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Ducă ce ne-au tocat 
destul nervii si speranțe
le, Guvernul, patronatul 
ți sindicatele, vrlnd-ne- 
vrind trebuiau să ajungă 
la un compromis, dacă 
nu la o înțelegere. La o 
înțelegere totală — avtnd 
in vedere unele pretenții 
nefondate, fără corespon
dent economie, care să 
tină seama de raportul 
cerere—ofertă, salarii— 
prețuri și producție, rea- 
litsți și poUbni'ățl — na 
s-a ajuns. Dar Guvernul 
ii-a spus punctul de ve
dere. poate cel mai ra
tional. întrucit este vre
mea plății drepturilor sa
la riale pe luna ianuarie 
a c. Dincolo de măsurile 
provizorii stabilite la șe
dința extraordinară a 
Cav rnului. ce a avut loc 

la sfîrșitul săptămlnii tre
cute. care a hotărit in
dexarea salariilor șl al
tor drepturi (indemnizații 
de șomaj, pensii, burse, 
alocații etc.) cu 11,1 la 
sută, merită stăruit pu
țin asupra a ceea ce ce
rem. cui cerem șl pinii 
cînd.

De la bun început, un 
lucru este cit se poate de 
limpede. Sindicatele și 
patronatul. In postura de 
apărători ai drepturilor 
salariaților. cer salarii cit 
se poate de mari — la 
un moment dat era vor
ba despre un salariu me
diu pe economie de peste 

24 000 lei —. fără a avea 
insă in vedere vreo aco
perire. o sporire a pro
ductivității muncii șl. 
implicit, a producției de 
bunuri, care să satisfacă 
mereu sporitul consum, 
împingind lucrurile Ia 
extremis șl netnțelegind 
fenomenul economic, dl 
Miron Cozma. Liderul sin
dicatelor din Valea Jiu
lui. avea impresia falsă 
că. la un moment dat, 
minerii ar .subvenționa* 
Guvernul. Cind s-a pus 
însă problema că. dacă 
asa ștau lucrurile, mine
le să devină societăți co
merciale. rcnunțfnd evi

dent la subvenții, liderul 
a dat înapoi, menținlnd 
insă dorința primirii sub
vențiilor promise.

Desigur, o știm cu to
ții. subvenții cer și alte 
sectoare: agricultura (se 
vehiculează cifra dc 200 
miliarde lei), cultura, să
nătatea. însățămintul. Ce 
mai incoace-încolo, toa
tă economia vrea subven
ții cit mai substanțiale. 
Cei din agricultură, ca
re de bine de rău produc 
hrana zilnică în condiții 
mai avantajoase decit im
portul. cu aport mai în
semnat la revenire decit 
industria, au motive în

temeiate să pretindă, nu 
niște cîștiguri nemăsura
te șl nemeritate, ci mă
car compensarea cheltuie
lilor de producție șl ne
cesarul unui trai decent 
în vreme ce alte sectoare 
economice se aruncă cu 
o lăcomie de invidiat la 
grămadă, dorind să apu
ce totul ți alții nimic, ce- 
rind ca Guvernul să fa
că șt să dreagă. să ne 
dea. ori are ori nu ce si 
de unde.

Dacă un tractor se vin
de acum dc la un milion 
in sus. atunci de ce car
tofii să coste mai Dutin 
de 200—300 lei/kg ? Așa 
este echitabil. nu ? Dacă 
la preturi si salarii ne-am
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Mișcarea agrariană-tradiție, 
continuitate și perspective
P -.rtidul Democrat Agrar 

îl;- România, continuator 
mișcării agrariene. s-a 

constituit ca exponent al 
ct-io-r care doresc să con
tribuie la reconstrucția tă
rii și in mod deosebit la 
reînnoirea satului româ
nesc. la n- «lemizarea si 
așezarea pe baze noi. de 
economie dc Piață a agri
culturii. silviculturii, in
dustriei alimentare și coo
perației. asigurarea ciinii 
In satul sfint românesc 
pentru cei ce Vă iese si 
muncesc in marea vatră a 
tării.

Scopul fundamental al 
politicii Partidului Demo
crat Agrar din România 
este reconstrucția econo
mică. socială șl culturală 
a țării. Instaurarea unei 
««.¡etăți democratice, anti- 
totalitare. bazată pe prin
cipii de drept și justiție, 
cu structură și instituții 
profesionale, politice sl sta
tale care să garanteze și 
să apere drepturile si li
bertățile fundamentale ale 
omului — tntr-un stat al 
cinstei ți muncii, al res
pectului față de toți mem- 
li ' societății — indiferent 
de naționalitate. convin
geri politioe sau religioase, 
virilă, sex sau prof< .le.

Obiectivele de bază ale 
platformei Partidului De
mocrat Agrar din România 
prevăd elaborarea strategi
ei de dezvoltare a agricul
turii cu sarcina prioritară 
de a asigura necesarul dc 
alimente pentru populație 
și de materii prime pen
tru industrie. Pentru a- 
ceasta sprijinim pe toate 
căile gospodăriile familia
le țărănești, nucleul de 
bază al redresării agricul
turii românești.

Ne propunem îmbunătă
țirea și adaptarea la con-

Ec.
GIIEORGHE DREGIIICt, 

pr'-țedintelc 
Filialei Hunedoara 

a P.D a.R.

FLASH !

Fiecare alegător 
un hun cetățean, 

un iscusit
gospodar

Au mai rămas puține 
zile pină la alegerile lo
cale, cînd slntem chemați 
să ne dăm votul pentru cei 
pe care-i credem buni ca 
viitori primari și consi
lieri. Este firesc ca in a- 
ceste puține zile să se in
tensifice și acțiunile din 
campania electorală.

La Casa de Cultură din 
Deva am participat la o 
asemenea acțiune. Dl ing. 
Tudor lonescu, primarul 
municipiului, s-a Intilnit 
cu alegători. A fost un 
dialog deschis, la obiect, 
deși ca să respectăm ade-

GH. I. NEGREA

(Continuare In pag. • 2-a) (Continuare în pjg. a 2-a)
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Vecinii
Părinții îmi spuneau ade

sea : „Cu vecinii să te în
țelegi bine, că la nevoie 
mai degrabă apelezj la un 
vecin pînă ajungi la 
rude". Este. intr-adevăr, 
bine și frumos să trăiești 
in buna înțelegere, in 
pace și prietenie cu vecinii. 
Cunosc familii care se în- 
tîlnesc frecvent la o cafea, 
la un joc de remi sau de 
șah, care de sărbători merg 
unii la alții cu colinda, 
urindu-și sănătate și noroc, 
făurind intre ei adevărate 
punți de prietenie.

Există, din păcate. ți 
reversul situației. Invidia 
și răutatea îți dau ade
sea mina și se răsfring in 
mod dureros asupra unora. 
Am cunoșcut astfel de 
situații, am auzit despre 
certuri care s-au soldat 
cu bătăi, despre o ură î„- 
delungată intre oameni din 
diferite cauze : unul l-a 
tăiat altuia pomul sau via 
pentru că i-a făcut umbră 
grădinii, altul i-a luat ve
cinului o porțiune de te
ren. alții s-au certat din 
cauza concepției diferite 
cu privire la curățenia stră
zii și din multe alte mo
tive. Se ajunge In fața 
comisiilor de judecată, sint 
purtata pe drumuri dife
rite autorități, uneori se 
ajunge chiar mal depar

te, pe la judecătorii ți. 
ce-i mai trist, in multe 
cazuri fără temei.

S 7 din Orăștie s-a a- 
dresat într-o zi redacției 
noastre, ținea cu tot dina
dinsul „să-i pună la ziar" 
— cum se exprima — pe 
vecinii dumneaei. Motive
le ?: „Z. P. mi-a tăiat doi 
căiți, tot el mi-a făcut 
fum intr-o cameră zugrăvi
ți! recent, și-a reparat ca
sa și a lucrat cu betonierii, 
consumînd curent și a tre
buit să plătesc 2 200 lei pe 
două luni; în pnmăvară 
mi-am pus cartofi în gră
dină și în timpul nopții 
mi i-a scos și i-a pus Ia 
el. Apoi mi-a luat apa, 
mi-a mai otrăvit și porcul 
de Crăciun. De cind a 
murit soțul meu. mi-a pus 
mereu în mijlocul mormîn- 
tului buruiană, iar florile 
mi le-a smuls..." In fine, 
Saveta Z. susține că ve
cina dumneaei „umblă cu 
vrăji", că îi face „toate 
relele din lume".

In replică, vecina V. Z. 
ne spune : „Eu nu-i fac 
nirpic. Ea mă poartă prin 
judecăți. Dar cred că nu-i 
normală umblă peste tot. 
poartă oamenii De dru
muri. Nu discut cu ea, 
așa cum nu discută nici 
vecinii: au alungat-o*.

In asemenea situații nu-i 
ușor să stabilești adevă-

ESTER 4 SÎNA

■ 11EC( NOȘTINȚA. f ir
mele americane au obținut, 
in Kuweit, in 1991. con
tracte in valoare de peste 
2 miliarde dolari, de două 
ori mai mult decit valoa
rea Celor semnate in 1989 
— a declarat o înaltă ofi
cialitate americană, citată 
dc Reuter

■ SENTINȚE CAPITA
LE. Tribunalul Suprem 
cubanez a confirmat două 
din cele trei condamnări 
la moarte pronunțate sim- 
băta trecută împotriva u- 
nor cubanezi ce trăiesc in 
Sil și care au revenit 
clandestin in tară, avind 
isupra lor arme și mate
rial explozibil, a anunțat 
Presa l atina.

■ CRITICA PRINCIAR \ 
Recunoașterea Sloveniei și 
Croației dc către Comuni
tatea Europeană este o 
acțiune „prematură" a 
estimat, intn*lln comunicat 
publicat la Eondra. prințul 
moștenitor Alexandru al 
Iugoslaviei, care s-a decla
rat decepționat dc această 
decizie, relatează A.E.P.

— Popesculc, e adevărat că ieri 
ai dormit in timpul serviciului ?

— E adevărat, domnule director. 
Dar am visat tot timpul că lucrez...

o CERCURILE PEDAGOGI
CE ALF. CADRELOR DIDAC
TICE. Ii Llceu.1 „Deccbal* din 
Dc> <i a avut loc cercul pedago
gi al cadrelor didactice de lim
ba și literatura română. Astfel 
de IntUnir, au mal avut toc ți la 
alte unități școlare din munici
piu — pe discipline de îatăță- 
min’, după cum anterior, ele 

'.-au de. fă,urat in mun! ipiul 
Petroșani, urmind în perioada 
viitoare tă desfășoare in re.- 
lut județului (M.R.)

(Conlinuare în pag. a 2-n)

O CURS DE CALIFICARE. 
Aflată in criză de personal ca
lificat pentru activitatea de ex
tracție din subteran, Exploata
rea minieră Rarza a deschis un 
curs de pregătire in meseria de 
miner, la care participă 200 dc 
muncitori nccaliflcați, disponlbl- 
Uzați din rlndul personalului au
riilor ~au angajați de curlnd Ia 
mină. (D.G.)

O „CAPCANE“. în apropie
rea birului du zl -Flora" din 
Hațeg a fost săpată, cu luni în 
urmă, o groapă. Marc si adincă. 
S< opul el a fo t unul pașnic: 
repararea unor conducte de apă, 
termoficare etc subterane. Dar 
groapa a devenit un ghinion.

Neastupatâ, mulți trecători, mal 
eu scamă noaptea, o... blagoslo
vesc... (N.S.)

Q MULȚUMIRI Dl.UI MA
IOR. Prlntr-o scrisoare adresata 
ziarului nostru, dl Grlgore Roșea 
ne roagă, iar noi li satisfacem 
dorința, să transmitem mulțumi
rile sale adresate dlul maior Ni- 
colac Cotorobai, de la Poliția mu
nicipiului Hunedoara, pentru mo
dul cum a acționat In vederea 
prinderii șl pedepsirii celor trei 
infractori care l-au agresat și tll- 
hărit pe dl G.R., victima rccunc- 
rlndu-sl șl obiectele sustrase. 
(H.T.) ’

O UMILIRE. "Altfel m» se 
poate, numi dezinteresul cit ca

re slntem tratați noi, consuma
torii arondați să ne luăm rația 
de ulei de la Alimentara din 
strada M. Kogălnlceanu din De
va. Sintem zeci, poate suta care 
nu am primit uleiul cile două 
sau chiar trei luni. Gestionarele 
— doamnele Radu și Tene — 
motivează că nu primesc uleiul 
de la depozit. Dar peste tot pe 
la alte unități, uleiul la rație se 
dă cu regularitate De ce o fi 
alimentara aceasta o excepție I 
(Di. G.S.).

■ GERMANIA Sl ITA
LIA LA CONCURENȚA. La 
sfirsitul anului 1991, exis
tau in țara noastră 8 100 
dc societăți mixte, totali- 
zind un capital dc 270 mi
lioane dolari. Atit ca nu
măr dc societăți, cit și or
dinea importanței investi
țiilor, Germania se află 
pe primul loc, urmată in 
ambele cazuri dc Italia.

■ TURIȘTI ȘI INFRAC
TORI. în Austria fiecare 
a treia infracțiune este să- 
vîrșită de străini, autori a 
76 la sută din spargerile 
caselor dc bani, magazi
nelor și instituțiilor, pre
cum și o jumătate din ja
furile pc străzi și in mij
loacele de transport in 
comun, evidențiază o sta
tistică a Ministerului aus
triac dc Interne. , Poliția 
austriacă este îngrijorată 
cu deosebire de valul tu
riștilor „criminali* provj- 
nind din Ungaria și Româ
nia. Aceleași sti'islicl con
semnează 150 infracțiuni 
comise de cctătcni unguri 
in urmă cu 10 am si 2500 
pentru 1990.

■ AVION DE RECU
NOAȘTERE. l’n avion a- 
mcrican de recunoaștere 
U—2 a dispărut in zona 
coastei sud-corccne, nec- 
xistind nici un semn al 
unei acțiuni ostile îndrep
tată impotriva aparatului.

FLASH I
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Nevoia zhel de azi și de mîine

O PROTECȚIE SOCIALĂ ÎMBUNĂTĂȚITĂ
Mișcarea

(Urmare dm I)

diliile -latului de drept și 
a unei societăți moderne, 
a structurilor administra
tive și teritoriale pentru a 
crea condiții mai bune de 
dezvoltare a localităților, 
modernizarea și dezvolta
rea industriei alimentare 
in funcție de interesele 
producătorilor agricoli si 
ale populației de asemenea. 
Gospodărirea, refacerea și 
dezvoltarea pădurilor tării 
ca resursă de materii pri
me și protecția mediulu’ 
înconiurător.

Zona de munte, uitat! 
de Guvernele anterioare, 
va trebui dezvoltată prm 
sprijinirea Gospodăriilor 
familiale in creșterea ani
malelor și prelucrarea ma
teriilor prime, in obține
rea de produse agroalimen- 
tare. n^poluate. organlza- 
rea agroturismului. in dez
voltarea meste.UGurilor 
tradiționale.

Partidul Democrat Agrar 
din România acționează 
pentru Garantarea libertă
ților. a drepturilor funda
mentale stabilite prin con
stituție pluralismul politic, 
alegerea organelor de con
ducere ale statului d>' că
tre toii cetățeni, cu drept 
de vot în mod liber, liber
tatea religioasă.

Pentru garantarea liber
tăților constituționale ne 
propunem crearea premi
selor sociale economice si 
culturale pentru apărarea 
demn.tătii femei) elimina
rea oricăror forme de sub
apreciere a tineretului, dez
voltarea științei si tehno
logiilor acordindu-se prio
ritate valorilor naționale 
autentice sprijinirii de 
către stat a unităților *ne 
cultură si artă.

De asemenea, sprijinim 
creșterea rolului coopera
ției de consum si de cre
dit în viata satului, dez
voltarea serviciilor de toa-

Fiecare alegător — un 
bun cetatean, 

un iscusit gospodar
(Urmare din pag li

vărul ne-am fi așteptat la 
o participare mult mai nu
meroasă. la o mai mare 
luare de poziție, chiar la o 
ajtoanaliză. autoanga jare. 
pentru ca fiecare devean 
să devină un tot mai bun 
gospodar cetătenn patriot.

Raportul pe care dl 
primar Tudor loncscu l-a 
Prezentat in fata alegători
lor a fost unul de concre
tețe. de adevăr și de an- 
gaiament pentru anii ce 
vin R^ferlndu-se Ia pro
blematica edilitar-gospodă- 
rească din perioada ani
lor 1900 ți 1991 au fost 
subliniate acele lucrări de 
Interes general pentru ce
tățenii municipiului : re
parații șl salubrizări de 
străzi și trotuare întreți
nerea ți extinderea zone
lor si spatiilor verzi. a 
terenurilor si locurilor de 
loacă pentru copii, prelun
girea Iluminatului nubile 
etc

Pentru cetățenii munici
piului — arăta raportorul 
— au fost date In folosin

agrariană
te felurile, a agroturismu- 
lui. introducerea unui sis
tem echilibrat de asigurări 
sociale pentru toți cetățe
nii țării.

Pe plan extern Partidul 
Democrat Agrar din Româ
nia militează pentru o "o- 
litirâ activă care să ur
mărească în mod firesc 
conectarea României Ia 
marile procese care au loc 
in Europa si în lume $1. 
totodată să garanteze res
pectarea independentei șl 
suveranității naționale a 
tării, a integrității sale te
ritoriale

Ieșirea din actuala criză 
economică. Partidul De
mocrat Agrar o vede pe 
.poarta agriculturii", adică 
prin dezvoltarea agricultu
rii cu toate formele de pro
prietate. pe care de altfel 
le și recunoaște. Legat de 
dezvoltarea agriculturii, 
trebuie dezvoltate indus
triile. adică industria con
structoare de mașini. in
dustria chimică, asigurarea 
bazei de materii prime, si
derurgia. iar centru valo
rificarea surplusului de 
produse agricole vedem 
dezvoltarea industriei ușoa
re. adică alimentară, tex
tilă. pielăriei etc.

I.a actualele alegeri lo
cale. filiala Hunedoara a 
Partidului Democrat Agrar 
se prezintă cu candidați de 
pri tari intr-un sfert din 
localitățile județului. iar 
cu candidați de consilieri 
in trei sferturi din locali
tăți.

Candidați) noștri sînt. 
in ’eneral. oameni ai o- 
goareior. dar avem și me- 
di' i umani, profesori. în
vățători economisii. oa
meni cu experiență in lo
ca htăfi le lor.

Invităm alegătorii din 
județ să se prezinte în nu
măr cit mai mare la ale
geri. să voteze candida’ii 
pe care-i preferă, iar da
că preferința este candida
tul P.D A R., am fi bucu
roși.

ță 111 apartamente — în 
anul 1990 iar în anul de 
curînd încheiat — 373. A 
fost evidențiat rolul deose
bi pe care l-a avut 
R.A.G.C.L. Deva în acest 
domeniu, precum șl la e- 
fe< tuarea unor lucrări de 
alimentare cu apă. întreți
nere si reparații curente 
In interioare și subsoluri.. 
In punctele termice etc

Candidatul pentru func
ția de primar nl munici
piului Deva, din partea 
Frontului S iIvirii Națio
nale rll jng Tudor Tonescn. 
nu a făcut Promisiuni de- 
".nrțr tn f Ha alegătorilor. 
A subliniat că mai sînt 
saote candidați si că numai 
alegătorii, vrerea șl con
știința lor vor hotărî Dor 
că fiecare devean. flecare 
alegător trebuie să fie lin 
bun cetățean. un iscusit 
goșnodar este o marc răs
pundere pentru noț. o ce
rință do flecare zi Deva 
Do.atc alunge in scurtă vre
me un oras-otalon de eon 
viețuire omenească, de 
civilizație i ) bună armonie 
Intre nn| rin Vniiemn do 
Inimă >a - •- subscriem 
din toată Inima 1

— Dle Radu Trufaș, sîn- 
teți șeful Oficiului forțe 
de muncă și protecție so
cială Orăștic. lată de co 
vă propunem astăzi să a- 
bordum o problematică do 
maximă actualitate pentru 
mulți din cetățenii orașu
lui : șomajul. Care sînt 
noutățile de ultimă oră 7

— Noutăți avem mai 
multe. Chestiunea este In
să că ele nu sînt nici pe 
departe îmbucurătoare. A- 
devărul este că din zi tn 
zi aripa șomajului atinge 
tot mai mulți oameni de 
la noi. Dacă în urmă cu 
o lună-două se întocmeau 
In medie 4—5 dosare pe 
zi. am ajuns în prezent să 
întocmim. în medie. 20. Ci
frele sînt mai mult decît 
edificatoare.

— De fapt, cîți șomeri 
sînt înregistrați astăzi. 15. 
01.1992 ?

— Cifra exactă este de 
630 de oameni fără loc de 
muncă. Avem însă și alte 
cifre la îndemină. din ca
re putem trage niște con
cluzii. Una dintre acestea 
este că dintre cei rămași 
fără lucru, marea majori
tate sînt femei, respectiv 
443. De asemenea. 430 
dintre ei sînt calificați. 
Ponderea o reprezintă lă
cătușii. operatorii chimisti. 
prelucrătorii prin așchiere. 
Aceasta înseamnă că ma
joritatea vin de la fostele 
întreprinderi mecanică și

Nu este bucătăria unui restaurant de lux. Aici 
sc pregătește masa pentru cncrgeticienii de la Mintia.

Cerem: cui, cit
(Urmare d» Pag. I)

I

*

compara cu rusii (deși 
nu mai e cazul), cu sa
lariul mediu pe o lună am 
putea cumpăra doar un kg 
de cașcaval (!). Sau în

trăim ca nemții, trebuie 
neapărat să și muncim ca 
e>. nu ? Dacă nu. să vi
nă protecția socială...

Desigur, o 4\ avlnd și 
acest Guvern lipsurile 
Iui. dar să ținem seama 
de faptul că are cap si 
știe ce face, punlndu-și 
problema redresării pro
ducției în condițiile tre
cerii la economia de Dia
tă. a cercetării științifice 
șl retehnologizărll. pen
tru că o tară care con
sumă tot ce produce In
tr-o anume perioadă. ba
te pasul dc Inc. In timp 
ce altele. In care se mun
cește vîrtos merg înainte.

Cunasclndu-nc caracte
rul șl pretențiile, mnltl 
oameni de afaceri străini, 
dorlndu-ne binele ne-nu 
sfătuit că re] mn| bun 
lucru este acum. In de
plină libertate tl demo
crația. să ne annefim de 

.s «A» 

chimică. precum ți din 
cooperația de consuni șl 
meșteșugărească. Singurele 
unități care, pînă în pre
zent. nu au dat oameni a- 
fară sînt societățile comer
ciale „Favior’ ți „Fares* 
(fostul Plafar).

— Prin instituția Jv ce 
locuri de muncă puteți O- 
feri acestor oameni 7

— Extrem de puține. As
tăzi. bunăoară, putem pro
pune celor interesați două 
posturi de electricieni Ia 
U.F.E.T. Atit I

—■ Numai acestea sînt 
posturile libere intr-un o- 
raș ca Orăștic ? Personal 
nu cred așa ceva.

— Problema este destul 
de complicată. Tn esență 
este vorba de faptul că 
societățile comerciale au 
obligația de a face cunos
cute locurile de muncă va
cante. dar o fac sporadic 
sau aproape deloc. Acest 
lucru pune oamenii pe 
drumuri, iar pe noi în si
tuația de a nu cunoaște 
permanent realitatea In a- 
cest domeniu și nu este 
bine deloc.

— Apropo, dle Trufaș, 
citi oameni din rîndul șo
merilor au găsit loc de 
muncă prin oficiul dv ?

— Pină în prezent 96.
— Este mult, puțin 7
— Puțin, după părerea 

mea. dacă avem în vedere 
potențialul economic al o- 
rașului. Nu patern trece.

) 

și pină cină?! 
ce putem, atît cît ne în- 
găduie potențialul econo- 
mic ce-1 avem, deoarece / 
oricine vine să ne -a iu- ș 
te”. în fond găsește la i 
noi cea mai ieftină forță ’ 
de muncă pentru a-șF ro- 1 
tunji propriile profituri, ț 

adevăruri cunoscute, de 
mulți eludate ți Ignora
te. este bine să reflectăm 
fiecare la ceea ce șj pînă 
cînd mai cerem. Pentru 
că alternativa la crește
rea aberantă șl nemotiva
tă economic a salariilor 
nn poate fi alta decît 
sporirea nccontrolată a 
preturilor, care afectează 
serios categorii mult mai 
lnrgl decît cea a salnria- 
tilor. Evident, actuala in
dexare do 11.1 la sută i 
este departe dc dorințele 
fiecăruia, dar dezechili
brele ce s-nu croat între 
pHxiiietivitnte. salarii și 
preturi sînt greu de coi) 
tro’ol necesltînd să fa- 
wm fată, cum vom du- 
ten. fenomenelor dc In
flație țl somai. proble
melor șl durerilor tot 
mal rn-ele si în' delte par
că întflnl’e pe drumul 
trecerii la economia de 
n’ M

apoi, cu vederea faptul că 
în evidențele noastre, pe 
lîngă cei 630 de șomeri, 
mai figurează și alți 166 
de oameni fără loc de mun
că. dar nu Întrunesc pre
vederile legale pentru a 
primi ajutor de șomaj. Or, 
pe acești oameni nu-i pu
tem aiuta, in principiu, de
cît oferindu-le posibilita
tea unor locuri de muncă. 
De unde însă, dacă unită
țile economice nu le fac 
publice ?

— Intr-adevăr, este un 
aspect ce nr trebui să dea 
de gîndit unor conducători 
do societăți comerciale. 
Totuși, nu s-ar mai putea 
face nimic 7

— Ba da. De fapt chiar 
facem. Mă refer la cursuri 
de calificare. La această 
oră noi avem organizate 
patru cursuri. In meseriile 
de funcționar economic și 
barman-ospătar. în luna 
februarie vor începe alte

Sentimentul 
aoare o dată

Așa ar trebui să fie. 
Și. in majoritatea cazuri
lor. așa se și întimplă. 
Chiar cu femeile devenite 
mame accidental. Dar nu 
întotdeauna. O dovedesc 
micuții abandonați și azi 
în maternități, care, prin 
fuga creaturilor ce le-au 
dat viață. rămîn fără 
identitate. S-ar fi putut 
crede că acum, la doi ani 
de la Revoluție, nu mai 
găsim copii abandonați. 
Doar se pot face întreru
peri de sarcină, există mij
loace anticoncepționale la 
îndemina oricui.

Cite nu ne e dat să 
vedem ’ Nu o dată întil- 
mm c imeni. care prin ceea 
ce fac. ies din rinduri lâ- 
sindu-nc muți de admira
ție sau dimpotrivă trezin- 
du-nc revoltă și dispreț. 
Două asemenea cazuri, dia
metral opuse, am cunoscut 
cu cîtva timp în urmă. 
Este vorba despre aban
donarea. In gara Devei, a 
băiețelului Tiberiu Gaiu. 
L-am văzut în niște foto
grafii la Centrul de pri
mire minori Deva. Ce copil 
frumos I Dar nici frumu
sețea. nici virsta lui fra
gedă (cam 2 anișori ar 
trebui să aibă), nici la
crimile bietului pui de 
om cînd s-a trezit sin
gur într-o Gară nu au în
duioșat-o pe cea care-1 năs
cuse. nedemnă de titlul 
sffnt de mamă. 11 luase 
de la leagăn probabil cu 
intenția sâ-1 dea unor 
străini dar noua lege a 
adopțiilor II zădărnicise 
planurile. Ce altceva s-ar 
putea crede, de vreme ce 
din momentul despărțirii 
de copil și pînă în clipa 
în care a reclamat, chinu
rile. pierderea lui. a făcut

A--* A A.A» ^A'T A

V E O
(Urmării din oag. 1) 

rul. In general. și cei 
care-1 cunosc sc feresc să 
se pronunțe. De aceea, 
n-am dezvăluit nici identi
tatea persoanelor. Parcă 
sînt tohi i p ea multe re
lele p? caic o vecină ar 
putea să i le fiică celei
lalte. Persoanele in ciu- 
zi In mod sigur că se re
cunosc. I.-e îndemnăm și 

le. pentru meseriile do 
blănar. funcționar e. • <j- 
mic și vfnzator.

— Care este părerea <h, 
cursurile pe tare le orga
nizați vin concret ii» aju
torul șomerilor 7

— Categoric. De altfel, 
sînt și meseriile solicita
tă In prezent în Orăștie. 
Pâcat însă că întîmpinâm 
greutăți privind asigur rea 
unor spații în care să se 
desfășoare. Dar sperăm să 
le rezolvăm.

— Fum credeți Că sa 
evolua fn viitor problema 
șomajului 7

— Nu este greu de mc 
supus : numărul șomerilor 
va crește. Se vor ivi pro 
bleme serioase, durcro-i 
chiar, pe care va trebui 
le rezolve o anume Du 
tică de protecție soi 
mult perfecționată si im 
bunată’ită.

VALENTIN NEAGI
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PROGRAJ

10,90 Actuali

10,20 Calcnd; 
zilei

]0,30 Film se 
„Marile 
Ultimul

11.10 .La SEP
X

12.10 Ora dc 
muzică

13,00 Virsta 
a treia

maternității 
cu nașterea?
trei excursii în Ungar.' > 
și avea pe pașaport viza 
pentru Austria. Să mu 
crezi în lacrimile unei ast
fel de mame ? Noroc 
intre timp micuțul a fo 
înfiat de o familie d: > 
Deva, actualii lui părin. 
dovedindu-se. prin gestu’ 
lor. net superiori în Dl 
uman celei ce-i abandu 
nașe.

Celălalt caz se situează 
la polul opus. Este vorb 
despre o mamă care si-.i 
dobîndit această călit.,- 
nu doar prin înfierea un'- 
băietei cit mai ales Dr 
dragostea cu care-1 încoi. 
ioară. Cine nu știe ades 
rul cu greu ar du? ■ 
crede că mama care ver 
l>octe cu atita însufleți re 
despre fiul sau. nu l-ar fi 
născut. Dar. pentru că n i 
dore'te publicitate nu 
voi da numele. Ar fi ne
drept să tulburi fericirea 
unei mame care. dup.> 
lungi căutări, a dobind 
un copil ce umple viat-, 
familiei, o împlinește.

Iată două moduri dife
rite de manifestare a sen
timentului matern. Cazu
rile n-au nlinir in comun 
decît. poate, deznodăniîn- 
tul fericit pentru soar .> 
celor doi copii. Acestea .»• 
trebui să ne dea de ein 
dit. Oare sentimentul ma
ternității apare o dată cu 
aducerea pe luine a unui 
copil ? Sau cele două cv- 
ccptii prezentate aici n » 
fac decît să confirme 
gula ? Bine ar fi di .. 
excepții ca cea cu aban 
donul ar fi tot mai 
tine. Pentru că nu 
tonte cazurile Ie sur,< 
soarta acestor f.inte m 
novate.

\ IORK I ItOM i \

INII
ncuin, așa cum am fu >- 
cînd ne-am aflat fata in 
fată, să caute o ptin < 
Intel, gere Nu m.jt sin. 
n.ci una. nici ccalalt.i 
la prima tinerțt^ și 
chiar la a doua, lî \ 
mea s.I pună capăt ro
ților. sii-p lunilor. ' In 
lor dușmănii. Cit d puț o 
ar ■ ' oblii p- ntru .., unt.-1” 
de ic. utili.i fhcask i inț 
cei care- t nu caseb 
lori . I care ar trei. .
sc ajute Jn bine și

13.30 Mondo

11,00 Actuali

11.20 S.O.S,
Natura

11.50 Avanpr 
c

15,00 Prctinn

15.30 Teleșco

16,00 Trageri 
l’ronoc:

16.10 Muzica 
pentru

16.25 Forum

16.50 Culturi 
in lumi

17.15 Reflect

17.35 Arte vi 

18,00 Studiot
electori

19.30 Desene 
animat

‘ Cartea 
z- -ărților

20,mr Actuali

20.35 Sport

20.15 Studiot 
cconorr

21.10 I ilm si 
„Maddi 
și Davi 
Ii llimu

22.15 TV DE 
23,05 Cronici

Pariam
* Actualii

23.35 Studioc 
elector;

23.50 Pro mu 

l’ROGRA?
15.10 Actuali
15.50 Desene 

animați 
„A veni 
spnțiult

16.20 Emisiui 
in limb 
maghia

17.50 Teatru
* .Jlirlic" 

Tudor1 
și Sică 
A lexan,

20.60 Hijutcri 
mz.icalc

20.30 (■'•■ibini; 
ciectora

’1,30 TVE
Interna 

’.00 TV5 Eu 
Telejurn 

limba f 
2.35 BUC IV 

Service.
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SPORT • MUZICA • UMOR

Vineri, 24 ianuarie a.c., în Sala Sporturilor 
din Deva, are loc festivitatea premierii primilor 
10 sportivi ai țării noastre, urmată de un fru
mos spectacol sub genericul „Stelele gimnasti
cii... și alte stele" la care își dau concursul re- 
numiți soliști de muzică ușoară și alți artiști din 
București. (S.C.J
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CU RAZĂ MARE 
DE ACȚIUtiE

7 copii minori, va lipsi 
pentru o bună vreme de 
acasă. Motivul ? La înce
putul 
furat 
te de 
bloc 
la Brad, pe care le-a vîn- 
dut unor persoane din 
localitate.

anului trecut, el a 
mai multe elemen- 
calorifer de la un 
nedat fn folosință

La Petroșani a fost 
prins, după ce a -acțio
nat* virtos prin hoteluri 
din Deva, Hunedoara, 
Geoagiu, Alba Iulia. Plo
iești și Cluj, numitul 
Crețu Marian Vîorel (2) 
ani), fără ocupație din 
Slatina. Obiectul activită
ții sale ? Furtul unor 
eompemente electronice 
din televizoarele aflate 
in camerele hotelurilor 
unde ve caza. Voiajul ¡-a 
fort întrerupt pentru o 
perioadă de la 1 la 7 ani.

COPIt RĂMAȘI 
TEMPORA p 

FArA tata

Recidivistul Aleian- 
Căluti (30 ani), din 

car. are
dru 
județul Mureș,

\'-AU
DE

AVUT PARTE
televizor

Adamesc (30 ani).Radu
din Orăștie, fără ocupa
ție, dar cu antecedente 
penale, a furat, împreună 
cu Constantin Argint (32 
ani), tot 
televizor 
aflată la 
rierei de
imediat, C.A. a fost ares- 

Rindul lui R.A. a 
mai tirziu. 
întors din 

cercetări s-a 
acest înrăit

din Orăstie. un 
dintr-o baracă, 
Carpinis fa ca- 

marmură). Prins

tat.
venit ceva 
după ce s-a 
Austria. La 
constatat că
infractor a mai comis O 
tilhărie și un viol în 
nicipi'il Timișoara, 
cum iși asteaută 
pedeapsa meritată.

rnu- 
zl-

I
I

Desen de X MENȚIN GH. II\RB\N
'«•JV

DIMINEȚILE ÎN 
AUTOGARA DEVA

Nici nu s-a făcut ora 5 ți Autogara Deva este plină.
Tot felul de .călători". Noi am privit doar cîțiva. 

De oamenii nimănui nu ne legăm. Ne este milă de ei. 
Nu ne este milă însă de cei care sint răi, gălăgioși, 
puși pe harță, beți, puturoși... Aduc mult venin în auto- 
gară...

Dar mai este o categorie de „călători" matinali. Elevii 
de la diferite școli și licee- din Deva. Navetiști. Că-i 
fumatul interzis, nu contează ; că nu se consumă bău
turi alcoolice, nici atit ; că nu se folosește un limbaj 
ce nu se poate scrie pe hirtie...

Cu întîrzieri mai mari sau mai miei, elevii se duc 
la școlile lor. Cum li se motivează absențele, ne vom 
interesa. Dur mizeria care rămine in urma lor în auto- 
gară. o spunem cu regret, sc vede. De ce. măi copii ? 1 
(Gli. I. Negrea).
•wvrtvvvwvvvvvwwvvvwvN‘WJ".*.wv,vwvwwwwv*.*.*i

„Ne păstrăm doza unui optimism moderat../'
— f ără subvenție din 

partea sindicatului S. C. 
-Siderurgica* S. A. Hune
doara. ati putea rezista 
Ca instituție culturală, 
domnule Tioeriu llincea, 
director al Clubului „Side- 
rurgistul* Hunedoara?

— Nu • Și aceasta datorită 
< h< ltu;elilor de întreținere 
412 lei/mp. iar la apă — 
10 lci/mc — n.n.). E a- 
devărat. in strădania noas
tră de organizare a activi
tății și prestărilor de 
servicii către populație, noi 
un Încasat suma de 

2 140 000 lei pe « are am 
virat-o fn contul sindica
tului liber al societății co
merciale „Siderurgica". în
trucât noi nu sintem per
sonalitate juridică. Ca ori
ce instituție culturală și 
noi am fost nevoiti să 
truiioriim cu un anumit pro
cent tarifele anului trecut

la cercurile universității 
științifice. Ținind seama 
de cerințele localnicilor, 
am înființat cercuri noi : 
ospătari — barmani. de
panare radio-tv. cursuri 
de limba germană, italia
nă. de inițiere foto — 
cine-v,deo. Majorarea taxe
lor se oglindește In condi
ții mai bune de studiu pen
tru cursanti. rezultate din 
investițiile pe care le-am 
făcut. Oamenii sint tra
tați "u amabilitate. am 
ținut mult la calitatea lec
torilor. Tot ca o noutate 
■?ste cursul de inițiere in 
arta dansului de societate 
drsi'his in grădinițe pen
tru fetite și băieți. Multă 
lume este interesată de 
i-ursul de balet deschis tot 
in grădinițe, iar în in
cinta clubului avem dan
sul de societate pentru

elevi intre 6—14 am. Așa 
că. în cadrul Universității 
științifice, există în total 
21 grupe de cursuri axate 
pe 12 specializări — prac
tice și artistice.

— S-a deschis și o Școa
lă de Artă in cadrul clu
bului ?

— Deocamdată c un în
ceput. In toamnă am or
ganizat două cursuri — de 
Pian >1 canto — frecven
tate de 12 ctirsanți. Numă
rul lor speram să crească.

— In general, instituții
le culturale (case de cul
tură, cămine culturale, clu
buri) iiii-i-p noul an cu o 
doză de pesimism in pri
vința desfășurării in bune 
conditiuni a activității, 
chiar a existenței lor. 
Dumneavoastră, care sîn- 
(cti una dintre cele mai 
prestigioase instituții —

duh din țară, cu ce gin- 
dtiri porniți la drum ?

— Ne păstrăm doza unui 
optimism moderat. spe
răm să mergem bine în 
continuare, sa organizăm 
un număr sporit de specta
cole și de cursuri ale 
universității științifice, să 
găsim acțiuni care să atra
gă cît mai mulți oameni 
în club. In activitatea mea. 
sînt de acum ajutat de 
doi colegi — ine"odiști de 
¡specialitate — Cristian Co
merț (cu probleme mu
zicale), compozitor cunos
cut. posesorul unui pre
miu II Ia Concursul de 
muzică ușoară de la Ma
maia. și dna Dana Mure- 
șan fet» probleme de core
grafie). fostă balerină la 
Teatiul de Operetă din 
București.

MINEI. 1IODI \
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(.'ara <le Cultură a o- 
roșului Rrad posedă o 
hibliote. ă franceză cu un 
număr de 2000 de volu
me. Cărțile au fo t adu
nate cu sprijinul domnu
lui Marc Pagnicr, .secre
tarul primăriei din orașul 
Coudekerque-Hranche d'n 
Nordul Franței, oraș în
frățit cu Hradul imediat 
după Revoluție.

Conducerea primăriei 
din Franța a făcut apel 
prin radio si televiziune. 
In locuitorii ora-ului care 
cu promptitudine șl dă
ruire au donat târți din 
cele mai cunoscute c dec- 
ții : „Lii-re de poche“,
-Falio fal lu" șf „Harle- 
qufn"

B.blioteca franceză
din Brad

Dd'ă ne referim la 
■ pecialități, predomină 
literatura beletristică din 
mari clasici francezi, pre
cum fi multe cărți pen
tru copii. De asemenea, 
in rafturile frumoasei bi
blioteci se găsesc volume 
despre istoria fi civiliza
ția universală tn format 
de excepție. Cu toate că 
a fost înființată doar cu 
citeva luni în urmă, bi
blioteca are un număr 
de HO cititori, majorita

tea sint elevi lu Liceul 
„Avram luncii" din Urad 
șl școlile generale afe
rente orașului.

Se impune evidențiată 
activitatea profesorului 
Dumitru Ciur, om plin 
de pasiune și dăruire în 
activitatea cu carfea ți 
ca referent la Ca.'.a de 
Cultură Rrad. Dumnealui 
s-a străduit să adune șl 
să asigure transportul în 
tură al acestor valuri spi
rituale Domnfa-sa se o-

cupă In continuare de îm
bogățirea fondului de -ar
te fi difuzarea volumelor 
in riadul tineretului tot 
mai dornic în cunoașterea 
șl învățarea limbii lui 
Andrii Malraur — nume 
pe care 11 poartă și tind
ea bibliotecă franceză 
brădeană.

i ' i duse la Inten
țiile de viitor, domnul 
profesor Ciur ne-a măr
turisit că Intenționează 
să la legătura cu Centrul 
Cultural Francez din Cluj 
bl vederea alipirii bi
bliotecii ca filială a a- 
cest.ula. Noi ii dorim mult 
succes I i 

)
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REGIA AUTONOMA DE GOSPODĂRIE I
COMUNALA Șl LOCmTIVA j

cu sediul în Deva, str. Libertății, nr. 6
Executa pe bază de cerere și documentații j 

întocmite de un.tăți de proiectare sau persoana * 
autorizate branșamente și instalații interioare | 
de gaze naturale în localitățile Deva și Simeria, » 
la pre.uri avantajoase și cu plata în rate.

Prin biroul său de pro.ectare, întocmește I 
proiecte de execuție (dosare preliminare) pentru ’ 
instalații interioare de gaze naturale pe bază de n 
cerere și a aprobării debitului de gaz prezen- J 
tată de solicitant. |

Relații în acest sens se pot lua în Deva, la » 
telefoanele 12663 și 14232 (biroul de proiectare | 
a.' R.A.G.C.L. Deva).

De asemene i, R.A.G.C.L. Deva execută fa 3 
cerere lucrări de construcții și instaloții la pre- > 
țuri negociabile cu posibilitate de plată în rate. * 
Relații la telefoanele 27016, 27094 si 13525. a (41) !

SOCIETATEA COMERCIALA
ROBES S.A. BAIA MaRc I

str. Vasile Lucaciu nr. 162, tel 994-13853, 17229, . 
telex 33219 r, fax 994-13853

• execută și livrează în 3 luni de la contrac- , 
tare linii tehnologice pentru obținerea ulelu- ’

lui de floarea-soarelui;
• este singurul furnizor de mori complete pen- . 

tru grîu și porumb cu valțuri lise și riflate ) 
cu mare rezistență la uzură, capacități 15—> ♦ 
40 t/24 h (în 6 luni de la contractare). Inter- * 
mediază proiectarea clădirii și o liniei teh- . 
nologice și montajul.

• gater pentru bușteni de 400 — 800 mm
(în 3 luni de la contractare). (45) |

SOCIETATEA COMERCIALA
MATEX S.A. DEVA
juderul Hunedoara

Vinde prin licitație utilaje tennoîogice pen- || 
tru finisaj textil, utilaje cu durata de serviciu » 
expirată din grupele IV, V, VI, IX, și utilaje cu | 
durata de serviciu neexpirată din grupele III, ' 
IV, V, V| și |X. î

Licitația va avea loc in ziua de 10 februa- j 
rie 1992, ora 10, la sediul societății, str. Do- • 
robanților nr. 34, Deva. Listele pot fi consultate ț 
la sediul unității, biroul mecano-energetic.

Persoanele care participă la licitație vor | 
face dovada existenței pos.bilităților de plată. 
Plata bunurilor se va face integral în ziua lici- | 
taliei, cont de virament nr. 30.24.0.02.01 B.C, " 
Deva. (47) I

Vreți să obțineți un permis de conducere ț 

categoria B în numai 4 săptămîni cu suma de l 
9 02« lei?

Adresați-vă Societății Comerciale j
AUTOCETATE S.A. DEVA

Relații suplimentare la telefon 15334. I
(42) i

SOCIETATEA COMERCIALA |
„PEPINO" S.N.C. DEVA

I cu sediul în Deva, str. M. Eminescu nr. 2
(fundația pentru tineret), telefon 956/11917, ||

ANUNȚA
■ Deschiderea Case, de comenzi la Dornici- J 

liu „Pepino" prin dispecerat non-stop, telefon | 
11917, oferindu-vă următoarele servicii:
— curățat și spălat haine lenjerie, covoare; j
— curățenie în locuințe și spații comerciale j *
— lucrări casnice, instalași, zidărie, zugrăveli; |
— masaj și vibromasaj ; J

■ Transportă la domiciliu și efectuează I 
cumpărături prin comandă telefonică > j
— alimente, băuturi, flori, răcoritoare, mobilier; *
— depanare auto — radio Tv. j
■ Servicii do intermedieri (consignație)
■ Intermedieri piese auto și tinichigerie (con- (| 

signație).
■ Piese auto prin comandă.
■ Intermedieri schimburi vînzări-cumpărări 

locuințe.
■ Intermedieri vînzări-cumpărări casnice.
■ Cumpărături zilnice pentru persoanele aflate 

în suferință.
PRIETENUL DUMNEAVOASTRĂ

| NUMAI PRIN FIRMA „PEPINO".

r
I
t
'I

IIk
Z" NIC | 

(49) |
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ANIVERSARI

• FIICELE, tinerii, ne
pot i și strânepoata urează 
celor dragi. R*fi’a și Sa
bin Florea. din Nojag. la 
împlinirea a 55 ani de 
căsnicie, mulți ani cu să- 
r aiâ'.e și fericire ! (8l90)

ViNZARI 
CUMPĂRĂRI

• \ 1ND convenabil te-
k-vizor color Grundig. dia
gonala 67 cin. Deva. Iele
lor» >7218. (8146)

• CUMPĂR casă (loc 
eorviructie) în Deva. Te
lefon 34396. Deva. (8168)

• \ IND dublucasetofon
Fivcher cu memorie. Deva, 
telefon 23899 (8169)

• VlND m. mă spălat 
Automat Super. sigilată.

programe. Deva. 21579. 
(8171)

• VlND înscriere Dacia
— 198 • Accept in schimb 
si locuință. Hunedoara, 
i»’.4:> (8178)

• \IND lap'.i praf „IIu-
mam 1" și .Oriza'. hrană 
dieteticii pentru sugari cu 
boală diareicii. Deva, te
lefon 19187. (8177)

• VlND mob'iiă (sufra
gerie. dormitor. cameră 
combinată. bucătărie). Te
lefon Deva. 25078. după o- 
ra 17.00. (8179)

• C..A P. Ohaba de sub
Piatră scoate la licitație in 
data de 26 ianuarie 1992. o- 
ra 11.00. grajd și anexe. 
Licitația are loc la sediul 
C.A.P. l.ista cu prețuri se 
află la sediul Consiliului 
(’opular al comunei Săla- 
su dt Sus. (8180)

• VlND. Dacia 1310 TX,
51 JOO km Deva, telefon 
23713. (8182)

• VlND Opel Record și 
Ope! Kadet. Informații 
Deva, telefon 24640. (8183)

• VlND Opel Kadet. 
preț convenabil. Informații 
Deva. telefon 22270. (8184)

• KADETT S R.L. Deva. 
BariXiu 13. telefon 16602. 
vinde produse sticlărie, că
măși bărbați, precum și 
produse de Import ; în
călțăminte bărbați șl 
femei, ciorapi femei, ca
sete audio TDK. dulciuri, 
druibă electropompe. Tv. 
color, frigidere. (8181)

• C'.A.P. Clopotiva vinde 
L. licitație publică, in da
ta de 21 Ianuarie, orele 12. 
camion 5 tone. Ifron. alte 
mijloace fixe și obiecte de 
inventar Lista cu preturile

se află afișată la sediul 
unității din localitate.

(8187)
• VlND frigider Arctic 

240 litri, nou. Informații 
Des-a, telefon 24095. (8189)

• VlND televizor Gold
star sigilat. Deva, telefon 
19345. (8192)

• VlND casete video în
registrate. matriță. Infor
mații Geoagiu. str. Sanato
riului. nr. 31, telefon 167.

(8193)
• VlND televizor alb-

negru Olt. diagonala 51 și 
antenă parabolică comple
tă. Informații Deva, tele
fon 22559 — televizor, du
pă ora 16.00 și 24237 — 
antenă, seara. (8194)

• VlND Tv color Grun
dig. Tv alb-ncgru Sirius. 
Deva, telefon 14387. (8195)

• VlND Dacia 1300, sta
re bună, fabricație 1980 șl 
înscriere ARO 244 D. de
cembrie 1981. Informații 
Hunedoara, str. Trandafi
rilor nr. 13. blod 22. ap. 
51. (8199)

• VlND cîine brac ger
man. Deva, telefon 22335.

(8203)
• VlND convertor sate

lit. Deva, telefon 16145.
(8204)

• VlND ol pe ales, 
100 din 5C0 și 50 ca
pre. Orăștie. sat Din
eu Mare. 167. Infor
mații la telefon 957/ 
31561. intre orele 16— 
20 (8205)

• CUMP.AR mașină de
scris portabilă. Hunedoa
ra, telefon 24342. (7893)

• VlND garsonieră Hu
nedoara. telefon 14613.

(7892)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament
2 cimere. Abrud, cu simi
lar Deva sau garsonieră. 
Telefon 15313. (8200)

• SCHIMB apartament
3 camere Deva, cu două 
camere. exclus Micro șl 
Dacia. Informații Deva, 
Micro 15. bloc 82, ap. 50.

(8173)

• SCIIIMB apartament
proprietate, două camere, 
cu apartament 3—4 camere 
(de ;lat). Informații Deva, 
telefon 15523. (8166)

ÎNCHIRIERI

• CAUT pentru închiri
at garsonieră in Deva. Te
lefon 15313. (8200)
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IIRMA „GABOR REISEN“

din Germania
Efectuează transporturi de persoane, sap- | 

laminai, pentru posesorii de viză, pc următorul j 
traseu: l

BUCUREȘTI — SIBIU — DEVA — j 
BUDAPESTA — BRATISLAVA — NURN-1 
BERC — IIEILBRON — STUTTGART — î 
KARLSRUHE — MANNHEIM.

Informații și înscrieri, telefon 95G/21271. | 
(50) !

---------------------------------------------------- I*
CASA DE CULTI RĂ A MUNICIPIULUI 

DEVA 
UNIVERSITATEA POPULARA 

ANUNȚA
Incepind cu data de 3 februarie 1992 des- | 

chiderea următoarelor cursuri :
■ OSPĂTARI—BARMANI
■ CROITORIE PENTRU FEMEI 
înscrierile se fac zilnic la Casa de Cultură, J

intre orele 11—19. (58)
* *
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• -MEDECINS du Mon-
de" caută pentru închiriat 
o casă mare, confortabilă 
(încălzire, electricitate), o- 
cupabilă imediat. Deva, 
telefon 25386. (8206)

• PRIMESC fată în
gazdă sau pentru îngri
jire. Deva, Kogălniceanu, 
bloc 56. ap. 7. (8170)

PIERDERI

• PIERDUT carnet evi
dență șomer, eliberat de 
Oficiul Forțelor de Muncă 
Deva, pe numele Adamescu 
Călin. 11 declar nul.

(8176)

• PIERDUT legitimație 
serviciu, pe numele Pecsi 
Arpad. eliberată de „Re- 
nel" Mintia. O declar nulă.

(8198)

• PIERDUT în Deva
plăcută specială metalică, 
nichelată, cu șuruburi (pen
tru schiuri). Adresați : De
va. telefoane 14604. sau 
11201. Găsitorului bună 
recompensă. (8202)

• PIERDUT carnet de 
student, pe numele Cosma 
Daniela Ileana, eliberat de 
Universitatea Tehnică Ti
mișoara. 11 declar nul.

(8209)

CERERE DE SERVICII

• SOCIETATE Comer
cială autorizată efectuează 
transport persoane si măr
furi in regim intern și in
ternațional. Deva, telefon 
14387. (8175)

DIVERSE

• FILMĂRI video de 
calitate pentru diverse c- 
cazii. Deva telefon 16145.

(8204)
• CU autorizația nr.

4344 din 15.04.1991, eli
berată de Prefectura Ju
dețului Hunedoara, a fost 
înființată Asociația fami
lială cu sediul in Hune
doara. strada Ghioceilor 
32/6, reprezentată prin 
Etveș Petru, avind ca obiect 
de activitate comercializa
rea produselor alimentare 
și nealimentare (fără bău
turi alcoolice) indigene și 
import. (8172)

COMEMORĂRI

• PIOS omagiu la 
împlinirea unui an de 
la decesul celui care 
a fost

GIIERASIM STAN
Comemorarea sim- 

bătă. 25 ianuarie, ora 
10. la Biserica Orto
doxă din str. Emincs- 
cu. Deva. Familia.

(8174)

• ÎNLĂCRIMATE 
gînduri și pioasă recu
legere la împlinirea 
a 3 ani de la trece
rea in veșnicie a celui 
care a fost un desă- 
virșit soț și tată

Dr. VICTOR 
FUMURESCU

Familia. (8141)

• PETRONELA so
ție. Eduard fiu. cu 
inimile cernite de du
rere și dor nestins, 
reamintesc împlinirea 
unui an de la pleca
rea pe drumul veșni
ciei a iubitului lor 
sot și tată, cel care 
a fost

Dr. ing. 
ALEXANDRU (SOC

Tați dragă. ne-ai 
părăsit in ceas de 
grea răspintie pentru 
noi. te așteptă..» mereu 
dar n-ai să vii, păs- 
trindu-ti amintirea 
scumpă în sufletele 
noastre.

Dumnezeu să te o- 
dihnească in pace și 
să-ți fie memoria b:n 
cuvintată. (8188)

DECESE

• FOȘTII colegi de 
serviciu de la Șantie
rul de Drumuri și Po
duri Deva anunță cu 
adincă durere incetarea 
din viață a celui care 
a fost un om de o a- 
leasă noblețe sufle
tească

IOAN MIRCEA 
DAMIAN

Dumnezeu să-l odih
nească !

• NELI soție. Alina 
fiică și Marian fiu 
anunță cu durere in
cetarea din viață a 
dragului lor

CONSTANTIN 
PUȘCAȘ, 

42 ani.
Tnmormîntarea azi, 

22 ianuarie 1992. ora 
14, la cimitirul din Si- 
meria. Dumnezeu să-1 
odihnească! (8207)

• CU inimile zdro
bite de durere și la
crimi. ne-am despărțit 
pentru totdeauna de 
dragul nostru cumnat 
și unchi

CONSTANTIN 
PUȘCAȘ

Nu te vom uita nici
odată. Soacra, cum
natele. cumnațif, ne
poții și nepoatele. în- 
mormîntarea are loc 
azi. 22 ianuarie 1092. 
ora 14. la cimitirul 
din Simeria. (8201)

între 24 ianuarie — 2 februarie 
CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE ȘAH

în perioada 24 ianuarie
— 2 februarie a c., la De
va ;e va desfășura Cam
pionatul Județean de Șah
— seniori (masculin) care 
contează și ca fază a 
Campionatului național. 
După cum ne-a Informat 
Comisia Județeană de Șah. 
pot participa toți șahiștii 
din județ care posedă ca
tegoria I de calificare, pre
cum șl candidați! de maes
tru și maeștri. Pentru 
șahiștii de categoria a 
11-a se organizează un

turneu paralel în vederea 
obținerii normei de cate
goria I. Cîștigătorilor 11 
se acordă premii.

Prezentarea. înscrierea și 
tragerea la sorți va avea 
lor la Clubul dc Șah din 
Deva (vis-a-vis de Poșta 
centrală). în ziua de 24 
ianuarie a.c., orele 16. 
Concurenții vor avea a- 
supra lor carnetul de le
gitimare. cronometru dc 
șah șl un set complet de 
piese cu tablă. (S. C.).

j REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA :

1
 2 700 Deva, str. 1 Decembrie, 35,

județul Hunedoara 
Telefoane: 11275, 1215T, 11269 

Telefon Tipografic: 25901
♦ Fax : 18061
î

S.C. COMSER S.R.L. 
DISTRIBUITOR AUTORIZAT RANK XEROX

Preia în service, la cerere, toate aparatele 
XEROX instalate pe raza județelor Hunedoara, 

ÎAIba și Caraș-Severin.
Se asigura materiale consumabile, hîrtie 

import format An, Alf A», A», A-„ hîrtie color, 
J transparente, etichete, hîrtie fax, hîrtie calc pe 
i tipodimensiuni variate.
( Firma cumpăra aparatură XEROX ieșită din 

uz cu 10 la sută din prețul unui aparat XEROX 
nou achiziționat prin firma COMSER.

Solicitările se vor primi pe adresa firmei 
din Hunedoara, str. Revoluției, nr. 5, telefon . 
957/12538, interior 132. Fax 11919. (21)

I.P.II. DEVA — S.A.

Organizează Ia cererea societăților comer- 
ciale cu capital de stat licitații pentru vinzarea ( 

i de active ale acestora cu licitatori atestați de l 
? A.N.P., conform Legii nr. 58/1991 ; II. G. 634 i 
' și H. G. 758/1991 — in sala de ședințe de la ) 
¡sediul institutului din Piața Victoriei, nr. 2, te- ) 

lefoane 956/ 12430; 13730; 11932 ; 19516; te- ’ 
ț lex 72230, fax 12463. (56) 1

j 

i BISERICA CREȘTINA BAPTISTA l
’ DEVA \

ORGANIZEAZĂ în zilele de miercuri, joi, l, 
vineri (22, 23, 24 ianuarie 1992), orele 18, ser- ij 
vicii speciale de evanghelizare cu participarea i 
evanghelistului MICII VEL GOTT.

Serviciile religioase vor avea loc în Biseri
ca Creștină Baptiști'» din Dcș a, str. I’. Rares, 
nr. 8, zona Gării C.I’.R. (61) 'l

COOPERATIVA „SILVANA“ DEVA 
cu sediul în bdul Decebal, bl. C, parter, 

telefon 16736
Execută următoarele :
■ proiectări construcții civile și indus

triale, documentații înstrăinare ;
I numere auto; ’
■ înrămări tablouri ; \
■ imprimări pe metal (foto metal); \
■ confecții metalice ; ț
■ transport auto ; ț
■ împletituri plasă sîrmă zincată la di

ferite dimensiuni, pe bază de comandă.
(57)

NOU!
C Ă R R I E R

O nouă stea a uleiurilor (de motor, trans
misie) apărute pe piața mondială !

Doriți un schimb ulei auto de calitate su
perioară, garantat, la un preț accesibil ?

Nimic mai simplu ! Contactați-ne Ia adre
sa : Deva, str. Matei Corvin, nr. 5 (lingă ali
mentara „Zahana“ Viile Noi).

REȚINEȚI:
Prețul unui litru de ulei este de numai 

560 lei. (7615)

SOCIETATEA COMERCIALA 
MEROPA S.A. HUNEDOARA 

bdul Traian, nr. 9
Angajează de urgență prin concurs sau 

examen
■ șef contabil cu o vechime minimă în 

specialitate dc 8 ani.
înscrierile se fac la sediul unității, biroul 

personal, pînă la data de 27 ianuarie 1992.
Concursul va avea loc pe data dc 28 ia

nuarie 1992, ora 10.
(55) i

întreaga răspundere pentru conținutul 
articolelor publicate o poartă 

autorii acestora.

TIPARUL:
S.G. „Polidnva" S.A.

Deva, <1r. 22 Decembrie 257
5
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