
în memoria tancului
Cu prilejul împlinirii a 120 de ani de la moartea 

eroului național Avram Iancu, sîmbătă la Brad și Ba. 
ia de Criș și duminică. Ia Țebea, vor avea loc ample 
manifestări comemorative organizate de Prefectura și 
Consiliul Județean Hunedoara, inspectoratele pentru 
cultură ale județelor Hunedoara, Alba și Cluj, Filiala 
Județeană a Uniunii „Vatra Românească", societățile 
culturale „Avram Ianeu” șl „Zarand”, primăriile din 
Brad și Baia de Criș, Episcopia Arad, Protopopiatul 
Brad și Parohia Țebea, Radioteleviziunea Română,

Sîmbătă vor avea Ioc simpozionul „Avram Iancu 
în conștiința românilor”, constituirea Societății cultu. 
rale „Avram Iancu" — filiala Hunedoara (la Brad), 
dezvelirea unei plăci comemorative' (la Baia de Criș) ; 
duminică se vor desfășura la Țebea o ceremonie reli
gioasă și depuneri de coroane, precum și un amplu 
spectacol artistic. Participă formații și interpreți de 
mare valoare — Sava Negrean, Brudașcu, Mariana 
Anghel, Maria Tudor, Veta Biriș, Luca Novac, Daniela 
Condurache, Rodica' Ardelean, Cornelia Căprariu, Vio. 
rica Flintașu, Lenuța Evsei, Ana Banciu, Elena Roizen, 
Mariana Deac, loan Bocșa, Drăgan Muntean, Nico. 
lae Furdui Iancu, Mariana Ionescu. Realizator: Ma- 
rioara Murărescu. Vcniți români la Țebea! -

Printre recentele ordo> 
nanțe șl hotărîrl ale Sa. 
vernuloi se inscrle șl cea 
referitoare la protecția con
sumatorilor. Pentru a cu
noaște unele detalii despre 
ordonanța privind protec
ția consumatorilor, am so
licitat dlui dr. Mihai Ru- 
deanu să ne facă preciză
rile de rigoare/'—-»

Această ordonanță — 
ne-a spus interlocutorul — 
este menită să asigure, în 
fapt, protecția vieții, sănă
tății și securității consuma
torilor. In acest context, 
toți agenții economici tre
buie să știe că se interzice 
cu desăvîrșire comerciali
zarea de produse sau preș, 
tarea de servicii care pot 
pune în pericol viața r și 
sănătatea oamenilor. Pro
dusele se comercializează 
numai în termenul de va
labilitate stabilit, interzi. 
cîndu-se categoric vînzarea

r- - -
O reali protecție 
a consumatorilor

Convorbire cu dl dr. Mihai Rudeanu, 
directorul Oficiului Județean Hunedoara pentru 

Protecția Consumatorilor

produselor falsificate sau 
substituite. Agenții econo, 
mici sînt obligați să comer
cializeze numai produse și 
servicii testate și certifica
te, conform normelor le
gale, care respectă condi
țiile calitative prevăzute în 
contracte, să retragă de pe 
piață sau de la beneficiary 
produsele la care organis
mele abilitate de lege sau 
specialiștii proprii au con
statat neîndeplinirea ca
racteristicilor calitative pre

scrise. De asemenea, ei tre
buie să asigure condiții i- 
gienico-sanitare de produc
ție pe timpul transportului, 
manipulării, depozitării și 
desfacerii, conform norme
lor în vigoare.

'De menționat că, în re
lațiile cu consumatorii, a- 
genții economici sînt datori 
să se comporte corect, fă
ră a folosi practici abuzi
ve. Consumatorii au drep
tul de a pretinde agenților 
economici remedierea sau

înlocuirea gratuită a produ
selor sau serviciilor, pre
cum șl despăgubiri pentru 
pierderile suferite ca urma
re a deficiențelor consta
tate în cadrul termenului 
de garanție și valabilitate.

Referitor la informarea și 
educarea consumatorilor, 
important de reținut este 
că produsele oferite vor 
purta în mod obligatoriu 
elemente de identificare șl 
de caracterizare, care se în
scriu la vedere pe produs, 
etichetată, ambalaj de vîn- 
zare sau în cartea tehni
că. Indiferent de țara de 
origine, informațiile - în
scrise vor fi făcute în lim
ba română. Prețurile ți ta
rifele se afișează în mod 
vizibil și într-o formă ne
echivocă. Comercializarea 
produselor și prestarea ser-
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atita amar de secetă numai risipa 
de apă ne mai îipsește... (Gh. I.N.)
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Ordinea și libertatea
M-am bucurat mai deu

năzi ca de un succes per
sonal cind am văzut pe 
străzile Devei un polițist 
echipat- ca un cosmonaut, 
conducind o motocicletă e- 
vident nouă, evident pu
ternică, prevăzută cu toate 
accesoriile proprii misiunii 
ei speciale. Același senti
ment il trăiesc ori de cite 
ori văd cite una din noile

mașini (Renault, pare-mi- 
se) pe care scrie „Poliția”. 
De altfel, orice veste bu
nă despre înzestrarea Po
liției, Jandarmeriei,"p Ar
matei sau S.R.I.-ului îmi 
dă un sentiment de sigu
ranță, de încredere și nu 
în ultimul rînd, de mîn- 
drie. Ei da, chiar și de mîn- 
drie patriotică, oricît de 
„demodat” ar fi să-ți ex
primi public asemenea 
stări. Gîndesc că e firesc 
să fie astfel în conjunc
tura de banditism multila-

teral dezvoltat pe care o 
străbatem. Omul cu con
știința curată n-are de ce 
să se teamă de organele 
de ordine. Dimpotrivă, do
tarea și exigența lor pre
gătire profesională nu pot 
fi pentru el decît o garan
ție că dezmățul 
plac nu va dura 
nit și că cineva 
asta se gîndește

ghează la siguranța sa.
Cu atît rit ai dd neînțe

les mi se pare de aceea 
reacția de neîncredere sau 
chiar de ostilitate pe care 
unii oameni cinstiți o au 
încă față de actualele or
gane de ordine. încerc să 
mi-o explic. Atitudinea 
lor provine poate în pri
mul rînd din abuzurile pe 
care unii dintre reprezen
tanții noilor instituții le-, 
au comis. E posibil: nu 
există pădure fără uscă
turi, iar primenirea și con-

figurarea noilor instituții 
nu s-a putut face de pe o 
zi pe alta. A invoca însă 
un asemenea motiv e ca 
și cum ai refuza să crezi 
în Dumnezeu, pentru că 
parohul tău e bețiv. Există 
din fericire toate premi
sele pentru ca abuzul și 
incompetența să devină cu 
timpul disparente. Motivul 
e deci nu numai nefon
dat, ci și neserios. Pe de 
altă parte, neîncrederea 
aceasta survine din ve
chiul reflex de ostilitate 
față de miliția și securi
tatea regimului trecut, 
conjugat cu convingerea 
absolut falsă că democra
ție înseamnă instaurarea 
automată a bunăstării 
pentru toți și a libertății 
fără limite. Cum e cu 
bunăstarea pentru toți nu 
mi-am propus să discut 
acum. Libertatea fără li
mite însă e mai mult de-

(Continuare în pag. a 2-a)
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• Orice om inteligent e mărginit în felul 

lui. Nemărginită poate fi numai prostia.

0 O STRADA UITATĂ. 
Deva, peste calea ferată, 
zic localnicii, este și strada Mu
reșului. O stradă uitată da edilii 
municipiului. Gropi, hîrtoape, bă
lării — acesta este... aspectul 
dezolant al amintitei străzi. Ieri, 
and mai multi locuitori de pe a- 
ceasta stradă au fost la redacție, 
ne-au mai spus o... noutate ;■ de 
cinci zile o conductă de apă este 
spartă. Curge apă în șuvoi, intră 
in curțile oamenilor. Păcat. Diijxl

ÎN ZIARUL DE AZI : |

Tineretul în „dialog 
cu politica”
Religia în noul an 
școlar
Cultura S.O.S. !

0 AU SOSIT CĂRȚI NOI. In 
aceste zile, la Casa Cărții Deva 
a sosit un important transport de 
cărți în limbile germană și en
gleză, importate din Germania și 
Austria. Este vorba despre cursuri 
de învățare a celor două limbi de 
largă circulație, volume de bele
tristică, alte lucrări interesante. 
Ele s-au pus în vînzare prin sub
unitățile respectivei instituții iar 
cei interesați pot face și comenzi 
ferme la Casa Cărții Deva. (D.G.) t

0 ÎȘI VA GĂSI „PREOCU
PARE". Virgil Oprea, din jude
țul Bistriță Năsăud, fără ocupa

*
I

Biserica Densuș. Foto IOAN ANDRUȘ

• • • • • • • • • •

■ întors din vizita pe 
care a făcut.o în Germa
nia, Emil 
candidatul 
mocraticc 
președinte 
declarat următoarele : 
tivitatea opoziției 
nești în campania 
torală, reintegrarea 
măniei din punct de ve
dere politic, economic, cui. 
tural, strategic în struc
turile europene sînt doar 
cîteVa dintre principalele 
probleme pe care le. am 
abordat la Bonn. Am avut 
întîlniri succesive cu per
sonalități marcante ale 
vieții politice germane, în 
care a fost abordată, 
larg, problematica 
pusă”.

• Ion Iliescu, aflat 
plină campanie electorală 
prezidențială, s.a adresat 
electoratului cu următoarele 
cuvinte : „Ați văzut - ce a 
scris dl Coposu în interviul 
dat într-o publicație 
loneză, preluat de 
„Libertatea”, că are 
negre deja făcute. Vă 
mintiți că acum doi 
de zile vorbea dl Braia de 
2—3 milioane de comuniști 
pe care să-i lichideze. Dl 
Rațiu a fost mai modest, 
se referea la 2—3- sute de 
mii. Acum dl Coposu se 
rezumă la 20 mii, dar ideț'a 
de bază este răzbunarea, es
te ranchiuna, este violența. 
Oare se poate pe ură, pe 
violență, Re răzbunare să 
se construiască o țară, să 
se făurească conciliere na
țională ? Cei care vor ve
ni Ia vot să cumpănească 
CU toată atenția Cui încre- - 
dințează votul, pe mîinile 
cui dă soarta țării”.

Constantin eseu, 
Convenției De- 

la funcția de 
al României, a 

„Ac-
româ- 

elcc- 
Ro.
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ție, la 3 septembrie 1992, a furat 
din curtea mai multor cetățeni 
din Crișcior motoare electrice, 
pînze de circular, saci cu grîu 
și altele. Sesizată de cetățeni, po
liția locală a intervenit prompt, 
arestîndu-l. De acum iși va găsi 
... „preocupare*. (Al.J.)

0 PRIVATIZARE. Inccpind cu 
1 septembrie a.c., magazinul ali
mentar situat la parterul blocului 
20 din Piața Unirii — Simeria 
s-a desprins de S.C, „Comsim", 
luînd pe cont propriu activitatea 
de aprovizionare și desfacere. Dna 
Sztreharzky Violeta, gestionară, a- 
sigură cetățenii din zonă de o 
mai bună aprovizionare a unității. 
(E.S.)

© INSTANȚA IȘI VA SPUNE 
CUVtNTUL. In ziua.de 21 august 
1902, Mircea Circel din Crișcior, 
în avansată stare de ebrietate, a 
provocat scandal, tulburînd ordi
nea și liniștea publică la Barul 
„Zori de zi" din Gurabarza, agre- 

sînd în același timp și un lucrător 
al poliției aflat în exercițiul func
țiunii. Turbulentul a fost arestat, 
urrnînd să răspundă în fața in
stanței (Al.J.)
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• Caius Traian Drago. 
mir, în clipul său electoral 
prezentat la TVR, afirmă 
printre altele : „Să știți că 
și eu am unele rezerve fa
ță de unele prevederi con. 
stituționale, De exemplu, a. 
ceca că președintele are 
prea multă autoritate. Aș 
opina mai curind pentru o 
republică de tip parlamen
tar în care toată autori, 
tafea să aparțină paria - 
meniului, dar declar cate
goric că nici o inițiativă 
de amendare sau de 
dificare constituțională 
va proveni de la mine, 
că voi fi ales, pentru
înainte de toate, o lege tre
buie să se rodeze. O vre
me, înșă, este de datoria 
președintelui să nu abuzeze \ 
de prerogativele constitu
ționale pe care le are și nu 
a întregului popor să în
tre iarăși într-o activitate 
de schimbare constituționa
lă, numai așa, pentru că
acest președinte să se
remarce în acest fel”.

nt»- 
nu 

da.
că.

I 
I 
I 
I
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Ne-ain oprit, ți aceasta 
nu întîmplător, la o cate
gorie largă de semeni al 
noștri, ți anume la aceea 
care, nu de multă vreme, a 
trecut pragul majoratului. 
Rațiunile care au stat la 
baza acestui „dialog" sînt 
multiple, între ele și mo
dul cum vede generația ce
lor între 18—25 de primă
veri, rezolvarea probleme
lor de fond ale țării. Con
semnăm cîteva 'dintre apre
cierile acestei vîrste a tim
purilor prezente.

Dan, 19 ani, Hunedoara : 
„Mă întristează că o bună 
pafrte a colegilor mei de ge
nerație bîjbîie de la o poar. 
tă la alta, căutîndu-și un 
loc de muncă. Nimeni nu 
se gîndește la cei tineri, la 
problemele noastre. Chiar 
dacă o parte dintre noi 
ne.am găsit un loc de 
muncă, valul șomajhlui e 
necruțător. Problemele de 
fond ale țării sînt ignorate 
deliberat, primind, în ce. 
le mai multe cazuri, doar 
cele de ordin personal".

Anca, 21 de ani, Deva : 
„Nu pot să înțeleg pînă 
unde se va ajunge cu de
gradarea socială. Corupția 
merge mînă în mină cu de
mocrația. Bișnițarii și-au 
făcut multe milioane, în 
schimb mulți dintre semenii

0 reală protecție a 
consumatorilor

’ (Urmare din pag. I) 

viciilor se fac numai în 
locurile autorizate, avînd 
afișată denumirea firmei 
și numărul autorizației a- 
cesteia.

Coordonarea și realiza
rea politicii Guvernului în 
domeniul protecției con
sumatorilor se înfăptuiesc 
prin Oficiul pentru Protec
ția Consumatorilor, care ăs- 
te organ de specialitate al 
administrației publice. în 
același timp, asociațiile 
pentru protecția consumato
rilor sînt constituite ca per
soane juridice cu compe

O problemă dintre cele 
mai controversate este aceea 
a religiei, ca materie de Hi- 
vățămînt, la nivelul celor
lalte prevăzute în progra
mele școlare. Dată fund 
autoritatea principiului li
bertății. în noua noastră 
democrație se manifestă o 
unanimă încuvf! ițare de 
introducere a religiei In 
școli, ca apoi să apară pro
funda contradicție a statu
tului didactic *al religiei, 
prin conturarea celor două 
opinii rivale : religia — stu
diu regulamentar cu frec
vență obligatorie; religia 
— studiu facultativ cu frec
vență liberă. Ă doua o- 
pinie a fost însușită de 
autoritățile superioare, fapt 
ce a condus la eșecul total 
al predării religiei în școlii.

Desigur, că acest eșec nu 
poate fi îmbucurător pen
tru nimeni, întrucit este 
aproape unanimă ideea că 
religia îi» general și impli

De azi, vineri, 11 septjjm. 
brie a.c. și pînă duminică 
se desfășoară pe rînd, ca 
la moară, meciurile din e- 
tapa a Vl-a a Campionatu
lui Național de Fotbal. As
tăzi au loc partidele F.C. 
Brașov — Dinamo, Steaua
— C.S.M. Reșița (ora 19,30) 
și Universitatea Craiova — 
„U” Cluj ; sîmbătă. Rapid
— Electroputere și Farul
— Poli Timișoara. Ce a mai 
rămas din această etapă (4 
întîlniri) se dispută după 
programul normal, dumi
nică 13 septembrie. Deci, 
din nou, federația a apro
bat nerespectarea progra
mului, îngăduind cu non
șalanță desfășurarea unui 
adevărat maraton fotbalis- 

noștri muncesc pentru un 
salariu de mizerie. Cred că 
15 la sută din populație 
face bișniță. Oricum, Ia 23 
de milioane, înseamnă mai 
bine de trei milioane. Dacă 
s-ar stopa acest flagel, 
poate nici inflația n-ar fi 
atît de galopantă. Aș face 
un apel la poliție, garda 
financiară, alte organe cu 
responsabilități, să fie ne.

Tineretul în 
„dialog cu politica"

cruțători cu bișnițarii, cu 
necinstea. Piața Deva este 
un exemplu negru pentru 
oraș”.

...22 ani, Deva; „Nu vă 
spun numele pentru că 
mi-e teamă. La noi e posi. 
bil orice. Dar, dacă îmi 
promiteți anonimatul, aș * 
împărtăși politicului urmă
torul lucru pe care.l cred 
anormal. Din cite știu, nu
mai în Deva sînt multe 
situații cînd oamenii cu 
funcții mari sînt angajați și 
la ’stat, sînt și patroni. A- 
cest statut duplicitar are 
implicații negative, putîn.

tențe largi în domeniul a- 
părării intereselor consu. 
matorilor, ca și consiliile 
consultative ce se constitu
ie la nivel local — județ, 
oraș și comună.

Despre sancțiuni, ce tre
buie știut ? încălcarea pre
vederilor ordonanței atrage 
răspunderea materială, ci
vilă, contravențională sau 
penală, după caz Ari. 47 
prevede că în cazul con
travențiilor se sancționează 
cu închisoare de Ia ÎS zile 
la 6 luni sau amendă de la 
100 000 la 1000 000 lei. 
Contravențiile se constată 
de către reprezentanții tai- 

Religia în noul an 
școlar

noase, tulburînd toată at
mosfera cuvenită școlii.

în această situație^ te ve
derea predării religiei ta 
școli, nu există altă soluție 
decît calea de mijtoe : re"

cit ca studiu școlar eși 
poate aduce o conții ^uție 
majoră in redresarea decă
derii morale de caro sufe
rim. Acest fapt justifică ta. 
deosebi prima opinie, spe
cifică elevului, teologilor șt 
credincioșilor ce susțin re
ligia ca studiupbligatoriu.

Incerctad să fim obiectivi, 
trebuie să recunoaștem, că 
oricît de valabilă ar fi a. 
ceastă opinie, ea nu este 
încă recomandabilă a fi 
aplicată, pe următoarele 
considerente: obligativita
tea ar genera o repulsie a 
elevilor față de credință; 
același fapt îi irită sau 
chiar revoltă categoria ex
tinsă a ateilor, părinți și 
cadre didactice, care au 
trecut la acțiuni dușmă- 

FzETirm
tic în prima ligă a țării. 
Măcar să fie cu folos pen
tru echipele noastre ce par
ticipă în cupele europene.

Sîmbătă, începînd de la 
ora 11,00, pe Stadionul „Cor- 
vinul”. hunedorenii întîl- 
nesc pe Jiul Craiova Ia ti. 
mona căruia se află Tilihoi, 
iar în teren, printre cei
lalți jucători, Țicleanu, pe 
postul de libera O echipă 
puternică, care dă o bună 
replică și în deplasare. Cor- 
vinul, pus pe fapte mari, 

au-se transiera ronuuri in 
favoarea firmelor particu
lare. Dacă ai curajul să-ți 
înfrunți șefii, sau să spui 
lucrurilor pe nume, te 
trezești imediat la șomaj. 
Ar fi bine ca prin lege să 
se lămurească acest lucru. 
Ori patron, ori angajat la 
stat”.

Adi, 25 ani. Deva : „Dis
cordia din sfera politicului

are un impact negativ asu
pra vieții economico.so- 
ciale. Dictonul — cine nu 
e cu noi e împotriva noas
tră — e mai valabil ca ori- 
eînd. Forțele politice ar fi 
mai inteligent să găsească 
soluții Ia dezastrul econo, 
mic în care țața se afundă. 
Nicăieri în lume, economia 
și prețurile n-au fost lăsate 
la voia întîmpiării. Munca 
mea, pe zi, echivalează cU 
un salam de vară, fără a 
mai lua în discuție alte 
cheltuieli minime de sub
zistență. Bătaia de joc a 
națiunii se adîncește • dato.

puternkiți ai Oficiului oen- 
tru Protecția Consum-.tor*- 
lor, precum și de către spe
cialiști autorizați ai altor 
organe ale administrației 
publice, potrivit competen
țelor. Pînă la remedierea 
deficiențelor constatate se 
pot lua măsuri, inclusiv de 
suspendare a autorizației de 
funcționare. Merită precizat 
faptul că amenzile pot fi 
aplicate și persoanelor ju
ridice, caz în care limitele 

! „ Cine mai speră ?“
| „Pe o căldură toridă „admiram" din tren stația I 
’ C.F.R. Hunedoara, asemănătoare unei pagode. Are și ; 
I turn și ceas, care de mult nu mai este ce trebuia să fie. | 
; In vârful turnului are o stea în cinci colțuri, de culoare . 
(nedefinită: Fiind simbol al comunismului, mi-am PUS 1 

întrebarea: oare nu se poate da jos ? Sau cineva mai *
J speră că... se va înroși cu timpul ?” (V.K. ■— Simeria) «

tigia studiu facultativ, sus. 
ținut obligatoriu de către 
toate formele școlare, de 
întreg corpul didactic și 
mal ales de dirigtații cla
selor. £ posibilă această u- 
nitate praxilogică, cu toată 
contradicția ideologică, cît 
timp se recunoaște îndato
rirea învățămîntului școlar 
de a se angaja întru eman, 
ciparea morală a elevilor, 
de toată lumea dorită.

Recunoscînd acest obiec
tiv, profesorul de religie 
nu vine ca un adversar al

0 etapă In 
... 3 zile I

nu va scăpa însă victoria. 
Va fi un meci care merită 
să-1 vedem!

O etapă „caldă” și în 
Divizia C — faza județeană 
unde, aproape fiecare oraș 
din județ este reprezentat 
de cite o echipă, chiar 
două (Orăștie) fapt ce ar 
trebui să constituie un se
rios motiv pentru o mai 
mare atracție a spectatori
lor spre stadioane.

La Simeria, Mureșul De. 
va va încerca să aducă pri

in.» v**iur mcumpetunii 
așa-zisei democrații. Din 
hoți, pungași, bișnițari, am 
făcut oameni dț afaceri. 
Ceea ce ne este dat să ve
dem, e strigător la cer. 
Pentru ce au murit oame
nii în 1989 ? Pentru corup
ție, demagogie și bișniță ?”

Șomer de aproape cinci 
luni. Deva : „Dacă ai rămas 
pe drumuri, e greu să-ți 
găsești un loc de muncă. 
Protecția socială pe care o 
asigură Guvernul e apă de 
ploaie, fără a mai lua în 
discuție faptul că sînt și 
copii de crescut. Nu pot să 
„fac” Turcia, Iugoslavia sau 
Ungaria, cum fac alții. E 
de.a dreptul inexplicabilă 
politica guvernanților. Ni
meni nu vrea să se gân
dească la generația tînără, 
la familia nou întemeiată, 
la un cămin. Ba mai mult, 
relațiile dintre oameni s-au 
dezumanizat. Primează doar 
afacerile, • de cele mai- 
multe ori cele stranii, iar 
legea se aplică cum se a- 

plică. Democrația presupune 
ca deasupra individului să 
nu fie altceva decît Dum
nezeu șî Legea. Poate după 
27 septembrie, lucrurile se 
vor schimba”.

...Să dea Dumnezeu.

CORNEL POENAR 

minime și mactme se du
blează, iar profiturile ob
ținute ilicit se preiau ca 
venit la bugetul administra
ției publice centrale, sub 

-forma unui impozit de 100 
la sută.

Este în interesul tuturor 
agenților economici și al 
consumatorilor să cunoască 
și să aplice cu rigurozitate 
prevederile acestei ordo
nanțe.

adevărurilor'științifice, ci ca 
un colaborator valoros în 
împlinirea obiectivelor mo
rale ale cadrelor didactice. 
El nu pretinde colegilor săi 
decît să admită, chiar dacă 
nu cred, că pe lîngă toate 
ipotezele și teoriile științi
fice, mai există încă una 
ce merită considerație: 
Dumnezeu este desăvîrșirea 
morală, postulat cert și fac
tor eficient ta promovarea 
valorilor etice și a virtu
ților morale.

în orice caz, introducerea 
și permanentizarea religiei, 
ca materie de Snvățămînt, 
depinde nu numai de opi
nia și înțelegerea forurilor 
conducătoare, ci și de com
petența de care vor da do
vadă și de prestigiul ce vor 
ști și vor putea să șî le a- 
sigure misionarii credinței 
creștine în activitatea lor 
pedagogică.

Preot dr. • 
IOAN OCTAVIAN 

RUDEANU

mul punct din deplasare, 
să mai șteargă din impre
sia lăsată după partida de 
acasă cu Victoria Călan. 
Nu va fi ușor fiindcă C.FJR. 
Simeria a mai fost „nașul” 
devenilor, pe care i-au în
vins și la Deva. De fapt, 
gazdele au început mult 
mai bine campionatul (lo
cul 3), față de Mureșul De
va (locul 14) cu toate că 
nu se bucură nici pe de
parte de condițiile ce le au 
oaspeții lor. Se anunță par
tide disputate la Ghelari, 
unde merge Haber Hațeg 
și la Brad — Aurul — Pa- 
rîngul Lonea. In rest, pri
ma șansă o au gazdele.

> )
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COJOCARU-RUGlNA ț
Informații și colaborări: Vasile Săvescu,

str. A. Iancu nr. 14, -ap. 31, Hunedoara, tel. 95/724143 ț

VARIANTA COJOCARU (pe scurt) I

1. Valoarea capitalului utilizat iu economia na- I 
țională (fabrici, uzine, utilaje, magazine, mijloace de ; 
transport, hoteluri, restaurante) este astăzi de 50 GOQ j 
miliarde de lei. In afara unui procent de 10—15 la • 
șută — resursele de monopol, sau strategice care tre- 1 
buie să rătnînă ale statului — restul Ci «talului, va- ; 
lorînd circa 42 000 de miliarde lei, va trece în urmă, i 
terii ani pe o cale sau alta în proprietate particulară. •

2. Există azi două moduri de a se realiza aceas. Z 
tă trecere fie prin vînzare (reforma Roman — Se- I

tribuirea gratuită a avuției naționale in marea masă |
■ a populației — reforma Cojocaru — Rugină). • 
I 3- Vînzarca fabricator, Uzinelor,. magazinelor, ho. | 
î telurilor, restaurantelor, utilajelor, miji eter de« 
I transport, către cei care au acum bani să le cumpe- I
* re — ta marea tor majoritate foștii privilegia^ ai ; 
I regimului Ceaușescu, Ori speculanții — pe lingă fap. |
* tul că este ilegitimă (o avuție imensă creadă prin J 
I truda și suferințele de decenii ale unui popor întreg este J 
! dată aproape* pe nimie la o mînă de speculanți) con. |
Istituie și tm imens pericol pentru viitorul națiunii: • 

pericolul ca întreaga economie șă încapă pe mina u. | 
f nul grup restrîns de familii. Se va crea astfel o o- . 
« Ugarhie economică, ce va domina România de mîinc | 
j (o situație identică cu aceea din America Latină, A- * 
I sia sau Africa, unde grosul economiei este concen. I 
! trat în mîinile unei pături restrinse în vreme ce ma- ‘ 
* jeritatea populației este lipsită de orice avere). | 
| Efectele acestui tip de Reformă se fac deja sini- * 
; țite, cea mai mare parte a populației sărâceșțe con. | 
I ttauu, în vreme ce un Pumn de oameni adună bogă- » 
• ții Uriașe, corupția face ravagii, economia este făli, I 
I montată intenționat pentru ca fabricile și uzinele, ce. j 
! lelalte unități economice să poată fi cumpărate >a pro- | 
| țuri cît mai scăzute. •
î Partidul care promovează reforma Cojocaru-Ru. | 
tgină este SOLIDARITATEA NAȚIONAL-DEMOCRATĂ ' 
■ (președinte dr. C. Cojocaru). Simbolul său electoral ( 
I este CEASUL, indicînd ora 12 fără 3 minute (ultima * 
I oră). (6969) II--------------------------------- ----------------------- !

(Continuare în numărul următor al ziarului I 
I nostru) ’
• 9 999^ 9 S999 9 9999 9 999» 9 999S9 9 9999 • OM» .9199 9 9999 9 99999 •• O MUUS 9

ZONĂ INFESTATĂ. 
MIROSURI

PESTILENȚIALE
In Aleea Transilvaniei 

din Deva, mai exact pe 
triunghiul verde din spa
tele blocului tara și a 
restaurantului „Transilva
nia” sînt amplasate două 
Containere pentru resturi 
menajere. Vremea rea din 
ultimele zile, ca și lighi-

■

Ordinea șî
(Urmare din pag. 1) 

cît o absurditate: e o 
inonstruozit&te. Libertatea 
fără limite înseamnă dom
nia bunului plac sau, alt
fel zis, anarhia- Libertatea 
nu poate exista în afara 
ordinii. Mai mult încă : 
pentru a exista libertatea, 
întîl trebuie instaurată 
ordinea.

tn mod normal, întîia 
prioritate a noului gu
vern în zilele imediat ur
mătoare Revoluției ar fi 
trebuit să fie emiterea cî- 
torva decrete-legi pentru 
instaurarea ordinii și asi
gurarea aplicării lor. Dar 
într-o revoluție și o vreme 
după ea, nimic nu e nor
mal. Noul guvern și chiar 
mai ttrziu C.P.U.N.-ul au 
evitat măsurile de mină 
forte din teama de a nu 
fi acuzați de instaurarea 
unei noi dictaturi. Rău au 
făcut, am zice. Dar dacă 
ne gîndim bine ne între
băm cu cine să fie instau-

acoperă o zonă întinsă, 1 
chiar și spațiul unde s-ar 
putea juca copiii.

Oare cei în drept nu 
cred că ar fi eazul să or
ganizeze întreținerea cu. 
rttțcnHE* iCTijr»™» 
tuat centrat ? (E.S.)

' oanele de noapte au îm- l 
' prăștiat gunoaiele pe tro- * 
tear in fața scărilor an- 1 
samblurilor de locuințe. | 
„Priveliștea” este de-a t 
dreptul dezolantă : pungi > 
CU resturi alterate răspîn->) 
dese mirosuri pesfilenți- ( 
ala hîrtii, cutii, zdrențe / ------ » s-x:---x j

1 îi ! 
r

i

lib^ertatea 
nat Ordinea proprie liber
tății ? Cu vechile organe 
de represiune? Nu era po
sibil. Și uite așa a fost ne
voie de oeeastă perioadă 
— tranzitorie și ea — nici 
măcar prea lungă, avînd 
in vedere compteritatea 
procesului — de așezare 
pe temeiuri democratice, 
de dotare și pregătire a 
unor noi instituții me

nite sâ aducă ordinea ta ța
ră, liniștea și siguranța ce
tățenilor sfii. Procesul e 
încă în curs, dar rezulta
tele încep să se vadă. Ce 
ne împiedică atunci să 
credem în noile instituții, 
ce ne oprește să vedem 
în polițist pe omul de nă
dejde care, nu o dată cu 
riscul vieții, veghează a- 
supra liniștii noastre ? Și 
m-aș bucura nespus dacă 
l-aș auzi pe vreunul din
tre candidațit la președin
ție sau la parlament pro- 
mițindu-ne cd, pentru a 
putea saîva libertatea și 
democrația, va instaura 
înainte de toate ordinea.
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Exploatarea Minieră Vața 
și aurul ei prețios

CALC IT

'I Cultura - S. O. S !

Poate nu multă lume 
știe că la Vată — în fru
moasa stațiune balneocli
materică — ființează de 
mulți ani o unitate produ. 
cătoare de calcită. Ce este 
calcita ? O materie primă 
extrem de prețioasă, cu 
întrebuințări multiple : în 
industriile chimică și far
maceutică, a lacurilor și 
vopselelor, a cauciucu. 
lui, a materialelor de con
strucții etc.

De curînd, unitatea s.a 
reorganizat îi» exploatare 
minieră, aparținînd direct 
de Regia Autonomă a Cu
prului Deva.

L.am întrebat pe dl ing. 
Andrei Kiszeli, directorul 
E.M. Vața, ce presupune 
această nouă formulă or
ganizatorică.

Autonomie sporită, po. 
sibilttăți mai mari de or
ganizare și dezvoltare a 
activității de extracție și 
de preparare, de creștere 
a producției și de desfa. 
cere a mărfii, de conlu
crare mai eficientă cu 
beneficiarii. Deja am luat 
o scrie de măsuri, dar 
sînt foarte multe proble
me ce trebuie' rezolvate.

A început 
"producția 

de vopsele
Caicita se folosește în 

proporție de peste 4® la 
sută în producția de vop
sele. Ca urmare, Ia Vața 
este locul cel mai propice 
pentru realizarea de vop
sele. De fapt, aici s-au 
*>rodus și vîndut cu 4—5 
ani în urmă unele canti
tăți însemnate de vopsele. 
Iar calitatea era destul de 
bună. O vreme, această 
activitate s.a întrerupt. 
De curînd, ea a fost re
luată.

— Am produs și vîndut 
deja, la prețuri foarte a- 
vantajoase pentru clienți
— de numai 355 lei/kg — 
cinci tone de grund roșu
— ne.a spus dl lean In. 
cău, șeful uzinei de pre
parare. De asemenea, ne
am pregătit rețetele pen
tru vopsele, am realizat 
chiar unele cantități, jese 
foarte bună și așteptăm 
comenzi.

— O dați scump, die 
încă» ?

— Noi zicem că o dăm 
destul de teftfai. Clienții 
Se pot convinge. Să vină 
la noi. la Vața, ori să ne 
contacteze la telefonul 95/ 
650584 și negociem.

— i ce mai vindeți ?
— Deci: calcită — de 

90, 60 și 20 microni, grund 
și vopsele pe bază de u. 
lei, de diferite culori, in
clusiv reziduurile din pro; 
cesul de producere a cal. 
citei, care se pot utiliza, 
în loc de nisip, la zidării 
și tencuieli. Le-am dat cu 
500 lei tona. Este un ma
terial excelent. Dar nu 
prea știe lumea. O să fa
cem și chituri, și le vom 
face foarte bune, pentru 
că avem cu cine și cu ce. 
Important este să avem 
comenzi. Iar lumea să ai
bă bani.

Cite»a urnire ele...
— tn primul rfnd — re

luarea legăturilor eu be
neficiarii tradiționali ai 
„calcitci din Vața”, iden
tificarea altora, pe care 
să-i convingem — prin 
calitatea excelentă a pro
dusului nostru și prin se
riozitate și operativitate 
în livrare — că sîntțm 
parteneri serioși de afa
ceri, că relațiile noastre 
Vot fi eficiente de ambele 
părți. Sînt apoi de pus la 
punct unele treburi de or
ganizare și planificare a 
muncii, de îmbunătățire a 
disciplinei productive, de 
diminuare a consumurilor 
nejustificate do energie și 
combustibil, de anumite 
materiale și piese de 
schimb.

— Vizați cumva și 
dezvoltarea, diversificarea 
producției ?

— De bună seamă. Deo
camdată însă nc-am mul
țumi, să putem lucra la 
capacitate cu dotarea e- 
xistentă, însă, din lipsă 
de comenzi, nu funcțio
năm, în uzină, decît cu 
două din cele patru linii. 
Apoi se pune acut pro

Modernizări 
în carieră

Ncfiind comenzi prea 
multe de calcită, deo
camdată, uzina nu lu
crează decît cu două 
linii, iar în carieră — 
activitatea este, de a- 
semenca, redusă.

— In perspectivă, ne 
gindim să reorganizăm 
tluxul de transport in 

V carieră, cu utilajele e- 
1 xistente, să sporim prO- 
i ductivitatea și să ușu- 
’ răm munca oamenilor 
1 de aici — a ținut sh 
l sublinieze dl Aurel 
/ Loliș, șeful carierei și

Dar poluarea ! ? ...
— Era, intr-adevăr, 

poluare aici, cu cîțiva 
ani în urmă —- subli
nia dl Pera Bute, de 
la compartimentul e. 
nergetic. Acum, prin 
măsurile de folosire și 
întreținere a filtrelor, 
poluarea de la „calcită” 
s-a terminat. Cumpă
răm pînza filtramus de 
la o întreprindere din 

București, executăm noi 
sacii, aici, în unitate, 
pe care fi schimbăm i- 
mediat, atunci cînd este 
necesar. Sigur, nu-i 
nici simplu, nici ief- 

x tin, dacă ne gîndim că 
un sac înseamnă 1 mp de 
pînză, că la un filtru se 
folosesc 144 de saci, că

Ă
blema banilor. Beneficia
rii nu au cu ce plăti mar
fa, deși îi apreciază ca. 
litatca, așa că se aprovi
zionează cu cantități mai 
mici, apoi nici noi nu a- 
vem destui bani, îneît 
să facem unele investiții,

— In privința locurilor 
de muncă, există vreun 
motiv pentru a fi reduse?

— Nici unul. Vrem să 
menținem in activitate toți 
oamenii, să-i plătim în 
mod corespunzător, bine
înțeles —- după munca 
depusă și rezultatele ob
ținute. Deși stntem un co
lectiv taie, de numai cir
ca 100 de salariați — dar 
omogen și capabil —, în
cercăm să facem și cerce
tare și producție îi des
facere, să ridicăm activi
tatea productivă la para, 
metri superiori de cali
tate și eficiență, să fa
cem să se vorbească des
pre Vața nu doar ca sta. 

țiune balneoclimaterică — 
prin renumitele sale ape 
termale tămăduitoare —, 
ei și prin producția de cal. 
cită, de grunduri și vop
sele, chituri și poate de 
alte produse.

liderul de sindicat din 
exploatare. In aceeași 
idee, îi vom ruga pe 
dnii de la I.S.T.P.M. 
Deva să ne ajute în 
autorizarea depozitului 
de exploziv din carieră 
— deoarece acum ți
nem acest material la 
E.M. Barza și îl adu
cem cu cheltuieli de 
transport —, bineînțe
les după ce vom re
zolva problema asigu
rării aici a unui mij
loc de comunicații.

• linie are două filtre, 
tar noi funcționăm 
constant cu două linii. 
Important este inșă ca 
localitatea, stațiunea să 
nu fie poluate.

_  Mai mult, un 
grup de tineri ingineri 
materializează o idee, 
tot a lor, de realizare 
a unui aparat care 
va identifica automat 
punctele defecte ale 
sacilor, ceea ce va u- 
șura înlocuirea lor cu 
mai multă operativitate 
— a ținut să precizeze 
directorul exploatării, 
dl ing. Andrei Kiszeli.

Așteptăm cu interes 
această ingenioasă rea. 
lizare tehnică pusă în 
practică la E.M. Vața,

Perioada de vară a con- 
■Miilor și migrărilor ma. 

din orașe spre... aștep
tatele concedii a fost întot
deauna dificilă pentru cul
tură. Dar ca în anul acesta 
— niciodată. L-am întîlnit 
pe directorul Casei de Cul
tură Hunedoara, dl Nicu 
Gheorghioni, făcînd anteca- 
meră ia. Inspectoratul Ju
dețean de Cultură pentru a 
obține o diferență de aproa. 
pe două sute de mii de lei 
la fondul de salarii pe lu
na august. „Pînă vor în
cepe cursurile universității 
populare, cînd ne vom re
dresa”. Dacă aceasta e si
tuația la Hunedoara, ce fac 
celelalte instituții culturale 
din județ și din țară ? Se 
află, in corpora, în pragul 
falimentului ! Credem că 
Guvernul, Ministerul Cul
turii, Parlamentul e cazul 
să intervină. Instituțiile de 
cultură nu se -pot închide, 
pentru că ne pierdem tra
dițiile și spiritualitatea! 
Dar, de ce să ne amăgim, 
majoritatea sînt închise de 
mult! Orice comentariu es
te de prisos !

Și totuși, ce se va intim- 
pla la Hunedoara ? Dl Eu
gen Evu, un cunoscut om 
de cultură și scriitor, spu

Dragostea de pămînt dăinuie...
— De ce vă găsim aici, 

in satul Fărcădin, die vi- 
ceprimar ?

— Simplu : Eu de aici 
sînt de loc și după cea
surile de slujbă îmi văd 
de pămînt, de gospodărie. 
Așa cum fac toți sătenii...

— Parafatul este impar, 
țit la oameni ?

— Da. Mai sînt cîțeva 
cazuri în care specialiștii 
de la Oficiul de Cadastru 
și Organizarea Teritoriului 
trebuie să vină la fața lo
cului, să decidem îm
preună. Fiți fără grijă, 
fiecare om își va lua pă
mîntul ața cum se serie 
în lege.

— Dar pășunea pentru 
animale ?

— Toate suprafețele sînt 
stabilite. Nu avem nici o

Un strop dulce într-o mare ! 
de amărăciuni -

După o jumătate de an 
de așteptări, mult doritul 
și promisul zahăr subven
ționat a apărut pe piață. 
La început pentru cei care 
nu și-au primit rația în 
luna martie. Apoi s-au o- 
norat, pe alocuri, și restan
țele pe luna aprilie. In 8 
septembrie primiseră za
hărul pentru această lună 
4 unități devene și anume 
cele cu numerele 23, de pe 
strada Libertății, 4 — ha
lă, 49 de lîngă Cinema 
„Patria” și 18, de lîngă Ca. 
sa de Cultură Deva. Dna 
Ilea, de la serviciul co
mercial al S.C. „Alimen
tara” S.A. Deva a mai pre
cizat că zahărul pentru ce
le două luni, martie — a- 
prilie, se desface la prețul 
de 32 lei/kg. Acest lucru 
de fapt l.am constatat și 
în teren, luni, 7 septembrie, 
cînd 1a Alimentara 49 toc
mai se ambala zahărul co
respunzător rațiilor pentru 
aprilie.

Am întrebat, cum e și 
firesc, dacă vom primi za. 
hărul ți pentru celelalte

nea oarecum cu năduf: 
„La Primărie nu avem nici 
o speranță, deși în regula
mentul nostru de funcțio. 
nare serie negru pe alb că 
ne administrăm și subven
ționăm de la bugetul sta
tului. Clădirea aceasta e a 
statului, nu-i a noastră, noi 
nu o putem zugrăvi. Ar 
trebui să ne dea cineva o

Tot mai mult, activi
tățile cu specific cul
tural ale unei institu
ții de profil alunecă 
spre... anexe !

pompă și niște var, măcar 
camerele în care ne desfă
șurăm activitatea să le zu
grăvim. Pînă mai ieri am 
găzduit secția pentru copii 
ă bibliotecii municipale, de
servită de două blblioteaare 
și o femeie de serviciu. Co
piii veneau cîte 2—3 pe zi, 
iar salariile tuturor biblio, 
tecarelor se asigură de la 
bugetul statului. Oare nu e 
strigător la cer ca noi, tot 
oameni de cultură, să nu 
avem asigurate salarii de 
la bugetul statului ?

Ce se va întîmpla în 
continuare ? Casa de cul
tură a pus la loc vizibil 

nemulțumire de la săteni. 
Nici de la cei care și-au 
dus animalele la munte.

— Fînaț ?
— După cîtă suprafață 

este am împărțit-o la 
săteni.

De vorbă cu dl TRAIAN 
I’IRVU, viceprimăr al 

comunei Unirea

— Pădurile ?
— Durere mare. Avem 

92 de hectare pe caFe le- 
vom împărți oamenilor 
din sate. Acțiunea va în
cepe curînd. Va fi greu 
cu pădurile. Nu sînt acte 
doveditoare. în unele lo
curi pădurile s-au tăiat, 
alte zone au fost împădu
rite, altele distruse de foc 

luni și la ce preț. Dna Ilea 
a răspuns că au promi
siuni că el va fi asigurat 
pentru toate lunile, pînă 
inclusiv în august, din mai 
începînd să fie vîndut cu 
prețul de 48 lei kilogramul. 
Prețui este mai mult de
cît rezonabil. însă posibi
litatea obținerii zahărului 
subvenționat este atît de 
frumoasă îneît ne temem 
că va rămîne din nou doar 
o promisiune.

La întrebările legate de 
zahărul subvenționat am 
căutat răspunsuri și la S.C. 
„Retezatul” S.A. Deva (fos
ta I.C.R.A.), unde se adu
ce spre a fi distribuit în 
tot județul. De la dna Au
rora Naidin, lucrător co
mercial, am aflat că zahă
rul repartizat celor patru 
alimentare „norocoase” din 
Deva este un rest de 10 tone, 
rămas după onorarea cotei 
pentru luna martie. Că 
zahărul cu pricina a fost 
adus de la Timișoara, din 
rezerve, iar cota lunii a- 
prilie trebuie să sosească 
din import. Nimeni îrisă

anunțuri că inchiriază oric4 
spații pe care ie are, făcuta 
prin multe sacrificii dispo-. 
nibile. Se așteaptă intre» 
prinzători care să deschidă' 
un bar. Pentru sala „Sttt- 
diou” s-a încheiat, pe timp 
de un an, contract pentira 
jocuri electronice și meca
nice, urmînd ca în sală 
mare să se reia proiecțiile 
cinematografice. „Ceea ce « 
trist, ne mărturisesc oame
nii casei de cultură, e iapa 

tul că tot mai mult activi.' 
tățile cu specific cultural 
ale instituției noastre de
viază treptat spre „anexe**. 
In octombrie a.c., casa 
cultură se va putea „lăuda** 
cu începerea cursurilor u-' 
ni-versității populare, cu o 
premieră la teatrul pentru 
copii -- dramatizarea bas. 
mului (de către scriitorul 
Eugen Evu — n.n.j fraților 
Grimm : „Muzicanții dint 
Bremen”.., Dar, problema 
salarilor rămine una de 
„viață și de moarte” pentru 
că vine iarna cu cheîtuWB 
enorme pentru termofieare 
și energie electrică. Cine 14 
va putea plăti după uoild 
reduceri de subvenții ?? Mal 
ales din modestele încasări 
pe care le realizăm •

MINED BODEA

Sătenii înțeleg, ilar nu toți.
— Dar ptinc au oameni* 

din satele comunei Uni
rea ?

— Cei mai mulți au, 
alții mai puțină...

— Dar cuptoare de 
copt pline mai șînt ?

— ...mulți ți le.au stri
cat.. Aduc pline de ia Ha
țeg. Mai cu seamă tinerii. 
Cum să-și facă pîine a- 
casă ? Au uitat să fră- 
mînte aluatul..

— Dar orzul ți griul 
s.a strîns ?

— De bun i seamă. Ve
deți cum arată hotarul 
satelor. Eu zic că dragos
tea de pămînt. dragul nos
tru de pămînt. dăinuie și 
va dăinui...

Gh. I. NEGREA

nu știe precis „cînd va iqp 
tra”. Ceea ce li s-a comuni 
nicat de la centrală estjj 
doar cantitatea. Cit priveșț» 
te lunile următoare — 3^ 
tît cele din perioada mgf
— august, cit și în.epîn# : 
cu septembrie, cînd zahjjii'; 
rul nu mai e subverrțion^k-
— nu se știe „absolut nfe 
mic”

Deci, aceeași stare de in. 
certitudine în problema za
hărului, punctată ( de pro. 
misiuni, speranțe, dar țt-., 
de „nu se știe nimic” - 
„discreția" totală a celdit 
sus.puși. Să sperăm ta» 
tuși că după toată tevatiU' 
ra de pînă acum, vom pr|» z 
mi zahărul subvenționat 
măcar pe aprilie. Dacă nd 
de alta, măcar de dragul a- 
propiatelor alegeri. Să rit 
mai îndulcim puțin. Deși 
o picătură dulce într-o ma
re de probleme și amărfU' 
ciuni de care ne lovim- zil
nic nu știu dacă ne 
poate bucura. Oricum tof* 
e mai mult (facit nimic.

VIORICA ROMAN
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ANIVERSARI

• CIND în buchetul vie
rii prinzi cel de-al 30-lea 

. trandafir, dragă Marcel 
- jGJozma, fiica Marcela și so

ția Carmen îți urează mul- 
. jti sănătate, fericire, îm

pliniri și un călduros „La 
multi ani!” (7510)

• ASTĂZI, cînd ți se
'deschide a 18-a petală din 

- trandafirul vieții, dragă
JBuminița Gușoi, îți urăm

■ Sănătate, fericire și
• 'mulți ani!". Părinții 
frații.

„La 
Și 

(7560)

V1NZARI— 
CUMPĂRĂRI

• VÎND apartament 2
camere, et. 2, str. Liliacu
lui. Deva. 625333. (7192)

• S.C. „NISTOR" S.N.C. 
Simeria livrează en gros :

Apaichet fag, sucuri Royal. 
Grown.Cola 1.5 litri. Tn- 

“iormații : Magazin A.B.C.. 
Nistor. Simeria (centru). 

(7582)

• S.C. „MECOPA" SRL
vinde lemn foc din depozi
tul situat în strada Portu
lui, nr. 2 (fosta ITSA1A). 
Informații la tel. 621297. 
pînă la ora 15, 615122, o- 
rele 15—22? (7528)

• \ IND Simen Chrysler,
Stare bună. Tel. 612165, du
pă ora 16 - (7513)

• VÎND apartament 2
camere, proprietate. zona 
teatru, 1600 000. negocia
bil. Tel 715383, după ora 
12. (7358)

• ȚIGLA, lemn construc
ții, uși lemn, ferestre, vi
trină frigorifică. toster 
sandviș, aparat Hot Dog, 
mese stil, mochetă lină, 
covoare lină, mașină mă
cinat cafea AP. mașină to
cat carne AP, mașină cu
rățat cartofi AP. masă bi

liard. Informații str. Sîn- 
ttihalm, nr. 1, tel. 621113.

(7522)
• VÎND convenabil re

morcă 8,5 t, Bîrsău, nr. 28.
(7584)

• VÎND convenabil gar
sonieră .confort I, mobi. 
lată, Deva (zona Miorița), 
bl. M 2, ap. 64. (7881)

• VÎND Oltcit Club 11
RM, fabricație 1990. orgă 
electronică Cassio CA 100. 
Subcetate, nr. 49. (7579)

• CONSUMCOOP Orăș- 
tie organizează în data de 
25 septembrie 1992, ora 
10, la sediul Consumcoop, 
din str. Nicolae Bălcescu, 
nr. 8, licitație pentru atri
buirea în locație de gestiu
ne a bufetului nr. 65, Căs- 
tăului, nr. 2. Garanția de 
participare este de 10 la 
sută din valoarea mijloa
celor fixe și a obiectelor 
de inventar ale unității. 
Documentația se poate pro
cura de la Consumcoop O- 
răstie, telefon 642393.

(7576)
• S.C. Confort Deva

vinde struguri pentru vin 
„Perla de Zala” de la sta
țiunea de cercetări vitico
le Drăgăsani. Deva tel. 
613265. ' (7653)

• CUMPĂR teren arabil,
zona drum național, în 
împrejurimile Devei 15— 
10 km. Deva, tel. 628305. o- 
rele 17—21.. (7574)

• CUMPĂR casă cu te
ren în Deva. Tel. 627588, 
după ora 18. (7643)

• VÎND tractor U.650, 
nou, preț negociabil. In
formații Ciolea Gherasim. 
corn. Boșorod, te). 713702.

(7635)

• S.C. Morac Petroșani 
vinde autoizotermă I.F.A., 
5 tone, cu motor nou și 
motor rezervă. Tel. 545039 
si 541827, după ora 16.

(7636)
• VÎND armă vânătoare,

marca „Driling”, calibru 12. 
Deva. tel. 622335. (7638)

• VÎND apartament 4
camere, cu gaz, Orăștie, str. 
Mureșului, bl. 16 B, sc. G, 
et. UI, ap. 91, preț nego
ciabil. (7641)

• VÎND casă Sarmize. 
getusa, 66. Hunedoara, tel. 
715953, după ora 16. (7379)

• VÎND planetare, cu
tie de viteze, geamuri su
prastructură ARO 10, pla
netare Dacia 1310, conve
nabil. Tel. 716816. (7378)

• VÎND urgent aparta
ment 3 camere ne(mobiiat). 
Tel. 713135. (7382)

• VÎND televizor alb-
negru „Sirius 210” și ma
șină de spălat cu storcă
tor. Deva, tel. 621673, după 
ora 16. (7636)

SCHIMBURI

DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament 
2 camere, proprietate per. 
sonală, Deva, cu aparta
ment 4 sau 3 camere pro
prietate de stat. Tel. 622972.

(7642)

• VÎND urgent, convena
bil, autocamion Mercedes, 
3,5 tone, înscris în circula
ție, reparație capitală fă
cută, an fabricație 1980. A- 
rad, tel. 966/62005. (7646)

• DEVA — schimb (vîndj 
apartament central, 3 ca
mere, stare foarte bună, cu 
similar București. Infor
mații tei. 95/625044. (7550)

• SCHIMB apartament
2 camere, Deva, central, 
proprietate, cu garsonieră. 
Informații Deva<tel. ,625357, 
după ora 16. (7639)

ÎNCHIRIERI

• CAUT pentru închi
riat locuință sau îngrijire 
persoană în vîrstă. în De
va. Informații tel. 613247.

(7640)

• ELEVA, caut gazdă, 
zonă centrală DeVa. Tele
fon 616756, după ora 19.

(7650)

• ÎNCHIRIEZ spațiu co. 
mercial central. în Hune

doara. Informații la tel. 
715681. (7377)

• CEDEZ contract gar
sonieră, confort I, et. II. 
Hunedoara tel. 716626.

(7381)

PIERDERI

• PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Indrieș 
loan .eliberată de E.M. 
Barza. O declar nulă.

(7637)

DIVERSE

• SÎMBATA, 12 septem
brie 1992, excursie în Tur
cia. Preț 9000 lei. Relații 
tel. 715045. (7375)

COMEMORĂRI

• CU șase săptă- 
mîni în urmă, negura 
veșnică s a lăsat ful
gerător peste ochii ce
lui care a fost

ALEXANDRU 
GUIAȘ 

lăsîndu-ne în adîncimea 
cutremurătoare a sin
gurătății. Comemorarea 
sîmbătă, 12 septembrie 
a.c., ora 12, la Cimiti
rul Reformat din De
va. Nu te vom uita 
niciodată. Soția Katin- 
ka, fiica Dia, ginerele 
Gabi și nepoții Cris
tian și Adrian. (7591)

DECESE

• SOȚIA Sofia, co
piii Li viu și Viorel, 
nurorile Geta, Neli, ne
poții Adina, Călin, Ti. 
ti anunță, cu profun
dă durere, stingerea din 
viață a dragului lor 

IIENȚ TIAN, 
în vîrstă de 81 ani. 
înmormîntarea sîmbă
tă 12 septembrie, ora 
14, în Cimitirul Orto
dox din Bîrsău. ,

Odihnească-se în pa
ce ! (7193)

S.C. SEVEN PINK

1 ILIAL.A HUNEDOARA

str. A, lancu, nr. 16

Vinde en gros :

• zahăr tos import la prețul de 195 lei/ 
kg. (1065)

*

*

I
ST, „SELECT" ALBA IULIA 

str. Cloșca, nr. 13, bl. 3, ap. 2. Alba Iulia

Vinde :
• calea nes — 200 grame a 1000 lei cutia 
Informații tel. 968/25043 și 26606. (1064)

*
I

I
w
I
w
I
*
I*
I

I
*
I
%
I
*
| închiriere apartament et. 1—2, parter sau___
> 3—4 camere, în Deva, zonă centrală, cu destina- I
I ție birouri. (1051) J
• '

I
S.C. PRODIMPEX — COM S.R.L. DEVA j 

str. Libertății, bl. 1.4, parter. Telefax: 612145 j
*
I
*
I
*
I 
■n 
I
<1
I

I
*
I

casă '

VINDE EN GROS

/

zahăr
țigări Viceroy 
ciocolată Ungaria 
camere auto 165—13 Korea 
pantofi damă Siria 
mese și scaune din plastic Italia

CAUTĂ

SOCIETATEA COMERCIALĂ „G A S

!

* ALIMPEX" S.R.L. ȘOIMUȘ

ANGAJEAZĂ : ț
• lucrător gestionar (barman) în activitatea '

de alimentație publică. '
• șofer posedînd permis de conducere gra-

dele B, C. ț
• bucătar-eoletar. ț
• Cumpără apartamente confort I cu 2 ca- l

mere în zonele centru, Gojdu și Dacia Deva ;
(parter sau etaj I—II). ,

Informații suplimentare la telefon 668271, ,
după orele 19 și la telefon 621460, după orele 17. >

*
I

I

I
*
I
w
I

I
*
I

I
*
I
*

Ziar editat 
'.1 cicloane ;

ZILNIC.DE LA 16 LA 19, Â DEVA, 
L A SEDIUL DE PE But DECEBA L BL P

INTILNIRI CU CANDIDATII 
Frontului Salvării Naționale !

(1059)

j’ CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI BRAD

| Anunță, organizarea la data de 15 octom- 
l brie 1992 a concursului pentru stabilirea în- 

-------------------------
1

i
I

semnului orașului Brad.
însemnul ales din propunerile prezentate 

va fi premiat cu suma de 20 000 lei.
Relații suplimentare se pot obține la Con

siliul Local al Orașului Brad, camera nr. 23. 
(1060)

S.C. „HORTICOLA" GEOAGIU

Organizează licitație mijloace fixe în fie
care joi, începînd cu ora 9.

Lista utilajelor sc află afișată la sediul so
cietății, str. Calea Romanilor, nr. 202, Geoagiu- 
Sat. ‘

Informații suplimentare Ia telefon 169.
. ' (7588)

I.P.H. DEVA — S.A.
cu sediul în Deva, Pța Victoriei, nr. 2

1

i

I

I
I
î 
ț

Anunță pentru data de 14. 09. 1992 con
curs pentru ocuparea a 2 posturi de inginer și 
a unui post de tehnician în specialitatea topo
grafie — geodezic. s

Pentru posturile de inginer se primesc ab
solvenți promoția 1992.

Angajăm cu contract de prestare ingineri 
topografie — geodezie, colaboratori externi.

Informații suplimentare la telefon : 611932 > 
sau 612430 — int. 125. ' 1

i 11 _____ 1 
(1057) J

• 4
SOCIETATEA COMERCIALĂ „SARMIS" S.A. ț 

j 
} 

cu sediul în Piața Victoriei, nr. 3 I
Organizează în data de 29. 09. 1992 licita- ' 

j ție pentru - predarea în locație de gestiune a) 
1 „Popasului Turistic Strei". ț

în data de 13. 10. 1992, organizează licitație | 
' directă pentru vînzarea activului „Cabana Gura | 
■ z,ata“- . „ ț
( Relații suplimentare la sediul societății, tel- < 
{ 612026. ‘ (1063) j
l ___________ _________ i

DEVA

ANUNȚA
• Mari reduceri de prețuri Ia articole de 

vară !
Ex : tricou bumbac import Elveția —'897 

— 780 lei
• Pentru toamna 1992 am pus în vînzarc :
— ciorapi import Italia
— cizme velur și piele
— încălțăminte pentru bărbați, femei, copii

— pulovere import
— canadiene pentru copii
— produse cosmetice
— jucării import
— minicalculatoare Sharp
VÎNZĂRI EN-GROS CU ADAOS 0 ! j

(7589) |

?
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