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99 A c u m  s i  a i c i ! “
— Raportul comisiei,

structurat în opt capitole 
distincte, urmate de con
cluzii, apare alături de 
contraraportul U.D.M.R. 
Cum sc explică existenţa 
acestuia din urmă, ţinînd 
cont de corecta reprezen
tare numerică a U.D.M.R. 
în comisie (doi parlamen
tari) ? •

— Conţinutul Raportului
s-a discutat frază cu fra
ză. în plenul comisiei, ur- 
mînd a sa vota atit pe ca
pitole. cit şi In ansamblu. 
La discuţii au participat si 
cei doi reprezentanţi 
ai U.D.M.R., dar atunci 
eînd s-a trecut la votare, 
pe bază de listă, aceştia au 
refuzăt să semneze Rapor
tul. Fără a ofek nici o 
explicaţie! După darea 
.bunului de tipar* (ultima 
etapă In procesul tipăririi. « 
Înainte de intrarea De ma
şina rotativă — N.R.) au 
apărut din senin (?!> ..A- 
preclerţle reprezentanţilor 
Un.M.R. oare na au sem
nai Raportul*. Des! exis
tenţa Aprecierilor nu te 
justifica.' parlamentarii 
UJ&JiăiR. avtad posifcilita» 
tea să voteze pentru său ■ 
Împotriva Raportului, co
misia a acceptat totuşi 
publicarea lor. Cu deuA 
condiţii: 1. pariameh tarii
U.D.-M R. din comisie (se
natori» CSIHA TAMAS 
ERNESTfN şi deputatul : 
TAKACS ALBERT CSA- 
BA) să semneze Raportul ;
2. alături . de Aprecierile 
U.D.M.R.. să fie publicate 
şi răspunsurile pertinente 
ale restului comisiei. Ia 
afirmaţiile din Aprecieri. 
Fără a fi consultată comi
sia. In şedinţa comună a 
Parlamentului s-a supus la 
vot includerea Aprecieri

lor în Anexele Raportului, 
nerespectînd -cele două 
condiţii. In urma deose
bitelor presiuni exercitate. 
Parlamentul „a votat” pro
punerea U.D.M.R. “ Consi
der . incorectă publicarea * 
Aprecierilor, fără justifica
tele răspunsuri ale comi
siei la mistificările şi la 
ambiguităţile Aprecierilor.

— Fără excepţie (poate 
doar tonul aparent calin şl 
figura zîmbitoare a Ini Do- 
mokos Geza), parlamenta
rii U.D.M.R. Învinuiesc co
misia de selectarea şi gru
parea tendenţioasă a fap
telor, în scopul denatură
rii adevărului. Aşa să fie, 
oare ?! Pe de altă parte, 
aceiaşi parlamentari s-an 
străduit a opri prezentarea 
Raportului şi luarea de 
măsuri (pe parcursul dez
baterilor). Ce puteţi să ne ; 
spuneţi în legătură cu 
cele de mai-sus ?
. -T- Atitudinea parlamen
tarilor U.D.M.R. a conster
nat o ţară l Nici unul n-a 
recunoscut adevărurile din 
Raport I Au speculat doar 
eventuătsls greşeli — mi- 
o oriL de Altfel L »*> - strera*- - 
rate din .criză de timp şi 
recunoscute ca atare de 
secretarul comisiei, dl dţ£ r 
putat V. DIAC0N. Nţt 
sînt decit continuări/ sub 
o altă formăm ale manevre
lor menite să Împiedice 
publicară Raportului. S-a 
ajuns plnă acolo Incit s-a' 
cerut, prin senatorul VE-, 
RESZTOY A.. întocmirea . 
unui alt Raport In ..buna 
tradiţie" a Raportului Tg. 
Mureş, . refăcut „deontolo
gic şi In spiritul adevăru
lui" de către senatorul deja 
numit. In ..fructuoasă cola
borare" cu Voican-Voicu- 
lescu şi N. S. Dumitru.

Am convingerea că cel 
care au suferit nu pot ac
cepta asemenea jignire. 
Ţara toată n-ar accepta-o! 
Mă sperie şi acum vorbele 
unui audiat: „N-am fost 
crezuţi! Nu cred că vom 
fi crezuţi ! (şi, din Păcate, 
deocamdată spusele i - se 
confirmă!). Doresc însă 
dlor miniştri, inclusiv dltil 
Petre Roman.- să trăiască 
unde şl ctimtrăim noi. 
Doar. aşa ne vor crede 1"

— Prin .tăcere şi prin ne- 
implicare,preşedintele Ilies- 
cu şi premierul Roman an 
Încurajat acţiunile ireden- 
tei. Considerăm acesta un 
adevăr cu valoare de axio
mă. 11 recunoaşteţi şi dv ca 
atare ? , ‘ '

Răspunsul meu se 
regăseşte fn orimaparte a 
întrebării dv. Adaug, spu
sele uîior colegi parlamen
tari. „Dacă. un singur rar 
mâp ar ii fost .silit să-şi 
abandoneze domiciliul, tre
buiau căutate cauzele şi 
luate măsuri urgente!'. „In 
Ardeal, s-a comis 6 crimă 
de leznaţiune!" - Ne-a in
dignat poziţia dlu! Roman, 
rare abia după prezentarea 
taleViratâ a dramei rbntft- 
nilor ardeleni...forţaţi ®

Interviu realizat de 
NATALIA VASIU

(Continuare In pag. a 2-a)

S.C. „REFRACTARA" S A. BARU

a  : r

In ritm (scăzut) 
cu metalurgia ţării

Funcţionare pe principiul cererii şi al ofertei; 
Blocajul economic pune şi aici probleme;
In caz de nevoie, producţia poate fi readaptată 
la noi cerinţe ale pieţei. ,

Se ştie. Fabrica de Pro
duse Refractare Baru •— 
cunoscută ara do ani de 
zile,- devenită acum si ea 
societate comercială r- 
funcţkmează pe aceeaşi 
lungime de undă cu ma- 
rile combinate siderurgice 
alt ţării — de -la Hune
doara, Galaţi. Reşiţa. Tîr- 
govişte —, pentru care 
realizează o serie de pro
duse de strictă necesita
te. Le consemnăm din 
nou, cu alutorul dlui ing. 
Silviu Popa, directorul 
tehnic ăl S.C. „Refractara" 
S.A. Baru : cărămizi pen
tru oalele de turnare de 
la oţelării. poduri de tur
nare- destinate combinate
lor de la HupedOarasi Ga
laţi. plăci termoizolante u- 
tflizate la căptuşirea lingo- 
tierelor. şi atît de necesare
le prafuri exoterme. Cam 
80—85 la sută din produc
ţia unităţii este contrac
tată cu S.C. „Siderurgica" 
S.A. Hunedoara.

— - Care este ritmul şi 
volumul producţiei rea
lizate la această oră. dle 
director ? . ■

—■ Şi ritmul şi produc
ţia in ansamblu sînt scă
zute, aşa cum sînt ele în 
întreaga metalurgie româ
nească de după revoluţie, 
dar, cum se cunoaşte, nu 
numai în acest domeniu, 
ci poate in toate celelalte. 
Volumul de produse este 
şi mai mult diminuat în- 
cepînd cu finele lunii oc
tombrie şi începutul lui 
noiembrie a.c., ca urma
re â reducerii activităţii 
din metalurgie, genehată, 
la rîndu-i. de imposibili
tatea asigurării cantităţi-, 
lor necesare de gaz metan 
şt -energie eîertrlci  ̂'r^Aît- 
fel sîrttefft de coor
donatele economiei de 
piaţă, adică producem şi

DUMITRU GHEONEA 

(Continuare Io pag. a 2-a)
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Cine nu are simţul umorului, 

Inteligent, însă, sub nici o formă.
poate fi serios.

j IN ZIARUL DE AZI:

I CALEIDOSCOP 1 
DUMINICAL
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FLASH !
■Consacrăm rubr i ca  

4,Flash" a ziarului nostru ■ 
de astăzi unui eveniment 
deosebit: prezenţa in ju
deţ a unei adevărata tri
plete de dur a music-hail- 
ului românesc: Stela Po- 
pescu, Alexandru Arşinel, 
Jean Constantin, reuniţi 
in spectacolul -Teroriştii 
fără cătuşe", realizat in 
colaborare cu Filarmonica 
de Stat din Ploieşti, 

ţn ediţia specială a 
„Flash-ului", vedetele sce
nei şi ale micului ecran 
vi se adresează cu ctieva 
autografe, pe care le pre
zentăm in ordinea din 
fotografie.

E D IŢ IE

S P E C IA L A
ALEXANDRU AR$h- 

NEL simte apropierea 
Crăciunului şi vă urează, 
stimaţi cititori, Sărbători 
fericite --

STELA POPESCU, cu 
gindul probabil la neca
zurile cu care ne confrun
tăm, ne adresează „cuvin
te de încurajarem!

JEAN CONSTANTIN,
după ce s-a lăsat convins 
cu greu să fie fotogra
fiam ne doreşte „Suc
ces !'.

F L A S H !
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m ESTE GATA LEGEA 
ÎNVAţAmINTULUI? Mi
nistrul tnvătămîntului îşi 
manifesta recent speranţa 
că .într-un interval de 10 
—12 zile proiectul Legii 
tnvătămîntului va fi defi
nitivat si înaintat Guver
nului, pentru a fi trimis 
în Parlament", Cum ter
menul iniţial a expirat, 
este de presupus că mult 
aşteptata ’ege se află pe 
masa Guvernului. Pe eînd 
în Parlament ?

■  CEAPA. NU ! Dată 
fiind conjunctura de pe 
Piaţa românească, au fost — 
interzise la export — după - 
cum am aflat de la condu
cereâ  Ministerului Comer
ţului Si Turismului — u- 
nele produse alimentare, 
cum ar fi: ceapa, usturoiul, 
cartofii, mazărea, carnea 
de pasăre, precum şi se
minţele de floarea-soareiui 
şi soia.
■  REGIM SPECIAL PEN

TRU MOLDOVA, în co
merţul cu Republica . Mol
dova s-a convenit asupra 
unui regim special de, 
schimburi de ufgenţă. ,Este 
vorba de livrări de îmbră
căminte şi încălţăminte, 
iar din Moldova de mate
rii prime ţpiei. lină), schim
burile urmmd a se desfă
şura printr-un cont in va- 
loare de două miliarde Iei.

■  PREMIUL DE ONOA
RE AL ŞCOLIL Din acest 
an şcolar, conform pre
vederilor Reguta.acntului 
Şcolar, în unităţile d» în- 
văţămînt şe instituie „Pre 
miul ’de onoare al scolii*
El se, acordă unui si.igu 
elev din clasele termin:

* le, căra a obtinut era mat i 
«ara medie pe taată pje* J 
rioada ciclului de învătă- 
mînt sau a tipului de şcoa
lă, dar nu mai mică de 
9,00. ia purtare media - a- 
nuală 10 şi care s-a distins 
prin atitudini şi comporta
ment.

■  Întrevedere. pte- _
şedinţele Ungariei, Arpad 
Goucz, a avut Ia New 
York o întrevedere cu e- 
piscopul reformat Laszlo 
Tokes — informează agen
ţia ungară de ştiri Mm.

■  DOCUMENTARE. La 
invitaţia Parlamentului Re-' 
Publici! Moldova, dl E- 
gon Iuttner, deputat în 
Bundestagul Germaniei, a 
efectuat o scurtă vizită de 
documentare în Moldova 
— anunţă agenţia Moldo-- , 
va,Pres. Dl Egon Yuttnê  ' 
şi-a exprimat convinge- '  
că pe baza celor consţ*
în Moldova îi va putea' 
vinge pe deputaţii in b, 
destag să rromoveze det  ̂
recunoaşterii independen
ţei Republicii Moldova.

Oaspetele a menţionat ci 
a dorit să se documenteze 
asupra realităţilor din 
Moldova. în special pri
vind situaţia sociai-poR- 
tică, deoarece informaţiile 
care parvin din diverse 
surse în Germania sînt de 
multe. or{ denaturate.
0  RECUNOAŞTERE. Tur

cia a recunoscut oficial in
dependenţa Republicii A- 
zerbaidjan — relatează a- 
genţia TASS, Consulul ge
nerai turc la Baku. Ahtan 
Karamanoglu a remis pre- - • 
şedintelui Azerbaidjanului,
A. Mutalibov. o declaraţie 
a Ministerului Afacerilor 
Externe ai Turciei, prin 
care independenţa acesţei 
republici este recunoscută 
oficial. Mutalibov a ară
tat că acest act va contri- 
bui Ja afirmarea acestei re
publici pe arena interna
ţională,;

Pe cînd ‘ Moldova ?

ui »

s
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î» ŞI AICI! “ (II)
(Urmare din rag. i)

bejeni In propria tară. pre
tindă a fi luat cunoştin
ţă de evenimente si Dare 
„a se cutremura" de gro
zăvia lor. Ne-a întristat 
şi tăcerea preşedintelui 

i Iliesţu rămas în' expecta- 
1 tivă;* de teama presiunilor 
( (din' exterior din interior):

— Se intenţionează lua
rea tfe măsuri ? îacă da,; 
atunci de ce natură . vâr 
fi ele? Parlamentare, ad
ministrative, iu ridice (Pe
nale sau civile)? întreba
rea O punem judecind Pre
cedentul rRanortul Ta. ,Mu- 
■e$ © Raportat 13—15 iu
lie *90).
— Am prezentat, ase- 

lenea maioritătii coleailor. 
n pachet de ; propuneri.
Selectez dintre ele • 

tonRmiarea activităţii co- 
ilsiâl. prin urmăriren mo- 
oldî in care Guvernul, 
rocuratura Generală şl 
eterii de patere locală 
>r aplica măsurile aoro- 
tte' de Parlament •  Des- 
.gubîrea, la cursul ac

tual ai leuiUi. a celor pă
gubiţi în cuantumul sta
bilit de comisie •  Repar
tizarea justă a spatiilor 
şcoţare şi a alocaţiilor de 
la buget pentru şcolile, ro
mâneşti. •  Prezenţa profe
sorilor români — din alte 
tudete decît cele Jouă —
în comisiile dă bacalau
reat. la disciplinele stu
diate- în româneşte •  Re
punerea în drepturi -—
loc de muncă-şi locuinţă—- 
a âelor alum&tt prim ana*
ii zarea fiecărui cazi» par
te •  •întocmirea unt# regu
lament de recenzare a popu- 
Jaţiei de atei. avînd «* t§- 
nic criteriu naţionalitatea'' 
— şi nu limba vorbită 
sau apartenenţa religioasă 
(cunoscute fiind antece
dentele !).

Mulţumim dlui sena
tor. MîirAr CHETAN, pen
tru probitatea şi exactita
tea Inforntaţfflor, derbi '  , 
actuatefc fafentH ale cpmfc 
sie! aS fie altceva dorit 
simple paleative. Doar aşa 
terfelita demnitate * vic
timelor va fi repusă tn 
drepturi! -

Erau patra bărbaţi ce 
îngrijeau de vacile 
\ < unei asociaţii Par

ticulare în zona satuluf 
Bealu Babii, Nimic nu 
prevestea drama câ avea 
să urmeze. Dimpotrivă, 
mai ciocneau cîte un Pa
har împreună. Acum însă. 
unul este mort altui con
damnat pentru omor... Şi 
toate acestea numai şi nu
mai din. cauza vajnicului 

„duşman — alcoolul!
Dar. pentru' a vă con- . 

vinge de acest lucru. iată. 
pe şcurt. trista poveste a 
morţii cutitarului.

Ziuă «ea ce sffrşhe. La 
fel şl ţuica pe care cei 
patra — Ion Ungureanu, 
Aurel Ilieş. Florin. Căldă- 
rar şl Ion Sziîaghi o vtî- 
H se ă  ta 
toi efetţuat pp 
unuia dintre patronii aso
ciaţiei. Băuseră trei Kilo
gram# şl ajunseseră între©

fvanşată stare de ebrte- 
ite. In turul orelor It, 

Ungureanu şi CâMârar se 
retrag .W eeîfbe fe Care 
locusr tmorfflteă - Mei, a- . 
-var Afinele divergenţe, cet 

~doi eter f*
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DREPTUL IA REPLICĂ

Necazul... n ecazu rilo r
cotidianul' . „Cuvîntul 

-dla : 7 noiembrie 
1991. a apărut articolul 
„Necazul contabilului- 
şef". tn care E. M. Barza 
este' Criticată ae conta- 
bilul-sef al societăţii co
merciale „Crişbus'1 S.A.

»o/î .-.muţiBrad.' pe motivul că nu 
şi-a achitat iatoriile fată 
demnitatea amintită pen
tru serviciile prestate 

Este bine să s cunoas-' 
că faptul că relaţiile din
tre unităţile noastre au 
fost' şi sînt. bune. de În
ţelegere $i de respect re
ciproc. Serviciile prestate 
de societatea .comercială 
„Crţşbus* S.A. Rrad sînt 
corespunzătoare. efectua
te fu profesionalism si 
cu solicitudine.

Desigur, avem datorii 
- unitatea respectivă şi 

/a alte unităţi furnizoare 
şi aceasta se datoreste blo- 

; caiului finan' iar existent 
/ In întreaga economie. Men

ţionăm că E.M. Barza are 
de încasat de la diverşi 
beneficiari’ fcitevg sute de 
milioane de lei. fapt ce 
ne creează greutăţi deo
sebite în onorarea obliga
ţiilor pe bare le avem.

Dorim să precizăm fap
tul câ datoria noastră că
tre • „Crişbus" S.A. Brad 
este. în prezent. de

2 822 668 de lei, aferentă 
lunii octombrie 1991. rm 
de 4298 000 de lei. Infor
maţia eronată ne conduce 
ia concluzia că urmărirea 
încasărilor la unitatea 
respectivă nu este ţinuţi 
la zi.

Mai precizăm că I E  
Barza plăteşte autobuzele 
Ia întreaga capacitate, pe 
toate rutele de transport, 
conform convenţiei în
cheiate, iar .Crişbus" S.A. 
Brad încalcă clauzele con
tractuale si legislaţia în 
vigoare, traiîsportînd cu 
mijloacele- de transport 
respective persoane par
ticulare pe bază de abo
nament sau bilet de călă
torie, însuşindu-şi sumele 
aferente, cu toate că de 
mai multe ori li s-au â- 
dus la cunoştinţă aceste 
fapte.

E.M. Barza consideră 
că situaţia actuală, de ne
onorare Ia zi a obligaţiilor 
Către „Crişbus" SA. Brad. 
nu constituie un motiv de 
alterare a relaţiilor noas
tre şi că vom acţiona re
ciproc pentru menţinerea 
ac-stora Ia un nivel cores
punzător.

EXPLOATAREA
miniera barza

să aducă lemne pentru 
foc. De aici şi pînă la a 
scoate cuţitul,' lui Ungu
reanu nu i-a trebuit mult, 
pentru că-I purta mereu. 
A început „să se joace" 
cu el în apropierea lui 
Căldărar. zgîrîindu-1 pe 
abdomen.

Szilaghi pupe mina pe o 
coadă de sapă şi-i "aplici 
2—3 lovituri agresorului.

Povestea s-âr fi putut 
încheia alei. dar. din cau
za băuturii. Ungureanu 
devine tot mai agresiv. 
Dîndu-şi seama de acest 
lucra, cei trei pleacă la

MOARTEA CUTITARULUI
Ei bin e. di» acest nSO- 

ment, orice urmă de co
legialitate sau prietenie se 
pierde in aburii alcoolu
lui! CSdăter se Inarmea-' 
ză ic» o bîtp (£ cm diame
tru) #  începe a da in 
th [spate şf fn braţe.
ce cuţitul ieste scăpat din 
ffiiinl, după care pleacă 
sâ îngrijească de animale; 
Ungawatetr recuperează ar
te* sMătoeClâ eoSba ce-

cuJ\ UnrtfifK este
tăiat la o ■ Ă  Iar SSP' 
kuth£: tte«*.e«HSNlibuf' sf- 
< . ctr et t t t  Pm- 
tra « teSrar daer eu fuga.

Vulcan, pentru a-şî anun
ţa patronii de cele întîm- 
plate. Sînt sfătuiţi să se 
fn toarcă şi să albă grijă 
Se animale.

In furai orelor 23, afet 
friapof şl-1 găsesc pe Un- 
gureana te colibă. IHes şi 
Găldirar se hotărăsc sâ 
Ihtre Să se odihnească. fn 
top : «colegul ier plea
că. dt frică.::în altăi.bst- 
te. DopS puţin timp insă; 
Ungurean» se repede asu
pra Hp Căldărar #  Înce
pe sM îovmbc#  eb pum
nii. mai avea cotitul. 
Rieş- fttge «fel «mite * pe 
SziiagM. Gătdlraf $e înar

mează dm nou cit o bîtă 
şi începe să-l lovească pe 
Ungureanu în cap şi in 
alte zone. ale corpului. 
Beat şi lovit cu sete, Un
gureanu mai are putere 
doar să-şi roage colegul 
Să nu mâi dea. Vor fi ul
timele lui cuvinte. întrucîţ 
este legat de mîini şi de 
picioare şi dus în faţa co
libei deŞi era dezprăcat 

iţănă la brîu. In acest timp 
se întoaree şi Ilieş, du
pă care cei doi se culcă. 
Peste noapte sînt treziţi 
de gemetele lui Ungurea- 
niu şi cad de acord sâ-1 
acopere cu ceva. ftitrueît . 
era frig; şi se găseau pe. 
un vîrf de deal.

Dimineaţa, in faţa coli
bei. .legat de mîini şi de 
picioare, eu numeroase le
ziuni pe tot corpul. Ungur 
rea nu este mort. La o dis
tanţă de vreo zece metri, 
înfipt în pămînt. era cu-- 
Ptul,,. Martor mut al u- 

. nei trageri in care; Ca de 
.foarte multe ori. nu a 
lipsit alcorial

VALENTIN NEACU
rilp

*<sa> 1 fe •  •  •  •  PSF*

„CUM SA K I MUMCESCTP
tatei: privii. efteva •dip»' milnReH:; i.cneall£ Marţ-.'

• >-Rcs sedt trnro» fn eof« sb"bătătorita „muttefH;'
' vtSa. Mo«arm&lg#  ̂te  pllM $1 
schimbat efteva cuvwstc t/J te i 
la Băraa, Ia pritsfe. Atn< 
n*-ti spte Petrii; DftVM. - JJi
mcarar l ”. Ne-a privft lon*, , .....
.Cimi jţă: nu irainceşc?i.r (P®.

Bătrînll aşteaptă să se
întoarcă Ia „easa“ lor

d in  G e o a g iu !

ba m -M  spună m o m i  c i  b -jw 
ÎNAtULţir bXncilc u.

Desen de ALEXANDRU RUGESCU

« l  »  i-a»-*intrate# a w  
dmmul Ştefan Wkat, ad-
OHittitratond Gămimthd 
de nătrăp din Geoagin. 
•Vă dhtrebăm pentru că 
aici* te dumneavoastră, a- 
eum. bi prag de iarnă, ve
dem Un adevărat şantier.
, Adevărat. . '.Căminul.'** 
este fe reparaţie capita
lă...-

j  — de prin lunile 
aprIHe—mai. anul acesta.

— Şl de atunci pînă a- 
eum, ia iarnă, nu s-att 
ţirint termina aceste lu- 
erărf?

— După cum vedeţi...
~  Cine-i executantul ?
— Cooperativa Con

structorul'' din Deva.
Haideţi să vedem cum 

se lucrează astăzi în ca
merele căminului.

Am-găstt la lucra pe.:, 
şantier doi zugravi. In 
rest... Dă Gheorghe Ileş. 
zugrav. ne spune:

— In zadar Venim noi. 
zugravii, aici, pentru rit 
nu prea avem ce face. Zi
dari, instalatori, electri
cieni. tlmplari, parcheta ri, 
mozaicari etc, ar trebui să 
fie aici. Să termine lucră
rile. Noi venim după ei, 
ca finisajul, cum se spu

ne. Eu nu-mi bat Joo de 
mesertamea. Pentru câ 
pin ea trăiesc, cum s-pr 
zice, este. viata mea,,.

- - —• Ce fac, - unde „ sfat • ar - 
cum bătrinir căimauipt 
Geoagiu ? —■ o ntreb&rt 
pe dna infirmieră Eltsa- 
beta Frăţilâ. singura din
tre lucrătorii căminului 
care venise să pună pu
terile dumneaei ia urgen
tarea lucrărilor.

— Avem 82 de bâţrîni. 
Acum i-am dus ne la alte 
cămine: Brad, Brănişca. 
Lonea. Dar ei abia aş
teaptă să se întoarcă la... 
„casa" lor. din Geoagiu. 
Numai constructorii să lu- 
jereze mai iute...
' — Pentru că noi sîntem
pregătiţi să-i" primim — 
intervine dl Ştefan Fica. 
In pivniţă am pus mai 
bine de 15 tone de car
tofi, două tone de varză. 
500 de kg de morcovi, 
100 de kg de pătrunjel, 
conopidă, varză roşie, chiar 
şi mărar. Pentru eă bâ- 

; trînii ndştîî att nevoie de 
mîhcâre bună. Şi cînd 
vor fi gata camerele — a- 
viz pentru Cooperativa 
.(Constructorul" Deva I — 
vor fi bine găzduit» la 
.caia" lor... .

6 H. t  NEGREA

(Urmare din pag. f)

oferfan atît cit n6 cer be
neficiarii. Şi mi se pâre 
foarte normal şi imperios 
necesar sâ se Urgenteze
paşii pe acest drum al
privatizării, «ingural care 
poate determina înviora
rea producţiei materiale
şi ridicarea ştachetei ca
lităţii produselor.

— Dar acum. dle direc
tor. Iâ dumneavoastră, cum 
se prezintă această sta-, 
chetă ?

— Nu este. cred eu. nici 
mai sus. dar nici mai jos 
ca la alţii aflîndu-se a- 
colo din mai multe cap. 
ze: existenţa unor maşini, 
utilaje, instalaţii cu fia
bilitate scăzută, materii

în ritm (scăzut) cu metalurgia ţării
le prime nu tocmai cores
punzătoare calitativ $1. nu 
în ultimul rînd. slaba con
ştiinţă profesională a unor 
angajaţi. Sigur, toate aces
tea pot „ fi îmbunătăţite ; 
şi la noi, şi în Întreaga 
economie, dar se cer a- 
bandonate * unele menta
lităţi vechi de suficientă 
şi neabordare cu- cufaf a 
problemelor ce apar în 
producţie, de aşteptare e- 
nervantă şi păgubitoare a 
uhdr indicaţii de Iâ, alţii, 
de la şefii ierarhici. *

—- In ce măsură sînteţi 
prinşi îh- blocajul finan
ciar. care afectează aproa

pe întreaga economie na
ţională?

— Foarte mare. Noi 
lucrăm cu beneficii, oame
nii fel iau salarii cores
punzătoare, după muncă 
şi realizări, însă unii be
neficiari nu ne pot achita 
plata produselor livrate, 
astfel îneît. la rîndul nos
tru, ţiu avem cu ce plăti 
taateriile primte si anumi
te piese de schimb extrem 
de necesare în procesul 
de producţie. Sperăm ea 
în scurt timp şă se ajun
gă la deblocarea economi
că. crin unificarea cursu
rilor de schimb şi prin

convertibilitatea limitată 
a teutet. măsttrâ extrem 
de important A adoptată
de Guvernul ţării, in a- 
ceastă perioadă de trece
re la economia de plaţi 

— Diit dte ştim.* dle di- 
rector, la Ş.C. ^Refracta
ra" SA. Bara pa au fost 
disponibilizaţi salariaţi. 
Dar dacă s-ar îrttîmpla ca. 
diri diverse motive, meta
lurgia românească să-şi 
reducă mai mult activi
tatea şi produsele dum
neavoastră să nu mai fie 
atît de solicitate, ce mă
suri de salvare a colecti
vului aveţi în atenţiei

— Ne-am străduit să 
menţinem integritatea co
lectivului, să nu lăsăm 
oameni fără servicii şi sa
larii. Ca atare, căutăm 
«efebii ea şi in perioada 
iernii ce se apropie Să, 

; putem da de luciu la toa
tă lumea, chiar dâcâ în 
glte domenii decît cele de 
bază, însă vrem să asi- 

- gbrăm anumite cî.ştiguri 
tuturor salariaţilor. Şi 
.pentru eventualitali^ Î3 
care v-aţi referit, avem. 

. deia o gîndire de readap- 
tarc. Intr-un termen scurt, 
a producţiei la noi cerin

ţe ale pieţei, pe baza unor 
resurse naturale locale. 
Chiar am avansat o discu
ţie cu un partener extern 
în acest sens şi dacă vom 
ajimge la înţelegere spe
răm să reuşim nişte lucruri 
bune. Deocamdată. însă. 
grijile noastre.- ca ale 
majorităţii colectivelor din 
economia ţării, sînt legate 
de asigurarea resurselor 
energetice şi de debloea- 

,râa finanefară. cate vor 
revigora. în mod sigur şi 
absolut necesar. întreaga 
viaţă economică şi socială.
— Sâ avem încredere că 

se va întîmpla aşa. dar să 
susţinem şi noi, ou toţii, 
cu dinamism şi responsabi
litate, aceste procese ale 
reformei în România.
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CM£i o o ^ c o p  o u m s u i c A t

j REFLECŢIA ZILEI
j „Cărţile au aceiaşi duşmani ca şi omul: { 
J focul, umiditatea, animalele, timpul. Şi pro- { 
j priul lor conţinut". j

Cu PAUL VALERY
poet francez (1871—1945)

#  „Ignoranţa oscilează între extrema îndrăznea
lă şi extrema timiditate".

#  „Mă îmbogăţesc doar cei care mă fac să văd 
cn totul altfel ceea ca văd î» fiecare zi*.

#  „O femeie Inteligentă este aceea cu care poţi 
ff oricît de prost, pofteşti*.

«Speranţa te face să. trăieşti, dar ca pc o fu
nie întinsă peste abis*.

#  „Oamenii se disting prin ceea ce arată şi se 
aseamănă prin ceea ce ascund".

B „Omul: un crucificat pe propriul său trup. 
Capul istovit li e înţepat .de spinii cununii sale de 
gîrtduri*.

Selecţi# de ILIE LEAHII

e t t p y p o *
CU MUSCA 

PE CĂCIULĂ...

Intr-un cerc de cunoscuţi, am vorbit la modul gene
ral ătşjp,re- ceî c&tom nu le-a mers rău «fel ta «simţii 
trecut. , -^ ba chiardimpatrivă I — şi carej avlrtd un «g- 
pitei, l-au putut investi. Praeticind excursiile peste-ho
tare, au reuşit să-şi întregească suma in valută, să-şi 
construiască încă a casă. să-şi cumpere maşină lux 
etc„. ţrâînd pe pickw marc. sfidînd . parcă omul de 
rînd; ce mr se desedreă cn tjanfi. de ţa salariu la avans.

Spun cu mina pe inimă că am-vorbit la modul cel 
mai general şi nu m -p  gîndit nici o clipă la o per
soană anume, asta pentru ca la câteva - sfile 
după aceea să observ că o anumită persoană, 
oare altădată mă oprea Pe stradă pentru' a schim
ba Cîteva cuvinte foarte amabila, ..acum nici 
măcar nu răspunde la salut sau dacă împrejurările 
o obligă, răspunde cu jumătate de gură. Nu vreau să-mi 
cer scuze atît timp eît nu am rostit nici un nume... Sin
gura explicaţie este că poate altcineva să se fi gîndit la 
persoana respectivă, spunîndu-i că eu am vorbit despre 
ea sau însăşi persoana în cauză să se fi simţit cu. musca 
pe căciulă

\  INA DF.LEANU

O' Un văduv, după scur
gerea timpului de: deliu, 
se recăsătoreşte. Şi chiar 
cu sora soţiei moarte" Ce
lor ce se miră, el le ex
plică: ■

— Nu că o iubesc dar 
la vîrsta mea mi-e -greu să 
mă obişnuiesc cu o soacră 
nouă...

& Un scoţian veni aca
să, intr-o seară, avînd în 
buzunar o sticlă de whisky. 
In întunericul de pe scări, 
se împiedică şi căzu. Simţi 
ceva ud pe picior.

„Sper că e strige?, -Mor
măi el.

, O Pisica- şi şoarecele 
intră -*?■ tn ordine " alfabe
tică! — Ia cofetăria

-Ţ Un tort de căpşuni 
cu frişcă! cere şoarecele.

—? ŞUdv? — intteabăvîn- 
zătdaree pe pisică.
- -4 Doct puţină frişcă pe 
şoarece,.,

0  O fată fese la plim
bare, pentru prima oară,- 
cu noul ei admirator,

-* Aş vrea să-ţi fac o 
propunere, zice tânărul.

— Te avertizez — zice 
fată că l-am promis ma
mei să răspund jm " ta 
Oricare dintre propunerile 
pe care mi le-ai face...
i Tînărul se gtndeşte puţin 
şi apoi reia :

■ r  Ai avea ceva împo
trivă să mergem la mine 
acasă, să bem o vişinată 
şi să ascultăm puţină mu
zică ?

0  Intr-un tocat de 
noapte, târziu, lumină -di

fuză. muzică romantică. Ea 
către el:

— Spune-mi că mă iu
beşti l... Că nu poţi trăi 
fără minei... Uită o clipă 
.că sînt soţia ta...

Culese şl prelucrate de 
ILIE LEAHtT

MW Siornat *
W:

,  mmr- ’t zmhp g-tmm»mmm #

1 2 ■ 3 5 6 1 & 9 . io

2

3

A ■ 3
5 r ■
b'

_■1■
8
9 *n; ;
v r

R E F E R I R I

ORIZONTAL : 1) Coordonate în mod 
raţional; 2) Pleacă cu trenul spre alte zări 
—■ Grai npu într-o montare tradiţională; 
3) Tip nepriceput la vorbă — Culoare... 
plăcută t 4) A acţiona cu reţinere — înghi
te butoaie întregi; 5) Ţi-e frate bun! — 
A scoate un rezultat bun ; 6) Punct... tele
grafic — Colectiv de căpetenie — Pocnit 
la cap,'; 7) Apărut din senin — Curent 
la baterie; 8) Făcută pe măsura aşteptă
rilor ; 9) Produs pe bază de piele — Un 
tip de nepătruns: 10) Aflată în vigoare.

VERTICAL: 1) Tip de control la o 
recepţie ;2) Semnale de alarmă : 3) Verb 
obişnuit tn întreprinderile avicole — Tra
tat de estetică; 4) Pusă la curent —• A 
lucra în acord; 5) Balenă pe jumătate... 
gasteropodă! — E picat din cer! — 
Unul din războaiele lui Cezar; 6) Cău
tate cu luminarea; 7) Unul peste altul I 
— Cu capul plecat; 8) Notă de îndrep
tare — Mîneare pescărească ; -0) O ches
tiune însemnată — Cuibuşor de vise ? 
10) Trataţie ctx dulceaţă.

VASILE MOLODEŢ

Dezlegarea careului 
„COLAJE",

apărut în ziarul de sîmbâta trecută

1) COLORATURA; 2) AR ARAT — 
NAN ; 3) RADA — ERETE; 4) ACARI — 
ALES; 5) CO — EOLIT —T; 8) ALA — 
TU — ERE; 7) T — LIANA — AZ; 8) 
INEL — AVARI; 9) TÎNAR — URIC ; 
10) ETERNITATE.

MAT ÎN 2 MUTĂRI
Controlul poziţiei:
ALB : R e 4, D g 8, C a 1, p : c 7 şi d 7 
NEGRU: Bb7. C a7.

Soluţia problemei de sîmbâta 
trecută :

1. D d 4 R a 4
2. T a 2 mat
1. . . . . .  Cb 6
2. T d 3 filat 
f. . . .  . . Cd2

- 2. D b 4 mat.

SAPTAMINA LA TELEVIZIUNE
LUNI. 18 NOIEMBRIE

P R O G R A M U L  1

• 11,00 Actualităţi • 14,10 Calendarul
zilei •  14,20 Worldnet Usia. Etica în 
America •  15,20 Avanpremiera săptâmi- 
nii •  15,40 Copiii noştri — viitori muzi
cieni •' 16.00 Casa noastră# 16,30 Muzi
ca pentru toţi •  17,00 Ştiri •  17,05 Emi
siunea în limba maghiară •  18,35 Invi
tatul săptămânii •  19,05 Tezaur * ‘ 19,30 
Desene animate •  20,00 Actualităţi •  20,35 
Repriza a treia •  21,00“ Studioul econo
mic •  21,23 Teatru Tv„ •  23,00 Cronica 
Parlamentului * Actualităţi # 23,35 Con- 
fluenţc.  ̂ 1

P R O G R A M U L  II

•  163)0 Actualităţi •  16,15 Desene ani
mate •  16A0 Tradiţii •  17,10 Veniţi cu 
noi Pe Programul doi... în studioul 1! *
20.00 Super Channel * Honey West (7) •  •
20.30 Magazin auto-moto • 21,00 Studioul 
muzicii dc cameră •  21,30 TVE Intern a- 
cional •  22.00 TV-5 Europe •  22,35 BBC 
World Service •  233)5 închiderea pro
gramului.

MARTI. 19 NOIEMBRIE

P R O G R A M U L  I

e  10,00 AcftHdităţf .* lftai^Canal Fra»- 
fee Internaţional * Super Channel • MJB; 
Ora de muzică •  13,30 Interferenţe •
14.00 Actualităţi •  14,20Muzică pentru pă-
rinţr •  14.50 Tradiţii •  1X20 Avanpremie
ră TV •  15,30 Pmuiiversiţarfe » 16,80
Telcşcoală a 16.30 Miţziea pentru taţi »
17.00 Ştiri •  17,03 Convieţuiri •  17,35 Dru
muri în memorie •  183)5 Salut, prieteni!
•  19,05 Cultura în lume 0  19,30 Desene
animate * Călăreţul cu săbie •  28.06 Ac
tualităţi * 20,35 Sport 0 20,45 Studioul 
economic •  21,10 Teleef nentafeca. „Calea 
Laptelui" (SUA, 1936) • 22,50 Arte vi
zuale •  23,20 Cronica Parlamenta tui * 
Actualităţi •  23355 Jazz-Pan.: -

PROGRAMUL II

•  16,00 Actualităţi •  16,15 Desene ani
mate. „Sandy Bei* •  16,40 Documentar 
ştiinţific •  17,10 Studioul de literatură • 
18,10 Film serial. „Decalog* (Polonia, 
1988) •  19,10 Sport — magazin •  19,40 Tri
buna non-confozmiştilor o 20,00 Super 
Channel * 20,30 Muzica azi • 21,00 De-alc 
pieţei în economia Capitalei • 21,30 TVE 
Internacional • 22,00 TV 5 Europe • 22,35 
BBC World Service. -

20 NOIEMBRIE

P  R O G . R A M U L  I

• 10,00 Actualităţi •  10,30 Film serial.
„Ultimul Ineu vis va fi pentru fine 1“ •
11.30 Worldnet Usia * SupCr Channel * 
12,40 Ora de muzică • 13.30 Vîrsta a treia
• 14,00 Actualităţi • 14,20 Festivalul de 
folclor „Hora" •  14,50 S.O.S. Natura 1 •  
15,20 Preuniversitaria •  15350 Telcşcoală
•  16,20 Zilele muzicii craioveoe (I) •  16,40 
Tragerea Pronoexpres •  16350 Ştiri • 17,00 
15, 16, 17, 18 * Colegi de generaţie •  17,30 
Televiziunea, vă ascultă! #17,55 Fotbal: 
Bulgari# — România in preliminariile 
campionatului european • 19,50 .Besene' a- 
nimate • 20,00 Actualităţi •  20.35 Sport • 
20,45 Studioul economie « 21,10 Film se
rial. „Cme e băiatul ăsta 7*. Ep. 4 • 22,15 
Mai' aveţi o întrebare? •  23,00 Cronica 
Pariamentutut * Actualităţi •  233Î5 Pro 
mustea •  0.10 Baschet masculin : Rema
nia — Grecia în preliminariile campiona
tului european.

P R O G R A M U L  II

•  163)0 Actualităţi •  16,15 Desene ani
mate •  16.40 Emisiunea în limba ma
ghiară « 18,10 TV DEVA • 21 30 Biiuterii 
muzicale # 2X30, TVE IntemaeionaJ •
22.00 TV 5 Europe • 22.35 BBC World 
Service.

iSl, 21 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I

; '^10,00 Actualităţi «10.30 Super Chan- 
nel - * 12,40 Ora de muzică • 13,30 Oa
meni de lingă noi •  14,00 Actualităţi * 
Meteo # 14 20 ăazz-masrazin •  14,50 Audio
vizual studio • 15,20 Preuniversitaria •
16,00 Teleşcoală •  16,30 Muzica neutru 
toţi •  17,00 Ştiri •  17,05 Lumea ideilor 
0 17310 Tele-discul muzicii nonutare •  
17,50 Vîrstele peliculei « 18,35 Renortcr 
’9I •  193K) Ştiinta în lume * Revoluţi# 
vieţii (V) • 19,30 Desene anima*e Ordv“. 
Eo. 1 • ?0.0fl ActnaUtăţi •  20’S «nnrt •  
20,45 Studioul economic • 21,10 Film se

rial. „DALLAS". Ep. 76 •  22,15 In faţa 
naţiunii. Partidele politice • 23,00 Cro
nica Parlamentului * Actualităţi •  23,35 
Stadion.

PROGRAMUL II' _

z • 16,00 Actualităţi •  16,10 Desene ani
mate •  16,35 Dicţionar de personaje 0. 
17,05 Emisiunea în limba germană # 18,05 
Din înregistrările Orchestrei Naţionale 
Radio # 20,30 O viaţă pentru o idee •  
213)0 Muzica populară in concert •  213J6 
TVE Internacional * Telejurnal tn lim
ba spaniolă •  22,00 TV 5 Europe. Tete- '  
jurnal în limba franceză •  22,35 BIR 
World Service. Telejurnal în limba en
gleză.

VINERI, 22 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I

•  10,00 Actualităţi •  10310 Film artistic. 
„Pentru o fată în roşu" (Franţa, 19841 •  
123)0 Super Channel •  12,25 Imagini din . 
Liban •  12,40 Ora de muzică • 13,30 Me
dicina pentru toţi •  14j)6 AcfuaIităţi * '  
Meteo •  14^0 Mondo-mttziea •  14,45 Ma
pamond 6 15,15 ReflCcţij rutiere •  15316 ' 
Preuniversitaria •  16,00 Limba noastră • 
16,38 Studioul muzicii uşoare # 16^ Tra
gerea Loto *17,00 Ştiri •  17,05 Emisiunea 
rri limba germană •  18,05 Pro Patria • 
193)8 Ecranai •  19,30 Desene animate. 
„Ordy*. înregistrare de pe £#naJ France 
International •  20,00 Actualităţi •  20,40 
Sport • 203>0 Viaţa parlamentarii •  2L20 
Revoluţia română în direct (XlI) # 22326 
Simpozion •  23,05 Actualităţi •  23,WJfr- 
vertisment muzical nocturn.

* P R O G R A M U L  TT

• 16,00 Actualităţi #16.15 Desen® a» 
mate. Sandy Bel •  16,40 Tradiţii « 173 
Dacă e Vînerî. ...e sport şi .muzică I.
•  20.00 Portret componistic românesc 
2L00 O muzică, o ţâră •  21.30 TVE |  
tcmucâsnal •  22,00 TV 5 Europe •
BBC World Service.

■ '  v . . -i .
SÎMBÂTA, 23 NOIEMBRIE i

PROGRAMUL I j

•  93)0 Bună dimineaţa! •  10,00 Ac
tualităţi * Meteo o 10,10 Oglinda fermeca-, 
tă • 11.10 Descoperirea planetei •  tf,30 
Viata spirituală • 12.30 Ora de muzică"#
• 13,30 7x7. Evenimentele interne ale 
săptămînii •  14,00 Actualităţi •  14,10 Tele- 
ciub * Super-eupa mondială Ia handbal 
masculin. România — Suedia » 17,30 Ifi- 
nerarii •  18,00 ArCna • 19,00 Melodii în
drăgite # ' 19,15 Teleenciclopedia • 20,00 
Actualităţi •  20,35 Film serial. JVtaddie 
şi Da vid". Ep. 15 •  21,30 SăptSmîna spor
tivă • 21350 Toamna muzicală # 22.50 Ac
tualităţi •  233)5 Film ariistfe. „Cotter" 
(SUA, 1973) •  0,35 Video-diseotecă * 1̂ 0 
TV DEVA.

P R O G R A M U L  II

• 10,00 TV DEVA • 16.00 Actualităţi • 
16,15 Desene animate •  16,40 Convieţuiri
•  17,10 Film artistic: „Tobe în inima su
dului* (SUA, 1957) •  18,40 Opera în ca
podopere •  21,00 Serenada •  21,30 TVE 
Internacional •  22,00 TV 5 Europe •  22,35 
BBC World Service.

DUMINICA. 24 NOIEMBRIE

P R O G R A M U L  i '

•  6,30 TV DEVA •  8310 Bună dimi
neaţa! # 9,30 IntreabS-lttăf # 10,25 Film 
serial pentru copii. „Singur pe lume". Ep.
6 •  1030 Actualităţi * Meteo •  11.00 Lu
mină din lumină •  12,00 Viaţa satulni •
13,30 Festivatel-concurs „MaHa Lătăretu"
• 14.00 Actualităţi « 14,10 Atlas # 14.30 
Video-magazln * SuDer-cupa mondială fa 
handbal masculin : România — Spania •
18.00 Ştiinţă şi imaginaţie •  18.30 Convor
biri de duminică # 19,00 Film serial, 
„DALLAS". Ep. 77 •  203)0 Actual-taţi •  
20,35 Sport •  20,45 Film artistic. „Ca* ca 
caz nu se potriveşte" (Mnstilm, 1987) *
22.00 Studioul şlagărelor • 22.30 Actualităţi
•  22,45 Maeştrii •  23,45 Fotbal : etana a 
Xll-a a Diviziei naţionale A. Selectiuni 
înregistrate.

PROGRAMUL II

•  16,00 Actualităţi #16,15 Desene ani
mate •  16,40 Convieţuiri # 17,10 Pop— 
magazin •  17,30 Oraşe şi civittzatii * 1800 
Varietăţi Internat ionăle •  18,30 Serată mu
zicală Tv ** 21.00 Cfnteen? inimii mele * 
Benone Sinules^u • 21.30 TVE Internaeîft- 
nal *  22 00 TV 5 Eţirene •  ‘>2 35 RRC
World Service. Telejurnal în limba engleză.
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Vineri, 14 noiembrie a.c., 
a avut loc la Deva o în
truni rr a Filialei Judeţene 
Hunedoara a Convenţiei 
Naţionale centru Instaura
rea Democraţiei. Au luat 
sarte conducători ai or
ganizaţiilor iudetene ale 
ormatiilor politice reuni- 
e în convenţie — Parti- 
lul Alianţei Civice. Parti
tei. National Liberal. Par- 
idul Naţional Ţărănesc 
Ireştin si Democrat. U- 
iunea Democratică a Ma- 
.hiarilor din România* 
Partidul Social democrat 
Rsffiân şi Mişcarea Ecolo
gică Română. în cadrul 
“ '"nirii a fost omagiată

în tru n ire  a F ilia le i Judeţene  

a C onvenţie i N a ţio n a le  pen tru  

In s ta u ra re a  D em o craţie i

ANIVERSARE

• CU ocazia sărbâţori-
, majoratului, urăm lui 
mei Aîarcu, din Boşo- 
d mulţi ani, fericire şi 
curie. Ion. Mariana şi 
hăită. (6880)
I 1

VTNZAR1-

CUMPĂRĂR1

T’VÎND xerox format 
—A/5. stare nmectă.
", telefon 23224. (68361

VIND cuptor Mouli- 
maşină de spălat au- 
ă şl televizor color 
lig. Deva. telefon 
(6814) y ■

''t  V\WU cameră de luat 
vederii Oreon. Deva. tele
fon 17888. (6853)

•  VIND avantajos ; Oiţ
eit, 45 000 km. Ostrov (Rîu 
de Mori) nr. 35. (6874)

•  CAP. Clopotiva vin
de ia  Jjjfitaţie publică, în 
data de 24 noiembrie, ora 
I I :  fermă zooţehnioă, se
diu cu etaj. Ifron. Lista 
cu preţurile se găseşte a- 
fişată la sediul unităţii din 
localitate. (6878)
X ■ '■ :-V- " -'-'V; . V

•  C.A.P. Ostrov vinde 
ia iicitaţie publică în da
tă de 17 noiembrie* ora 
10. mijloace fixe şi obiec
te de inventar. Lista cu 
preţurile se găseşte afi- 
şată la magazinul din sat.

(6875)

•  CUMPĂR valută (do
lari S.U.A. — 230 lei; 
D.M. — 130 lei). Deva. .te
lefon 23926, între orele 
7—13. (6906)

•  VIND înscriere Dacie 
1300. ridtcabilă imediat.' 
Deva. telefon 16004!' (6914)

•  CUMPĂR Volkswa
gen Golf pe • motorină sau 
benzină. Hunedoara, te
lefon 17827. (6902)

•  C.A.P. Ruşi organi
zează în data de 25 XI 
1991, ora 10. licitaţie pu
blică la următoarele: se
diu C.A.P.. magazie pen
tru cereale. clădire cu 
beci. fînar. graîduri cen
tru bovine. Lista de pre
ţuri se află le sediul fos
tului C.A.P. Ruşi. (6917)

— pe baza unei expuneri 
foarte bine documentate 
prezentată de prof. Cor
nelia Boca — manifestaţia 
anticomunistă şi antitotali- 
tară. de la 15 noiembrie 
1987 de la Braşov, precum 
şi un an de la înfiinţarea 
organizaţiei apolitice Alian
ţa Civică. !n cadrul întru
nirii au fost abordate o 
seamă de aspecte ale vie-

•  VÎND înscriere Dacia 
1300 (iunie 1987). Deva, 
telefon 20716, după ora 17.

(6918)

•  VÎND televizor color 
nou Megavision. De v.a, 
M. Viteazul, bloc 40. ap. 
12. (6921)

•  PRIMIM marfă în
regim de consignaţie pen
tru magazinul ce se va 
deschide în Simeria, str. 
Libertăţii, nr. 2. Deva, te
lefon 24335. după ora 16. 
î , (6922)

•  CUMPĂR 10 mp par
chet şi o sobă teracotă. 
Deva, telefon 14641. (6923) .

■ ■ VÎND. Io# de veci. ci
mitirul ortodox. Emines- 
cu. Deva. telefon 24988.

(6925)

•  VÎND Dacia 1300. preţ 
negociabil. Deva, telefon 
13051 (toată ziua). (6926)

•  C.A.P. Bretea Strei, 
scoate la licitaţie mijloa
cele fixe aflate în dotare. 
Licitaţia va avea loc în 
data de 2911 1991, ora 
10.00. la Bretea Strei. Lis
ta mijloacelor fixe se află 
afişată la sediul unităţii.

(6929)

•  Vînd două locuri de 
casă în Cristur (poziţie la 
şosea). Informaţii la tele
fon 956/71676 sau la do
miciliu, Cristur, nr. 52.

- ■ ; ■ (6930)

M* VÎND Dacia 1300, cu 
îmbunătăţiri. Deva, tele
fon 13544. după ora 16.00.

(6931)

•  VÎND cazan pentru 
fabricat ţuică. Deva. tele
fon 12077. (6933)

•  CUMPĂR antichităţi: 
mobilă, tablouri, argintă
rie, sticlărie, bibelouri şl 
ceasuri de perete cu greu
tăţi: Deva, telefon 11912.

(6934)

. VÎND televizor -super 
color GrCmdig, diagonala 
62. cm. Deva, telefon 18238. 

/  .. (6936)

•  Vînd două perfuzii 
citostatice. Hunedoara, te
lefon 16284. (6949)

VÎND Dacia 1100. sta
re bună. Deva. telefon 
13403. (6938)

•  CUMPĂR video Sam
sung Player. Deva. bdul

ţii politice actuale a jude
ţului şi a tării — cum ar 
fi noua Constituţie a Ro
mâniei aflată în stadiul 
finalizării, viitoarea cam
panie electorală pentru a- 
legerea organelor locale si 
centrale, trecerea la eco
nomia de piaţă sa., la 
dezbateri luînd parte dom
nii Gheorgha Pogan (P.A.C.), 
Graţian Rădulescu (P.N.L.),

Liviu Petreu (P.N.Ţ.C.D.), 
Virgil Boca (A.C.). Constan
tin Mocămţă (P.S.D.R.), 
Tiberiu Goşler (U.D.M.R.) 
Sj alţii. _

în încheierea întrunirii 
participanţii au adoptat o 
declaraţie de omagiere a 
manifestării anticomunis
te şi antitotalitare de Ia 
15 noiembrie 1987 de la 
Braşov. în care se exprimă 
hotărîrea Filialei Judeţene 
a Convenţiei Naţionale 
pentru Instaurarea Demo
craţiei de a acţiona pen
tru schimbări profunde 
în viata economico-socială 
a ţării, pentru edificarea 
unei Românii moderne şl 
prospere. '

Bălceseu, bloc 12 A. scara pă mamă şi bunică. Co- 
C. etaj 7, apartament 71. piii. (6911)

INTÎLNIRE CU OAMENII DE AFACERI.... ............ .4
Ieri, lji Hunedoara, din iniţiativa primăriei mu- \  

nicipiulut, a avut loc p intîlnire cu oamenii de afa- l 
ceri cu capital privat din localitate. Scopul întîl- 7 
nirii respective a fost acela de a găsi modalităţi 1 
concrete de conlucrare şi sprijin între primărie şi ţ 
agenţii economici în vederea promovării intereselor i 
reciproce. (N. T.). |

SCHIMBURI 

DE LOCUINŢE

•  SCHIMB apartament 
3 camere îmbunătăţit, cu 
casă particulară 3—5 ca
mere. Brad. Telefon 51186, 
schimbul negociabil. (6864)

•  SCHIMB garsonieră
cu apârtâment i. camere. 
Exclus Micro 15. Dacia. , 
Deva, -telefon 18325, între 
orele îf-15.30. (6920) .

•  SCHIMB apartament 
2 camere, garaj 'Deva, cu 
similar Craiova. - Deva.- te
lefon 22102. (6933)

•  SCHIMB 2 camere 
central, cu apartament 2-3 
camere. Hunedoara, tele
fon 28466. (6950)

•  SCHIMB înscriere 
Dacia, cu contract apar
tament. Hunedoara, tele
fon 22822. (6948)

PIERDERE

•  PIERDUT autorizaţie 
de croitor nr. 3482, elibe
rată de Prefectura Jude
ţului Hunedoara, la data 
de 24.1.1991.. O declar nu
lă. (6947)

COMEMORĂRI

•  La patru ani de la
dispariţia sa pămînteană. 
soţia şi mama îl comemo
rează cu dragoste nestin
să pe cel care a fost şl 
rămîne ' ! ' -

VITALI CARAZA
(6856)

•  LA 18 noiembrie se 
împlinesc trei ani de cînd 
draga noastră
DOMNICA MARTTNIUC 

din Petreni. ne-a părăsit 
pentru totdeauna. Nu te 
vom uita nic'odată, scum-

•  SE împlineşte, in 
17 noiembrie, un an 
de cînd a plecat de 
lîngă mine un sot bun 
şi' minunat.

VASILE STOIA

din Câinelu de Sus- 
Băiţa.- .. . . ,

Triste şi grele-mL- 
sînt zilele ce mi-au 
mai rămas fără el. 
Lacrimile din ochi si 
durerea nu vor înce
ta, Amintirea . ta mă 
va însoţi mereu, dra
gul ’ meu. Soţia Flo- 
rica. (6653)

PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂLAN

lizeazâ licitaţie pentru atribuirea 
locaţiei de gestiune a activiştii de salubri
zare a oraşului Câtan, In data de 29 no
iembrie 1991, orele 10, la sediul instituţiei.

(826)

jmmr r  mmm #  mmm # mmm *:»-:■ ;■

IN ATENŢIA VETERANILOR DE RĂZBOI ! 

DIN MINISTERUL DE INTERNE !

In vederea obţiperii drepturilor prevăzute de t 
Legea nr. 49, din 29 iulie 1991, pentru completarea , 
dosarelor, rugăm pe cei în drept a se prezenţa la I 
sediul Direcţiei de Polilie a Judeţului Hunedoara, 
str. M. Eminescu. nr. 130, cu următoarele acte : j

— livretul militar, dacă este trecută perioada . 
participării la război, sau certificatul emis de U. M. j 
02405 Piteşti ori Direcţia Generală a Arhivelor Sta- ; 
tului Bucureşti, o fotografie tip buletin, cuponul de i 
pensie, brevete, decoraţii.

Programul asociaţiei este în fiecare zi de mier- j 
curi şi vineri, de la orele 10—12 (poarta nr. 1). I

„FLORCOM" SR L LIDO !

BARUL „PARADIS" JUPITER y

BARUL „UDO" DEVA j

Vă prezintă, numai pentru cftevâ dle, un i 
program de CABARET cu trupa de b a le t .

.PARADIS".
J

Accesul in sală se face numai pe b a z ă ! 
de rezervări, telefonic la numâryl 27536, | 
Complexul „LIDO" Deva.

(814) I

1

•  LA 17 noiembrie se 
împlineşte un ân de la 
dispariţia, fulgerătoare si 
neaşteptată a dragului nos- 
tru

■ EMILIAN sav
din Banpotoc. Cumnaţii 
Eugen şi Victoria, cu co
piii din Rapolt. (6916)

• AZI. 16 noiembrie, 
sînt doi ani de La crunta 
despărţire de scumpul nos
tru-

GHEOKGIIE ŞUTAC
Lacrimi şi flori pe mor- 

mîntul tău. Familia. (6Ş27)

•  DIN nemărginita noas
tră durere, anunţăm îm
plinirea unui an de cînd 
ne-a părăsit scumpul nos
tru fiu
CRISTIAN ADRIAN MAN

Comemorarea va avea 
loc duminică. 17 noiem- 

” brie, ora 12,00. la Biseri
ca din str. Eminescu. De
va. Familia. (6928)
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TOURING — A.C.R. DEVA

oferă locuri pentru REVELION '92 la SANKT- 
PETERSBURG (fostul Leningrad) ăi perioada 
27X11 '91—  5 I *92. Preful — 18 750 lei/ 
persoană ; „ ' >

organizează excursie la ISTANBUL, fa peri
oada 23—28 XI 1991, la preţul de 8601 lei/ 
persoană ;

oferim chestionare de legislaţie rutieră, 300 
lei setul; cingâ de remorcare fa 300 lei; t»m- 
bieme RO, color şi alb-negru, hărţi turis
tice. Telefon 12822, Deva. (817)

SOC'ETATEA COMERCIALA 

„UNION — COMPREST" S.R.L. DEVA

Prestează, pentru agenţii economici şi per
soanele particulare, transport de mărfuri, ma
teriale, mobilier, autoturisme avariate etc,

TARtFE NEGOCIABILE

Comenzile, la telefoanele 956/11946, orele 
8—22, $i 956/19396, orele 22—8. Oferim anga
jamente posesorilor de autovehicule transport 
marfă particulare, neautorizate.
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REDACŢIA $1 ADMINISTRAŢIA t

2700. Deva, str. t Decembrie. 35, 
M iM  Hunedoara

telefoane • 11275 12157 
Veteton tioografie > 25904 

Fax: 18061

INSTITUTUL DE PROIECTARE

HUNEDOARA-DEVA S.A.

cu sediul în Deva, Piaţa) Victoriei, nr. 2,

Anunţă, pe.dru data de 22 noiembrie 1991, 
concurs în vederea ocupării unui post de eco
nomist, în codrul compartimentului financiar- 
contabilitafe.

Condiţii de participare la concurs: absolvent 
al ştiinţelor economice pînă la vîrsta de 40 
de ani.

Cererile de participare la concurs se vor 
depune la secretariatul institutului, pînă la 
data de 21 noiembrie 1991, de unde se pot 
obţine şi informaţii suplimentare. (823)

intreago răspundere oentru conţinutul 
articolelor aubficate o ooartă 

autorii acestora. ’
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TIPA R U Li 
& C «Polidavo* S A- 

Deva str Y. Decembrie 257
Tiraj : 24 293 exemplare


