
In 1983, cînd cititorul 
român recepţiona un 
nou „şoc al viitoru

lui" prin „Al treilea val" 
de Alvin Toffler, previziu
nile cunoscutului viitoro
log american păreau fan
tastice şi ne vosbeau des
pre o lume nouă. Previ
ziunea, ce părea abstractă 
şi fantastică, s-a împlinit 
Revoluţia română a des
cătuşat porţile de intrare 
în civilizaţia mileniului trei 

-a României, GUVERNUL 
propunînd, sub o definiţie 
sintetică pentru politica sa 
de viitor, REFORMA, cu 
o cuprindere a tuturor sfe
relor activităţii economice 
şi sociale. Aspectul strate
gic principal' in cadrul a- 
cestui preces îl constituie 
reforma economică,. cea 
politică derivînd din statu

tul noii democraţii repre
zentative.

Aprobat fără rezerve de 
către organele legislative, 
PROGR AMUL român >c de 
reformă propune practic

terialelor, a utilajelor, a 
forţei de muncă, a capita
lului, a preţurilor, totul 
conducînd spre • tranziţia 
Ia economia de piaţă, rea
lizată în ritm rapid dar

caracter totalitar, Mit guQ '{‘Piiji
specific economic cit şi lui-Lege 54/1
social. După un an’̂ F'Ju- 
mătate de la revoluţie,
structura actelor normati
ve este următoarea: 84

aifea Decretu- 
‘19)0, a legilor

■1 W 1!> «
m

de reformă a societăţii româneşti (I)

instituirea unui mecanism 
economie inedit, atît prin 
elemente cit şi prin con-» 
strucţia sa : instaurarea
dreptului de proprietate 
privată şi privatizarea, li
beralizarea pieţelor, a ma-

protejată social.
Realizarea noului cadru 

legislativ al reformei a 
demarat prin abrogarea ţi
nui număr de 16 legi, 66 
decrete ale consiliului de 
stat, care aveau un vădit

legi, 160 decrete-lege, 378 
decrete, 1739 hotărîri ale 
Guvernului, acoperind mai 
mult necesarul de regle
mentări privind reforma în 
intensitatea ei şi mai pu
ţin aspectele calitative.

15/199g "'şT‘TT71990, s-a de
clanşat procesul de refor
mă în domeniul economic, 
prin libera iniţiativă, prin 
multiplicarea şi prin diver
sificarea agenţilor econo
mici, acestea constituind 
primii paşi-spre economia 
de piaţă. ,. V,

Se poate spune că, odată 
cii încheierea procesului de 

. transformare a unităţilor 
economice de stat în so
cietăţi comerciale şi regii 
economice, o primă etapă 
a reformei s-a încheiat, 
creîndu-se premisele pentru 
trecerea la marea privati
zare.

Dr. ing. ALEXANDRU POP 
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O  PROPUNERE
„Ministerul Muncii şl 

Protecţiei Sociali — ne 
spunea domnul Sergiu Cuz- 
minsehi, şeful biroului ges
tionare & locurilor de 
muncă şi şomajului din 
cadrul Directei Judeţene 
pentru Muncăşi Protcţpţ» 
Socială— ne-a recomandat 
să tratăm cu societăţile co
merciale şi regiile autono
me posibilitatea încadrării 
temporare a şiwiBHlor pe 
timpul dtstatul le plăteş
te ajutai.' de- şomaj. Nu 
găsim «jici Vth f*l de înţe
legere, mm«W iu -erea să 
accepte şomeri nka " mi 
condiţiile cînd nu-şi asumă 
nici un fel dă obligaţie".

Propunerea rii se pare 
interesantă şi nu înţele
gem nici noi de Ce există 
reţinere lă însuşirea ei. 
Să d disecăm puţin.

ŞOtoeril sînt, de regulă, 
persoane care au 6 'baliîf- 
care. Â accepta de probă 
un lot să zicem, de zece 
persoane, a căror . hărni
cie, pricepere şi bună cre
dinţă să le probezi timp 
de cineva luni fără să-ţi 
asumi nici Un risc, în
seamnă cîştig net, pentru 
societate sau regie, căci 
ea se foloseşte de munca 
a zece oameni, fără să o 
plătească sau, cum este

cazul absolvenţilor, su- 
portind doar 30 la sută 
din valoarea ei.

Să judecăm mai depar
te la rece Şomerul este 
un om care nu sşlmpacă 
cu situpţiatul.'El doreşte 

-tmf'loc de muncă stabil, 
din care să-şi asigure prin 
muncă o viaţă demnă. Va 
depune deci toate stră
duinţele pentru a-I convin» 
ge pe patron sau consiliul 
de administraţie că este 
sau poete deveni un sala
riat de nădejde. Este vreun 

’ risc in probarea lui pe o 
■ perioadă oarecare ?

Problema Insă mai are 
şi alt aspect. Societăţile 
comerciale'ea şl regiile au
tonome nu au făcut o mun
că prospectivă spre a-şi 
da seama cîţi oameni ur
mează să se pensioneze şt. 
ce locuri de muncă vor- 
rămîne disponibile la un 
moment dat, ce structură 
de profesii şi meserii va 
avea la acel moment ne
voia sa de forţă de mun
că. Asta fără să mai luăm 
în calpul intenţiile de dez
voltare pe care orice ma
nager competent le are 
permanent în vedere.

De ce, atunci, reţinerile 
la astfel de propuneri?

ION CIOCLEI

CONTRAPUNCT a r t a
E curios pe puţina im- 

pjortaoîS au acordat mij
loacele noastre de informa
re sempării Cartei pentru 
Reformă şi Democraţie, o- 
cupîrvdu-se în schimb cu 
deliciu de boicotgl parla
mentar configurat în jurul 
proiectului de Lege a pri
vatizării. Curios şi semni
ficativ pentru mentalitatea 
momentului, gata în orice 
clipă a se lăsa sedusă de ■ 
spectacolul zgomotului şi 
furiei, în dauna iniţiativelor 
cu adevărat serioase şi cu 
implicaţii pe termen lung. 
Neîndoielnic, amintitul boi- 

i cot şi semnarea Cartei au
> fost principalele evenimen-
ţ te politice ale ultimei chen- 

■»»e. Intre ele există însă
o deosebire de esenfo şi

durată. Furtuna stîrnită de 
intrarea pe rol a Legii pri
vatizării a fost o manevră 
de rutină a acelei părţi a 
opozifiei care urmează cu 
obstinaţie tactica aşezării 
în răspărul interesului ■ ge
neral. Urmarea e previzi
bilă : se va ajunge la un 
compromis care va duce la 
adoptarea legii într-o for
mă sensibil ameliorată. ,E 
firesc. Căci progresul e, de 
cele moi multe ori, rezul
tanta _ unui şir de compro
misuri, Semnarea Cartei, 
în schimb, e o iniţiativă 
majoră de convergenta, în. 
tr-un climat politic domi
nat pînă acum de. diver
gente.- Ea reprezintă un 
act cu repercusiuni substan
ţiale, de perspectivă, şi

face dovada tonifiantă că 
există măcar patru partide 
care, adoptînd o strategie 
parţial comună, au atins 
acel moment de lucidă ma
turitate cînd interesele na- 1 
fiunii sînt, în sfîrşif, aşe
zate deasupra ceior de 
partid.

Siţuîndu-se deopotrivă în 
serviciul reformei şi al 
democraţiei, Carta exclude 
din start obişnuita acuză 
de criptoeomumsm care în
soţeşte* orice iniţiativă a 
F.S.N. Din partea Frontu
lui, dl. Ion Aurel Stoica 
vede alianţa aceasta co pe 
un mod de a pune capăt 
confruntărilor exclusiviste şi

RADU CIOBANU 
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e Un domn îl întreabă pc altul:
— Pu-pu-4eţi să-mi spu-pu-neţi unde se a-flă ş-coa- 

la de foî-bîl-bîiţl ?
—■ Dar la ce vă mai trebuie? Vă bîlbîiţi per

fect !
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Hunedoara. Ocoliţi ! $e: lucrează ta termoficarea oraşului»

* Fftto PAVEL LAZA

•  SECERIŞUL GRIULUI.
Combinării din Geoagi.u, Valini, 
Gelmar. Rom,os, Privaz. Ruşi.
Bretea Şiretului şi din alte 7n- 
calităţi cuprinse tn raza de ac
tivitate a filialelor Sucursalei 
„Agromec Serv" S.A. Deva lu
crează din plin la secerişul griu
lui. Pină acum ei au strîns re
colta de pe mai mult de 250 hec- 
tate.

•  SOLICITĂRI. Notariatul 
de Stat' al judeţului nostru ă e- 
liberat pînă în prezent. 21000

extrase din cartea funduară şi 
a înregistrat 6,200 de cereri de 
întabulare. Cu toate acestea, în 
faţa biroului respectiv Se adună 
zilnic un mare număr de oameni. 
Ei trebuie să înţeleagă că elibe
rarea documentelor se face con
form planificării întocmite.

•  popic Arie nouă. La Că- 
lan, în incinta stadionului spor
tiv, şe lucrează de zor la con
struirea noii popicarii dotată cu 
2 piste, vestiar şi un bar unda
se servesc sucuri şi dulciuri. La 
ridicarea noii clădiri : lucrează 
pensionari — zidari, -dulgheri, 
lăcătuşi şi instalatori. :

•  PENTRU TURIŞTI, după 
reparaţii, remedieri, igienizări,

cele şase căsuţe de la Popasul 
turistic „Poieniţa* din Orăştie
au fost puse la dispoziţia turiş
tilor. Preţurile sînt convenabile. 
Frumoasele căsuţe vă aşteaptă.

•  APARTAMENTE CUMPĂ
RATE. Pînă in prezent, la Haţeg 
s-au depus 401 cereri, de cumpă
rare a apartamentelor, din care 
250 au fost deja cumpărate.

-# MOTEL, BANCĂ; ŞCOA
L Ă . . .  Cititorii noştri din oraşul- 
Brad ne scriu că în .ultima vre-i 
:m ese acţionează la finalizarea 
lucrărilor la Motelul din locali
tate, iar avizarea proiectelor de 
execuţie’pentru o viitoare filia
lă â Băncii Comerciale -şi a unei

şcoli generale cu 24 săli de cla
să sînt în lucru.

. . •  INTERDICŢII NEÎNŢELE
SE/ Am vrut să ajungem la Clu
bul sportiv „Metalul", ' de la S-O. 
„Siderurgica" S.A.,Hunedoara. La 
poartă, stop ţ „Nu se poate in
tra numai cu aprobarea domnu
lui director general", ni s-a spus. 
Cum dumnealui era plecat, dia
logul nostru cu conducerea clu
bului a fost ratat. Oare e corect ? 
Tot ca pe vremea...

REPORTER
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■  MIRARE LA M.M. 
înalţi funcţionari ai Mi
nisterului Muncii -jişi ex
primau mirarea referi
tor la suma insignifiantă 
(200 000 lei), cheltuită pînă 
acum în compensarea pre
ţului medicamentelor, faţă 
de cele 400 milioane lei a- 
vansaţi doja> Noi nu ne 
mirăm, deoarece „metodo
logia" recomandă compen-, 
sarea unei singure reţete 
pe lună, conţinînd numai 
patru medicamente. Ce fac 
in această situaţie bolnăvii 
cronici — cei mat mulţi 
pensionari In vîrstă «-- ca
rp suferă de boii asociate 
ce necesită tratament me
dicamentos zilnic şi, ade
sea, pentru toată viaţa ? 
Şi iui alt aspect.; ce te faci 
cu compensarea, dacă pro
dusele nu le găseşti Ia Un 
loc în aceeaşi farmacie ?

■  TAXI-HOTEL. Dup# 
cum ne-fi informat rtn tunul 
Ioan Babeţ, şeful iMmŞtf, 
de Turism lntema<Wi a 
Societăţii Comerciale ^Po
iana Braşov» repenV
intre staţiunea du hr lUs- - 
lele Postăvarului şl TBnpjfi 
le Mercedes şi Toyota au 
fost perfectate protocoale 
privind încheierea onor 
contracte de leasing (sau 
asociere)» Acestea vor avea 
ii» vedere dotarea' fiecărui 
Hotel din Poiană cu taxiuri 
proprii, care vor fl puşe, 
exclusiv, ta dispoziţia tu
riştilor din unitatea res
pectivă. ,

■  FOC ÎN CONDUCTA 
DE... CANALIZARE. In
tr-o după r niază, la Tirgu

. sile în |h d i'4 e
7jS de ani s aruncat un 
chibrit aprids în 
de canalizare, .Şi. ----
minunilor, instantaneu 
declanşat un incendiu du
mari proporţii prin aprin
derea unei „pungi" de ga
zolină '; ■ strecurată In cî̂ > 
ţeMHt db eaUilltare dai*, 
rită fisurii existente în 
conducta paralelă — ce 
lega schela Moineşti de ra
finări  ̂ Oneşti. V. S, este 
internat în spital cu arsuri 
grave, iar o casă a ar», al
te douăsprezece reuşind s& 
fie salvate.

■  CENZURA FALIMEN
TULUI. Dacă în. regimul 
comunist, duşmanul cărţi
lor şi ziarelor îl reprezin
tă cenzura, acum au inter
venit factori economici. 
Potrivit săptămînalului 
„Tver" de Ia Praga piaţa 
cărţilor şi ziarelor este a- 
fiienjnţată de faliment, da
torat îp principal scumpirii 
lucrărilor tipografice şi a 
costului hîrtiei (cu 3Q0 Ia 
sută). Fără finanţare din 
partea, statului, practic nici 
o carte sau ziar nu se 
poate ţine pe picioare, re
levă revista citată, ea a- 
trage atenţia că în depo
zitele ţării - s-au adunat 
cantităţi uriaşe de cărţi, 
care anul trecut valorau 
un' miliard de coroane, şi 
numărul volumelor ce fiu 
pot fi vîndute creşte în 
continuare,
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p e  p e l i c u l ă ,

In clteva cuvinte 
şi imagini dorim să 
vă prezentăm, stimaţi 
cititori, sediul şi 
curtea Exploatării de 
Gospodărie Comuna
lă şi Locativă din 
Călan, deci ale pri
milor gospodari ai 
oraşului, Nu pentru 
că am avea c m  in 

t mod deosebit cu dum
nealor, că printre- 
toate, fm şi lucruri 
bune, dar un duş re- 

i ce in plină vară face 
i bine oricui. Sperăm 
: că nu va face nimeni 
i pneumonie, chiar da- i 

că în ziua documen
tării noastre ploua. 
In ideea că totul va i 
decurge bine în con
tinuare, că se Va face 
ordine, că spiritul 
gospodăresc va trium
fa pînă la urmă, do- , 
rim lucrătorilor şi j 
conducerii amintitei, j 
mai sus, unităţi, cu i 
sinceritate, sucees î <

Un „CASTOR" care îşi plînge tinereţea.

La autocamionul din imagine nu mai 
vorba doar de lipsă dc anvelope...

Un morman de fier vechi care nu ştie cum să treacă 
strada în combinatul side rurgic «are l-ar repune în... In aşteptarea „decre 

lui de pensionare' 
b limita de... funefio-

Aşa arată pichetul de 
incendiu. Poate nu le 
mai trebuie, nu mai are 
ce să ardă ? Eventual 
să-i ardă pe ei, mai 
substanţial, la pungă, 
organele de pompieri.

{Urmare din pag. 1)

In procesul reformei a- 
par, din păcate, o serie de 
fenomene negative nu atjt 
în ce priveşte dezvoltarea 
micii privatizări, cu care 
legea ; este destul de ge
neroasa, cit mai ales înca
drarea acestor activităţi în 
cerinţele de calitate şi pro
iecţie socială. Ne referim

din comerţ, menită să pro
tejeze consumatorii şi să 
„civilizeze* comerţul nos
tru.

Fenomene negative se 
constată şi în formarea co
lectivelor de conducere a* 
le societăţilor comerciale, 
ale regiilor autonome şi 
aţe instituţiilor publice, 
unde, in lipsa unor regle
mentări clare, mai ales în

negative ale perioadei de 
tranziţie, cu implicaţii gra
ve asupra protecţiei socia
le fl nu numai, îl consti
tuie diminuarea controlu
lui exercitat de stat asu
pra liberalizării preţurilor. 
Logica impune ca în situa
ţia eind statul este practic 
singurul patron, cîn'd in 
realitate principiile econo
miei de piaţă acţionează

de reformă
la volumul redus ţd unor 
reglementări care să pre
vadă norme severe şi rigu
roase de calitate pentru 
funcţionarea agenţilor eco
nomici şl tdăsliri de sanc
ţionare fermă a cazurilor 
de ineâfcar» a legalităţii. 
In acest sens este regrete- 
bilă tergiversarea aplicării 
reglementării privind bre
vetarea agenţilor economici

ce priveşte profesionalis
mul şi calităţile, moale 
au fost instalaţi in unele 
funcţii de conducere, prin 
snefode populiste , oameni 
fără personalitate, ca
lităţi de conducător, acţiu
nea acestora asupra abă
tui conducerii avjnd efecte 
negative Ia nivelul agenţi
lor economici.

Unul dintre fenomenele

limitat, statul să exercite 
controlul ferm asupra for
mării şi nivelului preţuri
lor în propriile unităţi, 
astfel incit zi nu a* per
mită transferarea proastei 
organizări a muncii şi pro
ducţiei, nemunca şi' indis
ciplina din" unele unităţi 
economici, pe,seama bu
getului de familie al ce
tăţeanului.

Primăriile se „plîng" a- 
desea de mai multe lucruri 
şl în primul rînd de lipsa 
de fonduri băneşti din ca
re pricină nu pot întreprin
dă acţiuni de anvergură, 
în ultima «vreme au înca
sat taxe pentru păşunat, 
dar acestea au fost dirija
te spre curăţarea şi ferti
lizarea fîneţelor şi păşuni- 
lor. Domnul Ionel Muntea- 
nu, primarul comunei Rîu 
de Mori, ne spunea:

*- Situaţia aceasta nu
mai poate continua. De
aceea ne glndim Ia nişte 
măsuri care să ne aducă 
venituri.

—■ Despre ce este vor
ba* ^

Am înfiinţat un nu
cleu de vad sterpe cu €- 
xemplarele rămase de la 
fostele C.Â.P.-uri, pe care, 
după ce le vom recondi
ţiona, le vindem. Anima
lele sc află acum la păşu
ne. Ne gîndim la înfiinţa-

adună

comunei
rea urnii centru pentru vîn- 
zarea către ţăranii ce ur
mează a fi împroprietăriţi 
de sămînţă şi erbicide. 
Preluăm, de asemenea, ga
terele de la Ostrov şi Rîu 
de Mori şi toate treierele 
pe care le punem' la dis
poziţia populaţiei. La Os
trov şi Rîu de Mori vom 
avea o mică unitate de 
transport formată din două 
autocamioane, două trac
toare cu clte două remorci 
fiecare, ca şi două „Ifron"- 
uri pe care le înebiriem ce
tăţenilor. Vom deveni a- 
sociaţi la telescaunul de 
la Rîuşor, întrucît instala
ţia se află pe terenul pri
măriei.

Primăria din Rîu de Mori 
mşi are şi alte planuri ca
re vor aduce fonduri bă
neşti in bugetul local, ce 
von. fi utiflztde, evident, în 
folosul localităţii şl al oa
menilor ei.

TftAMN SONDOR
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O în d a to r ir e

P R O T E C Ţ IA  C O N S U M A T O R IL O R
Drumul* spre civilizaţie, 

de fapt, spre democraţie 
şi libertate, drum pe care 
păşim încă stingheri, cu 
şovăială şi poticneli, nu 
poate trece, nu are cum să 
treacă decît prin calitatea 
muncii noastre. Muncă şi 
iar muncă * Să nu uităm 
acest adevăr.! Dar nu ori
ce muncă- Dna de calitate. 
Aşa cum se munceşte în 
ţările în rîndul cărora 
vrem să ne înscriem cit 

; mai statornic şi mai repe
de cu putinţă.

Dacă stăm bine să ne 
gîndim şi să chibzuim, fie
care dintre noi sîntem un 
consumator. Nu în aceeaşi 
măsură şi producător. Aici 

' intervine problema grea de 
care vrem să ne ocupăm 
în rmdurrie de faţă. Ce 
producem ? Cum produ
cem ? Ce asigurăm zi de 
zi, ceas de ceas, la înde- 
mîna omului de rînd, a 
consumatorului ? Totul, Sn- 
cepînd de la pîinea cea de 
toate zilele, la apa de băut, 
laptele, carnea, încălţămin
tea şi îmbrăcămintea, mor
covul şi pătrunjelul, fruc
tele etc., etc. pipă la aerul 
pe eare-1 tragem în piept, 
pe care-1 vrem tot mai cu
rat şi bogat în .oxigen, nu 
poluat cum este'îri ziua de 
azi !

Dar si serviciile care ni 
se fac vrem să fie de ca
litate. Chiar şi un banal, 
nasture, un tuns la frize
rie, un telefon public tre
buie să poarte girul cali
tăţii, care în fond nu în
seamnă altceva decît un 
firesc respect reciproc în
tre noi, oamenii de bună 
credinţă.

Să văr prezint, stimaţi 
cititori ai cotidianului „Cu- 
vîntul Liber", cîteva con- 
statări culese în ultima 

'■ vreme în unităţi în ca
re dumneavoastră ~ intraţi 
zi de zi în calitate de con
sumatori. In reţelele co
merciale, eu deosebire de 
alimentaţie publică şi ali
mentare, în laboratoare de 
patiserie şi cofetărie, in
spectorii : noştri au găsit în 
vînzare, deci la dispoziţia 
noastră, a consum;itorilor, 
caţne şi preparate . din 
carne în termene de ga
ranţie depăşite (adevărat 
pericol pentru sănătate, 
mai cu seamă pentru co
pii, pentru oamenii sufe
rinzi, bătrîni şi gravidei; 
ouă vechi, alterate, marga
rina .oxidată, pastă de car
ne, fidea, griş din diez in
festat cu viermi şi fluturi, 
biscuiţi etc., care nu-aveau 
voie -să mai fie consuma
te. Dar se pune întrebarea

firească ; oare comercianţii 
şi producătorii cu ce gînd 
ni fe dau nouă,- consuma-- 
lorilor ? Nu utoul neome
nesc, zicem noi Greşim ?

Ca un exemplu vă vom 
spune că numai în Oeya  ̂
în patru magazine, alimen
tare, am gâsit preparate de 
carne şi specialităţi puse 
în vînzare cu o culoare 
respingătoare, căpătată, bi
neînţeles în cele peste zece 
zile de cind se terminase 
termenul de garanţie. Noi, 
consumatorii — repet, toţi 
sîntem consumatori — a- 
vem dreptul şi obligaţia 
să ne revoltăm împotriva 
celor care bagă mîna în 
buzunarul nostru, mai mult, 
atentează la sănătatea 
noastră. •. /

Vă dăm o asigurare şi 
o garanţie prin ziarul nos
tru de suflet, „Cuvîntul 
Liber" : lucrătorii Inşpec- 
ţioi Judeţene pentru Con
trolul Calităţii Produselor 
şi Serviciilor Hunedoara—

' Deva vor aplica în toate 
cazurile numai litera legii 
— aspră dar dreaptă. Vă 
aşteptăm eu sugestii, sesi
zări, propuneri

| Dr. MIHAIL RUDEANu"
; —Inspector şei al ;

Inspecţiei Judeţene pentru 
; Controlul Colitoţis Produselor 
şi Serviciilor Hunededro - Deva

încet dar sigur. Europa se îndreaptă spre rea
lizarea unei structuri federale. Incepmd cu Decla
raţia Schuman din 9 mai 1950, trecînd succesiv prin 
proiectai de Tratat de apărare ăl Comunităţii eu
ropene <1952), Tratatul Comunităţii Economice Eu
ropene (1957), proiectul de Uniune Europeană <1994) 
şi pină azi, obiectivul uniunii europene a fost ur
mărit ca tenacitate, în ciuda tuturor dificultăţilor 
ivite, în ciuda războiului rece, pregătind astfel ziua 
de utîine, cînd Europa va deveni o Confederaţie de 
state suverane şi- independente, avind potenţialul 
cumulat al tuturor statelor care îl compun şi pu
ţind astfel să-şi ,spună cuvîntul cu toată autoritatea 
în faţa colosului american sau în faţa puternicei 
.laponii.

Ca un pas botărîtor în acest sens, amintim de
cizia de realizare a Umanii Economice şi Monetare 
începind cu 1 ianuarie 1993.

La 27 noiembrie 1999 ‘a avut Ioc Ja Bora? Con
ferinţa Parlamentelor Comunităţii Europene, unde 
I>. Emilio Colombo (Italia) a prezentat „Biblia" 
viitoarei Europe Federale: Constituţia Uniunii. ;

Deoarece, începind cu 1 februarie 199 L Româ
nia a trecut pragul Consiliului Europei, considerăm 
interesant să cunoaştem acest proiect de Constituţie 
a noii Europe.

Publicăm, în continuare, prevederile acestei 
constituţii. , . Ţi■'

uniunii

europene

Unq dintre unităţile (anton ale tinerei Societăţi Comerciale „Sfeano" din Hu
nedoara, profilată pe alimentaţie publică, este barul de zi -Tosca". Actul «nmurcinl 
ce se desfăşoară aici are în tot momentul pirul calităţii. Foto PAVEl LAZA

CONTRAPUNCT a r t a {

— Toate statele europe
ne democratice care acceptă 
constituţia uniunii . pot a- 
dera la ea.

— Uniunea se bazează 
pe o ordine constituţiona
lă democratică cu carac
ter federal;

— Ea are drept scop:
a) realizarea unei dez

voltări armonioase a socie
tăţii, eliminarea şomajului, 
eliminarea progresivă a 
dezechilibrelor existente 
între regiuni, protecţia 
mediului, crearea unui spa
ţiu economic fără frontie- 
K. ".:■

b) promovarea securită
ţii reciproce, libera circu
laţie a ideilor şi persoane
lor ;

«) dezvoltarea armonioa
să şi justă (corectă, dreaptă) 
a tuturor popoarelor lumii;

— Ea preia declaraţia 
drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ;
... — Ea garantează dreptul 
cetăţenilor la un mediu în
conjurător, sănătos şi pro
tejat ;

— Dreptul Uniunii pre
valează asupra celui al 
statelor membre;

— Instduţide Uniunii 
sînt: Parlamentul European, 
Consiliul Europei, Consi- 
liul, Comisia şi Curtea de 
JiKtiţfe;

— Uniunea este compe
tentă pentru sarcinile ce 
pot fi înţrşprinse. itotr-un" 
mod mai eficient de către

f Uniune decît de Statele 
membre dacă acestea ar 
acţiona separat;

, ’ »— Atunci cînd realiza
rea Scopurilor Uniunii ce
re ca ei să-i revină compe
tenţe ce nu-i sînt atribuite 
expres, legea poate să-i
confere paterii© necesare 
în virtutea principiului de 
subsidiaritate. tn acest caz,

; votul Parlamentului cu 
majoritatea membrilor ce-1 
compun şi votul Consiliu
lui cu majoritatea califi
cată, sînt necesare.

— Ea îşi exercită com
petenţele fie intr-un mod

- concurent vis-â-vis de com
petenţele exercitate de sta

tele membrê  fi® lntr-5up 
mod exclusiv, pe baza nor
melor ce au condus p!»â 
acuma procesul de inte
grare comunitară sau pe 
baza legilor UnimfL 

—* Uniunea este eorope-, 
tentă in materie de poli
tică externă, de securitate 
şi de apărare comune, to» ■ 
clusiv privind coritretej 
armamentului In toate rid* 
meniilc în care statele 
membre împărtăşesc inter 
rese de importanţă mafe*ă<

— Uniunea este în ter-
tutea principiului de .sub
sidiari ta te, competentă tei 
materie de securitate Iri- 
terioară. ' ‘îi '

-v- Urtiuneă asigură de*- 
voltarea * culturii, învăţă- 
rtiîntului şi a ^ereetefh 
ştiinţifice.-

— Ea favorizează dezvol
tarea schimburilor cultura
le şi. ştiinţifice. ... . .
" — Printre organele Uniu
nii se prevbde un „Gbiri!*'- 
tet kl regrufălor şi ©dS-cti- 
vităţilor locale" cu conipe* 
tenţe consultative. ' Ţ

— Printre domeniile îni 
care Consiliul Va hotărî oţl 
majoritate calificată sînt) 
problemele de. politica g$4 . 
ternă şi de securitate. ‘ > ,

— Comisia va fi organul
de guvernare aŢUniunii; 
©a va procfxia în măsura 
posibilului, ia o descentra
lizare a puterilor sale că
tre administraţiile naţiona
le, care pot delega ulterior 
aceste competente către 
autorităţile vegbMţale spui 
locala.. Comisia edictează 
regulamentele de aplicare 
ale Mg i lor. . '•

— .italica - oent ridă - s® 
«bucură de • autonomia ne
cesară conducerii unei po
litici monetare interne şi, 
externe a cărui omeofly' 
este j stabilitatea monetară,. 
Ea acţionează in respecte® 
legilor .şi rolului instiţu|t|g_" 
lor politice în domennif 
politicii economice şi sO- 
ciaic fixate de Consiliu şi l 
Parlament.
, — Intrarea în vigoare .% 
Constituţiei : in anul ur
mător ratificării In 9 sta
te membre, reprezentînd 
cel puţin 2/3 din populaţia : 
globală a Comunităţii. Sta
tele care nu au aderat, vor 
putea să mai ratifice ade
rarea în timpul’ Unei- pe* 
rioade de timp ce se va 
stabili. •

(Urmare din pag, ţ)

intoleranţei şi o consideră 
posibilă pe temeiul exis
tenţe} a 16 locuri comune 
importante în strategia por
telor semnatare. Partidul 
Liberal A.T., prin dl. Că
ita Popescu Tdriceonu, îşi 
explică adeziunea la Car
tă în mod metaforic s cind 
o căruţă înaintează greu, 
mi stai pe margine cu şfa- 
tul sau înjurătura, ci ie 
dai jos şi pui umărul. 
Imaginea e cu atît mai 
frumoasă, cu cit d-*a, cum 
ti şed* bin* unul tînăr di
namic şl modern, foce apel 
l« foir ploy-ul poŞtic. D-nul 
Victor Surdu îşi exprimă 
convingerea că, prin a- 
ceoslă colaborare, P.D.A.R. 
va reuşi să-şî otinejâ mai

curînd principalele _ obiecti
ve : aplicarea Legii fondu
lui funciar şi ajutorarea e- 
fectivă a ţărănimii cu boni 
şi credite. E uşor, zice 
d-sa, să te asociezi te bine, 
important însă e sg te ic
neşti la greu. Lo fel şi dl. 
Toma George Maioresco, 
din poftea MJE.ll, speră 
ca, împreună cy celelalte 
trei partide, să poată lup
ta mai eficient împotriva 
devastării pădurilor, a bra
conajului din Deltă, a co
merţului cu copii şi o otră
virii prin poluare a între* 
gii ţări. Cum s* vede, 
conjugate, toate aceste as
piraţii, obiective, speranţe 
se concentrează exact îm
potriva a ceea ce ne îngri
jorează şi ne doare■ cel 
mai, mult. Atone} de ce 
să nu cred tn aceşti oa
meni care s-au unit împo-

UU 1
Car- l 
ii ei 1 

că J

trîva unor rele concrete şi 
să cred, în schimb, în cei f 
cramponaţi pe aceeaşi îm_ ţ 
bătrîwită baricadă a nega
ţiei ?

„O oliargâ pentru cio
lan 1", a clame# de în
dată corul celor care ou 
refuzat colaborarea la Car
ta, Dar toţi semnatarii 
au avertiza# deschis 
greul abia de .acum în
cepe. De ce fel de ciolan 
dr putea fi atunct vorba ? 
Să fim serioşi, domnilor I 
Sigur, s-ar putea să mă te- 
ş#L In conjunctura de 
azi, cînd limpezirea epelor 
abia a început, nimic nu e 
încă exclus. Putem, deci> să 
ne şi înşelăm. N-ar fi pri
mo dotă. Dar deocamdată, l 
cît timp nu văd nici On ( 
motiv de îndoială, cred, 
sper şl mizez totul pe a- J 
ceastă... Cartă.

J

' :g .... . ■ • • I

Cm cifătorim m trenul in străinătate!
Ca întotdeauna, la ghi

şeele Agenţiei de Voiaj 
Deto, doritorii unor 

bilete de călătorie găsesc 
servicii prompte, făcut* 
eu multă amabilitate de 
bătre fimcţionarii de aicL 
Intrucît mulţi cetăţeni 
sînt interesaţi de modul 
în care se efectuează că
lătorii cu trenul în străi
nătate, ne-am adresat 
doamnei Aurica Tot d* 
la Agenţia de Voiaj De
va, Care ne-a făcut unei® 
precizări în legătură cil 
călătoriile cu trenai în 
alte teri.

— In actualul mers al 
trenurilor se asigură uri 
trafic interna? î * 1 de 
călători pe C.FML mai 
intens, cu un număr spo
rit de trenuri, m u sînt î 
Acceleratul 203 pe ruta 
Bucureşti — Budapesta

mi mmm * mm r mm ţtmm t tmm t m

(eu plecarea dă* Deva la 
oră 3)921; Rapidul 23, 
Bucureşti — Alena (ple
carea din Deva ora 6,49); 
HdpriilBl - SI Bucu- 
raşti Varşovia (din 
Deva, plecarea este la 6- 
ra 8,26>; Acceleratul 201, 
Bucureşti —- Miinchen (din 
Deva, plecarea este la b- 
ra . 14,48) ; Rapidul 21, 
Bucureşti — Berlin ' (cu 
plecarea din Deva la ora 
16,57). în afara acestor 
trenuri cape circulă tot 
limpid anului, sînt şi cî
teva trenuri de aezon dar 
©are au în orarul de func
ţionare doar 2—3 zile pe 
săptămînă pe rutele Var- 
na Pragia şt Vama -- 
Budapesta, :
- — îri ce con
diţii pot procura legi
timaţii de călătorie pen
tru traficul internaţional ?

— Aceste bilete s# pot J 
proerna de ia Agenţia de I 
Voiaj Deva că b antici- * 
paţie. de 19 zile pentru 1 
călătoria cu vagoane de; ; 
clarii şi cu o anticipaţie |  
de 30 de zile la Vagoanele I - 
de dorriiit şi cuşetă, Im- 2 ■ 
portant este faptul că |  ' 
plata transportului se J 
poate face în lei o sin- ( 
gură date pe an pentr » 
persoanele cu paşepari de I 
turist şi numpf cu plata | 
fn valută peritru urină-1  
toacele călătorii. ItoDcu- 1 
mea legitimaţiilor d* î 
serviciu se efectuează nu- |  
mal pe valute R elaţii 2 
detaliate se pot primi Ori-1 
clnd In cadrâl pBâgmnu- « 
lui de funrilonarw % ghf-.fc 
şeelor de la agenţia noas- f  
tră.

sabih canu  j



Pag. CUVTNTUL LIBER NR. 416 •  JOI, 25 HJL1E 1991

O  INVESTIŢIE PENTRU CARE 
N U  VEŢI REGRETA : '

ABONAMENTUL LA ZIARUL 
„CUVTNTUL LIBER"

* Prin abonamentul la ziarul nostru yâ a* 
sigur aţi primirea zilnica la locul de munca sau 
la  domiciliu a celor mai noi veşti din judeţ, din 
ţară, din lume.

•  Publicăm scrisori de la cititori, raiduri 
anchete, articole de opinie pe marginea celor 
mai arzătoare probleme cu care se confrunta 
judeţul, oraşele şi satele dumneavoastră -  ci
titorii noştri.

• o Vă oferim, de asemenea, cronici şi clasa
mente de la competiţiile sportive, programele 
Televiziunii Române, cronici teatrale, articole pe 
teme de literatură şi artă, anunfuri de mare şi 
mică publicitate.

e  Un om bine informat este cel care eiteş- 
te zilnic „Cuvîntul Liber". _ -

- •  Abonamente se-fac la oficiile poştale, 
factorii poştali şi difuzării din întreprinderi şi 

I instituţii, pînă în data de 27 iulie 1991, inclu
siv.

PRE5T ARTEMIS S.R.L. î

. ' Livrează eu gros aaenţilor economici pro- J 
|  «fose alimentare şi neanmentare din import la j
; preferi convenabile. »
|  - Depozitul este situat în strada 22 Decern- I 
I brie, nr. 242 (sediul A.C.R.). . >
I , Livrarea se face zilnic între orele 8-16, cu |
■  excepţie zilei de dummkâ. J
|  (8668) |

! . - --------- — ------------ ---------------------------- ’ i

I
SIGMA S.C.S. DEVA 
ÎN  COLABORARE CU 

M1CROINFORMATICA S.R.L. CLUJ
O R G A N I Z E A Z Ă

•  Cursuri de formare în meseria de ana- | 
lişti programatori asistenţi pentru micro-. 
calculatoare compatibile 1.B.M./P.C. _ j 

Durata cursurilor este de 10 sâptâmîni, din |
* care 8 sâptâmîni practică pe calculator şi se J
I desfăşoară în Deva. |
j ' Lefterii sînt cercetători ştiinţifici cu o înaltă * 
1 pregătire profesională. u |
|  • Absolvenţii vor beneficia de diploma -  cer- * 
! tffkat eliberată de Ministerul învăţământului şi | 
|  ŞfSnţei, împreună cu Centrul de perfecţionare în j 
|  informatică Bucureşti şi recunoscute pentru o cu-1 
I parea posturilor corespunzătoare. I
* Costul cursurilor este de 12000 lei. J
|  Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon t
5 956 -  15431, între orele 8-15 sou 956 -  11067, J 
I între orele 15—22. |
j _ ___________________  (439) j

|  SOCIETATEA COMERCIALA I

-------

F U B U C l T f l T E

•  VlND casă, str. A.
Murcsan, nr. 22. Simeria, 
telefon 60275. (3197)

e VÎND Wartburg 312. 
Deva, Al. Armatei, bloc 8, 
se. 3. ap. 41. (3188)

• VÎND Mercedes 240 D.
Deva, telefon 20325, după 
ora 15. (3203)

•  VÎND Dacia 1 310, fa
bricaţie 4985, ARO 10 şi 
Dacia 1310 breafc. Infor
maţii Hunedoara, telefon 
12874. (3145)

•  VÎND Daeia 1 300. Hu
nedoara, telefon 16031.

(3194)
• VÎND Lada 1 200 S şl

Opell Kadet 13 S. Deva. te
lefon 23564. (3198)

•  OFER recompensă 
50 000 — 100 000 pentru ce
dare contract apartament 
2—3 camere. Deva, telefon

. 28044. (3202)
•  VÎND înscriere Dacia

1300 (dec. 1987). Deva. te
lefon 27232. (3200)

k VÎND înscriere Dacia 
1300 (1988). Orăştie, tele
fon 42860. (3195).

•  VÎND Mercedes 200,
benzină, an fabricaţie 1981, 
stare excepţională, 4 200 
DM. Deva, telefon 13963, 
după ora 20. (3196)

•  VÎND M.Z. 175 cm
cubi. Deva. telefon 24158, 
după ora 17. (3181)

e VÎND Dacia 1 410 sport. 
Deva, telefon 21162, după 
ora 18. (3180)

•  VÎND moară electrică
(cu pietre). Albu Ioan, 
Pestişu Mare, 176, zilnic, 
orele 8—20. (3182)

•  VÎND înscriere Da

cia: (1989). Deva, telefon 
19428, după ora 16.

(3184)
•  VÎND cutie viteze Eiat

850» Deva, telefon 11067, 
duf> i 15, (3185)

•  ‘ ÎND lt Viluta a* 
partament 4 camere, zonă 
ultracentrală. Deva, te
lefon 15129, după ora 16.

(3134)
•  VÎND video Recorder 

Panasonic, nou. Deva, te- 
iefon 21477, după ora 18.

(3192)
•  VÎND convenabil Re

nault — Gordîni. Seva, 
str. 23 August, nr. 222.

(3190)
• VÎND convenabil La

da 1 300. Informaţii. Hune
doara, telefon 17032.

(1236)

•  SOCIETATEA Co
mercială Româno — 
Germană „Magnet"
vinde televizoare co
lor Japonia, sigilate, 
garanţie 6 luni, preţ 
63 000 lei. Livrăm i- 
mediat. Deva, Cartier 
Oituz, bloc 3, telefon 
20998. (8671)

•  VÎND garaj metalic 
demontabil, 6,5 x 5,5 m. 
Deva, telefon 29408.

(3208)
•  VÎND înscriere Dacia

1300 (1988). Deva, telefon 
23038. (3206)

•  PIERDUT carnet 
21132861. emis de Coope
rativa de Credit De Va, pe 
numele Munteanu Neculai.

' Se declară nul. (3191)
•  SCHIMB garsonieră 

confort I, cu apartament

I —  # mmm f # ̂ m  m mmm # »—  m m^m # mmmm m mmm # mmm * i

SOCIETATEA COMERCIALA 
i FARMACEUTICA „REMEDIA" S. A. ,
I D E V A  j
I str. Dorobanţilor, nr. 43 ;
|  A  N U  N  T Ă  s ___ !
|  în baza aprobări» Ministerului Sănătăţii, j
* disponibilizeazâ pentru închiriere sau locaţie |
I următoarele unităţi i *
5 * Farmacia nr. 5 Hunedoara, 10 -  Că- |
* lan, 18 -  Lonea, 38 -  Sebeş, 94 -  Petreşti. >
1 •  Magazinele tehnico-medicale nr. 1 De- |

va, 5 -  Deva, 3 -  Hunedoara, 2 -  Brad, ' 
|  4 -  Petroşani; I
r •  Punctele farmaceutice Baru Mare şi . 
|  Uioara de Sus pentru transformare în I
I farmacii ; _ |
I * Punctele farmaceutice nr. 3 Simeria, 10 J 
|  -  Sebeş, 13 -  Sâsciori, 15 -  Crâciunel, I
jj 16 -  Lopadea, pentru transformare în !
1 unităţi Tehnofarm. |
! •  Localul din Sebeş, str. Mihai Viteazu, |
|  nr/30, pentru înfiinţare de farmacie. _ |
- Licitaţia va avea loc la sediul Societăţii j 
|  REMEDIA, în ziua de 12 august, ora 10. I
2 . înscrierile se primesc pînă la data de 9 au- >
1 gust. ■ |
2 Informaţii suplimentare la telefon 23260, j
J înt. 46 sau 21. !
k (437) »

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„PANICOR" S.A. HUNEDOARA 

str. Mihai Viteazu, nr. 1 
Organizează concurs pentru ocuparea unui 

post de
•  NORM ATOR
Data concursului i 31 iulie 1991.
Condiţii : vechime minimă de 5 ani în 

funcţie.
Reiaţii suplimentare la telefon 957/13556.

(442)

SOCIETATEA AGROTRANSPORT $. A. 
HUNEDOARA

cu sediu! în Deva, str. Portului, nr. 2 
Organizează- o noua licitaţie în data de 29 

iulie 1991, pentru vînzarea de autovehicule în 
stare foarte bună şi la preţuri avantajoase.

.  (443)

I.P'.H. DEVA S.A.
Organizează în ziua de 26 august 1991 
Concurs pentru ocuparea postului de 
■  DIRECTOR TEHNIC 
Condiţii i absolvent al Institutului de Con

strucţii sau al Institutului de Arhitectură „I. Min 
cu" Bucureşti, 8 ani vechime minimă în cîmpul 
muncii.

Depunerea cererilor de înscriere la concurs 
se face pînă la data de 15 august 1991.

Tematica şi relaţiile suplimentare se ob
ţin la sediul I.P.H. Deva din Piaţa Victoriei, nr. 
2, sau la telefon 11932.

(438)

REGIA AUTONOMA MUNICIPALA 
DE GOSPODĂRIE COMUNALA 

SI LOCATIVA 
H U N E D O A R A

cu sediul în Hunedoara, b-dul Republicii, nr. 5 
A N G A J E A Z Ă  

■  un automacarqgiu 
Relaţii suplimentare la sediul regiei -  birou 

personal, telefon 12290.
(441)

2—3 camere, exclus Micro 
5, 6, 7. Hunedoara, telefon 
13886, în zilele fără soţ.

(3207)
•  SCHIMB gratuit a-

partament proprietate, 2 
camere, eu apartament de 
stat 3 camere. Deva, Tei
lor, bloc 47/37, după ora 
17. (3204)

•  SCHIMB apartament 
2 camt re » itr I vr-t ,3 nj 
cu Deva (variante). Infor
maţii Deva, telefon 22226, 
Petroşani, 935/43390.

(3186)
• SCHIMB apartament

2 camere, str. Aleea Tei
lor, bloc 29, sc. IV, ap. 61, 
cu garsonieră, zona centra
lă sau Gojdu.' Informaţii 
Aleea Teilor, bl. 29, -ap. 
61. (3187)

•  SCHIMB garsonieră 
nouă, confort unu sporit, 
etaj unu, Dorobanţi, cu 
apartament 2—3 camere, 
exclus Dacia, Micro. Re
compensă negociabilă. De
va, telefon 23619. ■■

(3189)

• AGENŢIA Matri
monială

Euro — American ■— 
Cţnnection 

vă oferă America 
prin Ladys And Gen- 
tlemens — cetăţeni a- 
mericani dornici să 
cunoască cetăţeni ro
mâni în vederea stabi
lirii relaţiilor de co
respondenţă, prietenie, 
vizite reciproce şi că
sătorie. Informaţii, O- 
răştie, telefon 41483, 
orele 9—18.

(3205)

• PRIMUL, cabinet 
medical  '

privat
cu profil stomatolo

gic a fost deschis şi 
în Deva, str. M. Emi- 
nescu, bloc 31. Pre
ţurile practicate sînt 
comparabile ca- cele 
de la Policlinica cu 
plată. Vă aşteptăm zil
nic, după următorul 
program: luni, mier
curi şi vineri, orele 16 
— 20. Dr. Oltean Mia 
Rodiea. iar şi
joi, orele 15—18, * dr. 
Doroga Sorin.

(3201)

e OFER ajutor menaj şi 
îngrijire vîrstnică. Informa
ţii Hunedoara, b-dul Da
cia, 20, ap. 128, Vida.

(3183)

•  AU, trecut şase 
sâptâmîni de la dispa
riţia iubitului nostru 
tată şi Sut

ŞTEFAN BORZA. 
Mulţumim celor care

* , C WldtîS 1 l1 .•» 1
drum şi au fost alături 
de noi în-clipele des
părţirii. Va rămjne 
veşnic în inimile noas- 
tre ! aniiiia.

(3199)

•  LA 25 iulie se 
împlinesc 10 ani de 
cind nepoata mea

ÎRENKE
a plecat/pentru tot
deauna-de lîngă mine. 
Lacrinli şi flori 
mormîntul cî! Erzsi 
Jeledânţî. (3144)
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Anunţările pentru mica publicitate se. primesc 
zilnic la sediul redacţiei din Deva. strada 1 De
cembrie 35 (clădirea Tribunalului Judeţean şi .8 
Prefecturii, lîngă -parcul de la poalete cetăţii)- după 
următorul program:

•  intre orele 8—11 pentru anunţurile cu apa
riţie a dQua zi de la prezentare :

•  intre orele 8—14 pentru anunţurile cu apa
riţie în zilele următoare.

IMPORTANT!
Pentru cazuri DE DECESE (dar numai pentru 

asemenea situaţii!), anunţurile pot fi prezentate si 
ia sediul Tipografiei Deva, str. 22 Decembrie 257, 
(biroul Corectura ziarului „Cuvîntul Liber*! intre 
orele 13,30—15.30, redacţia asigurând pentru aceste 
cazuri speciale apariţia anunţurilor In aceeaşi noapte, 
pentru a doua zi.

ASOCIAŢIA NAŢIONALA 
A OAMENILOR DIN ROMANI A,

CARE N-AU FOST MEMBRI 
Al PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 

FILIALA' JUDEŢULUI H U N E D O A R A  
cu sediul în Brad, str. Liliacului, nr. 2, tele

fon 51185 (după orele de program al instituţii
lor publice), ca parte componentă a asociaţiei 
cu acelaşi nume, cu sediul central în oraşul 
GALAŢI, primeşte înscrieri la adresa menţiona

tă mai sus.
Cu titlu informativ, asociaţia pe lîngâ scopul 

şi atribuţiunile statutare, îşi propune, sa siringă 
şi să constituie un puternic eşantion uman ne
contaminat de comunism, care să dea putere 
şi seriozitate acţiunii de reconstrucţie a patriei, 
socotind că persoanele care n-au fost înregimen
tate în partidul de tristă amintire sînt mai puţin 
expuse riscului de alunecare în practici comu
niste sau neocomuniste. Gîndinî reconstrucţia pa
triei de la acest nivel de moralitate.

> Asociaţia nu are caracter patrimonial sau 
lucrativi nu se află în opoziţie cu forţele politi
ce legal instituite în ţară, nu priveşte cu ostili
tate pe foştii cotizanţi ai fostului P.C.R., nu ac
ceptă doctrina comunistă pe care o socoteşte 
dăunătoare.

REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA : 2 700, Deva, «tr. I Decembrie, or. 85. Telefoane : 11275. 12157, 11289. 11827, 25904. Telex: 72288. Fax: (8061 
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