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RED. : Ci nil vor «pare 
aceste tinduri, țara va a- 
vea, probabil, un prim- 
ministru, primul pas spre 
formarea noului guvern ce 

- v „se va înhăma" la scoate
rea României din criză. 
Parlamentul ce rol își a- 
sumă in acest proces ?

O. MUNTEAN : Intr-ade
văr,' așa cum o știm și o 

"> simțim cil toții, România 
se află în tranziție de la 

■ centralismul excesiv la e 
conomia de piață. Parla
mentul nu poate interveni 
direct in ace<t proces deo 
sebit de dificil și de com 
plex, el are rolul, ața cum 
prevede Constituția, să e- 
laboreze în' cel mai scurt 
timp legile economice care 
să favorizeze această tran
ziție și continuarea refor
mei. în acest sens, cred 
că se’ va proceda cu ur
gență la dezbaterea și ela 
bora rea unor legi cum ar 
fi : Legea falimentului, l.e-

„CUViNTfcLliBEIl A_P1ALOG CU ALEȘII 

HUNEDORENI ÎN PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Voi reprezenta
gea cadastrului, Legea a- 
rendei, Legea protecției 
sociale ș.a. Esențial este 
nu doar emiterea acestor 
legi, ci și controlul apli
cării lor, atît din partea 
Parlamentului, cît șl a 
guvernului, care vor trebui 
să fie mai fermi în a 
ceastă direcție.

RED.: tn fața Parla
mentului ales la 27 sep
tembrie a.e. stă, cum se 
afirmă, alături de acest 
bogat pachet de proiecte 
de legi și o seamă de alte 
probleme cărora trebuie 
să li se dea prioritate ?

O. MUNTEAN: Proble
mele prioritare .sînt foarte

interesele electoratului In organul
Discuție cu dl senator OCTAVIAN MUNTEAN

numeroase,și diversificate. 
Mă voi referi la cite va. 
Va trebui să susținem dez
voltarea noului tip de e- 
conomie, dar nu cu prețul 
afacerismului veros, al 
proliferării fenomenelor 
de capitalism sălbatic. Pe 
lingă efectele nocive -în 
plan pur economic, ase
menea fenomene produs 
serioase traume sociale și 
morale. Or, stabilitatea po
litică șl socială consti
tuie un factor deosebit de 
important în perioada tran
ziției. Vom aborda proble

ma securității sociale, dar 
nu ca pe o simplă preo
cupare pentru categorii
le' defavorizate ale popu
lației. Protecția socială 
este chemată să creeze e- 
chilibrele. necesare în ca
drul unei economii care 
funcționează pe criteriile 
liberei concurențe.

RED.: Populația - județu
lui și a țării se confruntă 
cu mari necazuri specifi
ce perioadei de tranziție 
— șomaj, acte antisociale 
ș.a. Cum vedeți rezolvate 
aceste aspecte ?

O. MUNTEAN: Con
vulsiile sociale creează o 
stare de nesiguranță, de 
neîncredere șl instabilitate. 
Desigur, realizarea unui 
stat de drept nu se poa
te face fără o legislație 
adecvată. Deci, primordial, 
în fața Parlamentului se 
pune elaborarea Legii 
funcționarului public, Sta
tutul polițistului, Legea 
apărării naționale ș.a. Cu 
caracter excepțional și pe 
o perioadă de timp deter
minată, vă trebui să se e- 
laboreze o lege de repri 
mare a corupției, cu un 
regim sancționator foarte 
sever.

RED.: Județul nostru 
are puternice ramuri ex
tractive și siderurgice. Ce 
viitor au aceste sectoare î

O. MUNTEAN : Gred că 
își vor păstra locul și ro
lul în economia româneas
că,. nu se vor - restrînge, 
ceea ce ar fi o maro 
greșeală. Din situația sta
tistică reiese că producția 
industrială a județului este 
mult mai slabă ca în anii 
precedenți. Asigurarea in
dustriei țării cu materii 
prime, retehnologizarea a 
cestor ramuri, creșterea e- 
ficienței activității în mi
nerit și siderurgie vor fi 
probleme prioritare ale. 
legislativului. în același 
timp, trebuie să ne în 
toarcem la muncă — iar. 
sindicatele au rol mare

A consemnat 
TRAIAN SONDOR

(Continuare în pag. a 3;a)
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• BILL CLINTON ESTE 
NOUL PREȘEDINTE AL STA
TELOR UNITE. Datele trans
mise de agențiile internațio
nale arată că Bill Clinton a 
obținut victoria în alegeri. 
Victoria lui -Bill Clinton este

■ nu numai Toarte concludentă, 
dar ți cu o marjă puțin obiș
nuită pentru S.U.A. In dis
cursul de acceptare a victo
riei, Bill Clinton a declarat 
că pentru America se deschi
de o nouă eră, în care se 
va instaura un parteneriaț 
între administrația de stat fi 
americanul de rînd, în cate 
soarta oamenilor simpli fi 
săraci va sta în centrul a- 
tenției administrației. £1 a 
afirmat că va avea loc o 
înnoite în sistemul politic a- 
inerican fi o revigorare a e- 
conomiei. Oe asemenea, a 
mulțumit lui Ross Perot pen-' 
Ifu observațiile- cptice la a- 
dresa sa, în cursul campaniei 
fi a apelat atît la el cît fi 
la susținătorii săi să se a- 
liAure în realizarea unei gu
vernări active fi echilibrate. 
Președintele George "Bush 
fi-a recunoscut înfrîngerea, 

: l-a felicitai pe BiU Clinton 
fi a declarat că administra
ția sa va coopera sțrîns cu 
noul președinte pentru a 
realiza o tranziție cît mai 
lină la noua guvernare fi 
că va sprijini toate acțiunile 
pe care acesta le va iniția 
pe plan intern fi extern. Ei 
a cerut, de asemenea, tu
turor oamenilor să-l sprijine 
pe noul președinte și ad
ministrația sa.
• DEFICITUL BUGETAR 

'92. Raportul guvernării 
României prezentat de pre
mierul Theodor Stolojan a- 
rată cu duritatea cifrelor că 
în 1992, pe primele 9 luni, 
producția industrială și cea 
agricolă, comparate cu rea
lizările- aceleiași perioade 
din anul anterior, au scăzut 
cu 23,5 la sută și respectiv 
cu 12,2 la sută. In ceea 
ce privește deficitul.bugetar, 
el este mai mult decît du
blu (95,2 miliarde lei) față 
de cel din 1991 (41,1 miliar
de lei).

CERCETAREA COPILUL NELEGITIM
AL GUVERNULUI

în loc de... „Noroc bun"!
Grijile pentru ziua, de 

mîine sporesc neîncetat, 
urmare a declinului dra
matic pe care 1 înregis- 
trează o bună parte din 
unitățile economice, declin 
determinat de o teorie e- 
conomică idealistă, bazată 
.pe soluții arbitrare, iz 
vorîte, în principal, dintr- 
un amatorism politic. Im 
plicațiile dezastruoase ale 
acestor măsuri n au con
tenit să-și facă simțite 
„binefacerile”, mai cu 
seamă în sfera producției 
și a reducerilor da perso
nal, mii de angajați fiind 
disponibilizați fără cruțare.

Cum mineritul românesc 
se află într-o stare de a- 
gonie, pe aproape se în
scrie șl cercetarea în a- 
cest domeniu. Nu mai de
parte, în ultima perioadă 
de timp, CEPROMIN De
va — fostul ICITPLCIM — 
a înregistrat o reducere 
considerabilă de personal,

numărul angajaților situ 
îndu-se acum în _ jurul a 
350, de la mai bine de 800 
existenți la începutul a- 
nului 1990, volumul lucră
rilor de cercetare-proiec- 
tare diminuindu-se, de a- 
semenea, vizibil.

. SINCERITATE LA 
PLANȘETA

— Die ing. Ioan Giurcă, 
statutul dumneavoastră de 
șef al secției de cercetare- 
proiectare-dezvoltare vă 
permite o apreciere a ceea 
ce înseamnă cercetarea mi
nieră in momentul de 
față ?

— întreaga activitate a 
instituției a fost legată de 
investițiile din minerit. A- 
cestea s-au redus conside-

CORNEL POENAR

(Continuare în pag. a 2-a)
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ANUNȚ:
Vindem, din «foc supranormativ, țeava cu 

golul pe dinafară.

în sprijinul agenților economici și al 
populației

„PAGINI NAȚIONALI?’ 
în ’județul Hunedoara 

De curînd a ieșit de sub tipar PRIMUL CATA-

l 
L
I ♦ 
I 
t ♦ 
I♦ 
I»
* 
I * 
î

* ctilare dîft țară, ta adresa, nunÂnti de telefon, fax. [ 
i telex și obiectul de activitate, grupate pe domenii, 1 
! în ordine alfabetică, dar și alte informații de inie- j 
I res general, cum ar fi: prefixul telefonic al tuturor * 
| orașelor din România ca și al principalelor țări și • 
f orașe comerciale ale lumii, diferența de fus orar ț
* față de ora oficială a Bucureștilor, noul sistem de | 
1 numerotare telefonică în România, serviciile de ur- | 
J gență ș.a., catalogul este un instrument util de lucru ț 
I pentru toți agenții economici, precum și pentru per-?

Ssoanele particulare. ?
Oferind posibilitatea contactării operative a po- ! 

l tențialilor parteneri de afaceri sau a prestatorilor de I 
I servicii' către populație, catalogul „Pagini Națio- î 
,1 riale" nu poate lipsi de pe biroul de lucru de la ț 
* firmă sau de acasă. „ »

Pentru cei dornici de a intra în posesia cafalo- j 
gului s-au deschis puncte de desfacere la: I

■ DEVA — CEPROMIN (LC J.T.P.L.C.IJM.), T 
lingă Hotelul „Sarmis", camera 118. telefon 620829,? 
hit 124; BANKCOOP; BANCA ROMANA DE* 
DEZVOLTARE; BANCA AGRICOLA; BANCA CO-» 
MERCIALA; HOTELURILE „SARMIS" și „DEVA".»

■ PETROȘANI — TEATRUL DRAMATIC „I. D. ♦ 
SfRBU", telefon 541154; BANCA COMERCIALA. J.

■ HUNEDOARA — telefoane 711726 și 738315 — I 
HOTEL „RUSCA". *

■ HAȚEG — CASA DE CULTURA, telefon J 
770712 ; BANKCOOP. ?

■ BRAD — CASA DE CULTURA, telefon 651614.; 
La prețul de 4 995 lei. catalogul poate fi cum-;

părat cu numerar, filă C.E.C. sau cu dispoziție del 
•( plată vizată de banca aparținătoare. î
I NU EZITAȚI! *
2 CUMPArați catalogul „PAGINI NAȚIONALE”!
J —- ghidul comercial prin telefon, al țării! ;

i
i
l
î*
I ..  „________ r_________
1 LOG GENERAL DE PUBLICITATE AL ROMÂNIEI, 
J editat de Agenția Națională de Presă „Rompres”, în 
I S.U.A., în condiții grafice deosebite.
I Cuprinzînd .majoritatea firmelor de stat și parti- 
î 
1
I

4

|
I

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

Vă oferă prin magazinele alimentare pro' 
prii din Deva și Slnieria, direct de la Abatorul 
din Arad următoarele produse;

• carne de porc fără slănină
• carne de vită fără os
• salam de vară
• parizer

și alte specialități și preparate din carne la 
prețuri avantajoase.

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

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

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

(1230)

QQEESD
o SESIUNE DE COMU

NICĂRI ȘTIINȚIFICE. As
tăzi și mîine, la Facultatea 
de Inginerie Hunedoara, 
se desfășoară o sesiune de 
comunicări științifice cu 
tenia : „Tehnologii și echi
pamente tehnologice in
dustriale", organizată de 

. instituția sus amintită în 
colaborare cu S.C. „Side
rurgica” S. A. Hunedoara. 
(C. P.).

0 MINER INIMOS !, La 
Mina Boita, dl Păran Mi- 
nuț este apreciat ca un. 
miner inimos, harnic, în
treprinzător. Dar omul șe 
pricepe la mai multe. De 
pildă, de curînd, în blocul 
P 30, din Hațeg, în care 
locuiește, s-a produs a. de
fecțiune la instalația de 
apă.. Pînă să vină instala
torii — care nu mai ve
neau I — minerul a cobo- 
rit în subsolul blocului și 
în cîteva ceasuri, în con
dițiile grele, a rezolvat 
situația. Locatarii i-au mul
țumit. „Doar minerul este 
învățat cu greul” — a zis 
Minuț. Bravo 1 — zicem
noi. (GIL I. N.).

0 ALO „ROMTEȚE- 
COM" I . Doamna Țitiana 
Iacob din Hunedoara ne-a 
sunat lă redacție și ne-a 
spus: „De azi dimineață 
de la 7,30 și pînă acum (era 
ora 9) sun continuu la.031. 
la fișierul Policlinicii, la 
serviciul de urgență ăl Spi
talului -și nimeni nU-mi 
răspunde”. „Oare de ce ?”.

■ „Nu știu. Este imposibil ca, 
la informații . telefonice, la 
policlinică șt la, spital să 
nu se afle nimeni la te
lefoanele atît de solicitate. 
Nu pricep nimic". Nici noi 

, nu pricepem. „Romtelecom” 
și instituțiile vizate dacă 
știu să ne spună, (TR. B).

0 BINE PRIMIȚI ȘI 
SERVIȚI. Dl Constantin 
Doru, șeful unității de ali- 

- mentație publică „Clubul 
meșteșugarilor’, din Deva, 
a răspuns la întrebarea: 
Ce este „Clubul meșteșu
garilor"?. „O unitate care- 
asigură zilnic tuturor con
sumatorilor diferite mîn- 
căruri, băuturi, țigări. 
Ne-am pregătit și cămara 
pentru iarnă. Oricînd la 
noi oamenii sînt bine pri
miți, bine serviți", (GH. 
7. N.).

0 VĂTĂMARE COR
PORALĂ GRAVĂ. Aproape 
S-a dublat, față de anul 
trecut, numărul infracțiu
nilor cu vătămare corpo
rală gravă comise în jude
țul Hunedoara. Municipiile 
Petroșani și Hunedoara de
țin jumătate din numărul 
total. (V. N.).

t amaaa t t at—a • ta^*
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Luări de poziție fața de Declarația U.D.M.R. de la Cluj-Napoca „Recalificăm
Frontul Democrat al 

Salvării Naționale
In mod firasc, Declara

ția consiliului național al 
delegaților U.D.M.R. ce a 
avut loc recent la Cluj- 
Napoca a stîrnit reacții din 
partea majorității forma
țiilor politice din țara 
noastră. Ne-a parvenit la 
redacție Declarația gru
pului parlamentar al Fron
tului Democrat al Salvării 
Naționale, din care extra
gem :

„Datorită, conținutului 
plin de afirmații false ori 
tendențioase, tonul agre
siv și momentul lansării 
acestei declarații, prin care 
se urmărește încordarea 
relațiilor interetnica, ' gru
pul nostru parlamentar es
te obligat să ia atitudine 
— se precizează în Decla
rația F.D.S.N.

1. în România nu există 
o problemă națională gra
vă. Problemele grave ale 
României sînt ieșirea din 
criză, continuarea refor
mei, protecția socială ș.a.

2. Este total inaccepta
bilă aprecierea că România 
nu a oferit soluții accep
tabile pentru minoritatea 
maghiară.

Avem condiții să împărțim pămîntul

Dl Aurel Dîncșorean, pri
marul comunei Turdaș, 
aste un partener de discu
te foarte agreabil, iar spu
sele sale au girul realită
ții și fermității.

— Cine sînteți, die Dînc- 
șorean ?

— Locuiesc în satul Pri- 
caz, de meserie sînt mais
tru, căsătorit, am doi co- 

_ pii mici. Am candidat în 
alegerile locale pe lista 
FS.N. și am fost ales în 
primul tur de scrutin, ob- 
țmînd 82,5 la sută din vo
turi

— Comuna nu este mare. 
Cum sînt problemele cu 
care se confruntă ea ?

— Mari, Și cea mai 
dificilă dintre ele este a- 
plicarea Legii fondului 
funciar. Avem de împăr
țit 350 ha de pămînt ce
lor ce au drept asupra lui.

— în ce stadiu s-a a-

3. Ideea că etnicii ma
ghiari ar putea fi asimi
lați de națiunea română 
n-are nici un temei, ea 
fiind un proces de inten
ție la adresa națiunii ro
mâne.

4. Formulări precum „a- 
sumarea entității națio
nale”, „maghiarimea ca su
biect poliție", „autoadmi- 
nistrarea pe baza autono
miei comanitafb" £tc. sînt 
fără- sens și fără acoperire 
în plan juridic și politic.

în consecință, grupul 
parlamentar al F.D.S.N. con
sideră Declarația U.D.M.R. 
extrem de periculoasă, în 

p contradicție cu evo
luția societății românești, 
avînd un caracter incita
tor și servind forțele ex- 
tremlst-naționalisțe. Facem 
un apel insistent la for
țele realiste și responsabile 
din conducerea U.D.M.R. 
și din rîndurile populației 
maghiare din România 
pentru a determina retra
gerea cît mai grabnică a 
acestei Declarații care ten
sionează artificial viața 
socîal-politică românească".

cît mai
juns în domeniul la care 
vă referiți ?

— Am realizat punerea 
în posesie a cetățenilor din 
satele Spini, Rîpaș șl Pri- 
caz. La Turdaș lucrurile 

Discuție cu dl AUREL DlNCȘOREAN, 
primarul comunei Turdaș

sînt mai întîrziate, terenul 
ce a fost 'ocupat cu culturi 
prășitoare încă n-a fost 
împărțit. Vom trece la a- 
ceastă acțiune imediat ce 
va fi eliberat de recoltă.

— Turdașul fiind vecin 
cu Orăștie, credem că mulți 
dintre noii proprietari de 
pămînt locuiesc în orașul 
apropiat.

— Așa este, dar sînt și 
proprietari de la distanțe 
foarte mari de comuna

Partidul Unității
în legătură cu Declara

ția consiliului național al 
U.D.M.R. ce a avut loc re
cent la Cluj-Napoca, Par
tidul Unității Naționale 
Române a dat publicității 
un Comunicat în care se 
spune, printre altele:

„Consecvenți cu atitudi
nea interbelică adoptată de 
iredența maghiară față de 
problema Transilvaniei, ur
mașii celor care au refu
zat să depună jurămîntul 
de credință față de Statul 
Român, după 1018, au gă
sit o nouă cale de a eluda 
obligațiile ce le revin în 
caii ite de cetățeni cu 
drepturi depline ai Româ
niei.

Jurămîntul parlamenta
rilor UD.M.R. „devotați 
țării și comunității ma
ghiare" care prevede „ca 
maghiar îmi voi sluji cu 
fidelitate poporul care mi-a 
încredințat mandatul" și 
„slujirea drepturilor colec
tive" constituie un afront 
adus tuturor cetățenilor 
țării.- Acest jurămînt de 
segregație rasială, care 
extrage în mod artificial 
etnicii maghiari din con
textul cetățenilor români 
pentru a-i contrapune in-

repede
noastră. Aceștia au dat 
pămîntul să*l lucreze oa
menii din satele noastre 
sau l-au lăsat asociației 
din Turdaș.

— Die primar, în co

mună lucrează o seamă de 
specialiști în agricultură. 
Cum se implică dumnealor 
în aplicarea Legii fondu
lui funciar?

Foarte bine. Inginerii 
Petre Sasu. Elișabțta lu- 
ras șl Joan Ștefan au aju
tat șl ajută foarte mult la 
măsurarea șl împărțirea 
pămîntului. De un mare 
folos ne este dna Rafita 
Radu, de Ia Oficiul de 
Cadastru și Organizarea

Naționale Române 
tereselor reale ale celor
lalți cetățeni și intereselor 
țârii, reprezintă un act de 
sfidare a statului de drept, 
a spiritului acestui sfîrșit 
de mileniu.

Pretenția absurdă că 
maghiarimea din România 
ca subiect politic este fac
tor constitutiv în stat și, 
ca atare, „partener egal al 
națiunii române", introduce 
pe ușa din dos raporturi 
între jomânî și maghiari 
care nu constituie subiect 
de drept în Constituția ță
rii, unde se face vorbire 
numai de cetățeni, indivizi 
aparținînd unor minorități 
naționale. Astfel se în
cearcă acreditarea ideii -u- 
nor stări de lucruri ine
xistente, cu intenția vă
dită de a se trece la fede
ralizarea și iugoslavizarea 
României.

în acest context, cerem 
de urgență întrunirea Curții 
Constituționale, stabilirea 
neconstituționalității jură- 
mîntulul și programului de 
acțiune al U.D.M.R. și 

scoaterea acestei organizații, 
necoristituțională prin ac
țiunile ce le provoacă, in a- 
fara organismelor autori
zata a funcționa public în 
România".

Teritoriului din Deva. 
Trebuie să subliniez,că o- 
perația ce o efectuează 
dînsa este o treabă foarte 
pretențioasă, ce presupune 
multă exactitate. Dna se 
dovedește ia înălțimea sar
cinii ce-i revine.

— Oamenii și-au primit 
pămîntul la care au dreptul. 
Au primit șl actul de pro
prietate asupra lui ?

— încă nu. Vom începe 
în curînd această acțiune 
în satele Rîpaș, Spini și 
Fricaz. în ultima vreme 
am fost ocupați în campa
nia electorală. Odată ce 
lucrurile se vor așeza în 
România în matca lor, vom 
intensifica procesul com
plex ai aplicării Legii 
fondului funciar. Avem 
toate condițiile și puterea 
să o facem,.

A, consemnat 
TRAIAN DONDOR

șomeri în meserii

căutate"
— Die Avram Dara, 

să ne oprim pentru a- 
ceastă primă discuție or
ganizată cu dv de cînd 
ocupați funcția de direc
tor al Casei de Cultură 
Deva la activitatea Uni
versității Populare care a 
demarat de curînd. Care 
este climatul în care s-au 
deschis cursurile acestei 
instituții da tradiție ?

— Un climat nu prea 
favorabil. Dificultatea o 
constituie tarifele pentru 
cursanți, care au trebuit 
majorate. Dacă în odi
oasa apusă societate un 
curs nu se putea urca la 
peste 808 de lei, acum 
tarifele ajung ptnă la 
16 000 de lei. Și acestea 

i sînt cu mult mai reduse 
decît cele impuse de tot 
felul de societăți apărute 
ca ciupercile după ploaie, 
care organizează cursuri 
de operatori mașini cal
cul, contabilitate, fo- 

' chiști etc. Dar și un lu
cru îmbucurător — lec
torii noștri — „creierele" 
noastre din domeniul me
dicinii, ingineriei tehno
logice, învățării limbilor 
străine, oameni de mare 
valoare care predau în 
cadrul universității nu 
ne-au trădat, rămînînd 
pe loc.

•— V-ați creat relații cu 
instituții care să vă a- 
jute în munca de instruire 
și educație pe care o 
desfășurați ?

— Avem relații bune 
cu I.S.C.I.R. Sibiu pen
tru autorizarea eursanților 
șî absolvenților noștri eâ 
macaragii, fochiști de me
die presiune, operatori 
laboranți. Sîntem în tra
tative cu S.C. Rempes 
SA. Deva pentru a au
toriza deschiderea unui 
curs de sudori. Noi, la 
rîndul nostru, îi sprijinim 
calificlndu-le fochiști, ma
caragii.

— Cursurile practice 
care aduc Venituri sînt 
cu precădere în atenția 
dv.

— Dar nu numai a- 
cestea ci și cele de cul

tură, istorie și civilizație 
românească, de populari
zare și cunoaștere a le
gilor. Oamenii au pro
bleme deosebite, doresc 
să cunoască. Și noi în
cercăm prin ceea ce fa
cem să scoatem oamenii 
din această psihoză a ba
nilor, să Se mai gîn- 
dească și la sufletul lor, 
la cultura lor generală.

— Ce altceva propuneți 
*în continuare ?

— Pentru eleve, vrem 
să deschidem cursuri de 
educație sanitară la care 
să predea medici gineco
logi. Inițiem, în colabo
rare cu Muzeul Județean, 
un curs de Istorie a 
Transilvaniei, prin care 
să explicăm și ce în
seamnă integrarea noas
tră europeană. Dorim să 
prezentăm expuneri pe I 
probleme de biologie ; am 
reînființat cercul de al
pinism, mijlocind tineri
lor posibilități de-cerce
tare (ex. Munții Metali
feri), de ieșire în aer li- i 
ber, să efectueze dru- / 
meții.

— Care rămine prin
cipala dv ncîmplinire In 
ce privește Universitatea 
Populară ?

— Sigur, ca învățămlnt 
popular, noi eliberăm la 
absolvire un act, după o 
serioasă examinare. La 
unele specialități, ele nu 
sînt luate în considerare 
de Ministerul Muncii. In 
schimb, sînt tot felul de 
societăți care nu asigură 
niei pe departe pregăti
rea pe care o asigurăm 
noi, nu au aparatura ne
cesară, din contră o în
chiriază de la noi, și cer
tificatele lor sînt luate 
în considerare. Este o 
anomalie. Noi avem po 
sibilitatea să recalificăm 
șomeri în diverse me
serii. De aceea, facem 
un apel 'în acest sens 
la Direcția Muncii și 
Protecției Sociale pentru 
a ne sprijini. '

MINEI. BOBEA

(Urmare din pag. 1)

rabil, iar odată cu ele 
s-au limitat și fondurile a- 
ferente cercetării. Nealoca- 
rea de fonduri a avut re
percusiuni directe asupra 
identificării de noi re
surse șl a imposibilității 
contractării unor studii, 
proiecte pentru tehnologi
zarea șl retehnologizarea 
anumitor capacități de pro
ducție. Acum firma noas
tră trăiește dintr-un pro
cent de 1 la sută alocat de 
guvern, din mici lucrări 
comandate de beneficiari, 
care constau în bilanțuri 
energetice, modificări su
mare. la construcții mi
niere, precum și retehno- 
logizarea unor fluxuri în 
cadrul uzinelor de prepa
rare, toate acestea contrac- 
tîndu-se în limita banilor 
de care dispun unitățile 
miniere. Cred că noul e- 
xecutiv trebuie să aibă 
neapărat în vedere pro

blema cercetării, din mai 
multe considerente.

— Anume ?
— In primul rînd, mer

sul înainte al economiei 
nu,poate fi înțeles fără o 
cercetare pas cu pas. Pro
blemele care apar . sînt 
multiple iar orice discon
tinuitate în timp im
plicații nefaste și asupra 
ramurii miniere. în altă 
ordine de idei, st creează 
și numeroase probleme so
ciale. Nu întîmplător, mulți 
cercetători au plecat din 
țară. Dacă unele meserii 
nu necesită timp îndelun
gat pentru a fi bine stă- 
pînîte, un cercetător se 
formează în mulți ani;

DISCUȚII... IN ȘOAPJA

La CEPROMIN Deva 
planează de o bucată de 
timp o stare de agitație, 
determinată de o serie de 
factori obiectivi sau su
biectivi. Unele dintre dis
cuțiile contradictorii au 

suportul încă în statutul 
duplicitar pe care l-au a- 
vut persoane angajate la 
institut și deopotrivă pa
troni Ia firme particulare, 
și care și-au adjudecat u-

ÎN IOC DE. . . . NOROC BON"!
nele lucrări de proiectare, 
cercetare, care trebuiau a- 
chiziționate de CEPROMIN. 
Altele derivă din lipsa de 
transparență a conducerii 
unității — opinia mal mul
tor interlocutori, a unei 
discipline ferme, dovadă 
fiind și plecările din tim
pul programului — un fel 
de du-te-vlno 1a intrare — 
In oraș ale multor anga
jați. Un semn de între
bare îl ridică și „ade
rența" la organizația sin
dicală, unde, din aproxima

tiv 350 de angajați, mem
bri în sindicat sînt doar 
circa 200. Investiția de la 
Zam este în „conservare" 
iar stația pilc» de ta ®ș- 
liuc a fost închiriată- mi- 

nel din localitate. Sub as
pectul eiștigurilor bănești 
—, salariile multqr cerce
tători, oameni de un deo
sebit profesionalism, —- 
sînt cu mult sub cuantu- 
murile unei femei de ser
viciu de la regiile autono
me ale statului. Or, si
tuația de față nu numai 
că este jenantă, ei și in
calificabilă, precum și o 
parte din măsurile nefon
date luate de guvernanți 
și ale căror consecințe sînt 
yizibile la orice pas.

UN RAVAȘ ÎN < 
EXCLUSIVITATE 

PENTRU DIRECTOR

In timpul documentării 
am încercat de mai multe 
ori să discutăm personal 
cu dl director loan Lupu- 
lescu o parte din aspec
tele semnalate de angajați 
sau de foști satariați ai 
CEPROMIN Deva. Domnia 
sa a refuzat — din motive 
pe care nu lș-am înțeles
— un dialog pe probleme
le - semnalate, fapt pentru 
care ne rezervăm dreptul 
de a publica rîndurile pe 
care di ing. Traian David
— fost președinte al orga
nizației F.S.N. Imediat du
pă revoluție, le-a adresat 
redacției:

„Euforia prostească, hao
sul manipulat șl comandat 
selectiv, situația tragico
mică, uneori Instalate du
pă acel decembrie ’89, au 
permis ca multe unități e- 
gonomice să treacă la 

schimbări de conduceri, 
deși acestea mergeau bine 
economic. Îmi cer scuze 
publice că am susținut a- 
ducerea ta conducerea fos
tului ICITPLCIM Deva, ac
tual CEPROMIN, a unei 
echipe care, în decurs de 

proa,pe trei ani, a adus 
>3Stul institut prosper în 
pragul falimentului. îmi 
cer scuze față de foștii co
legi, actuali șomeri sau 
plecați ta alte unități, față 
de cei rămași șl față 
de fosta conducere, că nu 
le-am oferit, atunci în "S0, 
o șansă majoră de recon
ciliere șl respect pentru 
valorile umane. Cauza si
tuației precare actuale ? 
Una singură —- INCOMPE
TENȚA. Actuala conducere 
s-a închis în „turnul de 
fildeș" al puterii, s-a ba
ricadat cu apărători dintre 
foștii informatori șl foștii 
ideologi. Redresarea este 
pasibilă numai prin de
misia acestora șî alegerea 
prin concurs a unui di
rector din afară”.
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Totești în miez de toamnă
„Bună ziua” la consi

liul local. Cu ușa deschi
să oamenilor, dar și cu 
inima, le și ne răspund: 
dl primar lulius Lăpădă- 
toni. E bucuros să-l ascul
tăm, să ne facă cunoscute 
frământările, intențiile bune 
dar și imposibilitatea — 
sperăm temporară — de a 
le face palpabile. Înțelegem 
că aici „punerea in pose- 
sie” va mai dura. Pentru 
că lipsesc inginerii topo- 
grafi. Abia la primăvară 
vor veni. Dar important e 
ca pămîntul să fie lucrat. 
Problemele gospodărești, de 
interes general? „Au ră
mas pe ultimul plan. Oa
menii așteaptă să se facă 
ceva. Dar n-avem nici un 
ban pentru modernizarea 
unei străzi, a unei institu
ții de cultură”. Cu locali
tățile franceză și elvețiană, 
respectiv cu orașul Melle 
(Franța) și cu comuna Lo- 
nay (Elveția) se menține o 
corespondență permanentă. 
Dl primar ține să ne spu
nă că francezii au făcut — 
tn iunie, iulie a.c. — repa
rații generale, instalația de 
apă și canalizare la școala 
din Reea, iar elvețienii au 
adus pentru școala din Cîr- 
nești un televizor color, un 
video și material didactic, 
pentru dispensarul din To- 
tești s-au adus medicamen

te, un aparat frigorific, o 
trusă medicală completă și 
un aparat de fizioterapie, 
donat, ulterior, din priete
nie, Spitalului din Hațeg. 
Ce a aflat din schimburile 
de opina, cu consiliile lo
cale din cele două așezări? 
Că la ei legea are o pute-'

tice de la sat spre oraș, 
despre care ne-au vorbit 
cu amărăciune profesorii 
școlii. „Se merge pe ideea 
că la sat nu se face școa
lă, Rezultatele sînt inver
se și nu se recunoaște 
acest lucru. Lucrînd ou ÎS 
copii, e firesc-ca succesele

PRIN LUMEA SATELOR

re foarte mare, fiind res
pectată de către toată 
lumea, că există o contri
buție bănească a locuitori
lor destinată construirii u- 
nor obiective de interes 
general. Și nu comentează 
nimeni. „Poate lucrurile se 
vor pune la punct și la 
noi... La ora aceasta buge
tul comunei este insuficient 
spre a demara o lucrare 
pentru săteni. Deocamdată 
există doar speranțe".

Condiții bune pentru 
desfășurarea orelor există 
la școala generală și la 
grădiniță. Dna prof. Elena 
David, directorul institu
ției, a ținut să vedem con
cret cum s-a« pregătit pen
tru anotimpul alb în pri
vința igienizării și creării 
ambianței în clase și labo
ratoare. Cu atît mai mult 
pare surprinzător exodul 
elevilor și cadrelor didac

să fie mai bune. Perpetua
rea acestei situații vt duce 
la desființarea școlilor să
tești. E o problemă de vii
tor. >Se încalcă de fapt o 
lege. Direct răspunzători 
smt dire dorii școlilor la 
care se înscriu elevii fără 
acceptul conducerii școlii 
de unde pleacă. Ar trebui 
să se pună punct acestei 
plecări, spre a sa evita 
perpetuarea analfabetismu
lui în mediul rural". Un 
fenomen surprinzător

Rujeola a țintuit tn case 
cîțiva copii de grădiniță, 
dînd de lucru și cadrelor 
medii sanitare. De aceea, 
probabil, n-am găsit la Dis
pensarul teritoiial decft pe 
dna Ecaterlna lane, asis
tent principii în obstetrică- 
ginecologie. Ne-a recoman
dat „să reveniți mîine. că 
șeful lipsește”. Nu nc-am 
conformat. Și am aflat aJ-

fel că afecțiunile predo
minante în satele comunei 
sînt cele reumatismale și 
că sînt „Za modă* disdii- 
ueziile biliare. că natalita
tea se menține, la aceiași 
indici în ultimii ani, că de
cesele la eopiii între 0—1 
ani sînt zero. Intr-un cu- 
vini, nu sînt probleme, de 
vreme ce asistentele locu
iesc în sat. Dacă ar locui 
și medicul...

In așteptarea unor schim
bări — pentru mai binele 
lor și al comunei — toteș- 
tenii sînt calmi și răbdă
tori. Chiar binevoitori. Iși 
văd liniștiți de gospodării, 
împăcați oarecum, deo
camdată. cu starea de lu
cruri. In înțelepciunea lor 
străbună, însă, sînt gata 
să-și uite unii altora su
părările mai vechi, să se 
apuce de lucru pentru că, 
oricum, nu munca este 
aceea care-i sperie, ei mai 
degrabă boala. Cită vreme 
sînt însă sănătoși, le-a 
rămas speranța. Dacă deo
camdată „fiecare e pentru 
el”, cum aflasem la con
siliul local, va veni timpul 
să gândească împreună și 
la lucruri mai frumoase 
pentru ulița, pentru soiul

ESTEBA ȘINA
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S.C. TRADE 4

CENTER S.R.L.
4

ORADEA 4
reprezentanta firmei

FERRERO — Italia ,

Caută societăți comerciale en-gros, parte- ‘ 
neri pentru distribuirea produselor de dul
ciuri : *

• OUA KINDER de ciocolată cu sur
prize

• bomboane TIC-TAC
• specialitatea de ouă NOGGY
• ciocolata DUPLO si KINDER COUN- .

TRY ’
Telefoane 99/163875, 99/163876, Oradea,

3 700, str. Cazaban, nr. 31, bl. 27, parter. , 
(1260)

Cetățenii comunei Criș- 
cior îșî fac aprovizionarea 
cu produse alimentare prin 
două surse. Pînă la Gura 
Morii prin unitatea comer
cială de stat din Gura- 
barza, iar cei din centrul 
de' comună prin Coopera
tiva de consum.

Dacă cei din prima ca
tegorie se pot declara oa
recum mulțumiți (găsesc 
mezeluri, brînzeturi, carne 
de porc șau pasăre), cei de 
la „centru" trec prin mari 
frămfntări și dureri de -cap 
generate de slaba preocu
pare a celor care ar tre
bui să se ostenească mai 
mult și pentru care sînt 
plătiți.

După ce magazinele sînt 
goale, neprimitoare din 
lipsa fondului de marfă, 
prețurile ce se practică 
aici te usucă. Cîteva exem
ple sînt elocvente în a- 
cest sens : mai bine de 3

Frămintările
săptămîni unitatea de des
facere a plinii a fost în
chisă, loeuîtorii fiind obli
gați să-și procure cel mai 
important aliment de- la 
Brad. După această peri
oadă, cooperativa a pretins 
ca Secare membru de fa
milie să achite cîte 100 de 
tei fără a primi o chi
tanță pentru această su
mă, unii achitînd, alții nu. 
La intervenția Consiliului 
Județean, cooperativa a 
fost obligată să restituie 
banii oamenilor.

De produsele subvențio
nate de guvern de care 
omul are nevoie, ca ule
iul și zahărul — nici po
meneală. Ți se «oferă în 
schimb zahăr la’ prețul de 
273 leî/kg. iar uleiul, (a- 
mestec, rețineți 1). — cu 
319 tei litrul. Toate a-

cer rezolvare
ceste produse cei din 
Gurabarza te cumpără la 
prețuri mult mai mici, de 
exemplu uleiul 112 lei li
trul, zahărul la cel mai 
scump Întreprinzător par
ticular se vinde cu 2Q0 — 
220 lei/kg.

Doamna Elena Doț, con
tabil șef in cadrul Coope
rativei Brad, ne-a făcut 
cunoscut că în unitățile 

• respectivei cooperative pro
dusele în discuție se vind 
astfel: zahărul cu 195 lei 
kg iar uleiul la 124' lei li
trul. Diferență mare între 
prețurile practicate de că
tre două cooperative t

Domnul președinte al 
cooperativei din localitate 
motivează gravele defi
ciențe în aprovizionarea 
populației cu marfă și pre
țurile mari practicate prin

lipsa unor parteneri co
respunzători și a banilor 
din cont. Stăm și ne în
trebăm cum cei da la Brad 
pot gări un furnizor mai 
aproape de cerințele popu
lației.

ALEXANDRU JURCA, 
colaborator

P.S. Recent, în cadrul 
ședinței Consiliului Local, 
domnul președinte Nieolae 
Raț a făcut o Informare 
verbală de cea 2—3 mi
nute, considerînd că coo
perativa se achită corect 
de îndatoririle ce te are 
față de populație. Foarte 
puțină dintre consilieri au 
avut a-i adresa vreo în
trebare. Nu trăiesc în co
mună? Unii consilieri, ne- 
cunoscind pur și simplu 
viața comunei, l-au lăsat 
să plece -din ședință, fără 
a-i pune o întrebare, a- 
cesta motivînd că are alte 
preocupări mai urgente.

S. C. „AGROMICIA” S. A. VEȚEL 
(FOSTA I.A.S. MINTIA) 4

, Organizează licitație pentru vtnzarea ma- 4 
. terialelor de construcție recuperabile prin/din ■ 
.1 denudarea unor clădiri, astfel:
-! • sîmbătă, 7 noiembrie, ora 10 — clădiri >:

locuințe și atelier la ferma de ovine •< 
Mesteacăn;

• sîmbătă, 14 noiembrie, ora 10 —• clădiri •< 
depozit Ia ferma de vaci din Lăpușnic. < 

Documentațiile de evaluare pot fi consul
tate Ia sediul societății din Mintia. Informații 1 
fa telefon 61599$. (1261) >

FERMA DIN SIMERIA VECHE 4
A S.C. AGROSIM S.A. SIMERIA

Livrează varză de toamnă, cai. I, 50 hă/ " 
kg; cal. a Il-a, 30 lei/kg; morcovi cal I, 6® ksi/ : 
kg, cal a Il-a, 25 lei/kg; cartofi furajeri, 25 
lei/kg; pătrunjel cal. I, 70 lei/kg, cal. a Il-a, 30 
lei/kg.

Relații Ia telefon 660894.

»

te prone Concursul din
* 8 noiembrie

F. C. BRAȘOV (12). ,c. l::.-""’. ;:=) 12 4 2 6 9—14 10 (—2) 
— U, CRAIOVA (4) 12 6 3 3 24—14 15 (4-3) 
Gazdele vor avea un examen greu cu studenții 

știu cum să-și apere șansele

2.

3.

4.

5.

6.

craioveni, care 1
„afară”.
Pronostic; 1, x
F£. INTER (8)
— OȚELUL (10) 
Partida. pare a fi
Pronostic: 1
ANCONA (17)
— BRESCIA (8)
Brescia se arată extrem de periculoasă în de
plasare, însă o nouă victorie în deplasare este 
puțin scontată.
Pronostic: x
ATALANTA (12) 8 3 1 4 8—14 7 (—1)
— FOGGIA (16) 8 2 1 5 8—17 5 (—3)
Foggia speră să obțină primul punct ta deplasare, 
care să ajute la ieșirea grabnică din zona infe
rioară a clasamentului.
Pronostic: 1, x
FIORENTINA (6)
— ROMA (12)
Meci echilibrat, dar
tea gazdelor. 
Pronostic; 1,
GENOA (10)
— CAGLIARI 
„X”-ul pare să 
Pronostic: x

la

12 5 3 4 16—17 13 
12 4 4 4 10—14 12 
discreția sibienilor.

8 12 5 13—27 4
8 3 3 2 8— 7 9

X

cu

8
8
un

3 3 2 22—15
2 2 4 10—11
ușor avantaj

8
8 .

convină ambelor echipe.
(»)

(+1) 
( 0)

(—2) 
(+«

infe-

» 
« 
de

(4-1) 
(-2) 
par-

16 1 15—17 8
3 ? 3 8—8 1

( <» 
C

7. INTER (3) 8 5 1 2 17—12 11 (4-3)
— SAMPDOR1A (5) 7 4 2 1 16—13 10 (4-4) 
Victoria uneia dintre combatante ar da speran
țe în ajungerea liderului, așa că partida va a- 
vea un deznadămînt neprevăzut.
Pronostic; 1. x. 2

8. JUVENTUS (4) 8 3 4 1 16—10 10 (4-2)
— UDINESE (11) 8 3 1 4 11—10 7 (—3)
JUVE pornește favorită în meciul cu Udinese, 
care nu arată prea mult în deplasare. 
Pronostic: 1

9. LAZIO (7) 8 2 5 1 18—14 9 (44)
— TORINO (2) 8 3 5 0 12— 5 11 (4-3)
Actualul raport de forțe și numărul de jocuri e- 
gale ale combatantelor vor face, probabil, ca 
partida «să se termine nedecis.
Pronostic: x

10. NAPOLI (14) 8 2 2 4 12—14 6 (—2)
— MILAN (1) 7 4 10 22—14 13 (4-5)
Egalul de acasă cu Torino nu pune la îndoială 
invincibilitatea liderului, care nu pare să se 
realizeze prea eur înd.
Pronostic: x, 2

11 PARMA (15) 8 3 0 5 11—14 6 (—2)
— PESCARA (18) 8 1 1 6 13—23 3 (—5)
O înfringere a Pescarei ar însemna pentru ea... 
semnarea sentinței.
Pronostic s L x

12. F. ANDRIA (18) • 0 4 5 7—15 4 (—«)
— BARI (10) S 4 2 3 11—13 18 (4-2)
Neeîștigînd încă nici un meci, Andria, în parti
da cu Bari, este puțin probabil că va înregistra 
un reviriment.
Pronostic : x, 2

13. MONZA (17) ft 1 4 4 4—10 6 (—2)
— SPĂL (14) 9 1 5 3 6—10 7 (—3)

Echipele se arată a nu (prea) avea resursele ne
cesari cîștigării unui meci. Așadar...

Pronostic : x.

*

S. C. „AGROINDUSTRIALA” S. A. 
BAIA MARE 

Str. V. Alccsandri, nr. 103 
Telefoane: 99/413180 ; 99/414203; 99/414204 

OFERĂ LA PREȚURI AVANTAJOASE 
ȘI NEGOCIABILE

’ ■ CONFECȚII DIN STOFA DE LINA:
• pardesie femei și bărbați

' • sacouri bărbați
• geaeă bărbați
• haină 3/4 bărbați
• paltoane femei

4 • costume taior femei
• fuste femei
• jachete femei
• haină de protecție cu Masă din MRR

■ CONFECȚII DIN BLANĂ NATURALĂ :
• haine velur *3/4 femei șt bărbați
• haine velur lungi pentru femei
• veste și geei din velur
• haine din relon cu blană naturală din MRR
• huse auto din blană naturală
• papuci pentru casă, din blană naturală

■ CONFECȚII DIN PIELE DE OVINE, BOVINE , 
Șl PORCINE:
• geci pentru bărbați și femei ’
O fente pentru femei
• haine 3/4 pentru bărbați și femei.
Toate produsele se găsesc intr-o variată gamă.. 

■ modeMstteă, de culori și tipodimensiuni.
(1235) ?

VOI REPREZENTA INTERESELE 
ELECTORATULUI IN ORGANUL SUPREM 

LEGISLATIV
(Urmare din pag. 1)

în această privință — căci 
numai pe această cale ni
velul de trai poate crește 
și se realizează o econo
mie de piață autentică și 
competitivă.

RED.: Electoratul hu- 
nedorean v-a investit cu 
înalta onoare de senator. 
Cum veți răspunde încre
derii lui ?

O. MUNTEAN: Doresc 
să am o lef’ătu’-ă strînsă 
cu oamenii județului. In

fiecare vineri și sîmbătă, 
între orele 10—14, pot fi 
contactat la biroul senato
rial. Vom organiza întîl- 
niri lunare cu electoratul 
și cu presa. Folosesc pri
lejul discuției noastre spre 
a mulțumi redacției ziaru
lui „Cuvîntul liber” pen
tru posibilitatea ce mi-a 
oferit-o de a mă adresa 
electoratului, căruia îi 
mulțumesc pentru votul a- 
eordat și pe care îl asigur 
că voi căuta sâ-i renre- 
zint :n*°resele în Parla
mentul României.
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COMUNICAT 
CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA

Informează populația județului că începînd 
cu data de 1 octombrie 1992, prin nota de ne
gociere a Ministerului Economiei și Finanțe
lor, Ministerului Agriculturii și Alimentației 
și Ministerului Comerțului și Turismului, pre
țul cu amănuntul maxim la produsele zahăr 
și ulei, din producție internă, urmare, a elimi
nării totale 
decurg din 
electrică si 
1992, sînt:

— ulei
— ulei 

în sticle de 1/1
— ulei comestibil îmbuteliat

la sticle de 1/2 140

a subvenției, cu influențele ce 
majorarea prețurilor la energie 

combustibil conform H. G. 412/

comestibil vrac 270 
comestibil îmbuteliat

275

lei/litru

iei/litru

lei/litru

— zahăr rafinat 198 lei/kg
Intrucit resursele de aprovizionare a popu

lației vizează nu numai producția internă ci 
și importul acestor produse, ale căror prețuri 
sînt sub limitele maxime stabilite de legislație 
pentru produsele provenite din producția in
ternă, ele pot fi comercializate de către toate 
categoriile de agenți econoipici autorizați să 
desfășoare activități comerciale pe profil ali
mentar cu amănuntul.

In vederea aprovizionării ritmice cu can
tități îndestulătoare la aceste sortimente, prin 
folosirea eficientă a resurselor financiare ale 
agenților economici, începînd cu data de 1 oc
tombrie 1992, aceste produse nu se vor mai 
desface pe bază de notă de comandă, ele puțind 
fi aprovizionate funcție de necesitățile popu
lației. Restanțele la zahăr se vor derula pe 
măsura intrării importului.
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ANIVERSARI
• LA împlinirea celor 

doi anișori, bunicii Cioara 
Iosif și Laura din. Hune
doara urează micuțului E- 
duard sănătate, bucurii și 
„ta multi ani!“

(9273)
• TOATE florile din

lume și un călduros „La 
mulți ani” pentru Neamțu 
Guido din Gothatea îi vi
rează nepoții Alexandru, 
Cristian și familiile Teaci 
și Moisesc. (9317)

vînzari —
CUMPĂRĂRI

• VÎND „Casio" — Sin- 
tezeyzer, 5 octave — pro
fesional. Informații Deva, 
telefon 623326, după ora 16.

(8932)

• VÎND casă cu grădină 
mare și anexe în comuna 
Vălișoara. Deva, telefon 
624612, după ora 16.

(9303)

• VÎND video Funai —
player. Deva. telefon 
635329. (9299)

• VÎND ARO 230 —
Izotermă, zero km. Deva, 
telefon 620381.

(9229)

• S. C. EUROMARKET
BRÎNDUȘ S.N.O., cu Sediul 
In Orăștie, str. Gh. Barf- 
țtu, nr. 1, vinde cu pre- 
comandă: congelatoare,
frigidere, marca „Arctic” 
— garanție 2 ani. Informa
ții la telefon 95/647361.

(9184)

• VÎND piese pentru 
tractor „Bielorus”, set mo
tor, pompă Kama cu fur ■ 
tun 40 m. Relații Orăștie, 
telefon 641514.

‘ (9292)

• VÎND garsonieră con
fort I, zonă centrală. Hu
nedoara, Relații telefon 
617044. (9293)

• VÎND vitrină frigori
fică UTG. Telefon 612990, 
după ora 18. (9295)

• VÎND bibliotecă. Te
lefon 623394, după ora 16

(9301) 
,H*»******»**H*tH***««*i

• SOCIETATE CO
MERCIALA vinde en- 
gros pîine și speciali
tăți, preia comenzi pa
rastas. Angajează vîn 
zători ambulanți. Te
lefon 619530, după o- 
ra 18. (8916)....

• S.G. „COTUR * 
NIX” S.R.L. vinde en 
gros cosmetice import 
din depozitul Deva, 
str. împăratul Traian, 
nr. 52, telefon 625064, 
între orele 9—18, Sau 
619039, între 18—21.

(9302)
• 4 W

• SOCIETATEA „RA
PID PRODIMEX” vinde 
cruci sîmbătă—duminică, 
în piața Petroșani, luni, 
în piața Hațeg. Se pri
mesc comenzi la telefo
nul 735289. (9297)

• VÎND garsonieră, con
fort I. Telefon 621011. sau 
626532, după ora 18.

(9306)

• VÎND chioșc metalic,
profil agroaiimentar, în
chiriez saivan șî casă pen
tru cioban, asigur fura
je și pășune. Deva, tele
fon 613265. (9308)

• CUMPĂR apartament
3 camere, zonă centrală, 
inclusiv etaj 2. Relații în
tre orele 16—18, la tele 
fon 624067. (9309)

• CUMPĂR coroane — 
Ceho-Slovacia. Deva, te
lefon 620023. după ora 18.

(9312)

• VÎND garsonieră con
fort II, proprietate perso
nală, parter, semimobllată, 
str. Minerului, 800 000 ne
gociabil. Telefon 625139.

(9311)

• VÎND apartament 2 
camera, în centru și căru
cior copil. Telefon 612613.

(9315)

• VÎND video Funai, si
gilat. Deva, telefon 615357.

(9318)

• VÎND apartament 3 
camere, confort I, informa 
ții zilnic Hunedoara, bl 
38, et. 4, ap 25, sc. D, Mi
cro 5, după ora 16.

(8506)

• VÎND apartament 2
camere, confort I, et. I, 
zona gării. Hunedoara, te
lefon 713551. (9321)

• PIERDUT carnet stu
dent, atestat artist liber- 
profesionist, legitimație ar
bitru fotbal, pe numele 
Cozlac Gheorghe. Le de
clar nule (9320)

OFERTE 
DE SERVICII

• CAUT femeie îngrijire
copil la domiciliul meu, 
cartier Liliacului. Tel. 
623224. - (9307)

• MEDITEZ engleză în
cepători și elevi, inclusiv 
clasa a X-a. Relații tel. 
618185. (9296)

• „IMPEX“ Sibiu efec
tuează transport de per
soane pe ruta Sibiu — 
Deva— Arad —’ Niîrnberg 
— Frankfurt — Koln — 
Diisseldorf și retur. Infor
mații la tel. 92/411300, 
92/414979. (8352)

• SOCIETATE privată 
angajează merceologi, vîn- 
zător-i. Relații la tel. 72L752.

(9319)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament 2
camere proprietate perso
nală cu similar de stat, 
exclus Micro 15. Deva, tel. 
622976. (9304)

• OFER apartament pro
prietate personală, 2 ca
mere, Deva, Al. Moților, 
bl. P. 4, ap. 75 (lingă Cen- 
trofarm), contra apartament 
proprietate de stat, cu 3—4 
camere (exclus Micro). Tel.
625029, zilnic. (9271)

• SCHIMB (vînd) apar
tament 2 camere, cu apar
tament 4 camere. Hune.- 
doara. Trandafirilor, bl. 
12, ap. 5. (8505)

ÎNCHIRIERI

• ÎNCHIRIEZ (vînd) 
spațiu în Șoimuș (depozit, 
spa(iu comercial, grajd). 
Informații Deva. 614674, 

(9316;

PIERDERI

• PIERDUT borsetă cu 
acte și o sumă importantă 
de bani, pe numele Mirlă- 
cioiu -Emanoil din Foc 
șani. Găsitorului recom
pensă. Relații tel. 614378.

(9291)

COMEMORĂRI
• FAMILIA Mariana și 

Ioan Țermure, cu copiii, 
anunță că azi, 5 noiembrie, 
se împlinesc șase săptă- 
mîni de cînd a plecat din
tre noi cel care a fost un 
om deosebit

VIOREL DINCAN
din satul Petreni. Fie-i 
țarina ușoară ! (9253)

y «.SOȚIA, Silvia, fii
cele Lia și Jenica, gi
nerii Nicu și Miron, 
nepoții Lavinia și Se
bastian anunță cu a- 
dîncă durere în suflet 
împlinirea unui an, în 
13 noiembrie 1992, a 
celui care a fost un 
suflet bun și blind
IONEL SAMOILESCU, 
morar la Simeria Ve
che. Zile grele, încer
cări, lacrimi multe fă
ră tine scumpul și bu
nul meu soț Ionel. 
Am speranța mîngîie- 
rii că la venirea Dom
nului Iisus ne vom 
întîlni. Dormi în pace 
suflet bun. (9270)

• FIUL Cornel. nora 
Maria și nepoatele Came
lia și Roxana anunță eu 
durere în suflet trecerea 
a șase săptămîni de la 
decesul iubitului lor tata 
și bunic

VIOREL DINCAN 
Comemorarea are loc du 
minică, 8 noiembrie 1992, 
ora 10, la Biserica Orto
doxă Petreni. Dumnezeu 
să-l odihnească ! ■ (9253)

• ASTĂZI se împlinesc 
2 ani de la trecerea în 
neființă a celei care a fost
VERONICA MUNTEAN 

din Feregi. îți vom păstra • 
veșnică amintire', iubită 
mamă, fiică și soție. Fa 
milia. (9311)

DECESE

• CU nemărginită 
durere în suflet, soția 
Lidia, fiii Ionel și 
Petrică, nurorile Ioana 
șî Maria, nepoții Dană 
și Petrișor anunță în
cetarea din viață a 
celui care a fost

PETRU FICA 
înmormântarea astăzi, 
5 noiembrie 1992, la 
Cimitirul Bejan. Dum 
nezeu să-l odihnească.

Ț9298)

• COLEGII de la 
RENEL Mintia sînt 
alături de Fica Pe
tru șl familia sa la 
pierderea fulgerătoare 
a tatălui. Sincere con
doleanțe. (9313)

• FAMILIA Fo- 
tescu mulțumește ru
delor, prietenilor și 
cunoscuților care au 

condus pe ultimul drum 
pe cea care a fost o 
minunată soție și o 
iubitoare mamă

MARIOARA FOTESCU 
(9316)
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Execută prin uhitatea din str. Depozitelor.» 
nr. 1, la preț convenabil,

• pungi din polietilenă de diferite 
mărimi ;

• saci polietilenă.

F.R.E. DEVA '
Angajează electricieni pentru MHC Go-; 

deanu si MHC Ruta.
CONDIȚII :
• absolvenți școală profesională sau 

liceu profil electric
• vechime minimă 5 ani
• domiciliul în zonă
ÎNCADRARE:
• conform contractului colecții de

muncă (1263)

COOPERATIV A „PROGRESUL” 
DEVA

V
(1264)

RODIPET S.A. — FILIALA DEV A

I
I

• i
i
î 

de : 
a-

Vă face cunoscut că începînd cu data 
noiembrie 1992 a început contractarea de 

la publicațiile 
si

2
bonamente pentru anul 1993 
interne, atit prin subfilialele RODIPET cit 
prin oficiile poștale din județ.
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iSOCIETATEA COMERCIALA 

„SARM1S” S.A. DEVA
Organizează la data de 17 XI 1992, oral 
în sala de recepție a hotelului „Sarmis”,j 

licitație publică pentru închirierea — în scop* 
de organizare de sedii societăți comerciale —î 
a două spații situate la fațada imobilului hote-, 
lului „Sarmis”. |

Tariful de pornire a licitației este de 3000 • 
m.p. |
Taxa de participare — 3 000 ici. ;
Relații suplimentare se pot obține Ia sediul |

societății sau telefon 612026. (1244)

10,
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S.C. ALDEXIM S.R.L. CLUJ-NAPOCA 
cu magazin in Deva, str. Spitalului nr.
Vinde en gros și en detail, la cele mai a- * 

vantajoase prețuri, următoarele :
• țigări;
• dulciuri ;
• cafea; i
• pivoți superiori și inferiori, bolțuri, că- • 

măși piston, pompă apă, capac pompă apă și | 
pompă ulei pentru Dacia 13Q0.

Deschis zilnic între orele 8—18. (1257) |
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ikIII
ț na respectiva a intrat m camera ac notei, retateaza i
* REUTER. Femeia, al cărei nume a rămas secret, j 

i in vizită în Florida și fusese adusă Ia acest! 
hotel în seara respectivă, de către sora ti.

PANORAMIC
f

I 4 
t

l 
___ __________ ____________ ,________ _____  a l 

viatice britanice Virgin Atlantic Airways, va concu- f 
ra împotriva campionului mondial la curse de baloa- | 
ne cu aer cald, suedezul Per Lindsirom, între 14—17 | 
noiembrie, într-o cursă deasupra deșertului Wadi ț 
Rum. Cursa a fost organizată în onoarea aniversa-» 
rii* regelui Hussein, care împlinește 
formează REUTER.

LA WALT DISNEY 
DIN FLORIDA

în vîrstă de 20 de ani,
Disney, din

CURSĂ DE BALOANE CU AER CALD 
1N DEȘERTUL IORDANIAN 

Milionarul Rihard Branson, șeful companiei

______l 
57 de ani. in-!

1 
1 
l 
I 

care se afla la*
Disney world, a fost violată •' 

de O persoană neidentificată. Ea tocmai își așezase» 
în pat fetița de 10 luni, cînd a fost atacată pe la| 
spafe de un bărbat care a profitat de ea. Fiind în-1 
funeric, n-a putut să-și vadă agresorul sau să-și dea f 
seama dacă era înarmat sau nu. Poliția declară că 7 

, nu are. nici un indiciu despre modul in care persoa-» 
‘ na respectivă a intrat în camera de hotel, relatează!.

VIOI. HOTEL .

O femeie 
Hotelul Walt

fse afla
4 hotel îi
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