
• PROPUNERI ROMANEȘTI DE REGLEMENTĂRI AERONAUTICE EUROPENE. Comisia europeană pentru Aviația Civilă, prin grupul de lucru pe problemele de securitate aeronautică reunit la OSLO, a analizat și elabo

rat proiectul de modificare a Documentului 30 (Manualul de securitate al CEAC). Delegația României a prezentat cu acest prilej propuneri referitoare la rolul factorului uman în domeniul securității aeronautice, modelul european de program național de profil, măsuri care se iau în cazul de risc maxim și cu privire la elaborarea u- nui cadru la nivel' continental, propuneri care au

fost însușite în proiectele de documente ce urmează a fi însușite și consacrate de Adunarea Directorilor Generali de Aviație Civilă din Europa. Această acțiune se înscrie în demersul ,general de integrare a României în organismele-Co-‘ munității Europene.• ROMÂNIA PARTICIPĂ ACTIV LA LUCRĂRILE CEAC. „îmi exprim regretul că dintre noile state membre ale CEAC

" numai România și Polonia au fost prezente la lucrările de la Oslo. în mod deosebit doresc să evidențiez și participarea activă a delegației române la elaborarea proiectelor de documente care au fost puse în discuție'', a declarat dl Frank Durinckx, Belgia, președintele Grupului de studiu al aspectelor operaționale ale securității aeronautice ,care s-a reunit în capitala Belgiei, în cursul săptămînii trecute.

• CREȘTEREA PRETURILOR ȘI RATEI INFLAȚIEI. în luna septembrie a acestui an, prețurile - de consum au crescut în România cu 10,1 la sută față de luna precedentă, circa 4 procente, fiind datorate reducerii subvențiilor. Rata medie a inflației pe primele trei trimestre ale anului s-a cifrat la 8,7 la sută. Creșterea lunii septembrie, comparativ cu octombrie 1990, a fost de 950 la sută.

• GORBACIOV CERE DEMISIA LUI FLȚ1N Fostul lider sovietic, Mihail Gorbaciov, este convins că Boris Elțin .ar trebui să demisioneze, dacă nu este pregătit să asculte sfaturile altora, li-.ins- 
nîite Reuter.
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„CUVÎNTUL LIBER* ÎN DIALOG CU ALEȘIIHUNEDORENI ÎN PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Voi face tot ce este posibil pentru
ca România să se redresezeRED. : Care credeți că sînt cele mai stringente probleme pentru ieșirea cît mai grabnică a României din criza în care se zbateI. DINIȘ : în primul rînd, vreau să menționez-că actuala criză se manifestă în toate planurile : economic, politic, social ș.a. Ca să se realizeze ieșirea grabnică a țării'din situația în care se află trebuie acțio-- nat, după părerea mea, în primul rînd. în plan politic și anume prin formarea unui guvern care' să întrunească specialiști de înaltă clasă, cu consultarea largă cu toate forțele politice io realizarea acestui imperativ de . cea mai mare însemnătate .actua- :â. Noul guvern va trebui să elaboreze un program clar în jurul căruia să se adune toate forțele României, partidele parlamentare și nu numai, pentru redresarea cît mai grabnică a economiei, bazat pe continuarea reformei, rea rolului statului în luționarea multiplelor pecte cărea elitelor •ș.a.RED. : Ce idei și inițiative . veți sprijini în . îhal- tul forum legislativ al țtf- rii ?I. DINIȘ : Cu maximă prioritate legi de strictă necesitate fără de care nu se. poate concepe depășirea crizei, care . să sprijine realizarea reformei, o- prirea degradării vieții oamenilor, întărirea ordinii sociale etc. în concluzie : toate inițiativele ce vizează înaintarea țării pe calea democrației și progresului.RED. : Viața socială cunoaște multe și profunde convulsii — scăderea nivelului de trai, șomajul, recrudescența fenomenelor negative — corupția, biș- ■ nița, violența ș.a.vedeți înscrierea ei făgaș normal ?I. DINIȘ: Statul • trițeît privatizarea abia Ia început — buie să-și manifeste iul de proprietar, oprind sporirea șomajului, asiguri» d noi locuri de muncă. STol statul trebuie, să țină

sub control strict inflația, în ce privește corupția, violența etc. trebuie să realizăm' un cadru legislativ care să le stopeze. Să acționăm mai hotărît ca în societate să domnească legea și îmi propun să fac tot ce depinde de mine în acest scop.
Discuție cu 
dl senator 
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crește- so- as- ale 'economiei, apli- unei politici. a cre- mai bine gîndită

RED. : Județul Hunedoara arc un rol de seamă în economia românească cu preponderență în industria extractivă, siderurgică ș.a. Ce căi credeți că va trebui să urmeze și cum veți sprijini evoluția sa viitoare ?I. DINIȘ : Este o întrebare foarte grea. Care sînt căile ce le va urma județul nostru, este greu de definit. Cert este că Hunedoara trebuie să-și mențină în funcțiune industria extractivă și siderurgică, chiar dacă se vor produce restructurări, Dacă cineva crede că cele două ramuri pot sau trebuie desființate, înseamnă că nu. gîndește patriotic întrucît asta ar duce nu numai la fenomene negative pentru întreaga economie românească, ci și la convulsii sociale. în ce mă priveș-

te sînt hotărît să mă bat cu oricine pentru ca ele să existe în continuare, meleagurile noastreRED. : Cum veți realiza o legătură permanentă și apropiată cu cei ce v-au ales pentru a vă informa cu ceea ce îi frămîntă și pentru a informa asupra activității dv in Parlamentul României?I. DINIȘ : parlamentară durează, obicei, cinci zile pe săp- tămînă. Sîmbăta și duminica însă sînt destinate activității din teren. Se a- flă în stadiu de punere în funcțiune a biroului sena • torial de la Hunedoara, deși mai avem unele greutăți cu prefectura. Cu cetățenii municipiului de . pe Cerna am avut întotdeauna dialog. De acum încolo el va fi mult mai larg. Voi ține o legătură strîn- să cu organele, locale, cu conducerile de întreprinderi. cu sindicatele, în așa fel îneît împreună să rezolvăm problemele.RED. : Vă mulțumim foarte mult, die senator. „Cuvîntul liber” vă urează să realizați tot ceea ce ne-ați spus și vă roagă să-l considerați alături de dv, să colaborați cu noi cit mai des.,I. DINIȘ : Cu multă plăcere.A consemnat TRAIAN BONDOR
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Dacă nu începea războiul, nu mai râmi nea; 
nici un român in Bucovina de Nord" i

Vodă" al societății, ț 
care, după slujbă, în |

L-am întîlnit în curtea Catedralei Reîntregirii din Alba-fulia, duminică, 18 octombrie, în timpul li - turghiei arhierești oficiată cu prilejul aniversării a 70 de ani de la încoronarea regelui Ferdinand și.a reginei Maria. M-a abordat firesc, ca Și cînd ne-am fi cunoscut de mult. După chipul blajin, după vorba molcomă, mi-am dat seama că locuiește pe meleaguri a- flate dincolo de Prut. A- vea să mi-o confirme fură întîrzierc : ..Dacă sin-

ziarist sau dacă a- 
vreo altă posibi litri-

teți 
veți 
te, faceți țării cunoscu
tă existența noastră, a 
românilor din Cernăuți1'.

Se numește Gheorghe 
Frunză și este Secretarul 

Societății Regionale ..GOI.- 
GOTA" a românilor din 
regiunea Cerjrăuți,. victi
me ide represiunilor stali- 
niște. A venit la Alba- 
lulia ca să vadă. în sfîr- 
șlt, cum arată inima ță
rii, despre care a 
cărțile de istorie 
te de război. îl 
membrii corului

citit în 
dinain- 
însotesc 
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Cum pe unîn- este tre- ro-

0 SPECTACOL DE TEATRU. 
Teatrul Popular „Experiment" al 
Clubului „Siderurgistul" din Hu
nedoara prezintă azi, 29 octom
brie â.c., ora 17,30, în sala mică 
a instituției, un spectacol de 
teatru coupe. Vor fi prezentate 
fragmente din piesele s 
manii" de Tudor Popescu, 
vilă de vînzare" de Sacha Gui
try- „Visătorii" de Ion Băieșu, 
„Dragoste de lup" de Dumitru 
Solomon. (M.B.)

0 UMOR ȘI FANTEZIE. An
tici pîntl Ziua adolescenților, ele-

vii Liceului „Decebal“ Deva și-au 
organizat balul bobocilor la 
sfîrșitul săptămînii trecute. Cla
sa a XII-a B, organizatoarea ba
lului, s-a îngrijit ca pe lingă o 
ambianță adecvată să pigmente
ze balul cu umor. Astfel între
bările și probele la care au fost 
supuse pretendentele la titlul de 
miss-boboc au fost o fericită îm
binare de fantezie și umor. Așa 
cum le stă bine tinerilor. (V.R.)

Q 1N SPRIJINUL ȘOMERI
LOR. De curînd, Oficiul Forță 
de Muncă și Șomaj Deva a ela
borat un ghid cuprinzînd 9 fas
cicole, care oferă șomerilor, pre
cum și persoanelor interesate, re
lații privind drepturile și obli
gațiile acestei categorii sociale. 
Ghidul vine astfel în sprijinul

goș
’cei
fața Gatedratei, ne vor rea
duce amițje, cîntînd cu ț ' 
lacrimi în . ochi că ..Ș'.e-fan Vodă al Moldovei •/ |

Ștefan Vodă nu mai este..." ț
Dialogul se înfiripă u- f 

șor, stimulat de o parte ?' 
de ’ curiozitatea- mea — * 
mai mult sau mai puțin ț 
profesională — iar, pe dc 4 
alta, de dorința omului ? 
de lingă mine d- 
deschide sufletul.

„E greu pentru noi

a-și )
—■ 1 

- > 
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Salul Pătrăuțn de Jos — 173 de morți.

șomerilor, economisind timp și 
drumuri pentru clarificarea u- 
nor eventuale neînțelegeri. (CP.) 

© PENTRU TIMPUL DV. LI
BER. Pentru a avea o ocupație 
plăcută în timpul liber vă sfă
tuim să poposiți la Casa Cărții 
Deva. Din ultimele titluri pri
mite vă prezentăm : „Gilles 
Jeanne" de Michel Tournier, . 
moara din Sierra Madre" 
Traven, „Winnetou”, voi. 
de Karl Mag, 
cap" de Mayne 
terele Londrei" 
(V.R.)

0 PLOAIE
TORI” LA DEVA. In municipiul 
Deva dau buluo tot felul de 
„vindecători" miraculoși și vizio
nari de parcă populația orașului

„Călărețul 
Reid sau 
de Paul

; și 
„Co

de B. 
II.III, 

fără 
„MIs- 

Feval.

ar fii foarte bolnavă. Unui 
Leonardo, care a mai fost 
Deva, altul este numitul Prepc. 
liță, a treia ar fi Natașa, țigan
că din Oraștie, despre care me
dicii susțin că este bolnavă psi
hic. Toți promit că pot vindeca 
o mulțime de boli, iar Natașa 
leagă și dezleagă tot felul dc în
curcături. Evident că acești oa
meni nu fac ce fac pe gratis, ci 
pe bani, iar naivi sînt destui. Pe 
seama lor „vindecătorii" și cei 
sub a căror pulpană se produc 
fac bani grei... (Tr.B.)

DE „VINDECĂ-
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îmi spune. „în regiunea Cernăuți, românii reprezintă cam 25 la sută din populație". „Ei“ spun, în statisticile oficiale, că am fi doar 18 la sută» dar noi știm că sîntem mai mulți. în Herța, 90—95 la sută sînt români. Ni • se pun tot felul de opreliști..."Ca să-mi dovedească, îmi povestește cum la plecare spre Alba-Iulia au cerut un autocar pe motorină, dar au primit u- nul pe benzină ; cum în ultimul moment s-a descoperit că nu fusese îndeplinită nu știu ce formalitate și au fost ne- voiți să mai aștepte 12 ore la Cernăuți și altele 8 în vamă ; cum, ajunși la Alta lulia cu o zi întârziere, au constatat că nu mai au benzină pentru întoarcere, iar șoferul u- crainean le amintește din 5 în 5 minute, că în cursul serii el trebuie să se pre- ‘ zinte la bază. (NOTA BENE : în cele din urmă, problema benzinei a “fost rezolvată prin intervenția promptă a Prefectului de Alba și cu sprijinul U- nității Militare).„Facem și noi ce putem" — continuă dl Gheorghe Frunză, în dul1 cele grai moldovenesc. „Deocamdată n-avem nimic — nici parale, nici sediu, nimic... Tot ce facem. facem din dragoste. Zilele noastre libere, salariile noastre mizerabile de ziariști le dedicăm a- cestui ideal: restabilirea adevărului istoric, demascarea vinovaților, reabilitarea, repunerea în drepturi și înveșnicirea memoriei românilor care au suferit în timpul stalinis- mului".Dl Frunză a trăit el însuși tragedia deportării. Era copil, dar își amintește foarte bine anii petrecuți cu întreaga familie în îndepărtatul Ka- zahstan. Rememorînd a- cele momente, după mai bine de 50 de a»i, nu-și poate stăpîni un ușor tremur al vocii.„întregul șat a fost ridicat în noaptea de 13 iunie 1941, noaptea deportărilor în masă. în- tr-un singur eșalon au fost duși 13 000 de ro

mâni. Cifra exactă n-o știe însă nimeni. Deportările s-au Scut fără Judecată, fără nimic... Au venit noaptea și ne-au luat, unii în căruțe, alții ‘ pe jos, ne-au zăvorit în vagoane de vite și ne-au dus... Aproximativ 75 la sută din românii deportați au murit. Dacă nu începea războiul, nu mai rămînea nici un român în Bucovina de Nord. De fapt, ăsta era și scopul lor... Din satul nostru ne-am întors doar noi, cei cinci membri ai familiei Frunză. Am venit acasă în primăvara lui ’46. Totul era distrus, nu mai rămăsese nimic în picioare. A trebuit să luăm totul de la început.

spre ieșire și, după puțin timp, revine cu un set de fotografii și. un e- xemplar din cotidianul „Zorile Bucovinei", pe care mi-1 înmînează.E un ziar Ciudat, în care doar frontispiciul a- pare tipărit în grafie latină. Deși cunosc literele slave, nu mă pot obișnui cu gin dul că alții sînt nevoiți să transcrie frumoasa limbă română prin intermediul acestui straniu alfabet chirilic. Dl Frunză îmi atrage atenția asupra unui amănunt pe care nu-1 observasem : ziarul este „Organ al Sovietului Regional Cernăuți de Deputați ai Po- porului". „Vedeți" — îmi spune „pe noi încă ne mai
„Dscă nu începea războiul, 

nu mai rămînea nici un 
român în Bucovina de Nord"
Dar eram fericiți. în alte părți, oamenii s-au întors •— dacă s-au mai întors — după 5, 6, 7 sau 10 ani. Cei din Siberia au venit și mai tîrziu — peste 15 sau *20. de ani. Unii, chiar dacă mai trăiesc, au rămas acolo...Ne-am bucurat enorm cînd am venit acasă. Dar nici atunci nu ne-a fost ușor. Nu aveam nici un drept. Trebuia să fii „ascultător". Trebuia sa stai drepți în fața lor. Mereu ți se aducea aminte : „Știi unde-ai fost ?“ A- șa că noi nu vom uita niciodată. înșiși călăii ne-au adus mereu aminte aceste lucruri...Revoluția din România a născut speranțe și în sufletele noastre. O vreme a fost oleacă mai bine. Timp de cîteva luni. Ni s-a permis chiar să arborăm tricolorul pe clădirile noastre : pe școli, pe sediul ziarului. Căci avem și un ziar al românilor din Ucraina".Se oprește, apoi mă roagă să mai am răbdare să-l aștept cîteva minute. Pornește în goană

conduc Sovietele. Cît timp ele vor exista, nici noi nu vom putea redeveni români întregi. Deși așa ne simțim: români sută la sută".Sesizez în gîndul său o nuanță ciudată : Un amestec de exuberanță și reținere, de bucurie și tristețe. îl întreb despre ce- este vorba. îmi răspunde cu o sinceritate măgulitoare pentru mine, E un semn că i-am cîștigat încrederea.„Sînt fericit că mă aflu aici în această zi de sărbătoare. în același timp, mă întristează să văd că dv. în România acordați atît de puțină importanță unor asemenea evenimente. Foarte puțină lume 
a venit astăzi la Alba- Iulia (n.a. : se aflau în incinta Catedralei Episcopale aproximativ 2000 de oameni). Dacă această comemorare s-ar fi desfășurat la Cernăuți, ar fi fost un adevărat pelerinaj. Noi percepem altfel, mai intens, istoria țării. Poate și pentru că ne-a fost mereu un fel de platoșă, un scut îndărătul

căruia ne-am adăpostit ca să ne păstrăm identitatea. Este și motivul pentru care am creat această societate cu nume simbolic : „Golgota*. Noi, românii din Ucraina, cer- năuțenii și herțenii, încă mai urcăm dealul Gol-, gotei și sîntem conștienți că supliciul nu s-a încheiat. Atîta doar, că, ajunși sus, nu ne va aștepta crucificarea, ci fericirea. Dar pentru asta sîntem objigați să nu uităm nimic, să nemurim eroii, să căutăm dispăru- ; ții. să scoatem adevărul 1 la lumină. Am creat pî- i nă acum 15 filiale, în i raioanele Storojîneț, HU- boca, Noua-Suliță (rușii îl numesc# Novaia-Seleța), Herța, Cernăuți. Peste tot am ridicat monumente, am săpat în piatră, să dureze numele celor ce nu s-au mai întors. din deportare".îmi arată fotografiile, j Monumente frumoase, din .■ marmură albă sau neagră. I Cruci și plăci comemo- l rative. în acest moîhent, / clopotele prind glas, ves- 1 tind încheierea slujbei. | Țăranii din? Cernăuți,' ) membri ai corului „Dra- 1 goș-Vodă", părăsesc ultimii incinta catedralei. Se deplasează încet, ca și cînd nu le-ar veni să se despartă de aceste locuri. Deasupra capetelor lor flutură trieolorul, steagul pe care l-au adus din Ucraina ea să-l sfințească la Alba-Iulia.Tăcem. Ce-ar mai fi de i spus ?Interlocutorul meu e nevoit să plece. Trebuie să facă rost de benzină și pînă sear^ trebuie să ajungă Ia Cernăuți. Ne | strîngem mîinile și ne l spunem „La revedere". Cine știe ?... țPleacă. După cîțiva pași ț se oprește pentru a-mi i reaminti : „Avem nevoie * de voi. Și nu uita. Dacă poți, fă cunoscut țării i că noi acolo. în Ucraina, J existăm". Ceea ce am și ) încercat să realizez. I
IOAN CEAUSESCUP.S. Orice semn de ’ prietenie din partea dv, ț dragi cititori,-va fi bine- i venit Ia adresa îZiarul „Zorile Bucovinei" 1 str. Cobîleanscaia, nr. 5 i 

Cernăuți iRepublica Ucraina

MOBILA Șl ..Platforma industrială a municipiului Deva . s-a completat cu un nou o- biectiv — Fabrica de mobilă din cadrul S. C. „Sarmismob” S. A. Deva. Este o unitate modernă, finalizată prin insistența și zbuciumul conducerii societății, care și-a pus multe speranțe în această capacitate, cu ateliere și hale încăpătoare, echipate cu mașini și utilaje de înaltă performanță, care, exploatate și întreținute de un personal competent și conștiincios, vor asigura fabricarea unor produse de calitate și cu design plăcut — la nivelul exigențelor de azi ale beneficiarilor interni și externi.— De fapt, în cea mai mare parte, producția a- cestei unități va fi livrată Ia export, susținînd astfel eforturile statului în balanța sa valutară — relevă dl ing. Cornel Prică- jan, directorul general _ al S.C. „Sarmișmob” S. A. Deva. Deocamdată, am demarat activitatea productivă și, pînă la sfîrșitul lunii curente (octombrie 1992 — n.n.), vom expedia la export primele loturi de produse. în acest context, menționez că avem acoperită cu comenzi externe întreaga producție pe a- cest an și pe ianuarie 1993 și se întrevăd perspective încurajatoare în continuare.Sigur, ca orice început, și demarajul noii fabrici de mobilă din Deva este anevoios. în primul rînd pentru că oamenii sînt puțini și nu-s obîșnuiți cu noul gen de activitate, cu mașinile și instalațiile moderne — unele indigene, altele din import — și nici cu exigențele unei producții riguros organizate și conduse, așa cum se impune astăzi pretutindeni. „După cum se poate vedea — ne pune la curent dna ing. Amelia Conț. de la’ compartimentul me- cano-energetic-investiții, halele, magaziile, depozitele sînt mari, curate, lumi-

. SPERANȚA noase. Anumite utilaje sînt montate și funcționează, unele se află în probe tehnologice, cîteva sînt în stadiu de montaj, iar altele urmează să sosească. Mai sînt de făcut diferite remedieri, completări, organizări ale incintei, de finalizat unele obiective”.De la dl ing. Gheorghe Șuiagă, director tehnic al S.C. „Forîcon” S. A. Deva, am reținut că, din cauza unor datorii neachitate, „Foricon” mai are de terminat unele lucrări la „Sarmismob”. „Este adevărat, recunoaște dl Cornel Pricăjan, însă problema a generat-o blocajul eco- nomico-financiar, care ne încorsetează și pe noi. împreună cu constructorul, vom găsi modalitățile de continuare și terminare integrală a obiectivului, în- cît să ne putem desfășura activitatea la parametri optimi chiar de la începutul anului viitor.Ce ar mai fi de spus ? Poate faptul îmbucurător că Fabrica de mobilă din Deva este primul obiectiv industrial din județ și, se pare, al doilea din țară, de asemenea dimensiune și importanță, finalizat în mai puțin de trei ani care au trecut de la revoluția română din decembrie 1989. Și,, mai concret, despre a- ceastă unitate de mobilă și... speranță : a pornit la < drum cu un colectiv modest, dar optimist. Au tre- 1 cut aici marea parte a șa- lariatilor de la atelierul de tîmplărie de pe strada M. Emineseu, din Deva. Au fost angajați și alți muncitori, dar vor mai trebui încadrați vreo 300. Important este să ajungă în a- ceastă întreprindere tînă- ră și modernă oameni cu înaltă pregătire, harnici și conștiincioși, care să-i confere în scurt timp personalitate și prestigiu, să facă să se vorbească. în țară și în străinătate, cu plăcere și resnect despre „Sarmismob” Deva.
DUMITRU GHEONEA
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7. MILAN (1) ț 6 6 0 0 22—10 12 (4-6)
— TORINO (2) 7 3 4 0 12— 5 10 (4-2)Bun prilej pentru Milan de a arăta că nu are nici un adversar serios în acest campionat. 
Pronostic: 1

1.

1 8.

Sînt apreciate eforturile făcute pentru întreți
nerea rețelei de termoficare dar este păcat că în 
urma acestor lucrări rămin blocate căile de acces spre 
blocuri.. Imaginea de față este luată din cartierul Mi
cro 15 — Deva, blocurile 80. Foto PAVED 7 AZA2.

3.
4.

OȚELUL GL. (11) 
— DACIA UN. (13)

8—14 10 ( 0)
8 (—4)i deter-3 4 4

2 4 5 11—14 1ale brăilenilor îi pielea la Galați.
11
11Ultimele două înfrîngeri mină să-și vîndă 

Pronostic: 1, X 
„U” CLUJ (9)
— SPOR. STUD. Atuurile partidei Sportul a rămas 
Pronostic : X, 2 
ATALANTA (15)
— NAPOLI (12) Meciul nul pare să satisfacă ambele echipe. 
Pronostic : X 
CAGLIARI (l i)
— FIORENTINA (3)

o

scump
11

(7) 11
5 15 11—12 11
4 4 3 18—16 12 sînt de partea aceeași echipă gazdelor, capricioasă.( 0)

însă

9.

Inter va demonstra că prezența în prima ligă i_ taliană a Pescarei și victoria obținută de aceasta în prima etapă la Roma sînt simple întîmplări. 
Pronostic: X, 2
ROMA (10) 7 2 2 3 9—7 6 (0)
— BRESCIA (9) 7 2 3 2 5—5 7 (—1)N-ar fi exclus ca Brescia să obțină (încă) un re. zultat bun în dificilele ei deplasări (Napoli, Ju

7 2 14
7 2 2 3

5—12 5
10—11 6

<-l>(—2) 10.

ventus).
Pronostic : 1, X
SAMPDORIA (8) 
— GENOA (7) 6 3 2 1 12—12 8 (4-4)

7 16 0 14—13 8 ( 6)în interesantul derby al Genovei est© puțin scon
Va fi, se pare, oaspeților. 
Pronostic: X, 2 

5—FOGGIA (18)
— PARMA (13) Lotul gazdelor este pe acum se arată dare.
Pronostic: X

7 2 2 3 6—8 6
7 3 3 1 21—13 9 partidă cu multe goluri ale( 0) 

(+« 11,

tat un egal, echipele dorind să.șî apropie victoria.
Pronostic : 1, 2

7 1 1 6 7—17 3 (—3)
7 3 6 4 11—13 « (—2) destul de modest și încă de candidați serioși la retrogra. 12.

6 JUVENTUS (6) 7 2 4 1 11— 9 8 (4-2)
— ANCONA (16) 7 1 2 4 12—22 4 (—2)Puțin probabil că (și) Ancona va face un rezultat bun la Torino.Pronostic: 1

13.

UDINESE (11) 7 3 0 4 11—10 6 (—2)
— LAZIO (5) 7 2 4 1 18—14 8 ( 0)Avînd în vedere echilibrul de forțe, meciul pare să se termine nedecis
Pronostic: X
CESENA (9) 8 3 3 2 11—8 9 (+D
— VERONA (7) 8 4 2 2 9—6 10 (+2)Egalul ar menține pe Verena în apriga luptă a promovării.
Pronostic: X
CREMONESE (1) 8 7 0 1 19—7 14 ( }-6)
— ASCOLI (3) 8 5 12 15—5 11 (4-3|Va obține Cremonese a 8-a vicțoric (consecutivă) din 9 partide ? 1Pronostic : 1, X

Ajutoarele umanitare a- duse de reprezentanții Crucii Roșii din Oppenau, landul Baden din Germania, au ajuns la mai mulți destinatari din județul nostru, în majoritate din mediul rural. Astfel au primit pachete eu alimente șl îmbrăcăminte pentru femei, bărbați și copii toți locuitorii satelor Suseni și Băîanu din comuna Rîu de Mori (peste 500 de pachete). De asemenea, a- ijutoare au fost lăsate pentru localnici Ia Văîișoara șl în comuna Băița — la dispensarul uman și la primărie, pentru handicapați.

In Deva au fost distribuite pachete la Spitalul județean, CentruT de Primire Minori, Grădinița’ 7 (pentru cei 22 de copii orfani aduși de la Orăștie), cît și la sere și unui număr de patru familii nevoiașe. AU mai beneficiat de ajutoare asistați! de la cantinele de ajutor social Hunedoara și Deva, filiala din Deva și subfiliala din Hunedoara ale Crucii Soșii și voluntaci ai a- cestei activități umanitare, îmbrăcămintea și alimentele primite l-au bucurat pe beneficiari, care se gîn- desc cu recunoștință Ia reprezentanții Crucii Roșii germane. (V. R.).
2

2
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MINA LIVEZENI 

poate deveni o mină a viitorului
I

In efectuarea ac-\ tului de conduce- i re al întregii) activități productive, ț rapoartele de diminea- l ță ale tuturor șefilor ’ de sectoare au un rol i hotărîtor. Zilele tre- i cute am participat la ' „Raportul mare”, adi- J că într-una din zilele
I 

'i

săptămînii cînd, pe lingă șefii de sectoare, participă și șefii de servicii și birouri, cadre tehnico-inginerești cu diferite răspunderi la mina Livezeni și bineînțeles membrii Consiliului de conducere al exploatării, Gavrilă Horvath, inginer șef cu producția, ing. Puiu Popescu, inginer tromecanic, nel Arad, șef elec- ing. Io- inspector șef cu protecția mediului și a muncii și ec. Dorina Matei, contabil șef.
Eforturi
comune 

de acțiune
Conform regulilor statutare, rînd pe rînd, șefii de sectoare își prezintă rapoartele. Ioan Floca, Ovidiu Andres, Virgil Lupulescu, Radulian Săpușan, E- mil Fulea, Alex. Hăn- cilâ. David Pușcaș, Vladimir Radvanschi. Se discută calm, dar ț bărbătește, la obiect, ) fără nici un ocoliș. De l cele mai multe ori, ț raportul este între- i rupt de inginerul șef ț cu producția sau di- i rectorul exploatării .'miniere, ing. Petre 1Tudor, care intervin, î cer răspunsuri sau ’ precizări de la repre- > zentanții unor sectoarei prioritare pentru bunul • mers al treburilor ‘în ț subteran : aproviziona- 1 

re, transport, investi- ' ții etc.Tot ce se raportează, esența întrebărilor adiacente vizează realizarea producției de cărbune preliminate, respectarea termenelor la reparații, intervenții, de punere în funcțiune a noi fronturi de lucru la investiții, de eliminare a stagnărilor în transportul cărbunelui la suprafață. Se cer explicații la cei care dintr-un motiv sau altul n-au realizat ceeaîn timpul lui, buie să prezinte soluții de rezolvare a U- nor situații deosebite. Dovadă că aici se acționează cu^îrguin- ță și spor.

la cei motiv n-au ee li s-a cerut, raportu- participanții tre-
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Ce e mai rentabil pentru economia țării: să extragem 
cărbune.e din pămîntul străbun sau să-l importăm?
— Die director, cum 

se prezintă Exploatarea 
Minieră Livezeni acum, 
după aproape trei ani de 
la Revoluție ?— Mina «noastră își a- re locul ei bine definit în bazinul carbonifer al Văii Jiului, contîndu-se pe noi că realizăm ceea ce preliminăm la extragerea cărbunelui din subteran. Cu toate greutățile ce le întîmpinăm la tot pasul, producția de cărbune a crescut luni de

— Ce 
ritar în 
a complicatului 
tehnologic de 
cum este cea 
zeni ?— Oamenii.lor. Și apoi, tot așa important este actul conducerii. Sigur că fără aceste două componente de bază, din orice unitate , economică nu se poate realiza în bune condiții un nivel corespunzător de producție. Fiindcă în zadar dispui de buni profesioniști și nu există o organizare corespunzătoare a muncii si un climat corespunzător de lucru. Și degeaba există un nucleu de cadre tehnico- inginerești care să asigure o conducere competentă la nivelul minei, dacă la nivelul sectoarelor și în cadrul lor nu_ există buni conducători și organizatori ai procesului de producție în subteran și mineri cu experiență, care să obțină performanțe în producție.

— Și cum s-a reușit la 
mina Livezeni să se for
meze mineri bine pre
gătiți profesional dar și 
conștiincioși și harnici,

12în ultimele trei ori. 
anume este prio- 
buna desfășurare 

proces 
lâ o mină 
din Live-Calitățilede

să
e-

iar actul conducerii 
primească consistență, 
ficiență ?— Mina noastră nu mai este de cîtva timp locul unde să vină să se angajeze absentomanii, chiu- • langiii, dați afară de la alte unități similare din Valea Jiului. La mină, în subteran, dacă disciplină nu este nici producție nu se realizează. Iată de ce Consiliul de conducere al minei împreună cu Sindicatul liber au* stabilit ca un angajat ce a- cumulează 5 absențe ne-

nece- mi-rarea fondurilor sare - dezvoltării nei. Lipsa acută a fondurilor de investiții, slaba subvenționare de către stat a mineritului generează în această perioadă goluri mari, foarte costisitoare în extragerea cărbunelui, lucru care numai în țara noastră se întîmplă. Asum cîtva timp a fost aici în Valea Jiului, la Regia Autonomă a Huilei Petroșani, dl ministru al industriilor, Dan Constan- ținescu. în Ioc să ne în-

minica. erau zile obișnuite de lucru. Și cu toate că se lucrează acum numai 250 zile pe an, cele mai multe mine din Valea Jiului se apropie de productivitatea realizată, în urmă cu 4—5 ani cînd se știe că se lucra și cu cîteva mii de militari ! Durerea mare este că noi nu mai avem un minister al nostru, că doar mai există cîțîva consilieri și funcționari la Ministerul industriilor pen- .... o—x.„ șiva să
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Convorbire cu ing. PETRE TUDOR, 
director al Exploatării Miniere Livezenimotivate să fie demis și să nu mai fie niciodată reprimit la mina noastră. Cei cărora nu le-a plăcut munca, ordinea și disciplina. au trebuit să plece. Odată cu cristalizarea formațiilor de lucru, a continuei ridicări a cunoștințelor profesionale, a conducerilor sectoarelor, s-a format și Consiliul de conducere al minei, antrenat cu răspundere, profesionalism și dăruire în actul conducerii, nînd la treabă trivă cadre nico-ingînerești, și șefi de brigadă, pe toți minerii și electromecanicii, angajații minei.

— Ce e mai greu pen
tru Consiliul de conduce
re al minei ?— Să învingă greută- . țile mari, multe create artificial sau neînțelese de Ministerul industriilor, în aprovizionarea cu cele necesare muncii în subteran și totodată asigu-

pro- atît

i, pu- deopo- teh- maiștri ■

țeleagă greutățile, să analizeze cum se poate realiza un program de investiții îh minele din Valea Jiului care să conducă la sporirea ducției de cărbunede necesar producerii e- nergiei electrice și în industrie, ne-a sugerat că e mai bine să închidem minele și să dezvoltăm în Valea Jiului turismul, că așa au făcut și elvețienii. Dl ministru acuză că oricum producția de cărbune a scăzut, că nu e. rentabilă, că e mal bine să importăm cărbune. Păi chiar așa ? S-a luat și dumnealui după domnii de la agricultură care, în loc să sprijine pe țăranii noștri, importă a- cum grîu pentru pîine ? Pe noi, minerii, n% judecă după, producția realizată înainte de Revoluție, uitîndu-se că atunci se lucra (toți o știu foarte bine) 360 de zile pe an, adică și sîmbăta și du-

tru minerit. Sperăm hoi că noul guvern avea înțelepciunea judece altfel și mineritul Văii Jiului, să se gîndeas- că cum este mai rentabil și bine pentru țara românească, să încarce săracul buget al țării și cu importul de cărbune sau să aloce fondurile bă-' nești pentru investițiile necesare ca oxigenul, în retehnologizarea minelor și deci asigurarea unui mare număr de locuri de muncă pentru zeci de mii de mineri și electromecanici de mine, alte mii și mii de muncitori și cadre tehnico-inginerești în uzinele de preparare a cărbunelui, în uzinele de producere a utilajului minier.
— Die director, In tim

pul documentării ați a- 
firmat de mai multe ori 
că Livezeniul poate deve
ni o mină a viitorului. 
Pe ce vă bazați ?

— Pe rezervele de cărbune existente, calitatea bună a acestuia și posibilitățile de extragere mecanizată din subteran. Pe munca acestor minunați oameni ai adîncurilor — minerii noștri.
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Sindicatul liber de la Exploatarea Minieră Livezeni cuprinde pe toți salariațiî, fără nici o excepție. Credem noi că și acest fapt subliniază aderența de care se bucură Sindicatul Liber în rîndul tuturor salaria- ților. Este, de fapt, o reflectare foarte expresivă, ■că, de Ia crearea sindicatului după Revoluție, a- ceasta respectă întru totul statutul adoptat, răspunderea ce și-a asumăt-o de a fi apărător demn al democrației și al drepturilor sa- lariaților.In această perioadă de tranziție și salariații noștri se confruntă cu o seamă de greutăți. Avem înregistrate peste 400 de cereri pentru locuințe. E un număr mare față de posibilitățile existente. Cu toate acestea, nu ne-am rezumat numai să cerem de la alții apartamente. «Cu a- jutorul consiliului de conducere al minei, am primit sprijin material și cu meseriași de la exploatare, au fost reparate 40 de

APROAPE DE SALARIAȚI 
Șl DOLEANȚELE LORapartamente și predate u- nor mineri cu familii cu mulți copii care aveau cele mai multe greutăți. A fost și este în preocuparea noastră și efectuarea unor reparații la căminele de

odihnă sau la tratament în stațiuni balneo-clima- terice. în acest scop, Sindicatul Liber de la mină Livezeni a încheiat contracte directe cu multe stațiuni din țară, la une-SINDICATELE LIBERE
nefamiliștî, amenajarea u- nor spații de locuit pentru familiști.Multe cereri se fac din partea angajaților minei noastre pentru butelii. Și tn această privință, ne sprijină Liga sindicatelor miniere a Văii Jiului. Așa reușim ca în cea mai mare măsură să satisfacem cerințele angajaților, ale familiilor lor. Tot Ia noi la sindicat vin și cei care doresc să-și petreacă o parte din concediu ia

le obținînd — în anumite perioade — reduceri la costul unui bilet In acest fel ay fost oferite la peste 400 de salariați bilete de odihnă sau tratament la Felix, Herculane, Căciulită, Amara și pe Litoral. Avînd în vedere că marea majoritate, cei care au beneficiat de odihnă sau tratament corespunzătoare. numărul beneficiarilor, de bilete în stațiunile din țară va fi și mai mare în anul viitor,

Mulți salariați doresc să participe în grup lg excursiile ce le organizează sindicatul, cum au fost 4 excursii în țară, în diferite localități. Mâi nou, de la începutul actualului campionat de fotbal, au fost organizate excursii la Hunedoara și Turnu-Seve- 
rin, acolo unde a jucat Jiul Petroșani, ai cărei suporteri infocați există mulți la mina noastră. A- vem în vedere să ajutăm pe toți doritorii șă participe mai mult la activitățile culturale și sportive fiindcă timpul liber trebuie să fie petrecut, nu pierdut. Sînt numai cîteva dintre preocupările și o parte din activitatea sindicatului. Zilnic, oamenii vin 
la noi cu fel și fel de probleme. Vreau să precizez un lucru : pentru toți ușa este deschisă. Fără nici un fel de program. Și cu tot ce depinde de noi, îi ajutăm.
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Ieste grija deosebită pen-2 
tru asigurarea stării de] 
I securitate a muncii în| subteran și la supra-1 față. Anual, se cheltu-1 

I iese zeci de milioane de] 
I® lei în acest scop. Se alo-B că ii^emnatc sume de] bani pentru realizarea!
I unui aeraj corcsptinsă-| ■ tor, funcționarea norma- | 
I lă a stațiilor de ventila-] J toare, îndepărtarea la] 
I timp a prafului de câr-] I bune, respectarea rigu-] 
I roasă a tehnologiilor de] 

1“ lucru, supravegherea a-] tentă a stațiilor de trans-1■ formare și distribuție a] 
I energici electrice, funC- I " ționarea regulamentară] | a instalațiilor de extrac-I Iție etc. ]Importante fandnri I • sînt alocate pentru a-| | plicarea măsurilor igie-" Inico-sanitare, procura-1 rea echipamentelor de* 
I lucru și protecție, aii-1 mentație specială și al- ■ Stele. O mare atenție I este concentrată asupra] | efectuării instructajelor I ■ noilor angajați cît și £ 
Ia instructajelor zilnice £ și periodice a celor an-!
Igajați care se efcctuea-J zâ de cele mai compe- — 

I tente cadre tehnico^in- I ginerești, controlului Ce Ș 
I trebuie exercitat asu- B pra respectării norme-’ Ilor de protecție a mun-|l cii, pe galerii, în aba-* Itaje, în toate punctele! de lucru. Și toate a- Icestea, pentru ca minerii să lucreze în depli- Ină securitate a muncii, feriți de accidenta
I MINERII ÎNTREABĂ 
I PE CEI ÎN DREPT 
j SĂ RĂSPUNDĂ: 

j • De mai mult 
■timp s"a stabilit ca 
I Ministerul Sănătății 
Isă asigure o dotare 

corespunzătoare a 
(dispensarelor din in- 
Icinta minelor cu 

autosalvări. Plnă a" 
I cum a rămas o sim- 
■ plă măsură, stabilită 
I Iar \ neînfăptyită. Pe

! 5 Cînd se vor fi
ți naliza mult aștepta" 
Ițele lucrări de fina

lizare a introducerii
| gazului metan pentru 
I bucătăriile din apar
tamente și în locali" 

Itățile stabilite din 
| Valea Jiului ?

■
In prim plan, I 

PROTECȚIA r 
MUNCIICa și la orice minăl din Valea Jiului și lai Livezeni, în primul rînd,! în prim planul act ivită-] ții consiliului de condu-" cere al exploatării și ai I serviciului de protecție ■ a mediului și a muncii!

io zTjxrscolxif s» non—?

I 
I

«

DORIN M. LOIS. 
lider al Sindicatului 
Liber, mina Livezeni

Pagină realizată de
SABIN CERBU
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• CEDEZ spațiu croiu - 
r!v. dotat, in suprafață th
60 m pătrat i 
fon 6Î4277,

• VINDEM

Deva. U’te- 
(07 IO) 

autoturism
VÎNZÂRI —

CUMPĂR Ă R!

Dacia 1 310, fabri. aț; ll,91
Telefon 619530 (după ora
18). ' (8:116)

• VÎND Opel Kadott 1.3, 
neînmatrîcutat în circulație 
Informații H unedoara. 
716243. între orele 18—21.

. (8518)

• VIND urgent aparta
ment 2 camere, confort II. 
Deva. Aleea Romanilor, 
preț convenabil. Telefon 
622031 (8971)

• VÎND apartament 2
camere. Gojdu. Deva, te
lefon 629123. (8970)

• VÎND cazan țuică. 13.\ 
litri, sat NanJru. nr. 51 
sau Hunedoara telefon 
722358.

• VINO camion SavÂ-ni. 
7 tone crirosat Informați! 
Orâști,. telefon 641181

(9067)
• VfND dasă cu grădină 

și anexe și Lada 1 500. In
formații. Vetel. nr. 111. viu 
telefon 665177.

(9009)
• VÎND aulodunitâ, 1

tonă, preț convenabil. Riad, 
telefon. 650420. (8972)

• \ ÎND urgent tractor 
U 650, nou. remorcă, plug, 
disc, semănătoare po
rumb. prct convenabil. Re 
lății Deva, telefon 614871

(8973/8974)
• VÎND dulap 2 uși, nou.

mașină de cusut, radio ste
reo cu boxe. .Deva, tele
fon 626687 (8975)

• QUASAR Electro SRI.
vinde avantajos televizoa
re color. Deva. telefon 
611261. (9018)

• VÎND garsonieră con
fort I în Hunedoara. Te
lefon 722726

(902§)
• VÎND urgent aparta

ment 2. camere, beci. O. M. 
Hunedoara, telefon 724072, 
după ora 16 (8460)

• VÎND motor Opel As
cona. 1 600 cmc. pentru' pie
se. Deva, telefon 618327

(8976)
,• VÎND Triploc. Deva, 

telefon 625859.
» . ‘ (8978)

• CUMPĂR apartament
2 camere. în Deva (exclus 
Micro 15, Dacia). Deva, 
telefon 611773. între -ore
le 15- 19 (8979)

• Vi ND garsonieră zo
nă centrală. Deva. tei-..lon 
6.16919. (8933):

• VÎND apartament 4 
camere, -Deva. telefon 
625230, între orele 17—19.

(8985)

• i. \t J iieK’.iilii KJgii- 
j. < rupi' 5 ani, la domi-

Iiu! m u, eventual va- 
ri.fot,-. D va, sețtfon 627687.

■ 20 (9045)

• ' VI T ffmeh îngriji- 
rr n t'.lă 4 ani. pentru 10 
zile pe lună și menaj ușor. 
Deva, telefon 624601

(8939)

• ..TI RISTCOM" SRL 
am: lieâză barmani-ospătari. 
Informații la Deva, tele
fon 623321, orele 12—24.

(8997)

• SOCIETATE co
mercială vinde en-gros pline și specialități, 
preia comenzi parastas, 
angajează vînzătcrl

ambulanți. Telefon
619530, după ora 18.

(8916)

• LIVREZ Renault, Tra
fic Diesel de 1.5 t. înma- 
triculăbile. Informații te
lefon 617619, după ora 18.

(8987)
• VÎND caroserie Lrfda 

1 200, Toma floria, Mînerău. 
nr. 87, Hunedoara", tele
fon 95/7'12604.

(8991)
• VÎND Trabant 601.

combi, stare excepțională 
Orăștie. str. Mureșului, bl. 
2. ap. 10. (8993)

• VÎND casă (etaj), 3 
camere, plus cameră man
sardă, terasă, încălzire cen
trală, gaze, garaj, depen
dințe. Deva, telefon 619254.

(8996)
• PREI.AU contract a- 

partamepț. ofer recompensă; 
600 000 lei Informații De- 
v_a. sti*. Horea, nr. 63.

(8998)
• VÎND fin, sat Luncani. 

circa 20 tone. Informații 
suplimentare Orăștie. str. 
Privazului; bl 50, ap. 133.

(9000)
• VÎND set motor I.F.A. 

x 4. Deva, telefon 626182.
(9004)

,• VÎND video Funai. De
va, telefon 620501.

(9005)
• VÎND chioșc de ali

mentație publică, vad co
mercial foarte bun. Rela
ții la telefon 718617, după 
ora 16 (8481)

• VÎND Ford Sierra. 
Diesel, fabricație iulie 1985. 
Telefon 721878.

(8473)

• \NGA.IAM prin 
concurs 8 brutari (pa- 
tiseri) din care 2 le- 
in i. pentru orașul 

j Baci, județul Hune
doara. Virsta maximă 

i 45 ani. Relații la te
lefon 651139, Brad .și 

i 90/790658, București.
(9003)

s» TRANSPORT cu mi
crobuz. confortabil, per
soane eu viză Germania, 
începînd cu data de I no
iembrie 1992. Informații 
Hunedoara-, telefoane 7'21245 
și 716716, între orele 18 — 
22; (9008)

PIERDERI

• PIERDUT adeverință 
de plată, nr. 5563/6 X '92. 
r liberată de S.P.I.A. Oraș- 
tie, pe numele Goia Dumi
tru. O declarăm nuia.

(8990)
• PIERDUT carnet aju

tor șomaj, pe ^numele O- 
prean Dorin Cornel. ÎI 
declar nul. (8977)

• PIERDUI' adeverința 
nr. 220614, eliberată de 
REMaT Deva, pe numele 
June loan. O declar nulă.

(8968)

COMEMORĂRI
• ANA și Marius 

anunță împlinirea a 6 
luni de la dispariția

' celui care a fost un 
sot si un tată deose
bit.
CLEMENTE LIV IU, 

BENGA,
și mulțumește celor 
care au fost alături în 
durerea lor la pierde
rea celui drag. Dum- 

«nezeu să-l odihnească!
Soția. (9063)

• FLORI înlăcri
mate suflete zdrobi
te, o cleosebită pre
țuire .și amintire veș
nic vie la un an de 
la dispariția dintre noi 
a celui care a- fost

ADRIAN GROZA, 
un bun tată, socru și 
bunic.

Știind- că nimeni 
nu-' poate' înlocui și 
că ne va fi greu fără 
el. spunem • Dumne- 

! zeu să-l odihnească și 
ț să aibă în grijă sufle 

tul lui bun si blind I 
Nepotul Adi, fiica -Sicii 
si ginerele Sabin.

(8982)
• ÎNDURERATE gin- 

duri, duioase și triste 
amintiri ne readuc a- 
.minte că în 28 octom
brie s-a împlinit un 
an de cinci purtăm în 
suflet durerea despăr
țirii de neuitatul nos
tru sot.-tata, socru și 
bunic,

ADRIAN GROZA.
Nu te vom uita nici

odată I Flori și lacrimi 
pe mormînțuj tău ' 
Comemorarea va avea 
loc sîmbătă. 31 octom
brie. ora 10. la bise
rica ortodoxă a cimiti
rului din strada Emi- 
nescu. Deva.

(8986)
♦—♦— *■—*— *—*—*—*

ÎNCHIRIERI

• ÎNCHIRIEZ garsonie
ra, central, în valută. De
va, telefon 626660.

(8995)

OFERTE 
DE SERVICII

• ANGAJEZ croitor sau 
croitoreasă cu calificare. 
Brad, telefon 650420.

(8972)
o „IMPEX” Sibiu e- 

fectuează transport de per
soane pe ruta Sibiu — 
Deva — Arad — Nurnberg 
—■ Frankfurt — Koln — 
Dusseldorf și retur. Infor
mații la telefoanele 92/ 
411300 ; 92/414979.

(8352)

♦ — *-.*—*—* * — * — * — *--*-*—
S.C. ODONTO-FITOTERAP1A S.R.L. I

DEVA ** 4
Vă stă la dispoziție cu cabinetele medicale^

| de Stomatologie și Fitoterapie. ț
Cabinetul Stomatologic,, cu o dotare mo- 

î dernă, vă ofțră posibilitatea de a vă'efectuat 
| orice tratament sau lucrare dentară LA UN I 
I PREȚ EGAL CU CEL AL POLICLINICII CU î 
] PLATĂ. Pentru lucrările sau tratamentele e [ 
J foctuate se acordă GARANȚIE. 1
J Cabinetul nostru execută si IMPLANTt 
' OSTEOINTEGRAT, fiind singtlwul cabinet înț 
1 județul Hunedoara, specializat și autorizat îrt| 
1 vederea executării acestei tehnici de vjrf inj.
* stomatologie. ♦
I Dr. Oprita Ovidiu loan, medic stomato-J
* log specialist, vă așteaptă luni, miercuri, vi- i 
« neri, între orele 10—13 si marți, joi, întreț
* orele 16- 19. - l
« Adresa noastră este Gheorghe Lazăr, nr. 16,1 
1 Deva, telefon 618225 sau 629248 (8932) i
* — *—*—* — *— ’ fo— *- * * . *— * 4r— * * *
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ANUNȚĂ I

Toți pensionarii posesori de permise C.F.R. ? 
pe raza Stației C.F.R. Deva sînt rugați săi 
prezinte de urgență cu actele necesare pen î 

formelor de eliberare a per-’

de
se
tru întocmirea
miselor C.F.R, pe anul 1993, pînă la data dej 
25 XI 1992. !

Prezentarea Ia stația C.F.R. Deva șe poa-| 
te face miercuri și joi între orele 7,30—12.

(1237)
X

»
X

I
S.C. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.Ă. j 

Organizează in data de 12 noiembrie 1992. 
licitație publică pentru vînzare de mijloace | 
fixe, aparținind Metalotex S.A. Deva, grupate * 
pe următoarele categorii: I

• mijloace de transport (autoturisme, j 
automacara UMT, motostivuitor, tractor,' 
autoatelier LEA, autobasculantă); > 

© utilaje (diferite tipuri strunguri, mașini' 
de cusut, mașini de găurit, transformator’ 
sudură ele.). j

Lista completă cuprinzînd toate mijloacele; 
fixe pentru vînzare cit și prețul de începere 1 
este afișată la sediul Metalotex Deva, str. 22. 
Decembrie, bl. 4. Deva, cit și la sediul Băn ] 
cii Comerciale Deva, str. Piața Unirii, nr. 3, • 
Deva. « ’ (1233) Iii i i* I

N U M ĂI I. A NOI
Cele mai scăzute prețuri 

en gros si en detail
S. C. KIT—KĂT S.RLL. DE”. Ă 

© ȚIGĂRI : LM, Assos, Monte-Carlo.
Karter, Roihamans, Joice

• CAFEA : Ness, Pele
© BĂUTURI ALCOOLICE : Rom, Baracz, ■ 

Palinka, Cereszne
• SUCURI la cutie și la sticlă
• BERE la cutie.
Vizitați magazinele noastre din Deva
• CARTIER OITUZ (micul Dallas), 

3, apt. 4, parter ;
• str. Libertății, bloc A, scara E (in 

tele barului „Union”).
Telefoane: 616172, 615132, 622107. 
VIZITAȚI NE CU ÎNCREDERE!

(1238)

S.C. CRĂCIUN et CO S.N.C
Complexul Comercial „Bachus“

Vă oferă prin magazinele alimentare pro- 
prii din Deva și Simeria, direct de la Abatorul 
din Arad următoarele produse :

• carne de porc fără slănină

din

carne de vită fără os

salam de vară —
parizer —

specialități și preparate dini și alte
prețuri avantajoase.

525 lei/kg

749
620
460
carne

lei/kg 
lei/kg 
lei/kg 

la

Totodată vă mai oferim ulei indigen 
floarea soarelui, ulei din import, orez, zahăr și 
diferite dulciuri.

în incinta complexului mai funcționează 
între orele 20—05 barul de noapte iar restau
rantul de Ia parterul hotelului vă oferă un 
bogat sortiment de produse de artă culinară, 
dintre care amintim renumita ciorbă de burtă, ț

Vă oferim un bogat sortiment de vinuri 
din cele mai renumite podgorii. t

(1230) j
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29. <0^2.
UNIVEKSITĂTEĂ ECOLOGICUL

D E V A
Scoate la concurs posturi de preparatori |

asistenți universitari la următoarele disci • 
pline : I

— Drept comercial român ; j
— Contabilitatea și controlul gestiunilor’ 

in comerț și turism >
— Tehnologia culinară și știința alimen-ț 

tați ei |
— Dreptul comerțului internațional.
Condiții r absolvenți tie invățămînt supe' | 

ru nota 10 la examenul dc stat și media j 
Deva sau pe I

Univer- J 
■. 28, telefon i 

(1237)’
I
X

I
X

I
X

I
I
XI i

rior,
generală peste 9, domiciliul în 
raza municipiului Deva.

Solicitanții se pot adresa ia 
sității, din strada 1 Decembrie, 
611816 sau 611850, int. 132.

sediulnr.
S. C. KADETT TELECOM S.R.L..

O I V A
Udul Decebal, bl. P, parter, telefon 616602

Vindem en gros și en detail la prețuri a- 
vantajoase : chit autorapid, chit auto extrafin, 
ulei de motor Periturbo, bere la cutie, ness, sti
clărie. Primim comenzi pentru hîrtie Fax și 
Xerox, cu livrarea în termen de 7 zile.

Din data dc 9 noiembrie 1992 efectuăm 
transporturi de marfă. (1229)

Ziar editat de S.C. „GUV1NTUL LIBER” S.A. 3'20/618/1991 Cont 30 70 50 601 B.G. Deva. Deva 2700, str. 1 Decembrie, 35, jud. Hunedoara
Telefoane: 611275, 612157, 611269, 625901, fax 618061. Întreaga răspundere pentru conținutul articolelor publicate o poartă autorii acestora. 

Tiparul executat la Ș.G. „POLIDAVA" S.Ă. DEVA.
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