS — Cheia; ţ  
Colo unde moţii îşi dau 

întâlnire cu istoria Iţi 
fiecare an, în prima 'dtp 
minică a lunii iulie.

Puţinii ziarişti prezenţi 
în 3 iulie la tradiţio
nala manifestare de la 
Dupăpiatră nu au scăpai 
ocazia de a-1 provoca pa 
liderul PUNR la o seUjN 
tă discuţie. In picioare 
sub un şoare arzăteft 
chiar dânsul dorind a$ţ* 
fel, cu de-acum cunoscu*

C O N F E R I N Ţ Ă  

DE P R E S A  AD-HOC

..tă sa deschidere spr;
presă. Raprezentanţii 
mass-mediei i-au pus îif- 
trebărl scurte, tăioase, 
la care dl Gheorghe FU- 
tiar a răspuns in stilul 
sâu caracteristic, aş4
cum gândeşte şi Cum
Acţionează.

Deşi în multe privin
ţe nu-1 împărtăşim op
ţiunile şi modul de â

fţiona, yom consemnă 
t mai fidel răspunsu
rile date la întrebări.
— Dle preşedinte, dv 

aţi promis anul trecui 
Că In locul crucii vechi 
din lemn de la După*

Kă, care glorifică vic
iul Avram Iancu şl 

â tribunilor să{ asuprâ 
Vrăjmaşului maghiar ve
nit cu gând cotropitor, 
Veţi sprijini ridicarea li
nei cruci noi, din mar- 
mură, ce va vorbj peste 
veacuri despre izbânda 
acestor croi ai neamului. 
Si. lată, v-aţi ţinut de 
cuvânt. Credem câ era 
firesc ca dv .să dezveliţi

Cunoscuta) lider şl P.V.N.R. şl primar al 
niclpiulul Cluj-NapocO, Gheorghe Funar.

mtt-

V

Îmonumentul. Un şugubăţ 
star spunea: „Să vină 
unar s i ţragă sforile".» 
ar dv. aţi întârziat câni 
lUlt. De Ce dle pre

şedinte?
«— Eu nu obişnuiesc să 

întârzii, insă de data. 
Aceasta l-am aşteptat lâ , 
Şladionu} din Brad pe

Siinistrul apărării na- 
onale- pentru a căuta 

şă-1 conving să dea or
dinul necesar ca aplica
ţia militară să aibă loc. 
Din păcate, dl ministru, 
fiind civil, dâ mai greu

un ordin. Iar privind 
. 'dezvelirea crucii lanca- 
lul . li a tribunilor lt) 
f ta ; f ire » . ca aceasta: i-6 
facă primarul localităţi) 
fiu eu, indiferent cine şi 
eu cât a  contribuit la 
înălţarea acestui monu
ment, pentru câ, practii, 
iste o realizare colectivă, 
ftu-mi aparţine şl nu a- 
fiarţine cuiva exclusiv,

— Dar ldeea a fost a 
dv.

— Da, eu, de regulă, 
nu duc lipsă de idei.

Mai aveţi vreuna

nentru această manifesta
re de la Dupăpiatră ?

« ■ Discutam cu dl pre
fect de Arad, Avram 
Crăciun, om al locului, 
fă Încercăm, împreună 
cu autorităţile locale, să 
|vem aici un amfiteatru 
**» demers ceva mai greu 
de realizat, având' în va
iere câ terenul este pro

prietatea oamenilor. Iar 
n zona de spectacol i& 
pontăm bănci pentru ca 

i urnea să poată asista lâ 
Programul artistic în mod 
iivilizat In altă ordine 

!?p : Idei, Ingăduiţi-nd 
|ă-l felicit pe dl. prof. 
yiorel Vulturar, pentru 
ffortul susţinut şi bene
fic de ;or|ani4are a ma
nifestării şi în acelaşi 
timp să-l crltio pentru 
încercarea de a-mi crea 
yn cult al personalităţii.

«- Ga fn flecare an, fn 
programul manifestării de 
la Dupăpiatră a  fost pre
văzut şl executarea u- 
nul exerciţiu militar — 
de fapt . mimarea la scară 
redusă a ambuscadei de 
âcum 149 de ani, bt care 
â fost învins in aceste

t ngi de piatră şi pădu- 
trufaşul maior mă- 
gtaar Hatvani. în  acest 

an exerciţiul a fost sus- 
P&nâat- dintr-un ordin de 
şui. Avem Informaţii ca 
dv, ştiţi cauza. Ne-o 
puteţi dezvălui, pentru a 
n  cunoscută de toţi cei 
cftre ne-au întrebat ?

— Ordinul de renun-

Jare la exerciţiu a fost 
[at la solicitarea milita
rilor din Brad. Aşa nl s-a 

ţransmls de la cabinetul 
dlui ministru al Apără
rii Naţionale, dl Gheor- 
şhe Ţinea. Am încercat 
sâ verific acest lucru şi

DUMITRU GHEONEA 
MINEL BODEA

(Continuare în pag. a 3-a)

Afacerişti In ceaţă (I)
•  La Ilia apare „Ilelias" •  Milionul şl Alfa 

Romeo •  Uite autoturismul, nu-i autoturismul •  
Renault.ul, mărcile şi prietena •  După Bank Post, ţ 
Banca Dacia Felix se păcăleşte şi dă 6 000 000 de i 
lei pentru un autoturism obţinut ilegal •  Ramifi- / 
caţiile corupţiei se extind! 1

încurcate mai sunt hă
ţişurile economiei de pia
ţă. încurcate şi ceţoase, 
Uneori, chiar întunecate. 
Intr-o atare situaţie, 
mulţi „oameni de afa
ceri" ar dori să se piar
dă în ceaţă. O parte 
chiar reuşesc, dar nu-i 
„vina" lor. Asta este 
însă o altă chestiune. 
Acum vrem să vă supu
nem atenţiei un caz în 
care, fără îndoială, cei 
implicaţi a r dori ca cea
ţa să fie cât mai groa
să. N-au avut şansa asta. 
Aşa că, de la Parche
tul de pe lângă Judecă
toria Deva am aflat ur
mătoarele.

In anul 1993, Ioan Emil 
Josan obţine autorizaţie 
pentru activitate de func
ţionare independentă a 
firmei „Helias" Ilia. EI 
este chiar din comună, 
iar la 26 de ani câţi are 
este numai bine să se 
apuce de afaceri. Doar 
nu este nici primul, nici 
Ultimul. Ea noua firmă, 
Josan este administrator 
şi asociat unic. 

i • Toată lumea ştie ; că 
pentru â porni o aface
re este nevoie de iei ori 
de valută. Iar banii unde 
sunt ? In bănci sau... 
Preferinţa dlui patron s« • 
îndreaptă pentru început 
spre S.G. „Banc Post'' 
S.A. Deva, de unde soli
cită un credit de un mi
lion de Iei. Pentru ga
rantarea acestui credit 
aduce în gaj un autotu
rism ALFA ROMEO 33, 
iar în schimbul milionu
lui se obligă să nu .. în, 
străineze autoturismul. 
Se mai stabileşte că, în

cazul nerestituirii credi
tului la termenul scadent, 
să, se treacă la execu
tarea silită a bunului ga- 
jjat.

Ei bin'e, din acest mo, 
ment începe sarabanda 
afacerilor necurate, în
care Josan pune la în
cercare priceperea şi
competenţa poliţiei ?i a 
justiţiei. După nici o
lună de ia primirea mi
lionului, patronul vinde» 
autoturismul lui V.isrie

• -  S  T  0  P  —  i j 

C O R U P Ţ I E I !

Albu, Da, dar pentru 
acest lucru are nevoie de 
o adeverinţă de la Per
cepţia rurală Ilia. O ob
ţine urgent prin inter
mediul secretarului Con
siliului local, Alexandru 
Alba. Vine însă şi vre
mea socotelilor, însă Jo- 
sân nu are de unde să 
ramburseze banii, ,!;vi 
se aplică sechestru pe 
autoturismul lui... Va. 
sile Alburi Firesc, Împo
triva sechestrului, omul 
face contestaţie In Jude
cătoria Deva, cauza no
ii vând încă o hotărâre 
definitivă. La rânduri, 
S.G. „Bank Post" S.A. 
Deva se con.rituie parte 
civilă ou smin <!e 
1760 000 ,le tei. --Singu
rul care îşi vede rţc- 
stingherit de treabă este 
Josan. Şi are planuri 
mari ţ Deci...

(Va urm ai 

VALENTIN NK.VGl

P  R O T E  S T
; Printr-o Scrisoare tri
misă recent la redae-

Iie, filialele judeţene ale 
;.D,M.R. Şi A.C.M.A. pro
testează cu i* iignt - şi 

"profundă" decepţie faţă de 
profanarea monumentului 
amplasat în incinta Ce
tăţii . Deva, ridicat * în me- 
tnoria întemeietorului şi 
primul episcop al Bise
ricii Unitariene Maghiare,. 
David. Francisc, martirizat 
aici în anul 1579. Persoane 
necunoscute, dând dovadă 
de incultură, vandalism şi

xenofobie, au îndepărtat, 
prin distrugerea parţială a 
plăcii i m îitk rativi te> il 
înscris în limba maghiară.

Este regretabil — se 
scrie în încheierea protes
tului'/— că intr-un oraş 
al toleranţei şi convieţuirii 
etnice normale s-au petre
cut asemenea fapte, 1 ie- 
zând în acelaşi tim p-pa
trimoniul muzeistic al o- 
raşului, un punct turistic 
de mare atracţie şi locul 
de pelerinaj al credincio
şilor acestui cult. (Tr.B.)

Ouna pe zr
Proverbul zilei:
Cine se scoală de dimineaţă 

preţul de ieri....
mai apuca

A Z I

8 IULIE

i Au trecut 188 de zile 
din a n ; au rămas 
177 ;

> Sfântul Mare Muce
nic Procopie; Sf. Mc. 
Eplctet şl Astion ;

> 1966. A murit PE
TRE PANDREA (n. 
(904), eseist şl publi
cist.
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•  „Târgul de fete". Inspecto
ratul pentru Cultură al judeţu
lui Hunedoara ii anutiţă pa cel 
interesaţi că tradiţionala serbară 
„Târgul de fete" de pe muntele 
Găina va avea loo în zilele df 
23—24 iulie 1994 şi. nu în 16—17 
Iulie cum a fost stabilit iniţial. 
(D. G.).

•  Fii adoptivi. 48,3 la sută 
din populaţia stabilă a judeţului 
sunt fii adoptivi ai meleaguri

lor hunedorene. Ei sunt născuţi 
in multe din judeţele ţării, dar 
predomină cej al căror loc de 
naştere se află în judeţele Alba, 
Cluj, Botoşani, Dolj şi Gorj. In 
şohimb, aproape un sfert din 
populaţia flotantă provine din
judeţele Moldovei. (I. C.).

•  Asfaltări. Se aflu în pre
gătire, la Simeria, modernizarea 
ştrăzii 1 Decembrie, care duce 
Ia Parcul Dendrologic. Vor ur- 
ipa alte străzi şi alei, deterio
rate în prezent ca urmare a in
troducerii gazului metan. (E.S.).

•  Pagubă de pe urma fur

tunii. Săptămâna trecută, la 
Lunca Cernii a fost o furtună ce 
a clătinat brazii şi a zgâlţâit 
serios acareturile firave. Pagube 
n-au fost cine ştie ce, dar dlui 
M. Stoica î-au fost trăsnite 18 
oi, Este bine să ţinem seama 
de vreme. (Tr. B.).

•  Dec'ct vniabh. Poate pu
ţini mai ştiu (ori, dacă ştiu, 
sc fac uituci) că Decretul 400 
este valabil. Cel mai bine o 
pot confirma Gheorghe Laszlo 
şi Andrei Căldărar, muncitori 
la U. E. Paroşeni, care au fost 
depistaţi în stare de ebrietate

la locul de muncă. Deocamdată 
ii s-a întocmi! dos r, nona!. 
(V. N.).

•  N-a Scăpat ! Probabil, Pau! 
Onuţa, din Crişcior, se bucura 
in sinea lui si nu credea că va 
mai fi prins. Trecuse mai bine 
de un an şi jumătate de când, 
de la o creşă de copii din Brad. 
furase două butelii de aragaz. 
Degeaba însă. De ce i-a fost 
frică, n-a scăpat. (V. N.).



la Brad şi la Alba Iuiia 
şi am constatat că totuşi 
el s-a dat de la Bucu
reşti. După părerea mea, 
ordinul acesta reprezin
tă, puţin spus, o ofensă 
la adresa armatei româ
ne şi a locuitorilor din 
zona Munţilor Apuseni. 
Şi cred că a fost gene
rat de o influenţă ude- 
meristă din familia ge 
neralulul Dumitru Ciofli- 
nă, şeful Marelui Stat 
Major al Armatei Româ
ne, soţia dlui fiind un
guroaică.

*- Roate si dea cine
va un asemenea ordin 
fără consultarea dlui mi
nistru Gheorghe finea?

— Dl. finea nu a ştiut. 
Eu l-am rugat să re
vină asupra acelui ordin 
şi să dea altul adecvat 
încât să poată fi pre
zentat ţi acel exereiţia 
militar. l-am lansat chiar 
invitaţia de a veni aici 
şi mfi bucur că a fost 
prezent, din păcate, eu 
toate insistenţele, chiar 
şl d* astăzi, mi-fţ spus 
că In condiţiile date nu 
mal poate să revină asu
pra ordinului respectiv ţi 
fă, deci, aplicaţia mili
tară nu m  avea ioe. 
Sperăm că ia anul va 
avea loc.

Dună cum ne adu
cem bine aminte, pentru 
« ■ am fost acolo, fn «r- 
m* cu câteva luni, tel 
pe pământ hunedorttm, la

Sarmizegetusa, din ini
ţiativa dv, şi a dlui Vic
tor Surdu, PUNR şi 
PDAR au constituit Blo
cul Unităţii Naţionale. 
La ce BUN însă din 
moment ce PDAB a tre
cut în opoziţie, iar PUNR 
a rămas lângă nava- 
amiral (încă) PDSR. Cum 
mai stati cu unitatea?

— Unitatea încă nil e 
frântă. Sunt jocuri poli
tice care se derulează pe 
scena românească. PDAR 
spune că face opoziţie de 
centru, adică se află ia 
mijloc, unde să-l calce

este un partid suspendat. 
Are elită, dar nu are. 
bază şi acum caută, prin 
distrugerea PDAR, să-şi 
creeze această bază. Eu 
sper că membrii PDAR 
vor fi mai. înţelepţi, noi 
le vom face oferta celor 
care au mai rămas In 
PDAR să fuzioneze cU 
PUNR, iar PDSR sfi tqaft 
In câştig tot la centru.

— Dv., PUNR, aţi sem
nat moţiunea de cenzură 
împotriva guvernului ?

— Noi moţiunea de 
cenzură nu am semnat-O.

— Dle Gheorghe Funar,

»#«i«'f#

C O N F E R IN Ţ A  D E  P R E S A  A D - H O C

toţi, şi din stânga şi din 
dreapta. Mie mi se pare 
că este o acţiune sinuci
gaşă din partea dlui Vic
tor Surdu. Jocul fnsâ 
este mult mai subtil. Res
pectiv, PDAR este un 
partid satelit al F.S.N., 
înfiinţat fn 1990 şi folo
sit ca atare până-acum, 
când a primit de la Co- 
troceni misiunea de auto
distrugere, urmarind«-se 
Ca în contextul degringo
ladei care se va produce 
fn PDAR pe de © pgrte, 
iar pe de alta prin a- 
meninţarea cu dare© afa
ră din funcţii a specia
liştilor agricoli. PDSR 
sâ-fi creeze © structură 
necesară la sat*. PDSR

încep totuşi săpăturile 
arheologice la Ciuj-Na- 
peea ? Sau numai nişte 
sondaje, având fn vede
re pichetele de suprave
ghere?

— De ce faceţi dife
renţă Intre săpături şi 
sondaje? Astea «ml *• 
meninţările din 
UDMR, c u i n a t » !  
un temei legai 
interzicerea acestei ac
ţiuni. Săpăturile arheo
logice urmăresc *ă pună 
in valoare Forumul Ro
man care «xisti te Pia- 
ţa Unirii din Ci
că. Iar udemeriştii oâu-

tuf urni t- .1 ţrfenio® —ii ti *ş«iin
că Piaţa Unirii « ta  de 
fapt piaţa ungurească •

oraşului ji din cauza a- 
ceasta românii nu au 
voie nici să se apropie, 
nici să se atingă de eib

— Consideraţi o în
frângere sau un câştig 
faptul că a fost interna
ţionalizat acest aşa-zls 
conflict de la CluJ-Napo- 
ea, privind săpăturile ar
heologice din Piaţa Uni
rii?
• — Nu, eu ţin să mul
ţumesc UDMR pentru efi 
s-a străduit şi de data 
aceasta să facă atâta pu
blicitate municipiului 
Ciuj-Napoca şi primaru
lui său, punându-i In 
Situaţii dificil* pe prima
rii altor mari oraşe din 
România, inclusiv al Bu- 
cureştlulul.

— Şl o întrebare ine
vitabilă |a această oră 
a prăbuşirii „Caritasa- 
lui“„.

— A3resaţi-o dlui Ioan 
Stoica. E3 est* patron, 
eu nu l-am văzut de 
vreo lună de adie, când 
mi-a promis că lucrează 
ia toate socotelile nece
sare pentru a începe 
restituirea banilor 1» oa
meni. Şi cu tooto o i i  
făcut numeroase decla
raţii In presă, inclusiv 
în „Mesagerul transe*»**, 
din păcate văd că nu s t

f f f ... 2 ”ioana muiţi oa en ew» 
şRautepu* economiile la 
anjte'eiieuli, şi-au pu* 
..« --••la. te acest circuit 
şl acum au numeroase di
ficultăţi.

N em ulţum iri la  
Cariera Zam

•  Producţia de piatră a Scăzut la o treime j
* Condiţiile sociale au rămas de domeniul a- 

minflrilor |
Î Negocierile Individuala — sub semnul întrebării i 

Salariaţii contestă sindicatul.
importantă în faţă de cariera Brănişca.

- '
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ETAPA JUDEŢEAN* A
CONCURSULUI Dl

ClNE APLICA 

LE&EA?

„In Cuvântul liber din 
*)• VÎ. 1964, privitor If le« 
gîi# stâtuivii se scria eâ s* 
sancţionează cu amendă
le la 50000 la 100 000 de 
lei printre altele: recCltft- 
rea neautorizâtă de flori, 
de plante din parcuri, dis
trugerea spaţiilor verzi 
etc.

In parcul din spatele 
I.P.H. Deva, acolo unde 
se clădeşte biserica şi *  
bancă, au mai rămas câ
teva rondouri de flori. 
Unul dintre aceste rondouri 
a fost transformat de copii 
în teren de fotbal. Au căl
cat iarba şi au rupt po
mii încât în scurt timp va 
fj complet distrus. Tranda
firii sunt rupţi «tâţ de 
copii cât şi de mamele 
lor. Dacă ie atragem a- 
tenţia ni se răspunde o- 
braznic.

Se pune întrebarea: 
Cine răspunde de «cest 
pare şi când se vor aplica 
amenzile prevăzute de le
ge pentru asemenea fam* 
J*T* (Un |rup  de R o 
tari din blocurile 
bulevardul Decebal, .De
va).

ULTIMA s c r u t a i

. Jri comuna Lunea Cer
nii, mai precis in satul 
Gura Bordului Paltin, tatăl 
meu, astăzi decedat, a 
dvut în proprietate Şi 7 ha 
de pământ care au fîgu- 
Mţ şl figurează încă în 
Cartea funciară, pe nu
mele său, Gheorghe Ştefo- 
nL Acum trebuie să fad 
succesiunea pentru mini 
şi copii, scop în cart) am 
Obţinut toate extraselş ne
cesare de la Cartea fun
ciari. Îmi mai trebuie 
de la primăria Lunca Cer
nii Anexa nr. 1 şl ade
verinţa pe clădiri, dar 
pentru obţinerea acestor 
acte sunt mereu purtată 
pe drumuri. Pentru refu
zul de a-mi elibera res
pectivele acte, secretarul 
consiliului local are O mo
tivaţie foarte originală: 
tatăl meu avea 90 de ani 
când a murit ca şi cum 
asta mi-ar anula vreun 
drept la proprietate** (So
fia Ştefoni, Belinţ, jad. 
Timiş).

N. R. Doamnă Ştefoni,. 
sfatul nostru este feă che
maţi In judecată la Con
tenciosul administrativ 
Consiliul local Lunea Căr
nii pentru refuz de elibe
rare de înscrisuri şi atunri 
vinovaţii vor avea ce

ORGANELE VRUTE 
RĂSPUND

La sesizarea domnului 
Ioan Cimpont^ dln satul 
Plopi, comuna Bretea 
Româna, Înaintată de noi 
Judecătoriei Hunedoara, 
fiesâstâ răspunde t 

judecătoria Hunedoa
ra â fost sesizată eu-ju
decarea cauzei prip re
chizitoriul Pârcnătului de 
p» lingă judecătorie, înre
gistrată la această instan
ţă «ub nr. 2612/14 iunie 
1994 şi s-a fixat termen 
de judecata pe data de 
28 iUnie 1994.

Numitul Cimponer Ioan 
a depus plângerea penală 
la Postul de poliţie Bre
tea Română, la data de 
19.01.1994, pentru fapta 
comisă de inculpata Cîm* 
ioner Eugenia, Ia data de 
noiembrie 1993.
De la data când Cimpo- 

ner Ioan a sesizat Orga
nele de poliţie şi până la 
data de 14 iunie 1994, când 
a fost sesizată instanţa 
noastră prin rechizitor, or
ganele de urmărire pena
lă au făcut cercetării# ne
cesare În cauză.

La Judecătoria Hune
doara nu se poate pune

isroblema tergiversării 
uţlonflrii cauzei, 

vreme cât ate fost 
prin rechizitor la 19 la
me 1894, iar primul ter
men ce s-a fixat fn cau
ză a fost la data de 28 iu
nie 1994.

J
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fw vfN a
V •
radtotontemctrie I

pentru elevi După f j  
teR d« stagnare, U f
i|ă|v awsmmit • - '• ■
vii n c c ş r  în n n o s  “p u rt ţ

revine eu rezultate teu» î 
moaşe. $4 tatreeexila a» I 
minţi te aU participat - 
peste 86 de copii de Ta I 
Petroşani, Deva, Haţeg* 
şt Lupani. Da re» »
marcat făptui ck pet» 
trU prima dată In ast-» 
fel de concurenţi «  a-1

UUBVtF * *din t
Şef

.  profesoară Marfa ; 
rinar. Rezultatele cb-1 

. ţinute de cifre erecţia * 
|  mat pe măsura tutei I 
j  unităţi spertlve de par- î 
I formanţă. I
« Concursul a test bine J 
I organizat de către dl t 
! Vmiie Dinaa, director la I 
I Clubul Copţilor din Pe- î 
« troşanl. ajutat de ea- ?
* dre didactice
( m r
\ radioamatori 
llea  Jiului, 
i Cele mâi bune 
I tultate* au test oHigafej 
f de cStro sportivii Bog-1 
; din Furdnl şi Cristlna j 
I Fardul, da C.S.Ş. |  
% Petroşani Flaviu Lauran J 
1 şl Daniel Danclu, (tei
* la Clubul Copiilor Ha- 
|  ţeg, Dantela Urcau fi 
! Serglu Aciu, de Ut €lu- 
|  bttl Copiilor Dam
I LS echipe, pe locul I 
f  s-a clasat echipa te  la 
I Clubul Copiilor din De

va, din caro au făcut 
parte fi experimentatele 
sportive Daniela fl Vio
rele Hrean, a 
naţionale ia 
disciplină sportivă

va*
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Secţie
producţia de piatră pen
tru CFR, Cariera Zam, 
aparţinând Societăţii Co
merciale „Carmetaplast** 
S.A. Deva, trece In pre
zent prin multiple difi
cultăţi. După 1990 s-a 
redus volumul producţiei 
datorită lipsei fondurilor 
de investiţii la principalii 
beneficiari, reducere care 
a afectat direct producţia 
din carieră, aceasta di* 
minuându-se de Ia 15 000 
tone la 5000—5500 tone 
lunar.

Apărut ca o speranţă în 
octombrie 1993, contracţia 
semnat eu „Contrasimex" 
şi alţi beneficiari ridică 
problem# Ia livrarea pro
dusului finit (piatră spartă 
3—8 şi 8—16), întrucât 9- 
xigenţele beneficiarului nu 
pot fi onorate întru totul 
de către carieră decât ca 
forturi d i producţie deo- 
Wblte, dotarea tehnică 
fiind improprie pentru 
(Mrtkmetril calitativi soii- 
dteţL Atmosfera d« lu
cru este tensionată, ne
mulţumirile «Ungând pra
gul unor manifestări sol
date, t e  curând, cu de- 
plasarea unui gi . com
pact t e  60—70 de salariaţi 
ia sediul societăţii din 
Deva.

Din dialogul pe care l-am 
avut cu mat mulţi sala* 
rlaţl ei Carierei Zam, am 
reţinut câteva dintre ne* 
mulţumiri: a  lipsa unei 
informări exacte din par- 

conducerii aşupra « 
c m  «e se IntShiplă ca 
cartere: «distrugerea trep
telor din carieră s-a fă
cut In mod deliberat, pen
tru a se ajunge la fali- 
rnentarea acesteia; § pa
rametrii calitativj nu pot 
fl atinşi datorită sitelor 
te  s|: ciururi; § decăde
rea totală a condiţiilor de 
muncă şi sociale (cândva 
erau aici cantina, baie cu 
duşuri, acum insă a rămas 
doar amintirea timpului); 
t  Mlerisarea individuala 
are stabilit arbitrar de 
către conducerea societăţii, 
a carierei, fapt ce a dus 
ta nemulţumiri saTarîaie; 
#  Hi •» acută a echipamen
telor t e  protecţie — salo* 
pete, cizme «te.; •  ma
şinile stau In carieră da
torită lipsei te  anvelope, 
l*r cablul t e  la excavatoa
re se isriează cu fâşii din 
camere de maşină; •  pen
tru reparaţi! ţi întreţine
rea excavatoarelor nu se 
pontează regie; •  mulţi 
salariaţi contestă sindica
tul pentru că este pe mânu 
CU conducerea, iar fapte- 
ie liderului te  sindicat, 
Felix Sasu, săvârşite îna
inte te  *89, ridică unele 
semne de întrebare.

Vizavi de cele întâmpla
te !n Cariera Zam ne-am 
adresat dlui director ge
neral al S.O. „Carmeta- 
piast** S.A, Deva, ing. Uie 
Zudor, care ne*a precizat: 
rtLa Dam facem rele mal 
mari eforturi financiare şi 
investlţionale din cadrul 
întreprinderii, pentru a a- 
sigura necesarul de» piatră 
pentru refacerea drumului 
naţional Nidlae — Arad 
— Deva — ŞiMu. S-a în
ţeles 1© început că această 
carieră are cele mai difi
cile condiţii de exploatare, 
®a atare, in sg
jaieşie  aproape dublu 
pentru o tonă de piatră

Faptul că am acordat atâ
ta importanţă acestei ca
riere l-a determinat pe 
oameni, inclusiv pe şeful 
de carieră, să creadă că 
după semnarea contractului 
de muncă pot face notă 
discordantă, să vină în- 
ţr-un grup reprezentativ 
la sediul societăţii, spu
nând că nu sunt de acord 
cu contractul colectiv de 
muncă, după ce practic a- 
cesta s-a semnat. Or, după 
semnarea contractului co
lectiv de munci, nu avem 
Ce discuta revendicări sa
la riale. Faptul eâ trebuie 
să îmbunătăţim fluxul de 
producţie este un lucru ab
solut normal, impus de 
calitatea pietrei solicitate 
te  beneficiar. în ultima 
ţltisă .csuuesa, î— am a ajuns 
cea mai slabă carieră din 
secţia de cartere Deva. 
Daci cea mal slabă ca
rierii ere cea te  la Saţiu, 
in prezent cariera Zam a 
ajuns cu producţia pe ul
timul tec, practic, sub' ni
velul lunii februarie, când 
rezultatele sunt slabe da
torită, în special, condiţii
lor t e  ternă- >

Cea ma; evidentă cauză 
a decăderii producţiei Iste 
lipsa desfacerii ritmice, 
fapt ce duc* la stocuri 
de producţie, la ameste
carea sorturilor, la* depre
cierea calităţii, lucru ce 
impune © nouă -sortare. 
Ceea e*. te întâmplă la 
cariera Zam este inexpli
cabil : aici, cu un efec
tiv de 80 de oameni se 
face o  producţie te  5000— 
5300 tone te  piatră lunar 
(lu&ndu-se 80 la sută din 
salarii), pe când cariera 
Brănişca, cu uri efectiv de 
33 de oameni, face 12000 
tone de piatră (teci du
blu) şi iau 1,16 la sută 
salarii**. ,

Nesemnarea negocierilor 
individuale a noilor sala
rii stabilite, în urma don- 
tractulul colectiv de mun
că, reprezint» un alt 
motiv al disensiunilor fn 
carieră. Opiniile «unt di
ferite. „Răspunzător de 
această situaţie — ne ţ r j -  
m  directorul general al 

. societăţii •% este fn pri
mul rând, şeful t e  carieră, 
care au a explicat sela- 
rlaţllor, în detaliu, ce !n- 
eeamnă negociere» indi
viduală. Cum se face că 
din cei 800 d«, oameni ai 
societăţii noastre, 720 au 
semnăt contractul indivi
dual de muncă, iar lucră
torii de te Zam n-au in-

gles, deşi repet, aici se 
c cele maj mari eforturi 
de citit* firmă? Oricând 

se poate verifica ce chel
tuieli se fac pe tona de 
produs la Zam şi ce chel
tuieli se fac pe tona de 
produs la alte Cariere, fapt 
ce nu mal necesită alte 
comentarii'*.

Privatizarea carierei re
prezintă o temere a mul
tor salariaţi, temere dată 
în special de căderea pro
ducţiei, care poate fi „o 
cauză provocată**. Desigur 
este greu de spus ceva 
sigur in arest sens, teşi, 
privind spre solicitările 
pentru locaţie de gestiune, 
în dosar figurează doar
o singură cerere • _p« ».......—  * « a  °

tîe carieră — a
domnului Tralân Adam.

CORNEL POENAR
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Prejudecăţi vechi într-o 
formă nouă

Teama de SIDA poate 
avea rădăcini mai vechi 
Şi mai adânci decât epi
demia însăşi. Ostilitatea 
manifestată faţă de per
soanele infectate poate să 
fie numaj 0 formă nouă 
dă manifestare a Unor pre
judecăţi deja existente, 
în urma studenţilor afri
cani, la Moscova sau Bei
jing, se striga „maimuţa" 
în plină stradă; acum li 
se adaugă „spid“ sau 
„aizibing" 7-  „SIDA" în 
rusă, respectiv chineză. In 
Thailanda, unde în mod 
obişnuit. bărbaţii numese 
„boală femeiascâ" orice 
boală sexuală transmisi
bilă, SIDA este considera
tă acum „boala prosti
tuatelor". Cum era de aş
teptat, numeroşi africani 
Consideră SIDA ca o „boa
lă a omului alb", în timp 
Ce albii consideră exact 
contrariu). In multe ţări, 
SIDA; a dus la aţâţarea 
vechilor prejudecăţi Impd- 
triva homosexualilor. Ex
presia cea mai frecvenţi 
m acestei prejudecăţi a
fost apariţia tn titlurile zia
relor, in multe ţări
ale lumii, a  formulei 
„SIDA — flagelul homo
sexualilor". La o demon
straţie in faţă unui spital 
pentru bolnăvii de SIDA 
din Chil* s-au purtat pan
carte pe care Scria „Aju- 
taţi-i pe săraci, nu ; pe 
depravaţi". Jfttr-iiri oraş
din Mexic, studenţi, pă
rinţi şi grupuri de; eatelţel 
au organizat o „vânătoare

S u f l e t u l s e c ţ i e i
tn cadrul cooperati

vei „Horea" di» Scad, 
secţia de încălţăminte 
lax, condusă de di 
Gheorgh# Popa şl do 
maiştrii Ioan Spo? şi 
Ioan Golcea, se bucura 
de apreciere Unanimă. 
După ce a asigurat con
tracte cu diferiţi bene
ficieri din ţâră pen
tru  încălţăminte de pro
tecţie (bocanci cu elas
tic lateral, ctt bombeU 
metalic sau cft şiret), $l*a 
rechemat la treabă «prea- 
pe întreg colectivul de me

seriaşi caro so afla m  şo
maj. In magazinele pro
prii se găsesc cizmuliţe, 
pantofi gt ghetuţe pen
tru bărbaţi şi femei, 
create cu mult gust de 
Către creatorul Florin 
Fiiip. Dnpă cum men. 
ţiona un meseriaş, per
formanţa lor se datorea
ză faptului câ şeful sec. 
ţteî se implică cu ÎB- 
flet în toate probleme, 
leţ reuşind să aducă 
materie primă şi eo. 
menei 4« lucru. (AL. JQ.

PRECIZAU! DE LA R.C.M. DEVA
La solicitările mai mul

tor cititori — unele tn 
scris, altele verbale, tele
fonice — cu privire la u- 
nele inexactităţi apărute 
în articolul in care să- 
prezenta noul mers al tre
nurilor, ne-am adresat 
dlui ing. Avram Drlmbă- 
rean. şeful Regulatorului 
do circulaţie şi mişcare 
Deva, care a făcut preci
zări •

— Trenul 754 nu circulă 
pe raza judeţului Hunedoa
ra. La trenurile 745/746, 
pe ruta Galaţi —- Timişoara 
şi retur, nu se ataşează 
trei vagoane de la Petro
şani, deoarece aceste tre-

R A D IO  D E V A

6,00 BBC; 640 Mara
ton matinal; 9,00 Ştiri; 
9,10 Moming music; 11,00 
Mica publicitate radio;
12.00 Clişee cinematogra
fice ; i».oo Ştiri; 13.10 
Mk« publicitate radio; 
1L0O BBC; 1440 Cou« 
try show: 16,00 Radio, 
magazin de vineri; 17,00

17,t» Mie» mtlill- 
citafe radi»; 18,00 BBC;
19.00 Top 20+ 3; 21.00
BBC; 21,30 Muzică; 22,00

ricii.

; 22,10 MeWritro
; 24,00 Vocea Ame-

O EVASAT
21,00 Desene animatei 

„X Men"; « Ştiri •  Sport 
— magazin •  Publici
tate « Formula 1 : „Ma
rele Premiu «1 Franţei" 
•  Dedicaţii muzicale O 
Documentar: „ttotul de
spre ăfrlep* (ultim# pare 
teR •  Fflm „Paturi şi 
dorinţe", cu Mtdiael Mc. 
Kean, Scan Voung. Re
gia : Do.ffrey Blooh.

r

de vrăjitoare", cerând 
„condamnarea publică a 
homosexualilor şi lesbia
nelor — cei care au răs
pândit în lume boli ca 
SIDA".

Profetul Ioshua Emma- 
nucl de la biserica Ala- 
dUra din Nigeria, nu este 
deloc singurul care cre
de că „homosexualitatea 
este o perversiune dintre 
cele maj joase. SIDA este 
pedeapsa trimisă de Dum
nezeu pentru homosexua
litate şi alte asemenea 
păcate ale epocii moder
ne". Mulţi dintre homo
sexualii din S.U.A. afirmă 
câ, din Cauza ostilităţii 
guvernului faţă de homo
sexuali (denumită şi „ho- 
mofobie"), cercetările se
rioase asupra SIDA au 
fost întârziate, dând -ast
fel răgazul şi posibilitatea 
virusului să s®: răspândeas
că. Avertismentele co
munităţilor, de homosexu
ali că sindromul va afectă 
şi populaţia heterosexua» 
lâ nu au fost luate lil 
seamă» fiind considerat# 
exagerări şl strategii pu
blicitare pentru obţinerea 
de sprijin Ş» ajutor; până 
când au început s i moa
ră „copii nevinovaţi" pre
cum şi figuri publice d* 
notorietate ea de exemplu 
actorul Rock Rudeon — 
persoane care erau depar
te de orie#' dubiu şi 
parcă imposibil să fie a- 
tlnşi de „boaia cea mai 
murdară" (Traducere şi 
adaptare — ARAS).

4 vă

» •
| .
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S.C. „SIGMA PLUS" COMIMPEX SRL \ 
D E V A  I

PRIN MAGAZINUL j
„ANDRA“ *

situat în Deva, str. A. Iancu, bl. H 1, parter,| 
oferă en gros şi en detaille : j

V.
alune sărate BAHAR 306 lei I
ciocolată AL SAADEH 90 g 598 lei >
gumă SALAM 25 lei |
gumă SURPRIZA 25 Iei ;
gumă BALON — 12 bac. 236 le ii
dropsuri fructe — 500 g 1725 lei»
caramele fructe — 500 g 1840 lei*
napolitane in  ciocolată 152 lei I
săpun „DALAN" 195 Ie i1

Preţurile includ şi TVA. (1966338) I
DIRECŢIA DE POŞTA HUNEDOARA 

O R G A N I Z E A Z Ă

pentru ocuparea următoarelor posturi:

•  1 conducător auto profesionist (angajare 
pe durată rtedetermlnată);

•  1 conducător auto profesionist (angajare 
pe durată determinată).

Condiţii de participare la concurşi
— posesor al permisului de conducere gra

dele B şi C ;
— vechime in meseria de conducător auto 

—  m inim 5 ani;
— fără antecedente penale}
— să nu fi avut antertor contractul de 

muncă desfăcut cu art. ISO, Ui. I sau e 
din Codul M uncii;

— caracterizare de Ia ultimul loc de muncă;
— domiciliul în Deva ;
— încheierea obligatorie a contractului de 

gestiune pentru întreţinere şl reparaţii 
(numai la angajarea pe durată nedeter- 
minată).

Concursul va avea loc în data de 18 iulie 
1994, ora 10, la Sediul Direcţiei.

Informaţii suplimentare Ia Direcţia de Poş
tă, Biroul tehnic, tel. 614227.

FIRMA IDEAI, ŢOUB 

licenţă categoria A

nuri nu circulă Prin Petro
şani, Nici trenul 993 nu 
circulă pe raza judeţului 
nostru. Trenările curs» 
de persoane care circulă 
pe raza judeţului Hune
doara nu sunt numerele 
Se, Ci- 65, iSefiţioriez că fn 
compunere# trenurilor nr. 
655 «i. 656 jaşj—Timişoara 
şi retur sunt cinci vagoa
ne care se âtişează şt de
taşează în staţia Simeria 
pentm Hunedoara şi cinci 
vagoane pentru Botoşani. 
Pe traseul Subcetate — 
Sgrmizegetusa circulă la 
ore potrivite trenuri mixte

GU I. NEGREA

I;Ş • • -a

1 Oferă condiţii deosebite cu excurs» săp 
I tămunsle ta i Fraga, Varşovia, Istanbul, Buda- 

V Bsongrad. Telefon 057-236202, 213100

SG. SABMISMOB S.A.
D E V A

prin

MAGAZINUL DE PREZENTARE 
ŞI DESFACERE

I. •'*
I
••
IbIdi"'I*
l«
i

i#/■ ■ 
»

IXI*. 'I*I* ■
I»
I* •'
I%
I; b : •

I■V. :
r«

i

I  in luna* 
iulie

peste 30% reduceri la carne! 
$f preparatedin carnej

m

Desfacerea se face prin:
iwras ...

i Magazinele COMIIM din judeţe 

Caraş-Severin şi Hunedoara

Depozitele C0 MTIM Timişoara ş

%

Deva, str. Libertăţii, «r. 5, 
telefon 054/616124

O f E I î A
CU PLATA IN RATE
* Mobilier din producţia curentă
•  Servicii de transport pentru populaţie 

(tractor cu remorcă monoax, cap. 3,2 to 
ne, tarif 2000 lei/oră).

VIZITÂND 'MAGAZINUL NOSTRU MAI 
PUTEŢI CUMPĂRĂ :

Alte produse din lemn 
Accesorii pentru mobilă 
Scule şi piese de schimb pentru utilaje 
de preiucrarea lemnului.

Relaţii suplimentare la sediul magazinului. 
tAM t

— vineri, între orele 6—17.

CONSUVICOOP ORAŞTIE
cu sediul în str. N. Băkcscu, nr. 8

VINDE LA LICITAŢIE

•  CLĂDIRE COMPUSA DIN 20 ÎNCĂ
PERI, Ia parter şi etaj, plus pivniţă şi 
curte, situată în centrul oraşului Praş
tie, str. Piaţa Aurel Vlaieit, nr. 3.

— Taxa de participare — 100 000 Iei;
' — Garanţia de participare — 10 ia sută din 

valoarea obiectivului;
, — Programarea licitaţiei — 21 iulie 1994, j

o r a li ,
ş _  Cererile de participare se depun ia se

diul unităţii, până în data ele 18 iulie. 
1994.

Documentaţia şi informaţiile se obţin la se
diul unităţii sau la tel. 641716, 642393.

SC. „PĂLĂRII — CRISTIN V  S.R.L.
D £  V A V:.-'

Str. A. Vlaicu, nr. 19, tel. 05.4/613964,
Intre orele 8—16
CUMPĂRA
•  MAŞINI DE CUSUT SINCER, BRAŢ 

STANGA, PENTRU CIZMĂRIE, T IP : 17/1} 
59/1. ( I906289)

S.C. COMFRUCT S. A. *
D E V A  I

Str. Depozitelor, 17

10,
Organizează în fiecare zi de miercuri, ora

f II
VIZlTi

i CUMPĂRĂ1
■NE, APOI D E C ID E Ţ I  D E  IN  DE,
!

pentru închiriere spaţii depozitare — bo«e.j 
Taxa de participare — 2000 lei. garanţie] 

de participare — 15 la sută.
Reiaţii la telefon 62 77 83,



M IC A

PUBLICITATE
VÂNZ A HI — 
CUMPĂRĂRI

•  Vând avantajos casa 
cu anexe şi grădină. In
formaţii B rai ca Rozalia, 
Târnava de Criş, comuna 
vaţa de Jos, judeţul Hu
nedoara. Telefon S23888.

•  Vând apartament 4 
camere, ultracentral, ocu- 
pabll imediat, multiple 
îmbunătăţiri. 619079.

(1531847)
•  Vând apartament 4 

camere, garaj, boxe, îm
bunătăţiri ■ Oituz, tel. 
621115 sau 059/123035.

' (6834)
•  Vând loc de casă, str. 

Crângului. Informaţii tel. 
620643, după ora 18. (7006)

•  Vând Fiat Jyp Diesel, 
plus Renault Transit Die
sel. Tel. 617379, orele 8—22.

(7114)
•  Vând autoturism Ci

troen BX 14 RE, an fabri
caţie 1908 şi autoutilitară 
Opel Kadett Combo 1,6 D, 
an fabricaţie 1986. Tel. 
621465/625207, (7012)
‘ •  Vând Audi 80 şi Dacia 
1410. Tei. 623148, după ora 
20. <6867)

•  Mişu Luppa anunţă
excursie Turcia, duminică, 
10 iulie (cost 50 000), Tel 
612163. : (6337)

•  Vând Dacia 1 300, fa
bricaţie noiembrie 1990, 
puţin’ rulată. Tei. 319413, 
după ora 16. (7041)

•  Vând mobilă de dor
mitor, nouă, relaţii la tel. 
642634, Orăştie, sau 309
— Geoagiu-Sat, prin co
mandă telefonică.

(7045)
•  Vând garsonieră, Băl- 

ceseu, tel. 629586 sau 
626532, după ora 19.

(7037)
•  Vând intravilan De

va, variantă, 10 ari, Oe 
va, str. N. Bălcescu, bl. 
4a A, sc, B, ap. 34.

(7031)
•  Vând maşină spălat 

Automatic, televizor color, 
aib-negru, Tel. 626190.

(7036)
•  Cumpăr pianină, tel.

621945. (7032) ,
•  Vând apartament trei

camere, ia parter. în Orăş- 
ţie, str. Prieazului telefon 
647201. (7018)

•  Vând Volga 24, motor
IFA 25, 20 000 km. Ochi
— Vaţa de Jos, nr. 116,

(7019)
•  Vând videorecorder.

vând aur, preţ convenabil, 
621668.̂  (7020)

•  Vând (schimb) apar
tament 4 camere, str a . 
lancu ,bl, H 4, ap. .7, De
va- (7022)

•  Vând urgent . aparta
ment, două camere, Al. Ar
matei. bl. 8, tel. 623597.

(7049)
•  Vând 3 ha fân pen

tru coasă,'o semiremorcă 
S tone basculabiiă. Jele- 
dinţ, 86, preţ negociabil

("026)
•  Vând cort mare nou, 

videorecorder, mo tocul tor, 
televizor color, gresie albă. 
covor persan +  carpetă 
noi, instalaţie satelit com - 
Pletă, preţuri deosebite 
Tel. 617988.

(7029)
•  S C. Vinalcool Arad-, 

prin depozitul său din De
va, vinde băuturi alcoolic* 
şi răcoritoare. Telefon 
616880. (7033)

•  Vând convenabil vilă 
cu etaj. apă, gaze. Dacia 
1310. fabricaţie 1984 şi

Dacia Break, fabricaţie 
1986, Deva, str. V. Babeş, 
nr. 4, telefon 627876.

(7021)
•  Vând apartament 2 

camere (4 500 000), Sko
da 105 LS, 1988 (2 800 000), 
Deva, Mihai Eminescu, bl. 
43, ap, 5, orele 10-17.

(6882) J
•  Vând apartament 2 

camere, parter, posibili
tăţi privatizare (gresie, fa
ianţă, canalizare proprie), 
str. Eminescu,. preţ con
venabil. Informaţii telefon 
6.13402, între orele 18—22,

(6673)
•  Vând maşină spălat

automată, telefon 614663,
orele- 13—17,

. (6882)
•  Vând apartament trei

camere, deosebit, cartier 
Oituz, garaj, boxă — 4200 
DM, tel. 626389, după ora 
16. _ (6350)

•  Vând instalaţie com
pletă satelit, tel. 617350,
după ora 16. (7057)

•  Vând apartament cu
garaj. Informaţii, Deva, 
617963. (7060)

•  Vând teren construc
ţii lângă Cetate. Telefon 
621337. (7061)

•  Vând grădină la . Să- 
cărâmb. Telefon 623725.

(7062)
•  Cesionez contract de 

societate .inclusiv magazin 
situat ultracentral. De
va. Telefon 612196, orele 
15—18.

•  S C. SARGEŢIA FO-
REST S.A., eu sediul în 
Deva, str. 1 Decembrie, 
nr. 30, anunţă licitaţie ir) 
data de 18 iulie 1994, pen
tru întocmirea documenta 
ţiilor de punere în posesie 
a terenurilor pe care sunt 
amplasate obiectivele so
cietăţii. Informaţii supli
mentare ia tel. 054/611660 
sau 054/611601, sau la se
diul societăţii. (7046)

•  Vând apartament— 2
camere, Deva, Al. Armar 
tei, bl. 3, sc. 3, ap. 46, 
etaj I. Tel, 629902, zona 
Astorla. (7074)

•  Vând material de con
strucţii, Hunedoara, Bui- 
turl, . nr, 37, zilnic, între 
orele 10—12, 18—20.

, ' (0960) ;
•  Vând Ford Sierra, 

Combi, deteriorat, cumpăr 
Ford Combi sau talon 
Ford Sierra. Tei, 716417,

(0961)
•  Vând Mazda GLX 626, 

1986, preţ negociabil (6500). 
te! 712637.

(0962)
•  Vând iadă frigorifi

că, capacitate mare, ne
cesară spaţiilor comerciale. 
Telefon 724980.

(0966)
•  Vând Oltcit avariat

(caroseria), fabricaţie ’9t, 
preţ Convenabil. Telefon 
724069. -  (0967)

e  Vând camion Raba, 
19 tone, cu prelata, nou, 
tel, 712748, 716424, după- 
amiaza., . (0968)

•  Cumpăr talon Merce
des, 300 D, fabricaţie 1979, 
relaţii tel. 721351 (prefe
rabil luna iunie),

(0958)
•  Vând Skoda S 100, sta

re excepţională, preţ ne
gociabil. 1 409 000 lei. In
formaţii telefon 622590.

OFERTE DE 
SERVICII

•  Angajez vulcanizator,
azi, ora 16, lângă Brutăria 
Neamţ. (1531848)

•  Transport convenabil
Una persoană în Germa
nia, Nurenberg, Telefon 
618009. (7030)

•  Editură caută repre-.

zeniant judeţean difuza
re,. Telefon 017697953. : -

(dp)
■0 Autorizat transport 

persoane în Germania şi 
retur, asigur gratuit viza 
austriacă, condiţii-de trans
port deosebite. Informaţii 
telefon 056/143179, 056/
113953. (6610)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb urgent casă 
Hondol cu apartament 2—3 
camere Deva, exclus Micro 
15. Tel. 623254, 18—21.

(7002)
•  Schimb apartament 

două camere. Deva, cu 
garsonieră proprietate. Tel.

.622653,' (6878)

DIVERSE
•  S.C. MIRA PRODUC

ŢIE COMERŢ SRL Deva 
anunţă intenţia de libe
ralizare a tarifelor la 
producţie, comerţ, prestări 
servicii, începând cu data 
de 1.08.1994.

(7016)
•  S.C. Alpeus Comexim

S R.L. face abonamente 
lapte, la 390 lei/litrul. Tel. 
714620. (0959)

COMEMORĂRI
•  Şase săptămâni au 

trecut de când ne-a pără
sit bunul nostru şef şi 
prieten,
sing. VALER; MUNTEAN, 
lăsând în sufletele noastre 
un goh şi o durere veşnio 
nestinse. Colectivul ate
lierului - armături a fabri
cii F.BAS Deva.

(7047) :
- •  Mama, soţia şi copiii

aduc Un pios 'omagiu ce
lui care a fost *

TIBERIU OLAR, 
la împlinirea- a- doi ani 
de ia dispariţie. - , ; ;

(7027)
•  Cu sufletele veşnic 

nemângâiatei, reamintind tu
turor celor care l-au cu
noscut pe

RADU COT1SEL 
din Crişeior că la 11 iulie 
se împlinesc trei ani de la 
trista despărţire de fiul 
nostru drag, la »umpi! 36 
de ani. Veşnic te vom 
plânge. Părinţii, fratele şi 
Cristina. (9533)

•  Cu tristeţe şl la
crimi fierbinţi, părin
ţii, sora şl cUmnatul 
anunţă împlinirea a 
şase luni la data de 
10 iulie, de când ne-a 
părăsit pentru tot
deauna draga şi scum
pa noastră 
CORINA NEDELCU 
Comemorarea — sâm

bătă, 9 iulie, ora 12. 
la Cimitirul Bejan.

(7023)

DECESE
•  Colectivul Consiliului 

local Hărău este alături 
de colegul Bogdan Ioan, la

marea durere pricinuită' de 
decesul soţiei sale 

VIORICA
şi ii transmite pe această 
cale sincere condoleanţe.

: (7079)
•  Cu adâncă durere în 

suflet, naşii Doru şi Rodi- 
ca Dolin anunţă încetarea 
prematură din viaţă a dra
gului lor fin, :

COSTEL BOTA 
Dumnezeu să-l ierte şi 

să-l odihnească!
(1531849)

•  S-a stins din via
ţă prea devreme

COSTEL BOTA, 
din Topi iţa. Aş fi 
vrut să mai trăiesc, 
Fetiţa să o cresc/ Soţia 
să mi-o grijesc/ Părin
ţii să-i ocrotesc. Fa
milia Anghel Avram.

(7044)

•  Tineretul din satul 
Topliţa este alături 
de Vasilică şi fami
lia şa în momentele 
despărţirii de dragul 
lor

COSTEL,
de 26 ani.

Dumnezeu să-l aibă 
în grija sa !

(1531850)

•  Familia îndurerată
anunţă trecerea în ne
fiinţă a celei'care t  
fost., - i
Vft)RICA BOGDAN, 

fiică, soţie,- mamă şi 
bunică iubitoare. în 
humarea 4- sâmbătă; 9 
iulie 1994, la. Hărău.’

-ţ, * -j ... ; (7076) ;>

•  • Cu nemărginită , du
rere în suflet soţia Maria/

.fiii Lenuţa şl Costlcă, gt- 
' nereîe Doru, cuscrii şi ne
poţii' anunţă4 trecerea: In, 

. nefiinţă' ? a eelui care a 
fost . . ....

VICTOR SURDU, : 
din Haţeg. Lacrimi şi 
flori,., pe mormântul; lui 1 
înmormântarea vineţi, 8 
iulie 1994, Ia cimitirul or
todox Haţeg.
- , (7068) -

 ̂ .... . _ •• . '
•  Familiile Gheorghe 

Popescu, Ioan Rob, ' Sil
vestru, Jeledinţan, Ioan 
Catană şi Cornel Diconl, 
aduc un pios omagiu celui 
care a fost un bun tova
răş, un om de o aleasă 
omenie şi plin de harul 
lui Dumnezeu

VICTOR SURDU, 
din Haţeg. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace 1 

(7068)
•  Părinţii Marta şi Mir- 

cea anunţă că la 17 iulie 
se împlinesc 5 ani de la 
dureroasa despărţire de 
scumpa lor fiică,

MARIANA SICOIE,
care a coborât pentru tot
deauna în liniştea eterni
tăţii. Flori şi-lacrimi pe 
mormântul său.

'fCAIMPERIAL IMPEX ' SkC
ARAD

( OMERCiA L1Zh.VÎAX PRIN 
\ REPREZENTANTljL u.njc in 
} JUDE U I, III. N EDO ARA-fv -
SC ^EIS •’ SRL DEVA

itr. ?jnnflrtscu til.Q? wpŢ itl.: 62077,-

PRAFURI DE ÎNGHEŢATA
intr-o gam ă de 14 sortim ente de jnaltâ  
calitate şi la cel mai mic preţ .

(3000 lel/kg^ 

CONTACTAŢi-NE SI VĂ VETl CONVINGE

IMPORTANT 1
pentru absolvenţii de liceu

COLEGIUL TEHNIC MEDIAŞ
Pregăteşte specialişti în domeniul exploată

rii şi valorificării gazelor naturale.
Durata studiilor este de 3 ani —- cursuri 

de zi.
Studenţii merituoşi vor beneficia de burse 

pe durata studiilor şi pot încheia contracte cu 
subunităţile din cadrul Regiei Autonome a Ga
zelor Naturale — ROMGAZ R.A. Mediaş, prin 
care li se vor asigura locuri de muncă după 
absolvirea studiilor.

Relaţii suplimentare la telefon 069/812262, 
int. 1117. ■ :; -- A A

S.C. „BIBLIOFOR" S.A. !
' ///-* n : ; D E V A

ORGANIZEAZĂ

m
pentru ocuparea postului de 
•  JURIST cu 1/2 normă.
Concursul va avea loc la data de 20 iulie 

a.c.
Informaţii la sediul societăţii, telefon 

6115 97. (6342)

AEROCLUBUL ,„DACIA“
D E V A

cu sediul la Aerodromul Săuleştl — Deva
ORGANIZEAZĂ

pe, tema.:
•  PROIECTARE — LUCRĂRI REPARA

ŢIE CAPITALA HANGAR AERONAVE ŞI 
ANEXE.

Informaţii suplimentare şl documentarea 
necesară le puteti obţine la Aerodromul S&u- 
lesti sau la următoarele numere de telefon s 
Fax — 621515; Tel. 620520; 611142.

Licitaţia va avea loc marţi, 12 iulie 
1994, ora 12, la Aerodromul Săuleştl — Deva.

S.C. IMCOMEX S.R.L.

CU PLATA ÎN RATE
. V I N D E

pentru locuitorii judeţelor Hunedoara şi Alba 
P R I N

MAGAZINUL CENTRAL DIN ORAŞTIE 
str. N. Bălcescu, nr. l f ,  telefon 64 7496, 

URMĂTOARELE PRODUSE t
•  televizoare color NEI (diagonale 87, 61, 

54, 72 cm, ca şi fără teletext, telecomandă, 
garanţie 3 ani);

•  televizoare alb-negru SIRIUS, DIA
MANT, SPORT (garanţie un an); |

•  frigidere şl congelatoare „ARCTIC" (ga
ranţie un an);

•  maşini de spălat „Alba-Lux" şi „Auto
matic Super" (garanţie un an)î

•  cosmetice;
•  alte produse electronice si electro- 

casnice, aragaze, boilere electrice şl Instantaneu 
radiatoare, filtre de cafea; Incubatoare etc.

Reduceri de preţuri la Uvrăif en gros.
GARANTAT CELE MAI MICI PREŢURII

S.C. „HAŢEGANA" S.A. 
cu sediul în HAŢEG, 

str. Progresului, nr. 29 
Judeţul Hunedoara

ORGANIZEAZĂ
i >'i r r r in T rr i 'i'm  , i-r,v i-r n-i-rri-n  i ri i v in  i' t n  iT,-r;-rr>iri

i a ;
pentru postul de •
•  MANAGER
la 30 de zile de la apariţia anunţului, cf. 

Legii nr. 66/1993. . ,
Relaţii la telefon 054/770550.

(1966349)
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