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' „Sînt o cititoare fide- 
ț lă a ziarului „Cuvîntul 
!! liber” — ne scrie dna A- 

na Maria Nemesak din 
Hunedoara — și doresc 
să aflu mai multe deta
lii în legătură cu certifi
catele de proprietate, de
oarece le ținem în serta
re, neștiind cînd și un
de să Ie depunem”.

i Exprimînd o dorință a- 
i semănătoare, dl George 
J Runceanu din Crișcior ne 
* roagă să facem preciză- 

rile de rigoare privind 
i soarta carnetelor cu cer- 
’ tificate de proprietate, a- 
ț firmînd între altele : „Ce 
l să facem cu ele, avind 
, în vedere că unii politi- 
1 cieni în timpul campa- 
ț niei electorale le-au nu- 
( mit hîrtii fără valoare ? 
’ Am fi de pomină”.
ț ’ Pornind de la aseme- 
ț nea considerente, ne-am 
/ adresat dlur Gheorghe Po- 
1 pescu, directorul Di- 
ț recției Teritoriale Hu

nedoara a Agenției Na
ționale de Privatizare și 
Dezvoltare a întreprin
derilor Mici și Mijlocii. 
Iată cîteva din preci-

PRECIZĂRI PRIVIND CERTIFICATELE DE PROPRIETATE
zările ce ni le-a făcut.

Referitor la valoarea 
carnetelor cu certificate 
de proprietate este de 
reținut faptul că această 
valoare are acoperire în 
partea de 30 la sută din 
capitalul societăților co
merciale cu capital de 
stat, care urmează să fie 
transferată către unul din 
cele 5 Fonduri ale Pro
prietății Private nou în
ființate. După ctlm se știe, 
un carnet cuprinde 5 
certificate de proprietate, 

fiecare din ele corespun- 
zînd un fond al proprie
tății private. Carnetul a- 
re o singură serie, iar 
certificatele sînt nume

rotate cu cifre romane 
de la I la V.

Fiecare certificat are 
o valoare de 5000 unități 
de- valoare. De aseme
nea, fiecare Fond al Pro
prietății Private va de
termina și va face cu
noscută public, trimestrial, 
valoarea unei unități de 
valoare. Spre exemplu, 
valoarea unei unități de 
valoare la fondul I poa
te fi de 5 lei, ia fondul
II — 50 lei, la fondul
III — 100 lei ș.a.m.d.

Fondurile 
private sînt, la rîndul lor, 
societăți comerciale care 
îșt vor desfășura acti
vitatea ca orice societa

te de acest tip, iar în 
funcție de valoarea u- 
nui certificat de proprie
tate se va primi, la sfir- 
șitul anului, dividendul 
cuvenit fiecărui proprietar 
al certificatului în raport 
de rezultatele financia
re ale fiecărui Fond al 
Proprietății Private în 
parte.

Valoarea de 300 000 — 
350 000 lei, anunțată la 
conferința de presă, con
stituie rezultatul noilor 
acțiuni de reevaluare a

proprietăți? JMtrimeauUiu.^societăți-
lor comerciale cu capi
tal de stat, patrimoniu în 
care se cuprinde și par
tea de 30 la sută din 

capitalul ce urmează să 
fie transferat Fonduri
lor Proprietății Private. 
Spre exemplu, dacă la 
nivelul județului nostru 
partea de 30 la sută re
prezenta 8 miliarde lei 
în 1990, în prezent ea 

reprezintă aproximativ 800 
de miliarde. De aici re
zultă și consecința fi
rească a creșterii valorii 
carnetelor cu certificate 
de proprietate.

în anul 1993 va înce
pe, în baza propunerilor 

făcute de către Fondul 
Proprietății de Stat, pri
vatizarea prin vînzarea 
de acțiuni, a societăților 
comerciale. In prifna fa
ză sînt cuprinse socie
tățile comerciale cu ca
pital de stat evaluat, po
trivit H.G. nr. 776/1991, 
pînă la 50 milioane lei. 
Modul de vînzare a ac
țiunilor este stabilit prin 
Legea nr. 58/1991.,

Referindu-se la conți 
nutul scrisorilor adresa
te redacției, dl Popescu 
a precizat că bine proce
dează cei ce nu înstrăi
nează aceste carnete cu 
certificate de proprietate, 
subliniind totodată că 
termenul limită pentru 
ridicarea acestora este 
data de 27 noiembrie a.c,, 
după care se pierde 
dreptul de proprietate a- 
supra ceior rămase» ne
ridicate.
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• BILANȚUL CUTRE
MURULUI DIN EGIPT. 
Bilanțul cutremurului din 
Egipt este tragic. Seismul 
a provocat moartea a 552 
de persoane, rănirea altor 
9 929 și distrugerea a 5 004 
locuințe. In prezent 3 000 
de familii sînt sinistrate, 
se arată într-o declarație a 
guvernului egiptean, ci
tată de Reuter. Mahmoud 
Sherif, ministrul adminis
trației publice, a mențio
nat că au fost avariate 
11540 de locuințe, iar 961 
de persoane se află încă 
sub îngrijire medicală.

• RUSIA SUSPENDĂ 
TEMPORAR RETRAGE
REA TRUPELOR DIN ȚĂ
RILE BALTICE. Rusia a 
suspendat temporar retra
gerea fostelor trupe sovie
tice din țările baltice, a 
anunțat Ministerul rus al 
Apărării, citat de agenția 
INTERFAX. Această sus
pendare se datorează fap
tului că încă nu au fost 
create condițiile de acomo
dare, necesare întoarcerii 
soldaților pe teritoriul ru
sesc. (^Suspendarea retra- 
teiij este temporară și va 
fi anulată în momentul în 
care se vor rezolva toate 
problemele legate de caza
re și reacomodare”, se a- 
rată în declarația ministe
rului, citată de Reuter. Ru
sia încă mai negociază cu 
cele hei țări baltice, Le
tonia, Lituania și Estonia, 
termenul limită de retra
gere a fostelor trupe so
vietice staționate pe teri- 
loriul lor:

REGLA AUTONOMA 
MUNICIPALĂ DE 

GOSPODĂRIE 
COMUNALĂ SI 

LOCATIVĂ 
HUNEDOARA 
ANUNȚA 

Oprirea furnizării a- 
pei potabile in data de 
22* octombrie 1992, intre 
orele 7—-15, în vederea 
executării unor lucrări 
de investiții.

Inccpînd cu data de 
14. X. 1992, ‘ s-a reluat 
Programul de furnizare 
al apei calde menajere, 
după următorul pro
gram :

Zilnic :
— zona I 6—8 ; 15—

22 ;
— zona a H-a 6—15,
Programul este vala

bil pînă la data înce
perii furnizării încălzi
rii. (1209)
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CONVERSAȚII

Și bune
Viorel Mariș are 67 ani 

și locuiește în satul Stău- 
ini, comuna Balșa. A fost 
un destoinic miner la Să- 
cărîmb, Ghelari, Teliuc. 
De acolo i se trage sili
coza. Silicoza care l-a 
scos la pensie in 1966, la 
etatea de numai 41 de ani. 
Zilele trecute' am avut o 
plăcută discuție -cu dînsul, 
aflat cu treburi prin Deva.

— Ce mai face azi mi
nerul — pensionar Viorel 
Mariș ? — l-am întrebat.

— Cu munca, cu gospo 
daria, cu viața la țară.

— Mai concret.
— Am casa mea; fami

lia mea, vreo trei hectare 
de nfanfnt, o pensioară, 
mulțumesc lui Dumnezeu...

— Deci, e bine...
— E bine și nu e bine...
— De ce ?
— Fiindcă mai sînt unii 

oameni răi, ca Augustin 
Mariș — tată și Ion Ma
riș — fiu, un individ din 
Sibișel, care stă la ei, Ion 
Luca și Simion Cazan, ca
re taie copacii de pe mar
ginea drumului și-i prăvă
lesc în uliță să nu putem 
trece la rosturile noastre la 
pămînt, la pășune. Ne fac 
mari șicane, ne mai și 
amenință.

• O MULȚUMIRI. A venit la 
redacție Steluța Martiș, fata de- 
spre care ziarul nostru a scris 
cu cîteva numere înainte. După 
apariția articolului ,,O fată își 
caută un rost în viață", ea a fost - 
căutată și angajată la firma 
„Naghi și , ZsokȚ și a venit la 
ziar pentru că dorea să le mul
țumească patronilor pentru că 
i-au oferit un loc de muncă, o 
sumă de 5000 lei pentru ehei- 
tuieli urgente și cazare într-un 
cămin.- Șt mi în ultimul rînd 
voia să mulțumească personalu

lui firmei care se poartă frumos 
cu ca cit și „doamnelor" de la 
Hotelul „Sarmis” Deva, care au 
ocrotit-o și sfătuit-o atita vreme. 
Un gînd bun are Steluța pentru 
toți cei care au căutat-o. Acum 
nu mai e însă nevoie, pentru că 
și-a găsit deja un rost. (V. R.j.

O BIBLIOTECA FRANCEZA, 
deschisă în incinta Casei de 
Cultură Brad, desfășoară o sus
ținută activitate. Pînă la această 
oră. instituția numără 150 citi
tori care au studiat pește 3 000 
de volume. Ca o noutate: recent, 
fondul său de carte s-a îmbogă
țit cu peste 1300 volume primite 
din Franța. Așadar, stimați citi
tori, vizitați această instituție, nu 
aveți ce regreta ! Ctt despre am

bianță — aici veți găsi cu ade
vărat momente de reculegere, de 
acumulare de cunoștințe, pre
țioase. (M. B.).

0 CABINETUL STOMATO
LOGIC din orașul Vulcan a fost 
nevoit să se mute, din cauza 
demolării vechiului sediu. Mu
tarea s-a efectuat în căminul de 
nefamiliști al U.A.CjC.V.J., toți 
cel 8 stomatologi avind cabinete 
separate și spațiu .pentru labora
tor. Din păcate, spațiul este cu 
igrasie și mare, umiditate și nu 
se poate face alimentarea cu 
energie electrică la voltajul ne
cesar. (S. G.f.

0 CÎND VINE CĂLDURA ? 
Aceasta este o întrebare firească

pe care o pun de fiecare dată 
cînd vine frigul, nu de azi, de 
ieri, ci de câțiva ani, bolnavi/ 
internați la Secția Dermalovene- 
rice a Spitalului din Deva. Ne
liniștea lor este cu atît mai mare 
dacă se are în vedere faptul ca 
aici se efectuează unele trata
mente speciale, pe bază de un
guente, care impun ca o condi
ție elementară asigurarea unei 
temperaturi corespunzătoare in 
saloane. Toate demersurile fă
cute pînă acum la cei ce răspund 
de încălzirea în zonă au rămas 
doar simple promisiuni, motivîn- 
du-se că „se lucrează la centra
lă”. O fi sau nu așa, un lucru 
este cert: bolnavii nu se pot 
încălzi cu... promisiuni. (N. T.).

și rele...
— Dar în Balșa este pri

mărie, este poliție, care 
ar trebui să rezolve ne
cazurile oamenilor.

— Ar trebui. Le-am tri
mis vreo trei reclamații, 
însă n-ău luat nici o mă
sură. Asta nu-i democrație. 
Acum, după alegeri, du
pă ce l-am ales tot pe dl 
Ion Iliescu, că-1 știm mai 
bine, sperăm să se facă 
dreptate. A spus și dînsul.

— Cite „fumuri” mai 
sînt azi la Stăuini 7

— Vreo 20. Case cu oa 
meni bătrîni. Doar vacan-

DUMITRU GIIEONEA
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— De ce citești în timpul mesei ?

— Ca să nu văd ce mănînc, draga mea!

AMINTIRILE UNUI „OCNAȘ" (III)
Și așa timpul a trecut, 

iar eu am devenit munci
tor la una dintre exploa
tările miniere din zonă, la 
care fusesem și înainte de 
armată, unde fiind obligat 
să fac cerere de primire 
în rîndul candidaților de 
partid la recomandările da
te de doi consăteni (nu-i 
numesc acum), au scris că 
familia mea a fost mai 
atașată vechiului regim și 
nu celui comunist și așa 
nu am fost primit. Neayînd 
o origine sănătoasă, nu am 
fost primit în rîndul can 
didaților de partid, spre 
bucuria mea interioară. în 
tot această perioadă am 
făcut tot posibilul să spri
jin acești oameni care sînt 
mineri (băieși), prin califi- 

funcția ce o desfășuram. 
Voi povesti mai multe fap
te ce le-am înfăptuit noi, 
minerii, din sectorul unde 
am lucrat.

La aceste locuri.de mun
că se mergea pe jos 2 -3

CRÎMPEIE 
DIN LUPTA 
ÎMPOTRIVA 

COMUNISMULUI

ore, prin păduri, indiferent 
de anotimp. Mai tîrziu, 
prin deceniu] 7 (șapte) a 
venit vremea tăierii pădu
rilor iar pentru a putea 
transporta materialul lem
nos au făcut drumuri, iar 
noi pentru a ne ușura mer
sul la locurile de muncă 
am cerut și noi minerii 
mijloace de transport, pri
mind camioane carosate 
care ne transportau o bu 
cată de drum pînă uncie 
erau amenajate aceste dru 
muri (specific că nu era 
drum accesibil din sat pînă 
la sectorul minier — loc 
de muncă) pe toate distan
țele. Pentru a lega satul 
de drum accesibil, pentru 
circulația mașinilor de sec
torul minier, noi minerii
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am cerut să se facă acesta 
cu buldozerul. S-a făcut 
colectă de bani de la mi
neri, pentru a plăti bul
dozerul să lucreze, care la 
acea dată desfășurau acti
vitatea în cadrul sectoru
lui minier Almaș, județul 
Alba,-căci despre acesta e 
vorba. S-a lucrat și cu 
brațele în afara orelor de 
program,-căci in timpul 
programului nu aveam voie, 
cu unelte de unde puteam 
noi procura, spunîndu-ne 
unii din șefii de atunci 
că sculele la mină sînt nu
mai pentru mină, iar la 
drum (pentru taluzare, 
șanțuri) să aducem scule 
de acasă, parcă lucrarea 
ar fi fost particulară, nu 
și în interesul minier (nu 
dau numele persoanelor 
care au spus așa-ceva că 
nu merită sâ fie pomenite 
aici).

Mare a fost bucuria că 
poate vom merge și noi la 
lucru cu mașinile carosa
te, dar pentru a fi cifcu- 
labil acest drum, trebuia 
pietruit, și aceasta nu se 
mai făcea, motivînd că nu

I. TERGI, 
Brad

(Continuare în pag. a 2-a)
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...Șoseaua șerpuia peste 
coline împădurite. Bruma 
mai stăruia prin locuri 

• dosnice, unde soarele în
că nu ajunsese. Satul Cîr- 
jiți părea cufundat într-o 
pace de-nceput de lume. 
Poate și pentru că era 
zi de sărbătoare — Cu
vioasa Paraschiva. Doar 
prin curți era O oarecare 
animație, animalele și pă
sările trebuind hrănite și 
îngrijite și într-o asemenea 
zi.

Aceeași liniște și la 
Dispensarul medical uman. 
Dra dr. Simona Comănici, 
medic în comună din lu
na aprilie a acestui an, 
este mulțumită de condi
țiile existente, de dotarea 
cabinetului, inclusiv de a- 
sigurarea cu lemne pentru 
iarnă. în evidențele me
dicale figurează șase nou 
născuți și 8 viitoare mame.

Nou-născuții și cei ce se

Pacea de-inceput de lume a unor locuri
vor naște în curînd sînt 
speranța de mîine a femi- 
liilor lor și a satului A- 
lături de cei care deja 
sînt pe băncile școlilor. 
Deocamdată nu prea mulți. 
La Școala Generală cu 
clasele I—IV învață 8 e- 
levi, dintre care patru din 
Almașu Sec. Dna învăță
toare Brîndușa Todea, de 
26 de ani dascăl, avea cu
vinte de laudă despre a- 
cești copii, cit și despre 
părinții lor. Prin grija a- 
cestora clasa era încălzită. 
Cînd am ieșit din școală, 
dnii Virgil Mihăilă și loan 
Ioaneș din Almașu Sec 
tocmai descărcau o căruță 
cu lemne aduse de acasă, 
pentru copiii lor. Așa că,

pînă să-și onoreze Inspec
toratul Școlar repartiția, 
încălzirea clasei era asigu
rată.

„Dacă ar fi toate locali
tățile atît de liniștite ca 
a noastră, n-ar mai . fi 
probleme în țară” — ca
racteriza dl Ovidiu Ungu- 
reanu. șeful Postului de 
poliție, atmosfera ce dom
nește aici. Excepttad ca
zul lui Iulian Roman din 
Chergheș, care a furat un 
tractor, a făcut un acci
dent și apoi a stat ascuns' 
în pădure vreo două luni, 
primindu-și în final pe
deapsa, alte evenimente 
deosebite nu s-au petre
cut. Aceasta pentru că e- 
xistă o grijă permanentă

de prevenire, sanction Indu
se pe loc brice abatere de 
la lege. „Sancționați" am 
fost și noi, cei de la ziar, 
de dl Aliodor Adam, aju
torul șefului de post, cu 
remarca : „presa n-a trecut 
pînă acum pe aici". Am 
luat reproșul și ca o invi
tație.

Mulți dintre locuitorii 
satelor comunei lucrează 
în oraș și se aprovizionea
ză de aici. Totuși se simte 
nevoia unei aprovizionări 
locale, mai ales pentru 
vîrstnici. Și aceasta o a- 
sigură magazinele sătești 
privatizate „Coste^ Gli- 
mex” SRL la Almașu Sec 
și Asociația familială „A- 
rieșul” la Chergheș. Dl

Doru Șerban, responsabi
lul acesteia din urmă, se 
pregătea să ridice de la 
S.C. „Retezatul" Deva za
hărul subvenționat pen
tru aprilie. De două ori pe 
săptămînă, pe bază de ta
bel, sătenilor 11 se aduce 
pîine. Doar ulei spuneau 
că n-au primit de multă 
vreme. Găsesc, de aseme
nea, în magazinele lor și 
alte mărfuri necesare în 
gospodărie. Fără să exce
leze prin abundență de 
produse, comerțul de aici 
încearcă totuși să acopere 
cererile cumpărătorilor.

înainte de a părăsi sa
tul, am făcut un scurt po
pas în curtea dlui Hordea 
Milăr, factor poștal, care

dupe în tolba să, alături 
de mesaje, și „CuvîntuK 
liber" celor 32 abonați cHn 
Popești. Chergheș și Cîr- 
jiț-i. Și asta de Sg de ani. 
De altfel, soția dumnealui 
a ținut să ne spună că

lafiul și nora lucrfnd 
poșta din Deva. Ne-am bu
curat să aflăm că ziarul
nostru este cea mai cău-
tată publicație care ajun
ge în casele oamenilor și 
că numărul abonaților ar 
fi mai mare dacă posibil 
litățile financiare le-ar per
mite.

...La* ceasul ainiezii, sa
tul era la fel de liniștit. 
Doar scîrțîitul vreunui car, 
mugetul vitelor ori „corul” 
gîștelor tulburau din cînd 
ta cînd" pacea adîncă a 
acestor locuri mărginașe.

VIORICA ROMAN, 
ESTERA ȘINA

In așteptarea iernii și a 
unui reviriment cultural

In comuna Turdaș, via
ța culturală cunoaște o 
situație mai aparte. Deși 
centrul de comună se află 
în localitatea menționată, 
totuși ponderea activității 
culturale se desfășoară la 
Pricaz, un sat cu oameni 
mai „prinzași”, mai dor
nici de a găzdui și parti
cipa la o manifestare cul- 
tural-artrstică. Dovadă că 
aici, într-un cămin cultu
ral spațios și mai bine 
gospodărit, se organizea
ză etape ale Festivalului 
interjudețean „Călușerul 
transilvănean”, alte acțiuni 
artistice și cu cartea. în 
cadrul său activează . un 
grup vocal, taraf, forma
ție de teatru, dar și un 
club de tenis și șah. Fil
me nu mai rulează nici 
aici și nici Ia Turdaș. în 
această ultimă localitate, 
lumea vine mai greu la 
cămin. Motivele sînt di
verse, dar se pare că s-a 
moștenit o astfel de stare 
de fapt, deci nu e o nou
tate. Și instituția se poate 
gospodări mai greu, do
vadă — lipsa clanțelor la 
uși, terasa de la intrare 
nici, acum nu e acoperită. 
Iar *în perspectiva iernii... 
lemnele de foc, cel puțin 
deocamdată, nu s-au pro
curat. Dl Ion Bîrzan, ve
cinul de peste drum, este 
nemulțumit de activitatea 
ce se desfășoară la Turdaș, 
dar nici nu întrevede o 
posibilitate de a șe ieși din 
această situație. Se pune 
totul pe seama directoru
lui de cămin, dna Viorica 
Bocșeru, „care este plătită” 
pentru așa ceva. Din pă
cate „plata*’ despre care 
vorbea dînsul nu este a- 
siguratâ de la bugetul Pri
măriei, ci se obține din 
autofinanțare. Și tot din 
păcate, localnicii, tinerii, 
trec măi rar pe la cămi
nul cultural, e adevărat,

nici nu poți găsi mare lu
cru aici, dar prin partici
parea lor s-ar putea orga
niza formații artistice, ta 
afara celei de eălușeri e- 
xistente deja, care doar de 
Crăciun încearcă cîte ce
va cu care să se prezinte 
spectacole și sâ se realizeze 
încasări. Dar așa... In plus, 
dna Viorica Bocșeru a 
moștenit de la fostul di
rector un inventar de in
strumente' muzicale inuti
lizabile —- trei viori, trei 
acordeoane defecte cu ca
re nu se mai pot pune ba
zele unui taraf. Nu mai 
funcționează nici aparatu
ra existentă. Dovadă că 
discoteca de sîmbăta se 
organizează cu aparatură 
străină și numai după în
ceperea cursurilor șco
lare, cînd elevii sînt în lo
calitate. A rămas ca o in
tenție organizarea în ca
drul căminului a unui 
muzeu al satului, foarte 
multe exponate aflîndu-se 
acum la școală, care ar 
putea fi transferate în ve
derea creării unor posibi
lități mai bune de vizita
re. Să nu uităm că Turda- 
șul a însemnat un simbol { 
în cultura noastră strâve- j 
che prin cunoscuta și spe- j 
cifica sa ceramică ! Se in
tenționează, de asemenea, 
reînnoirea unor obiceiuri 
tradiționale, valorificarea 
lor scenică, cu precădere 
a șezătorii extrem de răs- 
pîndită cîndva și a colin
dului eu călușerii.

Să sperăm că în perioa
da anotimpurilor friguroa
se, activitatea cultural- 
artistică la Turdaș se va 
intensifica, astfel îneît să 
fie mulțumiți toți localni
cii. Dar numai printr-o 
mai intensă participare a 
lor !

MINEL BODEA

Pr,in comerțul din Călan

Așteptări, spt ranțe, certitudini
Dacă dna Doina Nicolae, 

gestionar al magazinului 
de încălțăminte 34 din Că- 
lan, era mulțumită de a- 
provizionarea unității cu 
articole de sezon din pe
rioada septembrie-octom- 
brie a.c., în general de rea
lizările lunare, de circui
tul banr-marl vînzătoa- 
rele de la „Menaj” erau 
■mai sceptice. „Deocamdată 
merge mai slab — aprecia 
dna Rodica Lung. Numai 
cu C.E.C. putem lua mar
fă di'n depozitele S.C. Me- 
talchim S.A., principalul 
nostru furnizor. Cumpă
rătorii ne cer zilnic de- 
tergenți, săpun, tix, terpi- 
nol. palux, vopsea albă 
pentru lemn. Dacă am avea 
marfă, ar fi grozav. N-am 
realizat nici 500 000 lei în 
luna aceasta (septembrie — 
n.n.)”.

Atmosferă de calm la 
magazinul auto-moto, nr. 
35. „Am licitat spațiul și 
așteptăm inventarul — 
spunea dna Rodica Po
pescu. Forma de locație ta 
gestiune ne va crea posi
bilități pentru asigurarea 
solicitanților noștri cu ori
ce piese auto, ori cu. arti
colele sportive (pentru că 
există și un raion de sport) 
pe care le caută. Vom lu
cra cu banii noștri, iar 
adaosul comercial va fi 
de 22 la sută, neavînd alți 
intermediari. Vom aduce 
de la furnizor ceea ce se 
cere, iar din mărfurile lent 
vandabile — cum sînt fa
rurile, stopurile, planeta
rele — vom solicita doar 

cantități rezonabile, ta func
ție de viteza de circulație 
a acestora”.

Foarte supărată, dna Vio
rica Moldovan, responsa
bila magazinului Romar- 
ta 21, era de părere că 
„marfă de sezon avem, 
cu toate acestea, ne des-

Amintirile unui ocnaș (III)
(Urmare din pag. 1)

au fonduri, iar noi mine
rii ne-am înțeles ta se
cret să nu mergem la lu
cru la mină, ci să lucrăm 
la amenajarea acestui drum 
două-trei zile la rînd. 
Marea majoritate am în
făptuit ceea ce ne-am în
țeles.

Văzînd aceasta, organele 
conducătoare (partid, sin
dicat, admin.itrație, miliția 
locală, securiștî civili) au 
venit la fața locului să

ceiceteze cazul, să afle cine 
a inițiat această grevă de 
ia mină, cine e ionducă- 
trrul sau c induci-terii fi
re stei opozi+is. cine e avut 
îndrăzneala de a înfrunta 
organele ce ne conduceau 
după bunul lor plac, care 
aveau la îndemtaă tot fe
lul de pîrghii să le folo
sească împotriva noastră.

La totrebătfle puse ni
meni nu a relatat nimic, 
răspunztad că noi toți am 
hotărît, deci fiind uniți 
nu au putut face ce au do-.

rit, pentru a lua măsuri 
împotriva noastră șl așa 
au fost obligați să încea
pă pietruirea drumului, nu 
de mila noastră, ci că nu 
aveau cu cine lucra ta 
subteran. Noi am spus că 
ptaă nu se termină a- 
ceastă porțiune de drum, 
nu mai mergem la lucru 
și s-a făcut această lu
crare cu muncă manuală, 
înfăptuită de noi, ta afa
ra programului de lucru.

lYa yrma)

curcăm greu. A scăzut 
puterea de cumpărare a 
populației orașelor și a 
satelor din jur. Chiar în 
condițiile că practicăm pre
țuri mici. Avem în maga
zin, spre exemplu, costu
me bărbătești la 3080— 

. 3500 lei... Noi de combi- 
nat depindem ; sîntem în
tr-o relație direct propor
țională : a scăzut numărul 
angajaților combinatului, 
am scăzut și noi. Avem un 
sold de 3.9 milioane lei, 
la o desfacere de circa 1 
milion lei lunar. E o pro
blemă dureroasă ’ pentru 
viața noastră. Ce vom fa
ce, nu știm"...

La magazinul „Electri
ce” aceeași incertitudine. A- 
cesta se confruntă însă cu 
o lipsă aproape totală de 
mărfuri. „Ce să zic ? Nu 
avem marfă, pentru că nu 
avem bani — spunea dna 
Marcela Mare. Stocurile 
vechi ne-au salvat cit de 
cît lunile trecute. In sep
tembrie n-am avut nici 
bani și nici marfă, n-am 
găsit decît cu CEC. Mă | 
întreb- — ce vom putea j 
aduce de 200 000 lei, cît 
vom avea la următoarea 
deplasaăț la depozit ?”

De pantofi și de ghete 
nu ne putem lipsi, ceea 
ce se și reflectă în solici
tările și vînzările zilnice la 
magazinele și raioanele de 
profil. Fără detergenți, să
pun și tix nu pot fi între
ținute bucătăriile și inte
rioarele caselor într-o i- 
gienă perfectă, iar fără 
becuri- și întrerupătoare 
sîntem lipsiți de confort. 
Sînt mărfuri care se cau
tă zilnic, și lipsa lor din 
magazinele specializate spe
răm că este doar tempo
rară. Mai greu este pen
tru cei care desfac confec
ții, ftentru că omul nu-și 
cumpără prea des un cos
tum, un pardesiu sau un 
palton. în condițiile că 
prețul alimentelor și al e- 
nergiei electrice a crescut, 
„garderoba” poate să mai 
aștepte. De aici vînzările 
lente înregistrate ta aces
te unități. Cum să-ți re
zolve atonei problema sa
lariilor, deci a traiului 
de zi cu zi, vtazătoarele 
din magazinul amintit (Ro- 
marta), în condițiile ta 
pare doresc să-i păstreze 
profilul, să nu-1 transfor
me într-un bazar cu de 
toate,_ Probabil specialiș
tii în comerț, cei care eon- 
due Societatea oomeretata 
.Streini" din CMan vor 
găsi soluția,., salvatoare.

ESTERA SÎNA

Și
(Urmare din pag. 1)

și rele...
treabă. Unii au abonamen
te la „Adevărul”, alții la 
„România liberă". Eu am 
la „Cuvtatul liber" și la 
„Săteanca”.

De fapt, la ziarul ju
dețean am abonament de 
zeci de ani. Acum îl ci
tesc cu și mai multă plă
cere. Numai că nu prea 
ajungeți dvs„ ziariștii și 
prin satele noastre mai 
îndepărtate. Ați avea ce 
serie.

— Dar televizoare aveți 
în sat ?

— Chiar și eu am. Am 
văzut toată comedia elec
torală. Noroc că ș-a ter
minat. Acum om 
ce-o mai fi. Numai 
sănătoși.

— Să fim, bade Viorel 
Mariș ! Noroc ban !

• i
9 aa—» a 999^ a a 99a a «re» •

țeie școlare ne mai înse
ninează viața. Cînd vin 
poții în vacanță.

.— Aveți nepoți?
— Am, cum nu... Că 

ciorii mei — Simian 
crează la U.M. Cugir, dar 
are locuință în Orăștie, 
Romanuț este maistru la 
U.M. Orăștie, iar Viorica 
este operatoare la „Plastor", 
tot la Orăștie — sînt oa
meni de ispravă. Au ser
vicii, au case, au copii, au ■ 
mașini. O duc bine, ce 
mai...

— Ziarele ajung la Stău- 
ini ? Mai citiți cite ceva ?

— De bună seamă. Că 
avem un factor poștal de
* mrere a aa*^ a a •

I
I«I* I -ti I
I* I
|"art. 10-15, astfel:

| * Terenul situat în localitatea Ilia, lingă
! DN 1, cu nr. top. 557/1, 557/2,558, în suprafa- 
| ță de 13 600 mp.
ti

ne-

fe- 
lu-

vedea 
să fim

I
I ti I ti I ti I * I ti I * I ti I ti I , *

| Taxa anuală de concesionare este de 100 | 
î lei/mp. »i I
j Concesionarea terenului se face pe 99 ani. j 

| ’ Ofertele se depun pînă la data de 10 no- > 
J iembrie 1992, orele 13, la sediul Consiliului I 
| Local Ilia. |
* * 
J Documentele licitației se pot ridica contra 
I cast de la sediul Consiliului Local Dia, fnce- | 
» pînd cu data de 26 octombrie 1992. :I IGaranția de participare ta licitație va fi * 
| egală cu IO la- sută din valoarea unei redevențe I 
* minime anuale, adică 136 000 lei.i - 1

LI CIT AȚI E

CONSILIUL LOCAL

ILIA

Organizează licitație publică în vederea 
concesionării terenului din intravilanul localită
ții Ilia, pentru realizarea unui complex hote
lier, complex de alimentație publică cu ane
xele respective și zonă de cazare pentru șoferii 
de autotrenuri, în condițiile Legii nr. 50/1991,

Informații suplimentare și consultare» plan- 
| șelor de detaliu se pot obține altoie între orele J 
J 11—14, la sediul Consiliului Local Ilia, toeepînd ; 
I cu data 3s 26 X. 1992. !

I Licitația va avea loc îp rina de 11 noiem- J 
* bric 1992. ora 10, la sediul ConâJtotoi Local |
J Bia. ;j j
i_____ ________________________________ ,i
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Dl. loan Pătrău, prima* 
rul comunei Peștișu Mic, 
este supărat pe o gazetă 
ce apare la Deva, I-am 
zis:

— Pe presă nu e bine 
să vă supărați, die primar.

Ne-a. replicat indignat:
— Cum să nu te superi 

dacă minte eu nerușinare 
și zice — în titlul artico
lului chiar — că primarul 
Peștișului Mic nu vrea să 
le dșa oamenilor pămîntul 
la care au dreptul 1 Pe 
patronul gazetei respective 
îl cunosc. Am vrut să-i 
trimit un răspuns, dar 
mi-am zis că n-are rost să 
cobgr la nivelul lui.

— Deci, primarul 
Pătrău vrea să dea 
menilor pămîntul la 
au dreptul conform 
fondului funciar ?

— Sigur- că da„ 
cu toată tăria. •

— Dorind să 
gazetei respective, 
ți-ne care este stadiul 
plicării Legii fondului fun
ciar ? ,

—• în 'linii mari, pune
rea în posesie s-a înche
iat, s-au înmînat adeverin
țele de proprietate. Au 
fost vreo 82 de contesta
ții, care, în mare parte, 
s-au soluționat. Unele au 
ajuns însă la judecătorie. 
Dacă se ține seama că toa
te satele noastre, în nu
măr de 9, au fost coope- 
rativizate, soeot că stăm

destul de bine în dome
niul la care ne referim.

— Nu vă contrazicem, 
dar haideți să vedem cum 
îți lucrează oamenii pă
mîntul.

— Să știți că-1 lucrează 
cu foarte- multă dragoste

mulțumește. Faptul că Ju
decătoria din Hunedoara 
nu colaborează, cu net, con
siliile locale, pentru a cu
noaște situația concretă 
din teren. Ața se explică 
de ce se dau sentințe ne
conforme cu realitatea.

• Un primar se supără pe o gazetă e In linii 
mari, oamenii și-au primit pămîntul • Cîmpui — 
locul unde se întîlnesc toți sătenii • Mecanizatorii 
s-au integrat noii situații din agricultură • Strania 
sentință a unei judecătorii.

AVEȚI

Ioan- 
oa- 

care 
Legii

și nu exagerez zicînd asta. 
La Nandru, Mînerău, Cu
tin, Dumbrava și Ciulpăz, 
lucrările de toamnă scot 
toți oamenii satelor în 
clmp. In localitățile de 
munte însămînțarea păioa- 
selor, s-a terminat. în sa
tele de jos un rol mare în 
această campanie îl au me
canizatorii.

— în ce sens, domnule 
primar ?

— S au adaptat foarte 
bine la noile condiții din 
agricultură. Asta pentru că 
fosta secție S.M.A. a fost 
luată în locație de gestiu
ne de dl Momea, care 
organizat activitatea 
baze de tip occidental.

— Ziceați că unele ne
înțelegeri în ce privește 
împărțirea pămîntului au 
ajuns Ia judecătorie. Sînt 
multe procese pe rol ?

— Sînt, dar nu asta-i 
problema, altceva mă ne

un caz con-— Ne dați 
creț ?

— Sigur, 
mund Predoi _ _____
proces cerlnd 1 ha teren, 
pe care zice — dove
dind cu martori — că 
achiziționat în 1949. 
Cartea funciară, la nr. 
pografiC 174 arată că 
prafața de 45,3 ha are

Iată, Sigis- 
a deschis

scrlșl 18 proprietari, prin
tre care nu figurează nu
mele luL Terenul ce-1 
solicită aparține unei femei 
care l-a și primit. Sentin
ța nr. 118/8. IV. a.c. i-a 

.atribuit însă suprafața so 
licitată.

— Cum ați aplicat sen
tința 7
.— în nici un fel, căci 

nu este definitivă, iar fe
meia respectivă a deschis 
și ea proces. Dacă Jude
cătoria Hunedoara ar fi 
consultat Cartea funciară, 
ar fi hotărît altfel. Gaze
ta de care vorbeam a pu
blicat scrisoarea lui S. P.

. fără să vină cineva să ve
rifice dacă este adevărat 
ce scria el acolo. Or, asta 
cred că nu e bine, căci 
nu poți acuza un om fără 
să știi dacă e pe drep
tate sau nu.

TRAIAN BONDOR
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Se numește Ovidiu- 
Mihai Wetrov șl are 
aproape 3 anișori. Că 
de aproape un an ați 
uitat de ei, adică nu 
i-ați mai dat pensia de 
întreținere, așa cum 
cere legea și omenia 
și obligația de părinte, 
este un lucru care nu 
vă face cinste și Ovi- 
diu-Mihai vă va ju
deca, stimate die Ale
xandru Wetrov. (GH. 
I. N.).

o

UN FECIOR !

replicați 
spune- 

a-

spun

VA OFERĂ O GAMĂ VARIATA

DE PRODUSE:

HOTEL TIMIȘOARA 
Camera 406 

OFERĂ

— uleiuri esențiale
— „toniplant” — tonic tip „Bitter suedez”
— whisky „Scorii»'*
— ceaiuri medicinale
—- făină de măceșe (furaj).
Vă așteptăm la sediul firmei noastre din 

Orăstle.

concentrate pentru băuturi răcoritoare, 
cu un conținut de minim 65 la sută 
zahăr,, pe bază de arome identic natu
rale de kiwi, portocală, cola, ananas, 
mango, banane, căpșuni, piersică.

Preț Informativ — 243—256 Iei/fcg (vrac) 
— 170—179 Iei/sticla 0,51

— arome exotice pentru băuturi răcori
toare >■

de 
se

• 924
«114

10 2 4 4 10—11 
10 8 1 1 31— 5 
nu., piardă.

10 4 3 3 15—16
10 5 4 1 16— 8 

feroviari de-a 
campionat.

- Intermedieri 
Obținerea de pașapoarte 
Oficiale;

• Vize pentru.
, ITALIA, FRANȚA. 
GRECIA. SUA.

r—♦—>

Concursul din
25 octombrie

8
17

(-2) 
(+7)

(+3) 
(+3)

13
13 

de valori

DACIA UNIREA
— STEAUA * 
Gazdele vor lupta să 
Pronostic: x. 2
GLORIA B-TA
— UNIV. CRAIOVA
Meci echilibrat, între două formații 
apropiate, cu pretenții in acest sezon. 
Pronostic: 1, x
INTER SIBIU
— RAPID
Bun prilej pentru 
lentul Început de 
Pronostic: x, 2
ANCONA
— foggia
Ancona are posibilitatea de-a ceda „lanterna ro-

1 evite

11
14 

confirma

9—22 2
?—14 3

(+1)
(4-4) 

etce-

(—2) 
(—3)

șie”, însă ambele combatante se jbat să 
zona inferioară a clasamentului.
Promoție: 1, x
BRESCIA . 6 , 2 31 5—8 7
— CAGLIARI « 1 2 3 4— 8 4 .
O (nouă) victorie a gazdelor l-ar putea implica 
In lupta pentru cupe, dar este premftir să vor
bim de așa ceva.
Pronostic: 1, x
FIORENTINA
— sampdoria
Se așteaptă mult 
zon. însă SAMP

(+1) 
(—«)

6 2 3 1 17—13 7 (41) 
5 3 2 0 12— 8 S (4*) 

ia Fiorentina în acest se- 
arată extrem de incomodă

(CEC)

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

în deplasare. 
Pronostic: x
GENOA
— PESCARA 
Genoa va încerca 

' ne poate să piardă.
Pronostic : x
INTER
— JUVENTUS 
Se așteaptă mult 
plutește în aer.
Pronostic: x
UZIO
— atalanta 
De această dată,

eașoară gazdelor, 
„Olimpico”. 
Pronostic: x
NAPOLI 
— ROMA■
Nesatisfăcîndu-și

6 0 6 0 10—10 6 ( 0) 
6 1 1 4 9—15 3 (—3) 

să ciștige, dar tot ața de bi-

de la

«312 
«240 

i ambele

14 1 
.2 13

l 
r »i

10—10 7 (41) 
10— 6 8 (42) 

formații. ,.X”-ul

♦

i •

6
6

Atalanta poate 
încerctnd un

15—14 6
5—9 5 
fi o pradă u- 
reviriment pe

( 0) 
<—1)

6 12 3
« 2 2 2

8—10 4 (—2)
8—56(0)

deloc proprii suporteri, Napoli 
va încerca să spargă 
putea profita Roma. 
Pronostic: 1, 2
PARMA
— MILAN
Milan încă nu dă posibilitatea 
delor să aspire la un meci nul.
Pronostic: 2
TORINO
— UDINESE 
Atuurile partidei se 
Pronostic: 1
MODENA
—. CREMONESE
Partida este deschisă oricărui rezultat 
Pronostic : 1, x, 2

gheată, lucru de care ar

9 3 0 3 
5 500

«240 
«303 

îndreaptă

1. x, 2

11—11 6 ( 0)
20—10 10 (44) 

nici măcar gaz-

11—5 8
11— 9 6 

spre gazde.

(42)
0)(

7 2 2 3 5—10 6
7 8 0 1 17— 6 12

0)( 
(44)

A JUDEȚULUI HUNEDOARA
Organizează în perioada 25 X. — 1 XI. I 

1992 Tîrgul-expoziție cu vinzare de confecții ■ 
și articole din blană și din piele, la care par-J 
ticipă o serie de firme românești recunoscutei 
pe plan internațional. «

Manifestarea are loc la Galeria de Arfă | 
a Uniunii Artiștilor Plastici din Deva, bdul De- * 
cebal, bl. 8, parter, fiind deschisă zilnic între | 
orele 10—17. J

(1198)
A 

-------------------------------------------- I
A 

SOCIETATEA COMERCIALĂ! 

VITIVINICOLĂ BARATCA SA |

I
A 

I
A

Oferă spre vinzare tuturor celor interesați | 
prețuri avantajoase cele mai superioare vi-1

COMUNA PĂULIȘ,

JUDEȚUL ARAD
*
I, la prețuri avantajoase cele mai superioare vi-1 
J nuri și rachiuri atît din recolta anului 1992 rit * 
| și mai vechi din renumita podgorie transilvană | 
J Miniș — Măderat.
| Vinuri de puterea ursului din soiurile : Pi- | 
' not Noire, Merlot, Rurgund și Cadarcă ca v jnuri » 
| roșii și Fetească Regală, Riesling Italian și I 
» Mustoasă de Măderat ca vinuri albe sînt ace- * 
| le băuturi ce vă pot garanta pe lingă o bună | 
" dispoziție și un plus de sănătate.

Produsele noastre pot fi livrate atît îmbu-1 
I' teliate cit și vărsate în recipientele clientului i-î 
, mediat la fața locului rit și pe bază de comenzi I

*
1
I*

W ” - —
| ferme la prețuri negociate pe bază de grafie de » 
! livrare cu plata anticipată sau. eșalonată. Dej 
| asemenea, vinde struguri albi pentru vin la i 
» prețul de 55 lei/kg.
| Informații suplimentare la telefoanele 960/I 
j 65246, 960/61119. (1X82)*
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S C. AGROSERVICE S.R.L. — DEVA '

Str. Depozitelor, nr. 10, telefon 22195 
Unic distribuitor al produselor fabricate de

S.C. „SEMĂNĂTOAREA”, 1

*L
Vinde următoarele utilaje:
• motocultbr cu motor Diesel 12 

remorcă și gama de utilaje;
• combină autopropulsată pentru 

tat cereale și prășitoare de diferite tipuri 
mărimi;

I
A

I
A

I
A

I
A

I
A

I
CP cu |

A

recul-1
1 și j

A

l
*
I
A

I
A

I
A

cositoare pentru tractoare ; 
semănători de cereale; 
semănători prășitoare ; 
plug simplu; 
freză;
bilonator; 
cositoare frontală;
moară cu ciocănele de diferite tipuri.

Se asigură garanție de un an de zile, SER-. 
VICE în perioada de garanție, piese de schimbi 
în perioada de post garanție contra cost. Se» 
face contract cu plata în rate sau cu plata în J 
produse. I

Relații suplimentare la telefon 95/622195;

(CEC)»
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11« sediu] unității.
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I AGRICULTORI
î Urgentați recoltarea și livrarea sfeclei de| 
I zahăr. Z
* Prognozele meteorologice pentru luna oc-1
J tombrie sfrF rloaie și lapoviță. >

S C. ZAHĂR ARAD •
preia sfecla de zahăr numai pînă la data | 

| de 10 noiembrie a.c., după care își încetează J
* activitatea. |
| Vindem tăîțel de sfeclă la prețul de 200 • 
: lel/tonă. |
I Consiliul de administrație al S. C. Zahăr • 
j Arad. (1191)1
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• QUASAR ELECTRO
SRL v« oferă . televizoa
re color Mesa vision, alar
me pcqiru spații comercia
le. locuințe. autoturisme, 
angajează absolvent (ă) fi- 
nanțe-coritabilitate. promo
ției 1992. Deva, telefon 
611261 (8690/8767)

• VÎND apartament 4
camere, cărămidă, et. III, 
ap. 11. bl. E12. parchetat, 
2 băi. în cartierul Goj- 
du, pe valută. Vînd mașină 
Dacia, nouă, pentru export, 
4 000 mărci. Deva, telefon 
622493. - (8793)

• V i N D autoturism 
Volkswagen Passat și 
Volkswagen Golf. Hune
doara. telefon 720662.

(8768)
• VÎND urgent Dacia

1 310. motor 1 410, 5 viteze, 
pian coadă scurtă, orgă e- 
lectronică. radiocasetofon 
„Sony", video recorder 
„Ingersoll". Telefon 712231.

18814)
• GUMP \R apartament

2 camere, parter, et. 1,
central. Deva. telefon 
621283. (8818)

• VÎND Alfa-Romeo Die
sel, 1984. superacceșoriat, 
total servo de luxe. 614322,

(8835)
• VÎND instalație sate

lit, video recorder Orion, 
deosebit, calculator Sin 
claie Spectrum -|-, toate 
noi. Telefon 95/715213.

(8834)
• Vi ND Expresso — ca

lea. cu 3 brațe, import, si 
gilat, 900 000 lei și faianță 
bleu ciel. Caut traducător 
limbă italiană. Informații 
zilnic orele 8—14, telefon 
61«308. (8833)

• VÎND sufragerie .Ne
vada". nouă. Simeria, te
lefon 660480. (8841)

• VÎND urgent compu
ter jocuri „Sintez 2" și 
casetofon „Electronica 302", 
sigilate. Telefon 616254.

(8843)
• V ÎND video „Funai”, 

sigilat și televizor color. 
Deva, telefon 615357.

(8850)
• VÎND armă vînătoare. 

13, cal. 12. preț 150 000 
lei. Telefon 612117.

(8851)
• VÎND butelie aragaz, 

normală și cazan fabricat

țuică, capacitate 110 1.
Crișcior. telefon 657145. '

(8853)
• VÎND garsonieră con

fort I, mobilată, ocupabilâ 
imediat, zona OT. Hune
doara, telefon 712377; după 
ora 17. (8452)

• VÎND apartament 3 
camere, central. Hunedoa 
ra. telefon 711476.

(8453)
• VÎND seîndură de 

brad; căi. I, 4 mc. Hune
doara, Juri Cornel; str. 
Dîmbului, nr. 7.

(8454)
• VÎND Oltcit Club, de

fect și motor special, de-
-fect. Hunedoara, telefon 

711299. (8447)
• VÎND apartament 4 

camere, bloc de cărămidă, 
et. 1, Micro IV, Hunedoa
ra. Telefon 907114508. ore
le 13—20 și 90/763954, du 
pă ora 21.

(8449)
• VÎND convenabil fîn. 

Informații Poenar Eleono
ra, sat Certej, nr. 2.

(8450)
• CEDEZ contract a-

partament, mobilat. Hune
doara, str. Ștrandului, nr. 
3. bl. N1, ap. 18. sector 
VI. (8457)

PIERDERI
• PIERDUT autorizație

2569/22. X. 1990, pe numele 
Lodoabă Roman. O declar 
nulă, (8854)

• PIERDUT legitimație 
veteran de război, - nr. 
375551, pe numele Mic, 
Solomon. Se declară nula.

OFERTE 
DE SERVICII

• CAUT femeie îngrijit 
copil, la domiciliu. Telefon 
623234. după ora 16.

(8829)
• SOCIETATE Comercia

la angajează secretară, cu
noscătoare limba turcă, 
condiții avantajoase. In
formații Deva, 613714.

(8789)
• „INCOTA ATLAS 

REISEN" efectuează trans
port de persoane și pa
chete pe ruta Sibiu — 
Deva — Arad — Praga 
Niirnberg — Heilbron — 
Stuttgart. în datele de 21, 
28 X. și 4, 11, 18, 25 XI, 
1992 iar în datele de 4 
XI, 18 XI, 2 XII, și 16 
XII circulă și pe ruta 
Sibiu — Frankfurt — Ste- 
gen — Dortmund. Informa
ții și înscrieri la ~ telefon 
618882. orele 16 -21.

(8805)
• IMPEX SIBIU efec

tuează transport de per

soane pe’ ruta Sibiu — 
Deva — Arad — Niirnberg 
— Frankfurt — KSln — 
Dusseldorf și retur. In
formații la telefoanele 92/ 
411300, 92/414979.

' (8352)
• „EUROSTYLE PRO

IECT’" SRL primește co
menzi pentru autocamioa
ne IFA, zero km și orice 
piese sau subansamble IFA. 
614322. (8835)

• ANGAJAM barmani 
profesioniști, 'cu cel puțin
2 ani lucrați. Concurs în 
24 X, orele 16—19. Infor
mații la telefon 728433.

" (8456)

ÎNCHIRIERI
• FAMILIE serioasă do

rește să închirieze aparta
ment 3 (2) camere, mobilat 
(nemobilat), cu telefon. 
Relații Deva, 613714.

(8789)
• CAUT apartament- de 

închiriat în Deva. Telefon 
616569, orele 19 -22.

(8753)
• FAMILIE intelectuali

caută, pentru închiriat gar
sonieră, sau apartament 2 
camere, mobilate, în De
va. Telefon 614145 sau 
615142. (8642)

• CAUT apartament sau 
casă, ultracentral, 3—4 ca
mere, de închiriat pentru 
sediu firmă. 614322.

(8835)
• PRIMESC în gazdă 

una sau două fete, infor
mații telefon 614949.

(8849)
• „MEDECINS DU MON

DE’’ caută pentru închi
riat apartament (ne) mobi 
lat de 3 camere. Deva, te
lefon 613871.

(8848)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament
3 camere, pivniță, Băl-
cescu, cu casă particulară 
în Deva. Telefon 621539, 
după ora 20. (8755)

• SCHIMB apartament 
proprietate personală. 3 
camere, central cu casă. 
Deva telefon 619351.

(8831)
• SCHIMB apartament 

2 camere Kr gămiețanu, cu 
■,pmlament 3 camere. De 
va. iFlbfon GmHl.

(8839)
• Bl'A.ȘOV — schimb 

apartament 2 camere, et. 2. 
earlier „Aslra”, cu similar 
Deva. Dwa. It-t-fon 616471, 
după ora 18.

(8845)

DIVERSE
. • CU autorizația 7481/ 
15 IX 1992, emisă de Con
siliul Județean Hunedoara, 
s-a deschis activitatea in
dependentă, reprezențată 
prin Dincă Dumitru Eu
gen, din Petrila, str. 8 
Martie, nr. 10/24, avînd ca 
obiect de activitate comer
cializare țigări, încălță
minte, confecții, papetărie.

(8832)
“ • UNIVERSITATEA de 
Metafizică „Elta”, filială 
Deva, face înscrieri pentru 
cursuri' în fiecare luni, o- 
rele 17, la. Liceul „Dece- 
bal" Deva. Informații te
lefon 614096, după ora 18.

(8830)
• AUTORIZAȚIA nr. 

4535 Completare la obiec
ții! de activitate cu : con
signație, intermedieri vîn- 
zări cu ridicata.

(8356)

COMEMORĂRI

• LA 23 octombrie 
se împlinesc șase luni 
de cînd scumpa noas
tră soție, mamă și 

’ bunică.
ZORII A IIERȚA, 

ne-a părăsit pentru 
totdeauna. Lacrimi și 
flori pe mormîntul tău 
vor cădea mereu și nu 
te vom uita niciodată. 
Relu, Mariana, Aida și 
Mitu. Comemorarea în 
23 octombrie, ora 14. 
la Cimitirul din str, 
Eminesctf. Familia
Herțâ. (8797)

• CU adîncă durere în 
suflet soțul, fiicele și ne
poții anunță că se împli
nesc cinci ani de la des
părțirea pentru totdeauna 
de cea care a fost o bună 
soție, mamă și bunică.
CORDOȘ ERlKl ERNA 

» Flori și lacrimi pe mor
mîntul tău, suflet bun. Nu 
te vom uita niciodată.

(8812)

DECESE
• DUPĂ o lungă și 

foarte grea suferință a în
cetat din viață măi
cuța noastră dragă 
ELISABETA PETROVAN, 
în vîrstă de 86 ani. înhu
marea în județul Alba, 
satul Ciugudul de Sus, vi
neri, 23 octombrie. Te 
vom plînge toată viața, 
măicuță dragS ! Ne.lu, Ma
ria si Victor cu familiile.

(8852)

PANORAMIC
INSULELE KURILE, ZONA COMERCIALA 

LIBERA
Insulele Kurile, deținute <le Rusia, vor deveni cu- 

riîid zonă economică liberă, deschisă investițiilor 
străine și turismului, transmite Reuter, preluînd de
clarația guvernatorului insulelor. Pentru aceasta se 
așteaptă doar promulgarea proiectului de lege de că
tre președintele Elțîn. Investițiile străine vor pu
tea fi făcute în domeniul pescuitului, exploatărilor 
carbonifere și petroliere, în agricultură, dar și în 
industrii mai sofisticate, ca software-ul pentru com
putere.

12 MILIARDE DE DOLARI SURPLUS 
COMERCIAL ÎN SEPTEMBRIE

Ministerul de Finanțe al Japoniei a informat că 
surplusul comercial ai țării în luna septembrie s-a ri
dicat la cifra record de peste 12 miliarde dolari -SUA, 
informează BUC. Surplusul comercial al Japoniei 
pentru primul semestru al anului in curs este, de a- 
semenea, foarte mare, cifrîndusc la 52,5 miliarde do
lari SUA. Aceste -cifre reprezintă o creștere cu 25

la sută față de perioada echivalentă a anului trecut 
și se datorează, în opinia Ministerului de Finanțe al 
Japoniei, creșterii exportului de autoturisme și e- 
chipamente de birou. .

RATA DOBÎNZII CONTRA 
RECESIUNII

Marea Britanic a procedat, vineri, la reducerea eu 
un procent a ratei dobînzilor, care a ajuns astfel la 
8 la sută, transmite Reuter. Reducerea, avînd ca 
scop stimularea economiei britanice afectată de re
cesiune, a adus rata dobînzii la cel mai scăzut nivel 
din iunie 1988 pînă în prezent.

I.B.M. ÎN declin

Cea mai mare firmă din domeniul computerelor, 
LB.M., a publicat rezultatele financiare ale trimestru
lui trei, peîioadă încheiată cu pierderi de 2,8 mi
liard? dolari, transmite Reuter. Conducerea firmei 
acuză, pentru aceste pierderi, costul implicat de ma
sivele reduceri de personal, situația financiară din 
Europa și cererea scăzută pentru produsele sale atît 
pe piața internă cît și în Japonia. Pe Wall Street, ac
țiunile I.B.M. au pierdut 5,125 dolari, fiind cotate în 
prezent la 72,875 dolari. Pierderea suferită echiva
lează cu 4,87 dolari/acțiiuic, față de un profit de 177 
milioane dolari (31 cenți/acțiune) anul trecut.
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S.C. „Grecom“ S.R.L j
SOCIETATE COMERCIALĂ 

DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ DIN 
DEVA j

INVITĂ* *IbI b I b I * I b 1 b I b I
închis o vreme pentru efectuarea unor j 

transformări, Pati-Barul „Cetate” din Deva , ■. 
și-a redeschis de curînd saloanelț pentru pu- • 
blic, prezentîndu-se într-o „haină” nouă și | 
cu o funcționalitate nouă — aceea de restau- j 
rant de tip clasic. I

Un prilej mai nimerit pentru a lansa o j 
invitație publică nici că se putea. Așadar, J 
Societatea comercială „Grecom” S.R.L., patronii | 
acesteia, domnul și doamna Grec, vă invită să . 
apelați cu încredere la serviciile 1

REST CANTULUI „CETATE” DIN j 
DEVA !

Localul oferă servicii de alimentație publică de | 
cea mai bună calitate. Veți găsi aici meniuri boga- , 
te și variate. I

• Mîncăruri calde specifice bucătăriei românești; J
• Gustări calde și reci ; >
• Cea mai gustoasă „ Pizza” și zilnic ciorbă de I

burtă ;
• Vinuri selecte din renumite podgorii romă- j 

nești, cum sînt cele dc la Jidvei și Murfatlar; >
• Lichioruri fine pe bază de fructe exotice ; ■ |
• Alte băuturi fine din import;
• Bere la cutie ; I
• Răcoritoare pe; bază de citrice și cola.
Restaurantul dispune de un salon ■— separeu cu • 

12 locuri, unde se pot organiza intime petreceri de I 
familie. '

Se pot reține locuri cu anticipație la mese, ape- | 
tind la, telefonul 61 41 19.

Programul restaurantului „CETATE” — între o- I 
rele 12—2,00. J

Muzică aleasă cu formația „DIVERTIS". 1
„CETATE” — un nume de „casă” cu renume. I

PATISERIE ȘI COFETĂRIE |
în același local .cu restaurantul „Cetate”, Socie- > 

tatea comercială „Grecom” S.R.L. mai administrează I 
și o patiserie-cofetărie. J

Aici se pot procura, cu servire pe loc sau pentru | 
acasă, o gamă-variată de produse.

• Se pot comanda pentru petreceri de familie I 
torturi cu frișca sau cu ciocolată, pateuri și,

saleuri. j
La patiseria și cofetăria „CETATE” se poate bea • 

intr-un cadru intim cea mai bună cafea naturală sau . 
ness, cu frișca sau cu ciocolată. II
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