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NAȚIONAL DE RADIO. Joi, 5 
noiembrie a-c.. tn cadrul Progra
matul național de Radio, studioul 
de Radio din Timișoara organi
zează la Deva o emisiune în di
rect. La emisiune participă pri
marul orașului șt principalii săi 
colaboratori de ta''primărie și din 
regiile autonome. Cu acest pri
lej, cetățenii municipiului Deva 
pat pune întrebări, pot ridica di
ferite probleme ți pot face pro
puneri privind viața urbei. Ape- 
turBe tor vor fi recepționate la

telefonul 613435, intre orele 6—8. 
(GH. P.).

0 ALEGERILE AU TRECUT, 
PROPAGANDA ELECTORALĂ 
A RĂMAS. Campania pentru n- 
legerile parlamentare și preziden
țiale a trecut, dar lacurile, ame
najate pentru propaganda elec
torală continuă si fie pline de 
afișe ce îi îndeamnă pe alegă
tori să voteze cu o formație po
litică, sau cu unul dintre can
didați! la funcția supremă fa 
stat. In Deva, de p&Să — dur 
nu numai aici — găsești astfel 
de îndemnuri și îrt vitrine, pe 
pbrți, pe garduri ș.a. Owe n-ar 
fi vremea să se dea jos ? Ba da. 
Cine «a inițiativa ? favteăm con
siliul local s-o facă. țTr. B.f.

O SEMNE BUNE, tn județul 
Hunedoara, în acest an, acciden
tele de circulație sînt in scăde
re față de 1991. Numărul per
miselor suspendate este cu 5Z6, 
iar al certificatelor de înmatri
culare reținute cu 935 mat mic 
decît în anul trecut. In schimb, 
valoarea amenzilor aplicate este 
cu 716 000 de lei mai măre. 
(V.N.f.

0 CAFENEA „AMIGO" — 
NON-STOP. La cafeneaua „Ami
ga” din Deva se vină zilnic ca
fele, sucuri și țigări în valoare 
de peste 100 000 de lei. Secretul? 
Nu doar amplasarea într-un bun 
vad comercial, d șl aproviziona
rea ritmică, diversificată și prac
ticarea celor mai mici prețuri.

Cum spunea patronul firmei, 
„nu din prețuri mari Șe cîști- 
gă, ei din creșterea volumului 
vînzărilor și din circulația rapi- 

. dă a banilor”. Deschisă 7 zile 
din 7, între orele 6,30—21, an
gajatele cafenelei fac un comerț 
civilizat. Este ceea ce se cheamă

• un pas înainte față de multe alte 
unități similare. (E. S.f.

0 DOLARI CONFISCAT!. fa 
perioada trecută din 1992, ca 
urmare a unor activități ce con
travin legislației, Poliția județu- 

~lui Hunedoara a confiscat 2250 
de dolari &U.A Suma este cu 
1809 dolari 'mai mare decît in 
aceeași perioadă a anului 1991. 
(V. N).

CUVÎNTUI LIBER
ANUL IV
NR. 742

MIERCURI, 4 
NOIEMBRIE 

1992 
4 PAGINI • 10 LEI

• Multe i se pot reproșa 
.’ dlui Ion Iliescu — ș» nu 
I fără temei — dar ceea 
■ ce nu-i va putea fi nici- 
| cînd contestat este capa- 
. citatea de a evalua situa- 
I ția sau fenomenul poli- 
. tic. Calitate care atestă 
iun profesionism ce se vă

dește mai ales în situații 
i critice sau în .ocazii im- 
I portante, cum i fost te- 
• cent, depunerea jurămin- 
Itului și cuvîntul de în

vestitură. E o calitate cu 
J atît mai evidentă, cu cit 
| în jurul său roiesc, pe de 
» 0 parte, stoluri de ari-
I viști demagogi și oportu- 
. niști, iar, pe de altă parte, 
1 tot atît de numeroși di- 
* letanți într-ale politicii, 
Ibine intenționați, dar 

care niai mult încurcă 
J locul. într-un astfel 

de climat, competența și 
* btma-credință se relie- 
I fează cu pregnanță. Le-a 
. intuit pînă și electoratul 
I neavizat, oameni mai pu- 
J țin sau deloc școliți, dar 
(ghidați de același bun 

simt comun care 11 ca-
* racterizează și pe pre- 
| ședințe. Este, cred, prin- 
• eipala explicație a succe- 
I sulul în alegeri. Contea- 
I canriidații săi au fost ți

nui prea diletant (Emil 
Constantinescu), altul prea 
radical și lipsit de nu
anțe (Gh. Funar), celă
lalt prea elevat (Caius 
Dragomir. cu care și eu 
am votat).

Ar fi fost de așteptat 
acum, după validarea a-

reformei și economiei de 
piață, o salutară nuanțare 
a modului de abordare a 
problematicii și o prime
nire aproape totqjă a lim
bajului, o altă retorică, 
altfel organizată, mai 
concisă, mai decisă dar 
și mai deschisă, într-un

tru, ca singură zonă po
sibilă de reconciliere și 
depășire a crizei. De aici 
și vizibila deplasare a 
propriei viziuni, într-atît 
îneît unele ziare n-au 

-ezitat să-t califice poziția 
ca fiind „de centru- 
dreapta". Au făcut astfel

CONTR APUNGT. PUTEM SPERA?
legerii sale, ca, în Cuvîn
tul de învestitură, dl Ion 
Iliescu să reia sloganurile 
— multe de factură popu- 
listă — cu care a marșat 
în campania electorală. 
Spre surprinderea care 
pare a fi generală însă, 
d-sa a prezentat națiunii 
un program, ce poate fi 
socotit în egală măsură 
un legămînt, prin care 
se înfățișează într-o ipos
tază sensibil evoluata. La 
nivel general, se poate 

• remarca astfel, pe lingă 
cunoscuta disponibilitate 
pentru dialog și reconci
liere, o mai mare preo
cupare pentru problemele 
cu adevărat esențiale ale

cuvînt mai suplă. Mai 
elegantă chiar, mai... eu
ropeană. Dar importantă 
e substanța retoricii. Or, 
și aici s-a vădit încă o 
dată capacitatea sa de a 
evalua situația politică, 
abandonînd de data asta 
criteriul ideologic, spre 
a se adapta în manieră 
pragmatică aspirațiilor de 
rezolvare a unor dezide
rate prioritare care pri
vesc nu numai un par
tid, ci întreaga națiune.

și-a dat seama pro
babil că orientarea ma
jorității, indiferent de 
culoare, este acum înspre 

refuzul oricărui extremism 
șl concentrarea spre cen

o foarte bună impresie 
stabilirea priorităților, cu 
accent pe instaurarea or
dinii, eradicarea corupției 
și birocrației. Au entu
ziasmat de-a dreptul (mai 
puțin pe cei vizați) legă- 
mîntul de a nu face nici 
un fel de concesii ireden
tismului dar nici antise
mitismului sau extremis- 
melor de orice fel. A 
fost receptată cu satis
facție și ușurare deschi
derea clară spre Occident 
și spre structurile nord- 
atlantice, care -este Intr- 
adevăr percepută de ro
mâni ca singura garanție 
a securității în condițiile 
actuale, cînd fundamen-

talismul islamic își în- • 
tinete tentaculele peste I 
țările musulmane din fos- ’ 
tul imperiu roșu, dar și j 
spre Bosnia, și cînd Ru- • 
sia a devenit un cazan ? 
infernal gata să dea în | 
clocot. Priviți în jur: *
peste tot arde său stă să | 
ardă și tare le-ar place • 
unora să luăm și noi foc. | 
Dar România a fost și este ■ ; 
aici o oază de liniște și e- ] 
chilibru. Poziția expri
mată de Președinte e o Z 
garanție că ne putem | 
păstra acest rol pe care J 
și Occidentul începe, în I 
sfîrșit, să-1 aprecieze ca .» 
atare. Ceea ce ar adeveri ț 
vorba lui C. Noica : ,Ro- » 
mânui are vocație în a | 
zăbovi pe malul istoriei , 
pentru a vedea 'cum se I 
îneacă alț î“. J

Putem, așadar, spera ? >
Eu zic că da. Cu condiția I 
de a nu judeca totul nu- J 
mai prin prisma simpli- | 
ssimă și deformantă a pre- » 
țuriior, ei de a privi pu- I 
țin lucrurile și în pers- J 
pectîvă, și în toată corn- | 
plexitatea lor. Adică de ’ 
a vedea, cum ziceau bă- * 
trînH, și dincolo de um- I 
bra clopotniței. »

RADU C1OBANU |

■ DL RADU CEONTEA A
DEMISIONAT DIN P.U.N.R. 
ta plenul Senatului, domnul 
Radu Ceontea și-a prezentat 
demisia : „Îmi lac * datoria 
sâ vâ anunț ca grupul par
lamentar P.U.N.R., începând 
de a. are numai 13 
membri. Eu, din motive mo
rale și ideologice, in data 
de 30 octombrie am demi
sionat, m-am retras din 
rtadurile P.U.N.R.”. tn re- 
, dl Teodor Ardelean, 
președintei) grupului parla
mentar P.U.N-k, a spus: 
„Ne exprimăm regretul cu 
privire fa t din
raidurile parti I a dini 
Radu Ceontea. ta pl doilea 
rfad, vrem ta vâ informăm 
fi totodată să aducem ta 
atenția Comisiei de valida
re faptul că, deocamdată, 
eonform fegi^fiei fără este 
imposibil ca un partamentar 
să treacă de ta un grup fa 
altui".
■ PREȚURILE PRODUSE

LOR AGRICOLE IN CREȘTE
RE. ta luna septembrie ax, 
comparativ cu aceeași lună a 
anului trecut, prețurile pro
duselor agricole vîndute de 
populație pe piața libera au 
crescut cu peste 200 fa sută, 
aflăm de fa Comisia Națio
nală de Statistică. Prețurile 
la făină fi mălm au cres
cut cu 309 fa sută și, res
pectiv, 299 fa sută, dato
rită majorării cu 317 fa 
sută a prețului griului fi cu 
260 fa sută fa porumb.

■ BURSA DE MĂRFURI 
A ROMÂNIEI. In Sala de 
marmură a Casei Presei din 
Capitală va ti organizată 
teceptnd cu a doua jumăta
te a acestei luni Bursa de 
mărfuri a României, infor
mează ROMPRES citat de 
RRA.

■ STARE DE URGENTA IN 
OSETIA DE NORD Șl IN- 
GUȘETIA. Președintele rus,. 
Boris Elfîn, a decretat starea 
de urgență te Osetia de 
Nord fi Ingufetia, transmite 
REUTER. Starea de urgență 
se va menține pe toata du
rata lunii noiembrie. Elfîn 
l-a numit pe vicepremierul 
rus, Georgî Kizha, șef al ad
ministrației speciale tempo
rare te cele două regiuni, 
Kizha, care a condus nego
cierile de pace dintre forțe
le osetine fi cele Ingușe, a 
declarat că ordinea a fost

doilea

jue z?
■ Tăticule, ee-s ăia bikini?
■ E ceva ce im începe nicăieri și sfir- 

șeșfe imediat...

Un roi esențial competenței și 
valorificării ei

SPICUIRI DIN CONFERINȚA DE PRESA 
A FILIALEI JUDEȚENE A F.D.S.N.

ELTA
— Domnule inginer A- 

lexandru Tocar, ne-ați lan
sat invitația de a participa 
la cursurile Universității 
ELTA. Ce este de fapt 
ELTA?

— Un mod de adîncire 
a cunoașterii. De altfel, 
deviza sa este „îndrăznește 
și cunoaște". Scopurile sale 
sfiit adîncirea cercetării le
gii naturii și a puterii la
tente din om; încurajarea 
studiului comparat al ști- 
înțel, filozofiei și religiei; 
formarea niteleutul frater
nității universale.

— De ee au ales fniția- 
teri! acestui model tnedfit 
de cunoaștere România ca 
toc geografic de organizare 
« «diversității ELTA la

ale cărei cursuri de la De
va ne invitați ?

— tn lume sînt trei ase
menea locuri geografice, 
în care ELTA se organi
zează ca izvor de cunoaș
tere : podișul Tibet, zona 
definită de lanțul Anzilor 
și cea marcată de lanțul 
Carpaților, fiecare motivat 
de trecerea pe aici a unu
ia sau mai multora dintre 
cele șapte așa-zise „tunele 
energetice".

— Unde și cînd se orga
nizează aceste cursuri 2

— In fiecare luni, între 
orele 17—«0, te sate de 
festivități a Liceului „De- 
cebal“. Deva.

ION CIOCLEI

Tema anunțată pentru conferința de 
presă de duminică, 1 noiembrie a.c., în 
Organizarea comitetului director al filialei 
județene a Frontului Democrat al Salvă
rii Naționale — „Cum poate fi scoasă Româ
nia din profunda criză pe care o par
curge?” — s-a dovedit deosebit de inte
resantă și așa se explică atenția de care 
s-a bucurat din partea ziariștilor de la 
presa centrală și locală. Din dialogul 
deschis și sincer ce a avut loc între sena
torii Ioan Diniș și Ovidiu Munteanu, de
putatul Gheorghe Ana și Georgel Răi- 
caa, președintele filialei — pe de o 
parte — și reprezentanții presei — pe de 
altă parte — spicuim :

Economia hunedereană se află — ca 
și întreaga economie românească — în 
criză. Cum vedeți ieșirea ei, referindu-vâ 
ia cele două ramuri de esență ale aces
teia — minerita] ai siderurgia.

L DINIȘ) Cete două sectoare au un 
rol hotărîtor în viața economico-socială 
a județului șl a țării. Deocamdată, ele 
parcurg o perioadă de tranziție ce constă 
te sporirea eficienței, reorganizarea acti
vității șa. Oricum, la nici una dintre

ele nu se poate renunța, întrucit acest 
fapt ar produce perturbații economice și 
sociale enorme. GH. ANA: Eu consider 
mineritul și siderurgia ramuri strategice. 
Problema care se pune în legătură cu ele 
este cea* a raționalității. La noi în județ 
ele au tradiție îndelungată, au muncitori 
calificați de-a lungul generațiilor. Ceea 
ce trebuie făcut este să sporim rentabili
tatea acestora In cadrul procesului de 
tranziție la edonomia de piață, nu să re- j 
nunțăm la ele sau să te restrîngem. Și 
aici crod că statul trebuie să se implice 
mai mult FJL&N. are program con
cret de rentabilizare? L DINIȘ: Are, 
Noi considerăm acest proces de durată și 
deosebit de complex. Cît va dura pe- ; 
rtoada de tranziție spre economia de piață? 
I. DINIȘ: Asta nu se poate stabili pre
cis. Oricum, noul guvern va trebui să 
elaboreze un program concret In acest 
sens. Pe ce căi va trebui să pășim?

A consemnat 
TRAIAN SONDOR

(Continuare te pag. a 2-a} I

Klejman, a d 
posibilă încheierea cu suc
ces a actualei runde a ne
gocierilor GATT, după des
fășurarea alegerilor pro* 
zidențiate dta S.U.A., in
formează RGUYEIL Minis
trul francez »-a arătat op
timist fa ceea ee privește 
ffsajrhfttmrft rs A—a — t------j fa_SFeWTC W uIRI Liiji tw*
tre S.U.A 0 C.l L fa ceea 
je privește nivetuf subvenții
lor agricole, ffefi fatîtairea 
de duminică «fa fa 
e reprezentanților celor două 
părți nu poate ti conside
rată un succes.
■ CONDAMNAREA UNOR 

FOȘTI OFICIALI Al MINIS
TERULUI DE INTERNE. Un tri
bunal din Praga a condam
nat ta închisoare pe diferite 
termene pe trei dintre dem
nitarii Ministerului de Inter
ne al Ceho-Slovaciei, care 
in 1989 s-au făcut vinovați 
de reprimarea demonstrației 
ce a declanșat ața-numita 
„revoluție de catifea", dta 
această țară, informează a- 
qenfia REUȚER. Cei trei sînt: 
fostul ministru de interne, 
Frantisek Kinci (condamnai 
fa 3 ani închisoare], fostul 
șef td serviciilor de securi
tate, Afaizj Lorenc (4 ani 
închisoare) și fostul șef <d 
serviciului de contra-infor- 
mații, Karel Vykypel (3 am 
și jumătate închisoare).
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Sărbătorim la I noiem
brie Ziua POLIȚIEI RO
MANE, eveniment impor
tant, cu încărcătură emo
țională,deosebită și pentru 
lucrătorii Poliției hunedo- 
rene, care se înscriu cu 
rezultate deosebite pe. li
nia prevenirii și descope
ririi fenomenului infrac
țional, a apărării ordinii 
de drept, a avutului parti
cular și public, în menți
nerea unui climat de Or
dine și siguranță civică pe 
raza județului.

Pentru a marca așa cum 
se cuvine această sărbă
toare, considerăm că este 
oportun și interesant de a 
cunoaște rolul acestei in
stituții, evoluția și imagi 
nea ei în societate.

Cuvîntul „poliție" da
tează din perioada fana
riotă, -referindu se inițial 
doar Ia „activitatea dom
nitorului” și a „oblăduito- 
rilor țării”, ulterior extin- 
zindu-se la activități de 
pază, de menținere a or
dinii și liniștii publice, 
protecția bunurilor, supra
vegherea drumurilor, ur
mărirea răufăcătorilor și.

StabilitateaRostul ■ înființării, in urmă cu nu prea multi ani, ă întreprinderii de l’iese de Schimb și Reparații Utilaj Minier Deva a fost de a deservi operativ și eficient uni'ățile din cadrul Centralei Minereurilor Deva. Și a tăcut cu brio aceste servicii.'— De fapt, și acum, o- biectivul prioritar al activității noastre Șste tot efectuarea de prestații pentru aceleași unități din cadrul actualei Regii • a Cuprului Deva, ține sa precizeze dl ing. Constantin Peptan, directorul nou- înființatei S.C. „Rempes” S.A. Deva. Deși acum noi avem autonomie, bunele relații și conlucrarea au rămas. Este adevărat că volumul de reparații — îndeosebi Ia utilajele de mare capacitate și complexitate tehnică din cariere —, precum și cel de piese de schimb sînt mult diminuate, ca urmare -a restrîngerii activității exploatărilor miniere și a preparațiilor.In ansamblul său, „Rempes” Deva este o unitate economică de mari dimensiuni, cu hale și ateliere spațioase, are o dotare tehnică apreciabilă — mașini, utilaje, instalații, echipamente, o turnătorie de fontă și oțel — și este încadrată cu personal mun citor valoros. Sigur, și forța de muncă s-a redus ea volum (numai în acest an cu vreo 80 de persoa ne), însă, așa cum apre-

Ol ZIUA
intr-un fel. proiecția con 
sil maiori lor.

Cu trecerea timpului, ac
tivitățile poliției s au struc
turat tot mai clar, prevă- 
zindu-se atribuțiuni noi.

Prima lege, însă, care 
- prevede organizarea poli

ției — Regulamentul Orga
nic — s-a pus în aplicare 
în iulie 18:11, în Munte

- nia, și în ianuarie 1832, în 
Moldova, atribuțiunile po
liției fiind stabilite prin 
„dispoziții regulamentare” 
care, reunite, constituiau 
„codica polițienească”.

La 16 iunie 1835, suh 
domnitorul Slurza, poliția 
este organizată în diviziuni 
administrative, conduse de 
un comisar, care avea în 
subordine mai multe for
mațiuni.

„Legea Comunală din 
1864”, apărută în timpul 
domniei lui Cuza Vodă, 
stabilea ca poliția să func
ționeze pe lingă primării, 
conducerea ei revenind

și puterea cia directorul societății, cei care au rămas — circa 1000 de angajați - sînt oameni capabili și sîrgu- incioși, deciși să pună stăruitor și responsabil u- mărul și mintea la continuarea, dezvoltarea și perfecționarea producției, a- sigurîndu-și astfel venituri corespunzătoare, pentru e- xistența lor și a familiilor lor. pină acum. salariile s-au acordat lună de lună, s au atribuit și indexările și compensațiile cuvenite.
S.C. .„REMPES”

S.A. DEVA

— Depinde numai de noi ca activitatea să se. desfășoare- mai bine în continuare, .să putem lucra, s’ă-î • scutim pe angajați de grija zilei de rrîir.e — releva cu justețe dl Constantin Peptan.- Concret, ce întreprindeți pentru aceasta ?— Repet., pe lîngă activitatea de bază — realizarea de 'piese turnate din fontă, și oțel, de alte piese de schimb din componența unor utilaje și e chipambr.te miniere și e- fectua-ea de reparații la aceste capacități executăm diferite piese și reparații și pentru alte o- biective, atît Ia unități e- conomice și clădiri din județul nostru, cît și din alte județe. De asemenea,

1

prefecților. S-a admis tot
odată că plata loturilor a- 
genților de poliție să se 
facă de la buget. Această 
lege a fost completată la 
12 iunie 1878 de I. C. Bră- 
tianU, iar în 1903 apare 
Legea Organică a poliției, 
document care atestă ac
tul de naștere al POLIȚIEI 
ROMANE moderne, prin
ea Poliția Generală a Sta 
tului a fost pusă sub
autoritatea directă a_ „mi
nistrului de interne”. A- 
ceastă lege prevede or
ganizarea poliției într-o 
formă apropiată de cea ac
tuală. arătînd că într-un 
stat de drept legile tre
buie, aplicate și respectate 
fără ezitări „căci dacă 
autoritatea este infrîntă,- 
ineepe anarl>i,a”.

Azi, POLIȚIA ROMANA 
reprezintă o structură mo
dernă, angajată serios în 
exercitarea atribut iu ni lor 
ce-i sînt conferite prin le
ge.

.a. a,

colectivuluifacem și unele prestații mai mărunte - - confecții metalice diverse.— Ce supără cel mai mult, die director, la a- ceastă oră, la S.C. „Rem- jks” S.A. Deva ?— Ca și la alții, ca a- proape In întreaga economie românească — blocajul financiar, noul, dar rudimentarul și extrem de anevoiosul sistem de plută eu lunga plimbare ă CEC-urilor pentru confirmare și, desigur., prețurile halucinante ale metalului, combustibilului, energiei, transporturilor și altele.— Există, totuși, și vreo rază de speranță ?— Da, altfel n-am mai exista. Speranța ne-o croim însă noi. Iată, am o listă cu vreo 60 de oameni care vor. merge la diverși t%enți economiei din țară, spre . a ne 'prezenta produsele și serviciile și a aduce comenzi pentru activitatea anului viitor. De asemenea, dis- punind acum și de o coloană auto proprie, ne străduim s-o .menținem continuu în perfectă stare, deservind u i operativ și convenabil pe toți cei câre apelează. Ia serviciile noastre. Și ar mai fi un lucru, pe care sperăm să-1 împlinim Este vorba despre negocierea unui contract cu o firmă din Italia, interesată să-i confec ționăm o serie de componente metalice pentru dulapuri.
DUMITRU G11EONEA

La adresa instituției 
noastre, ’ în special după 
revoluția din decembrie 
1989, s au adus critici și 
laude in funcție de calita
tea persoanelor cu care 
poliția a venit în contact. 
Cert este însă, că, după 
această dată, poliția româ
nă s a înscris în noul 
curs democratic ca o com
ponentă a sfatului de drept, 
manifestând neutralitate 
politică, pusă în slujba 
progresului societății.

în condițiile dotării și 
efectivelor insuficiente, re
zultatele obținute pină a- 
vum se datorează înaltei 
calificări profesionale și 

- conștiinței sociale a ca
drelor, combativității și 
exigenței potențate de 

. convingerea că slujesc o 
orînduire de înaltă no- 

, blețe socială. De aceea, 
umanitarismul lor se îm
pacă armonios — la ne
voie — cu ideea de repri
mare a faptelor antiso
ciale, Mereu prezenți la 
necazurile și bucuriile oa
menilor, ei sînt ajutați de 
forța morală a acestora, 
iar prin oameni și alături 
de ei se impun ca apără
tori ai intereselor legitime 
ale statului de drept.

Ținînd seama de priva
țiunile, de riscurile și e- 
forlul la care sînt supuși 
in permanență cei ce lu
crează în poliție, doresc șă 
adresez lin îndemn cole
gial tuturor cadrelor, să -. 
înțeleagă că dacă în timp I 
de război se mai întâlnesc i 
zile de acalmie, de armis- | 
tițiu, pe frontul nostru, al : 
războiului împotriva crimi
nalității, nu ne putem aș 
tepta. la momente de li
niște. Războiul nostru are 
caracter continuu. Ne a- 
flăm „sub arme” tot 
timpul. De aceea se . cere 
să fim permanent la da I 
lorie !

Lt. colonel
IOAN DUMITRU ARSENiE . 

Șeful Inspectoratului
de Poliție al județului j 

Hunedoara

Noi promovări în divizia secundă ia șahl.a campionatele - naționale de șah echipe mixte, desfășurate în lună octombrie a.c. la Tușnad— Harghita, echipele Victoria Călan și Clubul de Șah Deva au promovat în divizia secundă, unde au mai activat cu ani în urmă. Au promovat 9 e- chipe : 3 din București, 2 din Brașov, 1 din Satu Mare, 1 din Bistrița și 2 din județul nostru (Victoria Călan — locul 3 și Clubul de ,Șah - locul 5), deci un rezultat bun pentru șahul hunedorean. Cele mai bune rezultate la individual le-au obținut: juniorul de 12 ani Ale

Intenții vizînd 
reședința județului

Convorbire cu dl ing. VIRGIL BOCA, 
viceprimarul municipiului Deva

— Stimate die vicepri- 
mar, intr-un recent inter
viu publicat în ziarul nos
tru, șe afirma că lucruri
le încep să se... miște mai 
bine în Deva. Vă solicităm 
să vă referiți acum la cele 
de gospodărire și înfrumu
sețare a capitalei noastre 
de județ.— încep prin a spune câ au fost reparate străzile Horea, Mihai ■ Etnî- nescu, Mărâști, Minerului, Bejan, precum și D. N. 7, bulevardul Dacia, aleile din cartierele Gojdu, Progresul, Micro 15 și Dacia.

— A fost așternut și co-- 
vor asfaltic '!— Da. Pe D. N. 7, pe străzile Alexandru Vlăhuță, Libertății, 22 Decembrie, Mihai Eminescti.

— Mulți cetățeni din De
va ne întreabă care sînt 
noile denumiri de străzi 
in Deva. Puteți face o 
prezentare a acestora ?— Bineînțeles. O fac cu. plăcere, în folosul con- citadinilor noștri. Unui număr de 21 de străzi, bu
I

IIUNEDOA RA DEVA

j Dispune încă de locuri pentru seria din | 
« lima noiembrie, 1992 la școala de șoferi amatori. '

Costul : 11 000 Iei. |
Plata se poate face și în 3 4 rate lunare. | 
Informații: Deva tel.: 011917; Hunedoara.

i tel. : 724590 (1247) |

xandru Popovici (Victorii) cu 9 puncte din 9 partide (de altfel, la festivitatea de premiere i a fost acordat titlul de candidat maestru la seniori, de către secretarul general al Federației Române de Șah), Diana Morar, (C.S.) cu 7,5 puncte din 9, Ștefan Bala (Victoria) și Vasile Ismă- nescu (C.S.) cu 7 pupate din 9..Echipele hunedorene s-au comportat constant bine pe parcursul campionatului, e- chipa din Călan fiind o- mogenă și bine pregătită. Echipa Clubului de Șah fiu a reușit să realizeze deplasarea maestrului E- 

levarde, parcuri, li s-au schimbat denumirile. Astfel fostul bulevard Dr. P. Groza se numește 1 Decembrie, strada Decebal este acum Andrei Șaguna, fosta stradă 30 Decembrie este loan Buteanii. în continuare, în ordine, în locul denumirilor I. Fonagy,. i> Martie, Ecaterina Varga, Viei și Vinului, 7 Noiembrie, V. I. Lenin, 23 August, Libertății, Al. Sahia sînt — în aceeași ordine, străzile Bela Bartok, Lu cian Blaga, Adi Endre, Orizontului, Nicolae Iorga, Libertății, 22 Decembrie, Silviu, Dragomir. Noi am pus indicatoare vizibile la toate capetele străzilor, precum și din loc în loc. Este adevărat că lumea se va • obișnui ceva mai greu cu noile denumiri, dar, încet încet, o va. - face. Schimbările sînt impuse de viață, de realitățile pe (•are le trăim.GH. 1. NEGREA

unul Manole și a. dlui loan Aclam, dar cei care i-au suplinit, și-au făcut dato-ria, realizînd obiectivul propus.Asigurarea materială a participării s-a realizat prin ajutorul dat de S.C. „Si- dermet” S.A. din Călan echipei Victoria, iar pentru Clubul de Șah sprijinul materiali l-au acordat următorii sponsori din Deva : Regia Autonomă de Transport Local, CIP- Audio Video Film, Alcom Victoria si- Miss Alicia SRL.
CORNELIU HOT AR AN.* 

colaborator

• a. * » * » * » * » *_ ■*«*»*»*

(Urmare din pag. I)

G1I. ANA: în primul rînd,. prin mobilizarea ■ capitalului românesc. în al doilea rînd, pe atragerea capitalului străin. După părerea mea. va trebui să realizăm între cele două o colaborare, iar creditele ce le obținem din afară să fie investite în producție, adică să fie capital creator, nu de consum. în acest con
text cum vedeți rolul Parlamentului din 
care faceți parte ? O. MUNTEANU : Rolul Parlamentului este de . a elabora legi care să creeze cadrul necesar Redresării economice și în acest, sens este pregătit un pachet bogat. F.D.S.N. a propus celorlalte formații politice din Parlament un pact ce prevedea ca timp de un an de zile să facem cu toții efort pentru depășirea crizei, actuale. Din păcate, opoziția s-a opus sau a venit cu cerințe absurde, pe că re nu le am putut accepta. Ea ar vrea alegeri anticipate,

Un rol esențial competenței și valorificării ei^menținerey^stării de haos. Dl Ion llicseu, 
președintele României, s-a exprimat că 
este nevoie "de măsuri excepționale pentru combaterea fenomenelor antisociale. . 
Cum vedeți această problemă în județul 
Hunedoara ? - G. RAICAN : Ne gîndim să facem schimbări la eșaloanele superioare ale județului. Vă gîndiți și la schim
barea prefectului ? G. RĂICAN : Da, ca și la eșaloanele inferioare. O. MUN- 
TEANU : Este Vorba, în principal, de asprirea pedepselor pentru q perioadă scurtă de timp. GH. ANA : Este .vorbi) de fenomene negative și în economie,- ca urmare a guvernării Roman, care și-a luat mîna de pe economie, deși statul este principalul proprietar. „Eu cred că va trebui să aplicăm o politica vamală mai severă, să protejăm ebonomia româ

nească. Ca rost are — de pildă, importul de „Jelibon”, cînd avem firme romanești ce pot produce așa ceva? G. RAI
CAN : Trei lucruri trebuie distinse aici : valorificarea bogățiilor țării, piața românească și protecția socială — căile ieșirii României din criză. F.D.S.N. va cere 
tragerea la răspundere a Guvernului 
Roman ? G. RAlCAN : Nu există o lege pentru așa ceva. I. DlNlȘ: Ar trebui, intrucît agenții economici au ajuns într-o 
state foarte grea.. „Siderurgica” Hune
doara se zbate într-o situație din care va 
ieși greu (legată de blocajul financiar, con
fiscarea valutei, scumpirea transportului ș.a ). Vedeți necesitatea unei legi a presei ? O. MUNTEANU: Nu cred că este necesară, Intrucît avem Codul Penal care sancționează calomnia. Este adevărat că 

el va trebui modificat. U.D.M.R. a pu
blicat Declarația de Ia Cluj. Ce păreri 
există vizavi de acest act ? 07 MUNTEA
NU : Toate formațiunile politice, minus P.N.Ț.C.D., au înfierat-o cu vehemență. F.D.S.N. a elaborat Un comunicat în acest sens. Ce rol atribuiți competenței 
și valorificării ei în redresarea Româ
niei ? I. DINIȘ: Unul esențial, de altfel singurul criteriu de promovare a cadrelor, Fiecare trebuie pus la locul ce i se potrivește cel mai bine. Se pare că traversăm o criză de directori, de conducători, dar o vom depăși. GH. ANA: Singurul criteriu, primordial, este price
perea oamenilor și, slavă Domnului, România , are o mare inteligență la mia de locuitori, printre cele mai înalte din lume. Iată de ce trebuie să fim optimiști. F.D.S.N., care va forma — se pare, a- proape sigur — viitorul Guvern, își va închina politica sa acestui nobil scop : scoaterea României din criza actuală.
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Presiuni asupra 
salariului

NOUA NUMEROTAȚIE TELEFONICĂft..
Gestionarii pieței muri-, 

cir, a» bugetului de stat și 
ai celui de asigurări so
ciale au atras nu de mult 
atenția că, în perspectiva 
atingerii pragului de un 
milion de șomeri, în Româ
nia fiecare persoană acti
vă salariată va trebui să asigure existența unei persoane inactive: pensionari de asigurări sociale sau de boală, beneficiari de ajutoare sociale, 
șomeri „cu statut" sau oameni în căutarea unui loc de niuncă. Rezultă din a- ceastă stare fie lucruri că asupra salariilor urmează să se exercite o presiune uriașă. De altfel, nici în prezent presiunea aceasta nu e deloc de neglijat : 25—35 la sută (în funcție de grupa de muncă) asupra salariului — cota de asigurări sociale, 3—4 la ■sută pentru pensia suplimentară ; 4 la sută pentru constituirea ajutorului de șomaj, ca nu mai vorbim de impozitarea salariului.Potrivit datelor statistice, salariul mediu brut a fost în 1992 în România de 23 000 de lei. Cumulat cu procentele de contribu - (ie arătate mai sus, rezultă un salariu mediu brut de 37 000 de lei. Deci fiecare salariat a cedat din ceea ce i se cuvenea ca plată a muncii depuse, în medie, 14 000 de lei, plus impozitul. Ce i-a mai rămas ca să trăiască în condițiile prețurilor și tarifelor practicate azi nu e greu de calculat.Dacă presiunea asupra ‘salariului are asemenea valori și se anunță în creștere, nici asupra bugetului de asigurări sociale nu apasă o presiune mai mică.Județul nostru înregistrează circa 183 000 de sa- lariați care contribuie, în cotele arătate, la constituirea bugetelor de asigurări sociale și de șomaj. în a- celași timp, înregistrează peste 100 000 de pensionari

de toate tipurile, 9 414 șo
meri în plată, plus 2 478 
beneficiari de "alocație de 
sprijin. în căutare de lu
cru se mai află alte 5 261 
de persoane care nu înde
plinesc condițiile pentru a 
primi ajutor de șomaj sau 
alocație de sprijin.S-ar- părea că, în comparație cu restul țării, județul nostru o duce mai bine, am fi, adică, un fel de chior în țara orbilor căci „binele” îl știm cu toții, dar îl acceptăm eu stoicism și demnitate, a- semenea majorității românilor, ca pe un inevitabil tribut al tranziției.. Dacă așa stau lucrurile,, dacă contribuția la fondul de șomaj se achită pentru 183 000 de persoane, în vreme ce din el consumă în jur de 12 000, rezultă o oarecare rezervă pe care guvernul care a- cum își face bilanțul guvernării de un an o socotește posibil de folosit în scopul creării de noi locuri de muncă. Cu privire la mărimea acestei rezerve, nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece. Calculele a- rată că e destul de modestă față de necesitatea de locuri de muncă de la această oră (peste 17 000, potrivit datelor pe care le deține Oficiul pentru gestionarea locurilor de muncă și a- șomajului).Soluția pentru scăderea presiunii asupra bugetului de asigurări sociale, a celui de șomaj, asupra salariului și implicit asupra nivelului de trai stă în investițiile făcute de stat sau de agenții ecohomici pentru crearea de noi locuri. de muncă pe de o parte, ca și în creșterea productivității și implicit a prețului muncii spre a putea suporta o contribuție corespunzătoare la finanțarea programelor de protecție socială care să asigure tuturor cetățenilor țării un trai demn. •

ION CIOCLEI

CU DATA DE 15 NOIEMBRIE 1992 ORA 0.00
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FARA APELATIVUL „TOVARÂȘE”

Incepînd eu 15 noiembrie. 1992. ora 0, se 
î va schimba sistemul de numerotație telefo-
• nică. Pentru trecerea la noua numerotație te- 
I lefonică, cu 9 cifre, in sistemul interurban pînă 
! la acea dată are loc pregătirea tehnică a insta- 
| lațiilor și centralelor automate. Această pregă- 
« tire presupune, pe lingă - un mare volum de 
| muncă, și un apreciabil efort valutar, Regia 
' ROM TELECOM aducînd din import utilaje

pentru înlocuirea unora existente acum în func- 
î țiune și care, datorită gradului de uzură, n-ar 
J putea face față în noul sistem.
| Toate aceste măsuri urmăresc înlăturarea
’ blocajelor din motive tehnice în funcționarea 
| telefoanelor, prin trecerea la noua numerota- 
, ție. în acest sens, pe lingă pregătirea orga-, 
| nelor din centralele telefonice, se iau măsuri
• pentru evitarea problemelor ce s-ar putea ivi 
I in cazul întreruperii alimentării cu energie e- 
j lectrică.
I Pregătirea momentului 0. din 15 noiembrie,
> pe lingă partea sa tehnică, are și una publi- 
1 citară. La achitarea taxelor pentru telefon, toți 
| abonați! au primit fluturași în care este pre-
• zentată noua numerotație. Mass-media difu- 
| zqpză în această perioadă materiale publici- 
‘ tare care explică schimbarea numerotației tele- 
I fonice. Toate aceste mijloace publicitare și 
J altele (în fața Direcției de Telecomunicații De

va se poate vedea un imens panou cu același 
subiect) au scopul de a-î lămuri pe oameni

J cum trebuie să procedeze după instalarea nou- 
| lui sistem de numerotație telefonică pentru a 
. nu provoca blocaje.

De aceea, reamintim tuturor că :
• ÎN JUDEȚ, și după 15 noiembrie a.c., 

| vom vorbi ea și în prezent, formînd 6 cifre (așa 
cum sînt numerele de apel incepînd de la data 

I de 1 august 1992), deci fără prefix : de exem- 
î piu, pentru Deva Gxxxxx, pentru Hunedoara 
J 7xxxxx ș.a.m.d.
i

• pentru CONVORBIRILE INTERURBA
NE DIN AFARA JUDEȚULUI, se va forma la 
disc 0, apoi prefixul din 3 cifre al localității, 
plus numărul (din 5 cifre) al celui chemat; Ia 
iei se procedează și DIN BUCUREȘTI pentru 
a vorbi cu abonați din provincie ; de exemplu, 
la Galați numărul va fi 0934xxxxx, iar Ia Iași 
0 981 xxxxx ;

• în SECTORUL AGRICOL ILFOV putem 
vorbi formînd la disc 0 179 xxxxx:

• BUCUREȘTIUL va avea prin schimba
rea numerotației numerele de telefon formate 
din 7 cifre (prin transformarea primelor 2 ci
fre din numerele actuale în 3 cifre, așa • cum 
rezultă din tabelele existente și in fluturașii 
pe care i au primit toți abonații); deci pentru 
a telefona din provincia în capitală se for
mează 01 xxxxxxx (primele 3 cifre conform ta
belului, ultimele 4 răminind neschimbate față 
de numerele actuale);

• în numerele SERVICIILOR SPECIALE 
prima cifră 0 se va înlocui, după 15 noiem
brie a.c., cu cifra 9, ultimele două rămînînd 
neschimbate; de exemplu, deranjamentele vor 
fi chemate la 921, comenzile internaționale la 
971 ș.a.m.d. ;

• pentru a telefona DIN ALTE ȚĂRI ÎN 
ROMÂNIA, trebuie format codul de țară 40, 
urmat de cifra 1 pentru București sau prefi
xul interurban pentru celelalte localități și în 
continuare numărul de telefon al abonatului ; 
DIN ROMÂNIA SPRE ALTE ȚĂRI se va vorbi 
ca și acum ;

• explicații detaliate privitoare la noua 
numerotație telefonică mai puteți obține la 
SERVICIUL SPECIAL 050 (care va deveni 
950).

Respectînd aceste precizări se evită posi
bilele blocaje intr-o primă perioadă de func
ționare a noii numerotați!. (1225)

I
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După ce a fost formula de adresare predilectă I 
China postrevoluționară, apelativul „tovarășe” es.-| 
tot mai puțin folosit de către chinezii care îl simt 7 

------ „Cotidianul Economic”, un ziar ofi-i

in 
te 
depășit, anunță „I________  ________ _ __ ___ __ .
cial chinez citat de REUTER. Asociațiile politice alei 
termenului sînt prea puternice, iar noua etichetă fa- I 
vorizează apelativele „domnule” și „doamnă", cîndva | 
puse la index ca reminiscențe servile ale feudalismului. *

I 
ț 
♦

Poliția din Bombay a relatat despre un accident l 
tragic : elefantul Laxmi se plimba împreună cu ma-1 
hout-ul (conducătorul) lui, cind un om beat s-a a- I 
propiat, oferindu-i o piatră. Crezînd că e mîncare, | 
animalul a băgat piatra în gură, scuipînd-o apoi. O- * 
mul înfuriat l-a apucat pe elefant de trompă, iar a- ♦ 
cesta l-a -ridicat cu trompa și l-a izbit de pămînt. * 
Omul a murit în drum spre spital. Laxmi a fost în-1 
chis pînă se va decide preluarea sa de către o aso-1 
ciație pentru protecția animalelor, relatează REUTER. I

I * 
I 
rFuncționari francezi (stinjeniți) au revenit asu- i 

amenințărilor de a chema în fața instanței 151

A CCI DEN r TRAGIC

SOMAȚII TRIMISE DE COMPUTER

pra ______ ,____ ___ __ _____  ..._ _ _____ ... _ _
familii, pentru datorii de o centitnă (0,2 cenți SUA). î 
Oficialitățile de la Fondul de Stat pentru Alocații a-* 
tribuie vina unui prea-zelos computer care trimitea » 
automat'somații, neținînd cont de instrucțiunile con-; 
form cărora nu se dau ultimatumuri pentru sume subț 
100 franci (20 J), care nu acoperă cheltuielile proce-1 
durale, aflăm de la REUTER. *

DE LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

D E V A

tu virtutea relațiilor de prietenie stabilite între 
orașele Deva'și Arras (Franța), acesta din urmă ofe
ră posibilitatea ca, anual, doi sțudenți români, ce
tățeni ai municipiului Deva, să' studieze la Universi
tatea din Arras.

Condițiile obținerii acestei burse sînt :

— cunoașterea limbii franceze ;

— solicilanții să fie sțudenți inti-o instituție de 
învățămint superior, la disciplinele franceză sau isto
rie, în anul I sau in anul III.

Disciplinele de studiu la Universitatea din Arras 

vor fi limba franceza sau istoria.

Pentru fructificarea acestei oferte generoase, ru
găm pe toți doritorii să se adreseze pentru informa
ții la Primăria municipiului Deva, camera 18, tele
fon 615117, pînă la data de 20 noiembrie a.c.

Menționăm faptul că atit găzduirea cit și seju

rul la Arras vor fi asigurate de către Districtul ur

ban Arras.
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S.C. ROBES S;A. BAIA MARE

Str. V. Lucaciu, nr. 162, telefoane 99/413853,

99/417229, telex 33219r, fax 99/413853

Execută și livrează utilaje pentru agricultură 
pentru care se obțin credite bancare de 15 la sută :

• mori complete cu valțuri pentru grîu (10, 15, 20, 
25, 30, 40 t/24 ore) și porumb (5, 10, 15 t/24 ore). In
termediază proiectarea liniei tehnologice și a clădirii;

• batoze pentru treierat cereale păioase și ba
toză pentru porumb (capacitate 300—800 kg/h);

• linii tehnologice pentru obținerea uleiului de 
floarea-soareluî:

• gatere ușoare pentru bușteni 0 500 și 0 800 
mm. complet echipate ;

țigle, 
mică ;

circulă pendulară pentru gatere ;
mașini de rașchetat parchet;
toate utilajele pentru fabricile de cărămizi și 

inclusiv presă țărănească de capacitate mai

• toată gama de utilaje pentru epurarea apelor 
reziduale ;

• utilaje pentru transport (transportoare cu ban- 
transportoare elicoidale, elevatoare, utilaje pen- 
alimentare și dozare) ;
• SDV-uri șUroboți industriali.

i

(1206)
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PURUIITATE
tru luni, pedigree. Sime- 
ria, tel. 661144. (9278)

ANIVERSARI

• TOATE florile din lu
me pentru Gabriela Oniga, 
din Vețel, la aniversarea 
cUel de naștere, și cei mal 
sincer „La muftțî anî l". 
Woți cei care te Iubesc.

• VlND autoturism Voi- 
ga cu motor Diesel și Tra
bant 601. preț convenabil. 
Relații Deva, str. Primă
verii, nr, 4, după ora 14.

(9279)

VÎNZĂRI

Iubesc. 
(9256)

• VlND betonieră nouă, 
foi geam securizat 120 x 
90 X 0,8. Relații Deva, str. 
Horea, 91, orele 10—16.

(9280)

155/13 pentru VW Golf, 
casete jocuri calculator 
Commodore, tel. 7121®), du
pă ora 18.30. (8501)

• VlND urgent aparta
ment două camere, preț 
convenabil. Telefon 622031.

(9289)
• VlND vînturătoare 

pentru grîu (cadru 
Deva, Aurel Vlaicu,

fier), 
nr. 4. 
(9290)

OFERTE 
DE SERVICII

n VlND apartament 2 
camere, proprietate, De-. 
va, str. Scărișoara, bloc 34, 
so. III, et. 3, ap. 16. (Mi
cro HA P«4 1 609000. (8530)

• VlND mașină de spă- 
lat Automatic, nouă. De
va, tel. 620384. (9283)

INCOTA Atlas RM- 
efectuează transport

• VlND televizor El-
Inotn. Deva, tel. 618545.

(9263)

a VlND casă șl grădină 
te Dtaca Mic, nr. 7. In- 
foMMfti Orăștie, str. Pri- 
cauukd, bloc 35, ap. 21, 
după ora 15. (9264)

• VlND fin, paie de po
rumb și covor persan. 2.75 
* 3,75 m. Deva, bdul De- 
CObal, bloc 15, scara H, 
ap. 4. (9251)

• S.C, Minerva 
Compres SRL Deva. 
Oferta zilei. Vă oferă 
eri gros : țigări Ro- 
yale, Asso* LM, Flash, 
Cooper. Gauloises, ca
fea ness, băuturi al
coolice (vodcă Raspu
tin, vodcă coctaH, co
niac Napoleon, lichio
ruri) ți răcoritoare, o- 
rez, zahăr, la prețuri 
avantajoase. Relații 
str. Mărăști (vizavi de 
Sala Sporturilor), tel. 
624618, orele 10—18.

(9281)

• SE închiriază prin li
citație publică unele spa
ții cu altă destinație de
alt locuință, ta Deva, str. 
Libertății, nr. 9. Licitația 
va avea loc ta Deva la 
data de 11 noiembrie 1992, 
ora 10. Relații suplimen
tare la Deva, tel. 615550.

(9285)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

| RODIPET S.A. — FILIALA DEVA
Vă face cunoscut că începînd cu data de* 

I 2 noiembrie 1992 a începui contractarea de a- >

• VlND canapea cu bi
bliotecă, frigider combină, 
tnașină de spălat cu pro
gram, camionetă Mercedes 
4 tone, an fabricație 1983. 
Informații tel. 616671, De- 

(9265) 
alimen- 
comer® 

Telefon 
(8499)

• VlND chioșc 
tafta publică, vad 
ete-J foarte bun. 
HM».

• S.C. Coturnix SRL
vinde en gros cosmetice 
Import din depozitul De
va, str. împăratul Traian, 
nr. 52, teL 625064, între o- 
r ’» 9—18 sau 619039, în
tre 18—21. (9266)
• VlND urgent aparta

ment 2 camere. Deva. Tel. 
419039, 625064. (9266)
• VlND video player 

Alwn, nou. Deva, tel. 627764.
(9260)

• VlND cățelușă dog 
german, excepțională, pa-

• SOCIETATEA agrico
lă „Ruituriana" cu sediul 
în Hunedoara, str. Lătu- 
reni, nr. 63 (cartier Hui
turi), vinde Ia licitație în 
data de 14 noiembrie 92 
următoarele mii toace fixe: 
grajd 100 capete, două fî- 
nare, cisternă, apă, tocă
toare coceni, tocătoare sfe
clă, tocătoare de porumb 
știuleți, tractor și trei re
morci, forjă electrică, două 
hamuri, cal și căruță. Su
mele de plecare la licitație 
sînt afișate la sediul uni
tății. (8503)

• VlND casă cu gră- 
rină. Hunedoara, str. Sar-, 
mizegetusa, nr. 66, tel. 
715953. (8502)

• VÎND cuptor electric 
Moulinex, 4 genți auto

? V1NZARE !

• Vînd terenuri cu destinația pentru agricol-!

1 tarii și construcție de casă, amplasată pe raza|
2 OMlnicipitilui Deva. Informații în zilele de luni j 
f vineri, între orele 7—15, la sediul LPJL | 

țmos.

I
I

V1NZARE

sen
persoane și pachete pe ru
ta s Sibiu — Deva — Pra- 
& — Nftrnberg — Heil
bronn — Stuttgart în 11,
18, 25 noiembrie ; 2, 9, 16 
decembrie și pe ruta Si
biu — Deva — Praga — 
Niirnberg — Frankfurt — 
Siege — Dortmund în 4,

_ 18 noiembrie și 2—16 de
cembrie. înscrieri, infor
mații la telefon 618882, o- 
rete 16—21. (9192)

• EUROFRIENDS orga
nizează excursie ta Turcia 
cu autocarul, perioada Il
ls noiembrie 1992, preț 
9500 tei. înscrieri Deva, 
tel. 624033 sau magazin 
piese auto, str. Avram 
lancu. (9233)

• AGENȚIA de turism
„Euro — Friends —- 90“
organizează excursie în 
Turcia ta perioada 11—15 
noiembrie 1992, preț 9500 
lei. Informații Deva, tel. 
621840, după ora 18. (9288)

• ANGAJAM barmani
ospătari cu cel puțin 6 
luni lucrate în domeniu. 
Hunedoara, tel. 728433; du
pă ora 14. (8504)

e ÎNGRIJESC persoane 
ta vîrstă (familiști) care 
îmi pot oferi locuință. De
va, tel. 627924, zilnic. (9237)

• ÎNGRIJESC copii la 
domiciliul meu, avantajos. 
Telefon 625550, orele 17—
19. (9274)

• ANGAJAM croitorese
cu munca la domiciliu. 
Hunedoara. 95/711542, în
tre orele 19—21. (8496)

• ÎNGRIJESC copii la 
domiciliul meu. Deva, car
tier Gojdu, str. Aleea Vii
torului, bloc E 5; ap. 60.

(9267)
• CĂUTAM doamnă 

pentru îngrijire copil în 
Deva. Relații tel. 629753.

(9275)

• SCHIMB garsonieră 
Cugir eu similar Deva.' Re
lații tel. «15765. (9284)

PIERDERI
• PIERDUT chitanță nr. 

221185, pe numele Pave- 
loni Sirrrton. O declar nu
lă. (9276)

• PIERDUT adeverință 
primire și plată nr. 3596/ 
9. 69. 1992, pe numele Lase 
Adrian, din Zam. O de
clar nulă. (9287)

COMEMORĂRI

• CU durere în su
flet și lacrimi în ochi 
anunțăm celor câre 
l-au cunoscut că as
tăzi, 4 noiembrie, se 
împlinesc 7 ani de 
cînd ne-a părăsit pen
tru totdeauna scum
pul nostru

MIHAI PUCHIU, 
din Hațeg.

Dumnezeu să te o- 
dihnească ! Tu te vom 
uita niciodatăi Sora 
Lucreția și nepoata 
Pușa cu familia, din 
Simeria. (9277)

• ASTĂZI se îm- 
plinește un an de ctad 
Ia 4 noiembrie 1991 
ne-a părăsit pentru1 
totdeauna lumina vieții 
noastre, buna noastră 
mamă și devotata mea 
soție,

MARIA PURECE, 
din UricanL O vor 
păstra mereu vie în 
sufletele lor soțul, fiii, 
nurorile, nepoții și 
strănepoata. (92*72)

ÎNCHIRIERI

I

i iiuieiuuiiv a început contractarea ae a-»
j bonamente perrtra amil 1993 la publicațiile* 
I interne, atît prin subfilialele RODIPET cit și I 
| prin ofictiie poștale din județ. * *

I- - - - - - - - -- - - - - - -
* I * I* !
I
I w pivwși super tun șt iiuerittrii ootțun, ca-’ 
I năși piston, pompă apă, capac pompă apă și i
* pompă ulei pentru Dacia 1300. • J

■■ •'!1«■I* I 4

t
S.C. ALDEXIM S.H.L. CLUJ-NAPOCA f 
cu magarin te Deva, str. Spitalului nr, 17.1 
Vinde en gros ș ea detail, la cete mai a-* 

vantajoase prețuri, următoarele : I
• țigări ;
• dulciuri; |
• cafea î j
• pivoți superiori și inferiorii bolțuri, că-’

Deschis zilnic între orele 8—18. (1257) |

I«I
i

DIRECȚIA JULETULUI HUNEDOARA 
A AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU 
PRIVATIZARE ! [ DEZVOLTAREA 

ÎNTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII 
ANUNȚA

Au rămas numai 22 zile calendaristice I 
I ce pînă la încheierea distribuirii carnetelor cu • 
! CERTIFICATE DE PROPRIETATE. |
| ATENȚIE*
• Cetățenii români, cu domiciliul în Romă- I
I nîa, care au împlinit 18 ani pînă la 31 decern-1 
] brie 1990 și care nu și-au ridicat carnetul cu. 

certificate de proprietate pînă la 27 noiembrie | 
1992, pierd acest drept prevăzut în Legea Pri-J 
vatizării Societăților Comerciale nr. 58/1991, 

(1220)

I*I*I
I*I«I

I
I
I

*I*I
I
I*I

I 
i 
!
*

S.C. „ALIMENTARA” S.A. 
DEVA

bdul 1 Decembrie 1918, nr. 30, etajul II 
ORGANIZEAZĂ 

| la sediul societății, în ziua de 18 noiembrie 
1992, ora 10,

. LICITAȚIE PUBLICĂ
potrivit H.G. nr. 1228/1990 pentru închi-| 

rierea următoarelor spații comerciale : •
• spațiul comercial de 44 mp, avind I

destinația de centru carne, din cadrai Corn- > 
plexului comercial „Kogălniceanu” — Gojdu, • 
Deva; »

• spațiul comercial de 82 mp, avind desti- J 
nația de centru carne, din cadrul Complexa- | 
tei comercial „Viile Noi**, Str, Horea, Deva.

Închirierea se va face pe o perioadă de ] 
1 an, cu posibilități de prelungire. •

, Prețul de începere a licitației este de 1 0001 
| lei/mp. j

Taxa de participare la licitație este dej 
| 5000 lei. ;

Garanția de participare la licitație este del 
10 la sută din valoarea totală a chiriei lunare, 
de la care pornește licitația. '

.Taxa de participare, precum și garanția |

«I
col. (r) 

MHIUȚ AVRAM 
ne-a părăsit pentru tot
deauna. .

Dumnezeu să te ierte și 
odihnească ta pace.

Familia care nu te uită 
niciodată. (8531)

• PRIMESC ta gazdă 2
eleve sau studente. Deva, 
tel. 612766, între orele 17— 
21.___ 1 (9268)

• OFER spre închiriere
spațiu comercial tn Deva,' 
central. Relații tel. 615398, 
după ora 18. (9286)

Dm S.A., Piața Victoriei, nr. 2, telefon;
(1252) I*IwIwI*IAI

REGIA AUTONOMA MUNICIPALĂ 
DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

ȘI LOCATIV A HUNEDOARA

ANUNȚA

• Vânzarea locuințelor cu 2 
I te blocul 17 G, din bdul Rusca, 
i-~■

Locuințele vor fi recepționate 
I folosință te trimestrul IV 1993.tataII

*

ara.

i*I*

aI
!
* de participare, se vor depune în numerar, 1 ! 
; casieria societății, piuă cel mai tîrziu te data I

i
I
i*IwI
t*I*I
I*IwI

OCOALELE SILVICE ILIA ȘI PETRILA j

Scot te licitație cite un autoturism M 461, 
în zilele de 9. XL 1992, ora 10, si, respectiv, ( 
10. XI. 1992, ora 12, avind 128 798 km echiva- ( 
lenți și respectiv 171 421, km echivalenți. l

Relații suplimentare la telefoane 166 — ț 
Ilia, 50971 — Petrila sau 16020 — Deva. J

(1258) J

și 3 camere, 
municipiul | 

“i 

w
wI

“i

și date

Prețurile informative sînt:

—- 2 802 000 lei — apartament cu
mere;

# ■
4 027 000 lei — apartament eu 
mere.

2

3
w

ca- |
*I

. informații suplimentare la Oficiul de vin- j I zări locuințe Hunedoara, bdul Republicii, nr. I 
| satt la telefon 712007. (1259) j

FILIALA DE REȚELE ELECTRICE DEVA

Anunță toți agenții economici (societăți ț 
comerciale, SRL, SNC etc.) ca, în conformitate l 
cu HGR 412/1992, prețul energiei electrice,! 
începînd cu data de 15 octombrie 1992, s-a j 
stabilit la 22,50 lei/kWh pentru consumatorii < 
alimentați la 380 V sau 220 V; tariful pentru | 
abonați! casnici rătnîmnd la prețul de 6 lei/kWh. > 

(9013) j

. S.C. TIBlMPAX COM. S.R.L.
DEVA

str. 1 Decembrie, nr. 19 
curte la Cooperativa „Mureșul") 

Vinde en gros următoarele produse, 
condiții avantajoase:

• țigări ASSOS și LM, KENT, BT, 
ROYALE, Wittchsz, Gauloises

• săpun import
• alune
• biscuiți
• Ness Amigo
• Gumă Turbo, ciocolată import. 
Vă puteți adresa și la telefon 619101.

așteptăm.
ni»)
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