
• ȘOFERII AMENINȚĂ 
BLOCAREA ȘOSELELOR 
Șl A VĂMILOR. în urma 
majorării anormale a pre
țului Ia carburanți, Fede
rația Sindicatelor Șoferilor 
din România — filiala Cluj, 
va organiza o manifestație 
de protest, marți, 10 no
iembrie, ora 10,00, urmată 
de un miting de o oră în 
Piața Păcii. Se solicită și 
sprijinul populației care 
este afectată în aceeași mă
sură de noile scumpiri. In 
cazul în care manifestația 
nu va' avea efectul scon
tat din 16 noiembrie a.c.. 
ora 17,00, se va intra în 
grevă generală, cu bloca
rea șoselelor și a vămilor.

• VIZITA PAPEI IOAN 
J*A( 1. II-LEA în RO
MANIA. . .< nseniorul Jean-
Lotiis Taiiran, secretar de 
stat pentru relațiile cu alte 
state ai Vaticanului; aflat 
în Romania cu I . 
inaugurării Nunțiiturii A- 
postolice a Sfintului Scaun 
în România, a avut con
vorbiri cu premierul Sto- 

. lojan, cu președintele I- 
liescu și cu primarul Ca
pitalei, dl Crin . Halaicu. 
Ministrul de externe A- 
drian Năstase a declarat, 
în acest context, că în 
cursul jiniilui viitor* ar pu- ; 
tea avea ioc o vizită a 
Papei loan Paul al II-lea 
în România.

• SUA APLICĂ SANC
ȚIUNI COMERCIALE PIE
ȚEI COMUNE. Reprezen
tantul comercial al SUA. 
Carla Hills, a anunțat că 
Statele Unite vor aplica 
tarife vamale de 200 la

sută pentru exporturile a- 
gricole și viticole ale Pie
ței Comune, cu începere 
de la -5 decembrie a.c.. 
transmite REUTER. Adop- 

___ tată- după eșecul tratative- 
prilejul • lor privind nivelul subven

țiilor comunitare la olea
ginoase, această măsură 
punitivă va afecta un vo
lum de marfă de 300 mi 
lioane dolari, urmind ca, 
dacă disputa SUA — CEE 
va continua, șă se aplice 
și anumitor produse 
dustriale comunitare, 
valoare totală de 1,7 
liarde dolari.

• ANGLIA AMINĂ 
TA RATIFICĂRII TRATA
TULUI DE LA MAASTRI
CHT. Premierul britanic. 
John Major, a făcut cu
noscut că a hotărît să a- 
mîne supunerea spre rati
ficare a Tratatului de la 
Maastricht pînă la jumăta
tea anului viitor, transmite

di- 
de
Și

va 
ela- 
legc

va
s’fbilil 
p» oiec-

in- 
în 

mi-

DA-

BBC. Parlamentul iși 
continua procedura 
borare a proiectului 
privind ratificarea 
respecta calendarul 
în acest- sens, dar
tul ca atare nu va intra în 
discuția Parlamentului pen 
tru ratificare decît la în
ceputul lunii iunie 1993. 
Anunțul premierului bri
tanic a produs o puternică 
nemulțumire pe continent.- 
îndeosebi în Franța, Ger
mania și țările Benelux. 
Se apreciază că Anglia in 
calcă flagrant înțelegerea 
ca toate țările CEE să ra
tifice Tratatul de la Maas
tricht pînă la 1 ianuarie 
1993.

• EVREII CONDAMH.A 
EXPULZAREA ȚIGANI 
LOR ROMÂNI. Guvernul 
german a respins învinui
rile liderului comunității 
evreiești din țară, Ignatz 
Bubis, care a calificat

„imoral" acordul româno- 
german ce permite Bonnu
lui repatrierea imigranți
lor români, relatează 
REUTER. Intr-o scrisoare 
adresată șefului comunității 
evreiești din Germania, mi
nistrul german de interne. 
Rudolf Seiters, «a apreciat 
că acest acord bilateral 
reprezintă o apărare le
gală a Bonnului împotriva 
valului de refugiați din 
România, în majoritate ți
gani, și un pas important 
al celor două țări in vede
rea unei reduceri a imi
grației ilegale, privită și 
de România ca o „povară 
nedorită în relațiile bila- 4 
tOrale".
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electorală a râ
de istorie. De-
locul speranței, 
măsură a Gu-

- „bomba pe
va lovi ne

românului, 
de

Agitația 
m;îs o fila 
z.Uu va »a 
iar uit- a1.-., 
vern i ui - 
trolfei’j
c ruță toi viața. 
existența' lui devenind 
la. o zi la alfa ‘ mai difi 
cilă.

Au trecu! multe zile din 
decembrie 1989. S-au spul
berat zorii marilor vise, 
lăsind în urmă răni so
ciale. economice, .culturale.’ 
1’cJațe din cmd in cînd. 
un remember este bine ve- 
i’iit, tocmai pentru a a- 
mlnti celor din fotoliile 
depmității naționale câ este 
mșrnerdul dc a face ceva 
pentru această țară și nu 
pentru a o distruge siste- 

. matic' și din toate puncte
le de vedere

Discordia promovată. în 
principal, în plan politic, 
s-a rostogolit ca un tăvă
lug. măturînd bunul simț.

omenia, respectul față dc 
semeni și față de lege, al- 
terind relațiile interumane. 
în același timp, campania 

sistematică de dezinformare, 
alimentată de anumiți „fa
risei ai democrației", a 
aruncat țara într-o mare 
de cioburi. Cei peste „60 000 
dc morți ai lui decembrie 
1989 s-au dovedit a fi, de 
fapt, 1033 și 2198 de răniți 
în toată țara. Ultimul bi
lanț făcut din inițiativa 
studenților de la Institu
tul de Mecanică Timișoara 
a înregistrat, în acest oraș, 
117 de persoane presupuse 
moarte. dintre care 25 
dispărute”.

Depănînd firul eveni
mentelor negre din isto
ria post — decembristă 
1989. să spunem câ a ur-
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• — I'nde-ți sini părinții, băiețel ?

— La coafor. Tata î.și ondulează părul și 
mama și-1 taie.

0 IERI S-A DESCHIS SALO
NUL HUNEDOREAN AL CĂRȚII. 
La Casa Cărții din Deva a avut 
loc ieri deschiderea celei de a 
XVII-a ediții a Salonului hune- 
dorean al cărții, manifestare de 
anvergură destinată publicului 
cititor. Cu acest prilej, au vorbit 
Elena Mihălțan, directorul „Bi- 
bliofor" S.A. Deva și dl Ioan 
Sicoe, consilier șef al Inspectora
tului Județean pentru Cultură.

— Se spune că limba
jul cifrelor este sec, arid. 
Așa o fi, însă el vorbește 
elocvent despre starea oa- 

1 menilor, despre modul 
cum muncesc și cum tră
iesc. Ce măi spun cifrele 
privind viața ^cconomico- 
socială a județului nostru, 
de la începutul anului 1992. 
die director ?

— Și bune și rele, așa 
cum se poate observa în 
întreaga țară în această' 

• perioadă de tranziție la 
economia de piață. Să pri
vim, deci, cifrele, cîteva din- 
tr® ele, pe nouă luni din a-

■ cest an, deoarece la .situa- . 
ția statistică pe 40 luni se 
lucrează și va mai dura.

— De acord. Așadar...
— Deși producția indus

trială obținută în nouă 
luni din 1992. este cu mult 
redusă față de cea înregis 
trată în aceeași perioadă a 
lui 1989, in septembrie a.c. 
ea este cu 10 la sută mai 
mare decît cea din luna 
anterioară și cu 38 la sută 
superioară celei din de
cembrie 1991. De mențio
nat că media zilnică a 
realizărilor- este mai mare 
decît anul trecut. Dc ase
menea, trebuie spus că, în 
septembrie a.c., am avut 
creșteri la o seric de pro 
duse, raportat la septem
brie 1991. De exemplu, la 
huilă netă sporul este de 
circa 20 la sută. Dar creș-

teii sînt și la mobilier 
din lemn, cocs metalurgic, 
confecții textile, minereu 
cuprifer extras, bare și 
altele. Și încă o subliniere: 
în condițiile în care nu- 
ipărul mediu de personal 
a rămas aproximativ la 
nivelul celui din august, 
productivitatea muncii în 
industrie a crescut, în sep
tembrie a.c., cu 10 la sută, 
în pofida faptului că in

Interviu cu dl 
zevedei ștef. 

directorul Direcției 
Județene de Statistică 

Ilunedoata

dicele de utilizare a tim
pului de lucru a fost 
numai 87 la sută.

— Care este soarta 
portului ?

— în septembrie 
industria hunedoreană 
livrat partenerilor .externi 
un volum de produse de 
12',6 milioane de dolari, cu 
70 la sută mai mult decît 
în august și cu 75 la sută 
în plus față de media lu
nară a anului curent. Este

, un semn îmbucurător.
— înseamnă că și - efi

ciența este superioară...
— Raportat la 8 luni din 

1991, în 1992 economia hu
nedoreană a obținut un

de

ex-

a.c.,
a

7’ublicul a avut posibilitatea să 
ia .cunoștință cu cărți nou apă- 
rute, să-și completeze biblioteca 
personală cu volume editate de-a 
lungul unui întreg an. (M. B.)

0 „SNAGOV IN HAȚEG. Un 
magazin de prezentate și desfa
cere s-a deschis în blocul nr. 15, 
pe bulevardul Tudor Vladimi- 
rescu, din centrul civic al orașu
lui Hațeg. Aparține Fabricii de 
țigarete din Tîrgu-Jiu și oferă 
(pentru pătimași în ale tutunu
lui) un bogat și variat sortiment 
dc țigări. (N. S.)

avut loc ieri medalionul literar 
Emil Gîrleanu. Despre viața și 
activitatea scriitorului a vorbit' 
dna Maria Bodea, bibliotecar și 
înv. Delta Szanto. în continuare, 
elevi de la Școala Generală. Nr. 
1 Deva au audiat de pe disc din 
cele mai frumoase scrieri sem
nate de Emil Gîrleanu. (M. B.)

0 MEDALION. La Secția cfe 
copii a Bibliotecii Județene a

0 DELAPIDĂRI. Fața de a- 
ceeași perioadă a anului trecut, 
numărul delapidărilor în județul 
Hunedoara, în primele 9 .luni ale 
acestui an este mai mic. Gele 
mai multe asemenea infracțiuni 
s-au înregistrat la. Orăștie. Ur
mează orașele Brad și Petroșani. 
(V. N.)

profit mai măre cu 
proape patru miliarde

— Deci, toate bune...
— Doar un lucru 

mai spunem și anume, că
vînzarea de mărfuri cu a- 
mănuntul a fost, în luna 
septembrie 1992, de 45W 
de lei pe locuitor, adică de 
1,4 ori mai mult decît 
în aceeași lună din 1991.

— Șă înțelegem că n-ar 
fi motive de neliniște ?

— Ba sînt și asemenea 
motive. în primul rînd 
pentru.,că producția indus
trială, în ansamblu, este 
cu mult sub cota lui 1989, 
deși dispune,.de capacități 
productive, de resurse ma
teriale, de forță de muncă, 
de specialiști. Apoi 
prea mari pierderile 
producție. Pe opt luni 
anlil în curs acestea
de 3,5- ori mai mari decît 
în perioada corespunză - 
toare a anului trecut, fiind 
localizate în domenii de 
bază, ale industriei județu 
lui, îndeosebi în cele sub
venționate de stat. în a- 
celeași sectoare, dar și" în 
altele — industriile side
rurgică, a cimentului, în
călțămintei, tricotajelor 
etc. — se înregistrează 
cele mai mari stocuri

sînt 
în 

din 
sînt

Și 
de

Interviu realizat de 
DUMITRU GHEONEA

(Continuare în pag. a 2-a)

0 ATENȚIE la... „ZEBRA”. 
Simbdtd, 7 noiembrie, la ora 
11,25, la Deva, pe trecerea de 
pietoni din . fața Farmaciei 23— 
bdul Decebal — autoturismul 
3—HD—4291 a lovit violent un 
pieton care a traversat strada. 
Dincolo de imprudența omului 
de la volan, imprudența pietoni
lor duce de cele mai multe ori 
la evenimente nedorite. Atenție? 
deci, la.......zebră". (O. P.j.

Oficiul forță de muncă 
și șomaj din Direcția l 

1 Muncii și Protecției So i 
l ciale Hunedoara a edi- * 

tat de curînd GHIDUL \
1 privind protecția 

cială a șomerilor.
i interesați găsesc
i informații despre

• înscrierea in 
dență a șomai fior .

j» Carnetul de evi
dență al șomerului ’ și 
înscrierile în carnetul 
de muncă ;

• Calculul drepturilor 
bănești în cazul ajuto
rului de șomaj ;

• Indemnizațiile de 
boală și alte drepturi

so- i
Cei ’ 
aici I

I 
I

i

î 
tie asigurări sociale : ț

• Alocația de stal 
pentru copii i alte 
drepturi ale persounolor 
beneficiare de ajute 
șomaj ;
• Viza do șoma; 

consecințele 
tării la viză .

• Plata drepturi! 
bănești de șomaj .

• Calificarea și re 
calificarea. șomerilor ;

evi

ț

6 k■ ■ >.<w ’ 
or de k 

k
ne rezon
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i • Alocația de sprijin.! - .. 'Precum se vede, pro- k 
tecția socială a șomeru- ț 

I lui în România este mult > 
mai » complexa decît 4 
lăsăm uneori să se 
teleaga.
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... .. apărui
„Cflrsul pentru învăța- ț 
rea limbii germane", i 
două volume, de Emi- ’ 
lia Savin și loan 
zărescu ?
„Ghid uzual de conver- <’ 
sație î l._ 5_____ ". '
Alături de aceste vo
lume Casa Cărții Deva 
expune și a
„Hesperus” de I. P. Cu- 
lianu. „Orele dinaintea 
prinzului" (Rușine celui 
care tremură) de Stig
Claesson, „Vanga tra
tamente naturiste" • de 

■ Krasimira Stoianova. Și 
nu în ultimul rînd o- 

. feră iubitorilor de lite- J ratură beletristică k manele „Iubirile 
1 Dinny CherreM" de John

Galsworthy și „Pasărea 
spin" de Colleen Mc
Cullough. (V. R.).

CĂRȚI NOI

Știați că a

germane", ț

La ț 
? De asemenea, 4 
1-71 4511 elf» ronvpr~ ’
român-francez", ț•

1
>a Cărții Deva t 
i alte noutăți: J 

de 1. P. Cu- )

ro- 
lui

1 i1

*
*
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UN CAZ ELOCA ENT

Despre furturile de 
cupru de la S.C. Side
rurgica S.A. Hunedoara 
s-a mai scris. Prea mult 
se fură însă și în con
tinuare pentru a nu fi 
trase semnale de alar
mă.

Cazul 
este cit 
locvent 
Păi cum se poate, 
meni buni, ca un 
fără nici 
care nil are nici o le
gătură cu „Siderurgica", 
să intre și să fure ca
blu de cupru și telefonic 
în valoare de mai bine 
de o jumătate de mi
lion de lei ?! Mai mult, 
acest cablu a fost va
lorificat de tîlhar la S.C 
„Colmet" S.R.L. din lo
calitate pentru cîteva 
mii de Iei. Cine pă
zește oarrf avutul socie
tății, pentru că cei care 
se laudă 
din cîte 
dea, nu 
(V. N.)

lui Ionel Stoica 
se poate de e- 
în acest sens.

oa- 
om 

un eăpătîi.

cu acest lucru, 
se poate ve- 
prea o fac ?

I

•v

/
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începutul de noiembrie 
l mi-a lăsat un gust amar 

în București. Capitala este 
răvășită și murdară, iar 
viața oamenilor pare a 

. fi și este, de altfel, destul 
de grea. Peste tot, mai 
ales la pline, sini cozi 
interminabile. în piața 
Buzești, am întîlnit agi
tație mare în căutarea 
celor necesare traiului 
zilnic și pusului in că
mară pentru iarnă. Con
dițiile de igienă — mizera
bile. Printre cumpărători 
mișună șobolanii. Carnea 
este comercializată de că
tre particulari la tarabe 
improvizate sau, pur și 
simplu, pusă jos pe folii 
de polietilenă de ți-e silă 
să te uiți, darămite să 
mai și cumperi sau să o 
consumi. Peste tot nu
mai gunoaie. De prețuri 
ce să mai vorbim ? S-au 
scumpit transporturile și 
țăranii s-au aliniat și ei 
cu pretențiile la economia 
de piață. O conopidă 
costă de la 300 lei în 

I sus, cartofii în jur de 
î 100 lei/kg, merele la fel, 
J usturoiul 15—20 lei că-

pățîna, firul de praz 20 
tei bucata. în rest, ca 
mai în toate orașele, au 
năpădit „rușii" cu toate 
nimicurile lor oferite spre 
vînzare naivilor.

O impresie deplorabilă 
mi-a făcut Gara de Nord, 
invadată de forfota de 
străini, mulți arabi și de 
culoare, de puzderia de 
buticuri care oferă în

o bucățică din cîmăcior. 
Este, foarte grear poște 
chiar insuportabilă pen
tru mulți oameni viața 
în Capitală. ,

Am plecat spre Deva 
cu un sentiment de u- 
șurare. Mîhnirea mi-a re
venit însă văzând de-o 
parte și de alta a liniei 
ferate, în plin Bărăgan, 
care este grînarul țării,

special băuturi, țigări și 
cafea (articole fără de 
care n-am putea spune 
că avem un nivel de trai 
ridicat I). Ca să astîm- 
peri foamea și setea, nu 
este Ia îndemîna oricui. 
Un cîmăcior de 100 gr 
costă 170 lei, iar o sticlă 
de bere de un litru — 
300 lei. Pe lingă mese 
mișună cerș wb, care - 
insistă să le dai o bucă
țică de pline sau măcar

zeci de mii de ha nelu
crate, pe care zac bu
ruieni, coceni și paie, 
semn că și plinea anului 
1993 va fi neagră și â- 
mară. Pe distanță de cî- 
teva sute de km n-am 
văzut nimic, răsărit în 
această toamnă. De bine 
de rau, la ni în județ 
se stă mai bine din a- 
cest. punct de vedere. 
Mai avem de insâmîn- 
țat circa 5000 de ha, dar

pe țară, așteaptă sămînța 
de grîu circa 900 000 
ha (!).

Vecinul de comparti
ment îmi spune că dacă 
în agricultură nu se lu
crează, la fel se prezintă 
situația și la Primăria 
Capitalei, unde el este 
salariat. „Sîntem 6 inși ; 
în birou — zice el. Di
mineața ne adunăm, dis
cutăm contradictoriu de
spre politică, iar pe la 12 
plecăm pe teren, unde 
altundeva decît la crîș- 
mă, cu puținii bani pe 
care-i mai avem. N-ar 
fi bine sâ ne întoarcem 
la trecut, dar mă doare 
sufletul văzînd că multă 
lume n-are ce face prin 
birouri și câmpul nu este 
lucrat, deși fiecare trăim 
din agricultură și sîntem 
legați de ea. Răul și ma
nea durere provin, cred, 
din faptul că mulți s-au 
învățat să trăiască din 
speculă și din bișniță, nu 
din muncă, așa cum ar 
fi normal. Dar poate ne 
vom reveni". Aceasta este 
și nădejdea mea.

NICOLAE T1RCOB

5 JI SOCIETATEA COMERCIALĂ „GERMrSARA"’
S.A. |

| Cu sediul în Geoagiu Băi, strada Vilelor, j 
J nr. 7, județul Hunedoara. i
I ORGANIZEAZĂ licitație publică deschis j 
î cu strigare conform Legii nr. 58/1991, H.GJM 
! nr. 634/1991 și H.G.R. nr. 758/1991 pentru vîn-* 
| zarea următoarelor active : J

• HOTEL DACIA ORĂȘTIE, str. N. Băl-] 
] cescu, nr. 5, cu strigare 20,2 milioane lei; ,

• CLĂDIRE GOSPODĂRIE ANEXĂ din]
| Geoagiu Băi, strada Pinului, preț strigare 15• 
; milioane lei, i

Licitația va avea Ioc în data de 12 decern-' 
] brie 1992, ora 10, la sediul societății „Germi-1 
J sara“. !

Dosarele de prezentare a activului și cri-] 
’ fertile de pre selecție pot fi consultate zilnic la« 
| sediul societății între orele 8—15. Rfelații la te-|
te
I ,J ranția de participare de 10 Ia sută din prețul g 
* de pornire se vor depune ia casieria societății J 
i 
te

lefon 95/648124, la contabilul șef.
-o- Taxa de participare de 30 000 lei și ga-1

Se mai intîmplă minuni și in zilele noastre!
Titlul articolului de față 

s-a născut Vizitînd Cămi
nul cultural și Biblioteca 
comunală din Șoimuș. Spre 
deosebire de alte localități 
în care ne-am convins de 
contrariu, aici primăria, 
spre cinstea ei, a găsit 
posibilități financiare de a 
repara, tencui și placa cu 
cărămidă aparentă, dînd 
un aspect deosebit sediu
lui căminului cultural, cane 
măi adăpostește biblioteca 
și alte instituții comunale. 
Iată că se mai întâmplă 
minuni și în zilele noastre, 
dacă în fruntea primăriei 
au fost aleși de obște oa
meni ca dl Laurențiu Nis- 
tor, ajutat de consilieri și 
funcționari de nădejde, 
care vor să facă ceva, pe 
timpul mandatului lor, 
pentru comună. în plus, 
s-a găsit și modalitatea de

asigurare a unui venit di
rectorului de pămin cultu
ral, redînd ți în acest mod 
demnitatea unjfl om și a 
unei instituții de cultură. 
Toată stima, domnule pri-, 
mar 1

Lucrările de reparații 
continuă te căminul «lite
ral, eter există certitudinea 
că în iarnă, aici, se va 
desfășura o activitate cul
turală bogată, Deocamdată, 
dotarea instituției e mo
destă. ne spunea dl di
recte»- Sorin Hbnț, dar a- 
vem încredere că vom fi 
sprijiniți în aceri; sens de 
Inspectoratul Județean pen
tru Cultură. în privința 
activității propriu-zise, în- 
tîlnirile organizate pentru 
tineri, nedeile rămîn o 
dominantă de-a lungul a- 
nuluî Se încearcă valorifi
carea tradițiilor populare

locale: a colindatului cu 
duba la Fornădia și Suli- 
ghete, a colindului eu 
„Steaua" efectuat de copii, 
a unor șezători la Șoi
muș șa.

Activitatea căminului este 
întregită de cea a biblio
tecii. Un fapt benefic, cre
dem noi, pentru activitatea 
spirituală de pe raza co
munei. în această colabora
re, bibliotecara Larisa He-.ț 
intervine cu acțiuni ca — ex
poziții de carte, acțiuni co
memorative dedicate unor 
scriitori, prezentări de cârti 
nou intrate în fondul in
stituției. Buna popularizare 
a fondului de carte a con
dus la înregistrarea unui 
număr însemnat de citi
tori, aproximativ 300 șl a 
aproape 2000 cărți citite.

Filme nu i ai rulează pe 
raza comunei, aparatele

fiind ridicate în momentul 
de față. Greutățile finan
ciare sînt evidente, lumea 
trece mai greu pragul in
stituției și un astfel de a- 
parat de proiecție devine 
nerentabil. Dar să ne gîn- 
dim că,-din cînd în cînd, 
oamenii ar mai vedea cite 
un film. Pentru a-și satis
face această dorință tre
buie să se deplaseze la 
Deva. E greu, mai ales 
pentru cei bâtrîni'

Șansa pentru o viață cul- 
tural-artisțică normală o 
constituie posibilitățile - lo
cale. Să sperăm că acestea 
vor fi valorificate cum se 
cuvine, începînd cu iarna 
acestui an, cînd oamenii 
se mai adună pe la ca
sele lor. In primul rînd 
tinerii 1

MIN’EL BOBEA

Să ascultăm
și limbajul cifrelor 1

(Urmare din pag. 1)

produse finite. La fnoepu- 
tul lunii octombrie a.c„ 
acest stoc se situa la 12 
miliarde de tei, echivalen
tul producției industriale 
lunpre a județului. Dintre 
acestea, 67 la sută erau 
la cele două mari combi
nate siderurgice din Hu
nedoara și Călan, 12 la su
tă tn industria ușoară, 6 
la sută în minerit, 4 Ia 
sută în sectorul alimentar. 
De aici și din nealocarea 
de către guvern — la timp 
și Integral — a subvenții
lor regiilor autonome de
rivă și circuitul păgubitor 
al blocajului economic.

— Poate este vorba și 
despre influența prețurilor 
care au crescut continuu.

— Dacă este să facem o 
corelație între indicii de 
creștere a prețurilor și a 
salariilor, la nivelul jude
țului nostru se constată că 
în septembrie a.c. — față 
de august —, salariile au 
sporit cu 11.3 la sută. în 
timp ce rata de creștere a 
preturilor de consum al

popularei arii majorat doar 
cu 10,1 la sută. (Acum, 
însă, a „săltat" din nou, 
aberant — n.n.j,

— Credeți că există căi 
de redresare a economiei 
județului, die director ?

— Căi există. Depinde 
însă de modul în care 
noul guvern va orienta in
dustria, în general, pe dru- 
mul acesta extrem de si
nuos al tranziției la eco
nomia de piață, depinde de 
modul în care fiecare co
lectiv muncitoresc va în
țelege să se angajeze în 
producție, să realizeze pro
duse de calitate șl să re
dusă substanțial consumu
rile. cheltuielile, depinde 
de forța managerială din 
întreprinderi și de relațiile 
de conlucrare dintre furni
zorii de materii prime și 
materiale, producătorii d t 
mărfuri și beneficiarii a- 
cestora.

— Să fim, deci, optimiști?
— După evoluția reali

zărilor industriale din ulti
mele luni, avem motive să 
fim.

— Rămîne de văzut.

Cine scoate țara la liman ?
(Urmare din pag. 1)

mat „un Tg. Mureș" în 
martie 1990 și un 13—15 
iunie 1990, apoi un septem
brie 1991, cînd navetiștii 
htrttei“ afi tras și mai mult 
perdeaua izolării externe 
a României. .

De necrezut și totuși a- 
devărate sînt șl surprizele 
oferite de unele elemente 
ale puterii locale, cazul 
fostului subprefect al ju- 
dețniui și ulterior vicepre
ședinte al Consiliului Ju
dețean Hunedoara — dr. 
ing. Alexandrii Pep, oare 
a plecat definitiv tei străi
nătate — fiind elocvent. 
Gurile rele insinuează că 
„plecarea s-ar datora unor 
lucruri necinstita”. Dar.- 
gura lumii, deocamdată, 
încredere învestită pentru 
ce ? Pentru deziluzii 1

Dincolo de surprizele 
timpului nostru — fățăr
nicie, corupție, speculă —, 
din bișnițari și huligani, 
din hoți și tîlhari — ex
presia este în ton ’cu pre
zentul — am făcut oa
meni de afaceri. Statutul 
dublu — angajat la stat șl 
deopotrivă patron —, șme
cheri de duzină și farisei 
ai Parlamentului — ală
turi de miopia în politica 
economică și financiară — 
au dărîmat sistematic eco

nomia românească, du- 
cînd-o la limita inimagina
bilului. Rezultatul: sute de 
mii de oameni în pragul 
disperării ; banii sînt hîr- 
tii fără valoare; sutele au 
devenit Iei, Iar grijile șute. 
Oameni care au muncit o 
viață întreagă nu au bani 
să-și cumpere „o casă de 
veri". Multi copii înghit 

în sec la vitrinele „mobi
late" cu bunătăți amăgi
toare. Salariul unui profe
sor, medic sau cercetător 
nu suferă termen de com
parație cu al unei femei de 
serviciu din regiile auto
nome de frunte ale statu
lui.

Sciziunea politică șl se
tea nemărginită de putere 
fac extrem de anevoios de
mersul formării gimmtdul 
Mai devreme sau mai tîr- 
ziu el va fi, totuși, consti
tuit. Problema este dacă 
va reuși noul guvern — 
că de cel vechi lumea s-a 
oțetit — să scoată țara din 
labirintul fărădelegii, es
crocheriei, minciunii, urii, 
trădării naționale, dezbi
nării, agoniei economico- 
sociale, disprețului extern?

Pgntru aceasta, mai ma
rii României nu trebuie 
să-și uite promisiunile fă
cute în competiția electo
rală. Dacă le-ar uita, ar O 
mai mult decît triști

cu 2 zile înainte de ținerea licitației. j
tn cazul neadjudecării, urmează o a doua' 

. licitație în data de 29 decembrie 1992, iar faza I 
I a IlI-a în 4 ianuarie 1993.
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| producție China.
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1 tuate in Deva, str. Gh. Barițiu, nr. 13, pentru J

I activitate de birou sau depozite, anunțată pen-1
* tiu data de 19 noiembrie 1992, va avea loc Ia' 
I ora 15, in str. Gh. Barițiu, nr. 13. ]
I Pentai depozitare nu se admit produse sau j
I materiale inflamabile sau taxied.
j Tariful de pornire a licitației este de 1000] 
J lei/mp pentru spațiile de la parter și 500 lei/1 
| mp pentru spațiile de la subsol.

Taxa de participare este de 2000 lei.
| Relații suplimentare se pot obține de Ia] 
»sediul societății din str. Em. Gojdu, nr. 73, bl-. 
| roul administrativ, sau la telefon nr. 627106 — | j 07, interior 42. (1281) »

___ __________ _____ *
Terenul nu constituie obiect al licitației. |

. ______________ _ __ L _ *
• OREZ, ZAHĂR, ULEI, CAFEA ȘI NESsl

i te I te 
(8959)!

SECȚIA L9 C.F.R. SIMERIA j
te 

Aduce la cunoștința participanților la tra-| 
ticul rutier că începînd cu data de 14. XI. 1992,! 
ora 15, se desființează bariera de la trecerea la I 
nivel km 61+875, pe linia Caransebeș — Sub-] 
cetate* Halta Peștenița. J

Trecerea la nivel va fi semnalizată cu in-1 
die a tor în cruce Sf. Andrei. ;

ATENȚIE LA TREN ! (1273) j
: ‘ te
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damă si bărbați, căptușite cu puf, ]
(1274)1 

____  I 
te 
I

•CARMETAPLAST* DEVA S.A.

(Fostă IPIC-CF Deva)
Anunță că: J
închirierea prin licitație â unor spații si-i 

tuate în Deva, str. Gh. Barițiu, nr. 13, pentru

EN GROS:
• VODKA IMPORT 0,7 L, 36°. 

LA
S I T A C O

Str. Izvorului, 31 Deva

S.C. C.S. COSTEA — GLIMEX DEVA

str. Piața Victoriei, nr. 4 
(Casa de Cultură), tel. 619275. 
Vă oferă en gros :

• Cognac Napoleon

• Whisky Glen

• Bere la doză .355 ml S.U.A.

• Suc Heias, 250 și 330 ml

9 Cafea boabe

9 Cafea

9 Haine

S.C.

Ness
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■Divizia C - faza județeană
0 etapă liniștită

Final debordant de tur 
în care în prim-planul 
întrecerii se află Minerul 
Știința Vulcan cu Parîn
gul Lonea, talonate de 
Constructorul Hunedoara 
ji Haber Hațeg. Cei mai 
aproape de lider se afla 
Parîngul și prin ultvfnele 
evoluții foarte bune, Con. 
structorul. In general, a 
fost o etapă liniștită. De 
remarcat victoriile obți. 
nute la scor de către Pa
rîngul Lonea în deplasare

Rezultatele etapei: Min, Șt Vulcan — Aurul Brad 
3—1; Metaloplastica — Min, Teliuc 7—2 ; Min. Ghe-

«*I
Ila Favior (1—7) și . Me., 

taloplastîca pe teren pro.i 
priu în fața Minerului* 
Teliuc (7—2), precum jij 
victoria la limită a Meta. | 
lului Crișcior cu Mureșul • 
Deva. |

In penultima etapă sînt • 
de mare atracție întilni. | 
rile dintre Constuctorul. 
— Min. Șt. Vulcan, Min. | 
Bărbăteni — Parîngul J 
Lonea, Mureșul Deva — > 
Min. Certej și C.F.R. Si. I
merîa — Haber Hațeg.

MIRCEA SÎRBU 
colaborator

I
I 

lari — C.F.R. Simeria 3—2 ; Haber Hațeg — Vict. ’90 I
Călan 2—0 ; Metalul Crișcior — Mureșul Deva 1—0 ; • 
Min. Certej — Min. Aninoasa 2—0 ; Favior Orăștie |
— Parîngul Lonea 1—7 ; ‘ ~
torul Hd. 1—1.

Min. Bărbăteni — Construe- •

1. Min. Șt. Vulcan 13 10 2 1 30—11 22Î
2. Parîngul Lenea 13 9 1 3 33—15 19;
3. Constructorul Hd. 13 8 1 4 34—19 17 |
4. Haber Hațeg 13 7 3 3 21—14 17.
5. Min. Certej 13 6 3 4 35—13 15 i6. C.F.R. Simeria 13 7 1 5 34—17 15’
7. Metaloplastica • 13 7 0 6 44—30 14 1
9. VicL *90 Călan 13 6 1 6 25—17 13 •
9. Min. Bărbăteni 13 6 1 6 20—30 13 J

10. Mureșul Deva 13 6 0 7 21—23 12 1
11. Min. Aninoasa 13 6 0 7 21—23 12*
12. Min. Ghelari 13 3 4 6 19—29 10 1
13. Metalul Crișcior 13 4 1 8 18-»26 9 »
14. Min. Telillc 13 4 1 8 17—41 9|
15. Aurul Brad 13 3 1 9 12—26
16. Favior Orăștie 13 2 0 11 12—62 4|

Etapa viitoare: Min. Aninoasa — Favior Orăștie;’
Mureșul Deva — Min. Certej * Vict ’90 Călan — Me- j

— Haber Hațeg ; Min. I• talul Crișcior; C.F.R. Simeria
| Teliuc — Min. Ghelari ; Aurul Brad — Metaloplastica; ‘ 
» Constructorul Hd. — Min. Șt. Vulcan ; Min, Barbă- | 
I teni — Parîngul Lonea. •
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Divizia Națională

• Steaua și Universita
tea Craiova, au obținut 
în deplasare, puncte pre
țioase pentru locurile de 
frunte în clasament, în 
timp ce F.C. Selena Ba
cău, Oțelul Galați și „U“ 
Cluj au realizat victorii 
foarte importante pentru 
evitarea locurilor pericu
loase din subsolul clasa
mentului.

• Dinamo București 
s-a răzbunat pentru ne
putința sa în dubla în- 
tîlnire CU Olympique Mar
silia, pe Progresul Bucu
rești cărora le-au admi
nistrat nu mai puțin de 
7 goluri.

Se poate spune că etapa 
a XIII-a din Divizia Na
țională a fast a oaspeți
lor. Steaua, serios îmbăr
bătată după victoria ob
ținută la mare luptă cu 
Aarhus, n-a lăsat nici o 
șansă echipei de pe lito
ral, spulberîndu-i cel pu
țin pentru acest joc pla
nul ^profesorului’’ Con
stantin, f ostul mare, jucă
tor și antrenor al forma
ției din Ghencea, care 
dorește (și muncește se- 
rtos) să readucă pe Fa
rul pe ’ linia de plutire. 
Stelișlii s-au mișcat bine, 
au jucat relaxat, cu gin- 
dul la ce vor face îți pri
măvara fotbalistică' a a-

ale oaspeților
nului viitor. Pînă atunci, 
la Steaua vor poposi alți 
jucători meniți să întă
rească și mai mult echipa 
militară, singura rămasă 
in competiția europeană.

Dinamo a surclasat pe 
Progresul, care a rezistat 
destul de bine pînă în 
ultimele 15 minute de joc, 
cînd seorul era oarecum 
rezonabil. Au urmat apoi 
faze de poartă și o gră
madă de nepermise bîl- 
bîieli ale apărătorilor Pro
gresului, Dinamo înscriind 
ca la antrenament. Dife
rență mare de valoare 
care spune multe și de
spre ealitatea unor partide 
din prima scenă a fotba
lului nostru.

Surprinzătoare și
prea, victoria băcăoanilor 
la Sportul Studențesc. De 
cînd s-a reorganizat con
ducerea clubului și s-a 
apropiat de echipă un 
puternic sponsor, FC. Se
lena. s-a întărit și forma
ția și a început să-și re
vină. Au dovedit-o și în 
partidele cu Dinamo, E- 
lectroputere și cu C.S.M. 
Reșița. Drept rezultat al 
victoriei de duminică, au 
pasat lanterna roșie re- 
șițenilor. Și în timp ce 
reșițenii primesc în etapa 
viitoare pe Dinamo, F.C. 
Selena Joacă acasă cu

Poli. Timișoara. Și fiindcă 
veni vorba de timișoreni, 
să subliniem degringolada 
echipei de pe Bega și su
ferința cunoscutului an
trenor, prof. lonescu. 
Poli, văduvită de tot mai 
multe talente plecate spre 
locuri mai calde, e de
parte de ce a fost, nu cu 
mult timp în urmă. Tare 
ne e teamă că antrenorul 
Ion V. lonescu va fi ne
voit să părăsească (a cita 
oară ?) echipa de pe Be
ga. Măcar sa vină la Hu-

nedoara, unde a mai fă
cut treabă bună. Fru
moasă revenirea Oțelului 
Galați. Victorioși la Si
biu (unde nu se cîștâgă 
ușor), gălățenii au acumu
lat 14 puncte și ocupă ua 
onorat loc (8) în clasa
ment.

In această săptămîni, 
echipa reprezentativă se 
pregătește pentru meciul 
cu Ceho-Slovacia din 
noiembrie a.c. Așa eS 
tapa viitoare va avea 
în 21—22 noiembrie.

14
e- 

loc

Rezultatele etapei: Electroputere — C.S.M. Re
șița 1—0 ; Dinamo — Progresul Buc. 7—0 ; Sportul 
Stud. — F.C. Bacău 1—2 ; Dacia U. Brăila — ■. F.C. 
Ploiești 1—0; Poli. Timișoara — „U“ Cluj 0—1; F.C. 
Brașov — Univ. Craiova 0—1; Gloria Bistrița — Ra
pid 2—1 ; F.C. Farul — Steaua 1—3 ; F.C. Inter Sibiu 
— Oțelul Galați 0—1.

nu

CLASAMENTUL
1. Steaua 13 11 1 1 38— 7 29
2. Dinamo 13 9 3 1 32— 7
3. Univ. Craiova i > îi 13 7 3 3 25—14
4. Gloria Bistrița 13 7 3 3 M— 9
5. Rapid 13 6 4 3 19-41 ! *
6. „U” Cluj 13 7 15 14—12 15
7. Electroputere 13 6 3 4 11— « K5
8. Oțelul Galați 13 5 4 4 11—14 14
9. F.C. Inter 13 5 3 5 17—17 13

10. Sportul Stud. 13 4 4 5 »—» 12
11. Poli. Timișoara 13 3 5 5 12—23 11
12. Dacia U. Brăila 13 3 4 6 12—16 »
13. F.C. Brașov 13 4 2 7 9—15 10
14. F. C. Ploiești 13 4'1 8 18—20 9
15. F.C. Farul 13 3 3 7 17—25 ' 9
16. Progresul 13 2 5 6 11—25 »
17, F.C. Selena Bacău 13 2 3 8 6*^23 I
18. C.S.M. Reșița 13 2 2 9 12—31 9

Etapa viitoare (21-22 nov.): Electropu teste
Univ. Craiova ; Oțelul — Farul; „U” Cluj — Duela; 
F. C. Ploiești — F.C. Inter; F.C. Selena — Poli. Ti-'
mișoara ; Progresul — Sportul Stud.; C.S.M. Reșița 
— Dinamo; Steaua — Gloria ; Rapid — F.C. Brașov-
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■3QE3QHI Corvinul la a doua infringere pe teren propriu
Corvinul, după prima înfrîngere 

la Bihor, in etapa a VIH-a, a mal 
obținut o singură victorie acasă, 
cu Olimpia S.M., în rest, numai 
insuccese. Două echipe ce vizează 
un loc pe podium — U.T.A. și F.C. 
Maramureș — au cîștigat la hune- 
doreni ambele puncte. Sîmbătă, 
din nou, spectatorii au trecut prin 
clipe grele. F.C. Maramureș, cu un 
joc simplu, orientat spre poarta 
adversarilor, a luat conducerea în 
min. 28 -prin Ungureanu. Gazdele

și-au complicat singure jocul, cu 
multe pase și faze încîlcite dar și 
ratări, corpse plătesc. Se vede oă 
jucător Corvinului, antrenorii 
n-au desprins învățămintele cuve
nite după partida cu U.T.A. și is
toria s-a repetat și sîmbătă, cînd 
oaspeții au avut destule alte oca
zii de a majora scoAl. Noroc cu 
loniță.

Mai sînt de disputat din tur doar 
4 etape, în care Corvinul trebuie

să-și siringă serios rîndurile, să 
oprească rapidul coborîș pe tobo
gan 1 Are de efectuat două depla
sări la I&.I.M. Brașov și la Unirea 
A.I., Iar acasă primește vizita Me
talului Bocșa și Gloriei Reșița. 
Deci, or fi posibilă revenirea hu- 
nedorenilor și stabilizarea în cla
sament pe un loc din preajma li
derului. Pentru ca, în perioada 
iernii, Corvinul să poată pregăti 
cum se cuvine returul.

CLASAMENTUL A 1 CLASAMENTUL A 2

Rezultatele etapei din 7 noiembrie: Portul —
Foresta 5—0 ; Flacăra — F.C. Argeș 2-M ; Chimia 
Rm. V. — Steaua Mizil 2—0; Gloria Buzău — A.SA. 
Tg. M. 2—0 ; Unirea Slobozia — Faur 1—2; Poli. Iași 
— C.S.M. Suceava 2—0 ; C.F.R. Galați — C,S. Olt 
’90 1—0 ; Callatîs — Ceahlăul- 3—0 ; Autobuzul — Uni
rea Focșani 0—0.

CLASAMENTUL
ir Flacăra Moreni 13 7 2 4 19—13 16
2. Callatîs Mangalia 13 7 2 4 17—13 16
3. Portul C-ța 13 7 15 29—22 15
4. Gloria Galați 13 . 7 15 21—17 15
5. Poli. Iași 13 7 15 19—16 15
6. Ceahlăul P. N. 13 6 3 4 16—14 15
7. Gloria Buzău 13 7 0 6 31—24 14
8. Steaua Mizil 13 6 16 31—16 13
9. F.C. Argeș 13 5 3 5 21—15 13

10. Unirea Focșani 13 5 3 5 18—13 13
11, Chimia Rm. V. 13 5 3 5 23—25 13
12. A.S.A. Tg. M. 13 6 16 18—20 13
13. C.S.M. Suceava 13 6 16 14—22 13
14. Faur București 13 6 9 7 18—21 12
15. Foresta Fălticeni 13 4 3 6 11—19 11
16. Autobuzul Buc. 13 4 18 22—26 9
17. Unirea Sloboria 13 3 3 7 14—25 9
18. C.S. Olt *90 13 4 18 11—32 9

Etapa viitoare (14 noiembrie): Portul — C.S.M. 
Suceava ; Unirea Focșani — Callatîs ; Faur Buc. — 
Gloria Buzău; A.S.A. Tg. M. — Autobuzul; Steaua 
Mizil — Unirea Slobozia ; F.C. Argeș — Chtaila ta. 
Vîlcea ; Foresta — Flacăra Moreni; Ceahlăul — 
Gloria Galați; C.S. Olt ’90 — Poli. Iași.

Rezultatele etapei din 7 noiembrie: Metalul Boc
șa — I.C.LM. 0—0 : F.C. Corvinul — F.C. Maramu-
reș 0—1 ; Unirea A. I. — C.F.R. Timiș. 2 —0; CF.R.
Cluj — Metrom 2—©; F.C. Drobeta — U .TA. 1--e;
Tractorul Bv. — Gloria Reșița 3--0; Jiul Craiova
Jiul Petroșani 2—1; Metalurg. Cugir — F.C. Bihor
2—1 : Armătura — Olimpia S. M. 0—2.

CLASAMENTUL
1. Jiul Petroșani 13 7 2 4 23—15 16
2. F. C. Maramureș 13 7 15 27—12 15
3. U.T.A. 13 7 15 26—18 15.
4. F. C. Corvinul 13 6 2 5 24—14 14
5. I.C.I.M. Brașov 13 6 2 5 21—15 14
6. F.C. Drobeta 13" 6 2 5 15—13 14
7. Metrom Brașov 13 5 4 4 13—11 14
8, Jiul Craiova 13 7 0 6 18—21 14
9. Tractorul Bv. 13 5 3 5 18—15 13

10. Gloria Reșița 13 6 16 15—14 13
11. Metalul Bocșa 13 6 16 21—23 13 l
12. Unirea A. I. 13 6 16 16—24 13
13. Armătura Zalău 13 6 0 7 18—24 12
14. Metalurg. Cugir 13 5 2 6 21—35 12
15. F.C. Bihor 13 4 3 6 13—15 11
16. C.F.R. Timișoara 13 5 17 14—24 11
17. Olimpia S. M. 13 4 2 7 22—22 10
18. C.F.R.-Cluj 13 4 2 7 19—29 10

Etapa viitoare (14 noiembrie): Metalul Bocșa —
Gloria Reșița ; Olimpia S. M. - Metalurg. Cugir; '
U.TA.. »- C.F.R. Cluj ; Metrom — Armătura; C.F.R.
Timișoara — FjC. Drobeta ; F.C. Maramureș — Uni-
rea A.I.; I.CJ.M. Bv. — F.C. Corvinul; F.C. Bihor
— Jiul Craiova ; Jiul Petroșani -- Tractorul Bv.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 8 NOIEMBRIE

Fond de cîștiguri: 43 753 524 lei.

F.C. Brașov — U. Crâiova o—j 9
FJC. Inter — Oțelul Galați 0—1 2
Ancona — Brescia 5—1 4
Atalanta — Foggia 2—1 i
Fiorentina — Roma 2—1 t
Genoa----Cagfiari 2—3 2
Inter — Sampdoria 0—0 X
Juventus — Udînese 5—1 a
Lame — Torino 1—2 2
Napoli — Milan 1—5 2
Pnrtna — Pescara 1—0 9
F. Andria— ®ari 0—0 ai
Monza —Spăl 0—1 2

—

feminin, Divizia B

REMIN DEVA — 
TEXTILA SEBEȘ 

26—23

Importanța partidei de 
handbal feminin dintre 
echipele Bemin Deva £ Tex
tila Sebeș, care a arat toc 
duminică la Sala Sportu
rilor din Deva, a fost spo
rită de victoria textiliste- 
tor obținută ta etapa ante
rioară ta meciul cu ară- 
dencele, acestea fiind pre
tendente la titlu. Mobili- 
zîndu-se mai bine în do
rința de a-și adjudeca vic
toria, devencele și-au pus 
ta valoare calitățile fizice 

■ și tehnice, dovedind că 
dispun de reale posibilități 
în vederea ocupării unui 
loc fruntaș în clasament.

în ansamblu, devencele

au prestat un joc plăcut, 
dar au și ratat numeroasa 
ocazii, între care și 5 lo
vituri de la 7 m.

Realizatoarele au fast: 
Cristina Rotaru 8, Atrișaua 
Dop 5, Monica Luca 4, 
Mariana Hamza 4. țoapa 
Varodi 2, Gyongi Demeny 
2 si Stela Vîrlău 1.

Duminică, Reminui șa 
juca tot la Sala Sporturilor 
dăn Deva cu Textila Ti» 
mișoara, meciul respect!» 
fiind urmat de partida de 
handbal masculin Divizia 
B, dintre echipele Metalul 
Alba Iulia si Armătura 
Cluj (ora 11.303-
.în ințeresul viitoarelor 

handbaliste, de reținut fap
tul că C.S.S. Deva (prof. 
Mătăsaru) face zilnic în
scrieri la Sala Sporturilor 
pentru fetele născute în a- 
nul 1979 și -după acest an.

Pagină realizată de 
SABIN CERBU



pag. 4_____________ , ■___________________________________________ ___ ________________________________Ct VI MH 11 Bl R

------------------

PUBLICITATE
vînzAri — 

cumpărări

• VÎND video play^F 
,,©rion”, japonez, sigilat. 
Hufiedoara, telefon 713376.

• VÎND casă, garaj, ga-
te, grădină. Hunedoara, 
B. Varga, 14. telefon 
F24541. (9588)
• • VÎND autocamion Ha- 
homag — Henchel, Diesel, 
transport mărfuri, stare 
bună. Deva, telefon 613487.

(9591)
• VÎND masă extensibi

lă și 6 scaune tapițate, 
noi, nutrii și cuști Telefon 
665162, orele 16—20.

(9595)
• VÎND urgent și con

venabil autocamion Sa- 
yiem, carosat, cabină du
blă, stare perfectă. Comu
na Crișcior, str. Zarandu- 
luî, nr. 73, telefon 656018.

(92321
• CUMPĂR coroane 

ceho-slovace. Deva. tele
fon 620023, după, ora 18

(9312)
• QUASAR ELECTRO

(S.R.L. vinde televizoare 
eolor Megavision. Telefon 
611261. (9562)'

• VÎND avantajos ca-
țruon SRD, 5*tone și Tra
bant Combi, stare bună. 
Brad, Valea Brad. 33. te
lefon 655436. după ora 20. 
j. (9604)

i « VÎND apartament 3 
camere, central, confort I. 
{Telefon 718169. după-amia- 
za. (9330)

• VÎND garsonieră, et. 
I, confort I. Deva, str. 
Bălcescu, bl. 19 A. sc. B, 
et. 1/26, după ora 16.

’■ (9605)
I

. • VÎND sufragerie „Că
rei”. Deva, Creangă, bl. 
29. et. 2 sc. E. ap. 58.

(9606)

• VÎND video player O- 
rion, telecomandă, sigilat 
.Deva, telefon 619279.

(9608)
• VÎND casă cu gradi

nă. orașul Călan. Informa 
ții. telefon 92/165425, Bra
șov. (96141

■ • VÎND butelie aragaz, 
saci ciment și magazie din 
seînduri. Deva. telefon 
623955. (9615)

• VÎND Dacia 1310. De
va, telefon 626063, după 
ora 16. (9609)

• , VÎND urgent video
Furiai, sigilat, telecoman
dă, 80 000 Iei. Telefon 
615357. /(9G16)

• VÎND set plăci acu
mulator 70 Ah și acumu
lator (București), preț 6000 
Iei. “ Telefon 628220, după 
ora 15. • (9621)

• VÎND camion 5 tone, 
cu motor Diesel, remorcă 
basculantă 5 tone, motor 
D110 și motor D115 cu 
RK. Deva, telefon 615324.

(9619)
-• \ ÎND apartament 2 

camere. Deva. str. Zamfi- 
rescu, bl. Q5 (chiu), ap 
17. (9618)

• VÎND saxofon sopran
marca „Amatti’l, nou. Te 
lefon 628908 (9623)

• VÎND urgent casa, 
preț convenabil. Deva. 
Eminescu, nr. 88.

(9626)
• VÎND Dacia 1 310 TI.X. 

5 trepte, 55 000 km, fabri
cație 1988 și Dacia ’papuc 
1989, 75 000 km. Informa
ții Spini, 54.

(9627)
• VÎND video player •

japonez, Funai, sigilat. Te
lefon 617026. (9628)

• VÎND urgent aparta
ment 3 camere, eonfort I. 
parter. Informații 624267, 
după ora 17.

(9630)
• CAS \ de vînzave in

Cugir. Informații Deva, 
telefon 620780.

(9833)

PIERDERI

• PIERDUT legitimație 
serviciu, eliberată de I. E. 
Mintia, pe numele Negri
tă Ionel. Se declară nulă.

(9613)
• PIERDUT legitimație 

serviciu, eliberată de I. E. 
M.ftia, pe numele Cri.șan 
Fetru. Se declară nulă.

(9620)
• PIERDUT carnet ve

teran de război,, eliberat 
de Comandamentul Mili 
tar Județean Deva. pe 
numele Opri.ș Ștefan Se 
declară nul.

• PIERDUT legitimație 
serviciu, eliberată de Disti
leria Gudroane Hunedoa
ra. pe numele Iiimia f-’o- 
lix. Se declară nuia

(93:;.>)

• PIERDUT autorizație 
croitorie cu desfacere, e-

- liberata de Primăria- ju
dețului Hunedoara, pe nu
mele Vizitiu Enulnoil. Se 
declară nula. (9334)

• PIERDUT, autorizație, 
seria A 114017, nr. 66, eli
berată de Consiliul 1 ocal 
llia. pe numele Avramescu 
Nichifor; „-Se declară nulă.

(9632) •

SCHIMBURI
DE LOCUINȚE

• SCHIMB casă, Ormin 
dea, cu teren arabil, contra’ 
apartament Deva, 3—4 ca
mere. Informații tclefori 
621017. orele 16—20.

(9624)

• CEDEZ înscriere 
I.C.V.I.. apartament 3 ca
mere. București, pentru a-

parlament 3 4 camere.
Hunedoara. Contactați ne 
imediat la telefon 717011.

(9331)

OFER IE 
' Dl SERVICII

• INCOTA ATLAS REI
SEN efectuează transport 
persoane și pachete pe ru
la Sibiu — Deva — Bra
ga — Niîrnberg — Hell 
bronn -- Stuttgart, in 11. 
18. 25 noiembrie, 2. 9, 16 
decembrie și pe ruta Si

. biu — Deva — Fraga — 
Niîrnberg — Frankfurl — 
Siegen — Dortmund. in 
18 noiembrie și 2. 16 de
cembrie. înscrieri, infor
mații la telefon 618882, o 
■ele 16—21 •

(9583)
• AGENȚIA de turism 

„Euro-Friends 90" organi
zează excursie in Turcia, 
în perioada 11 XI — .15

,Xl 1992. Preț 9 500 lei.
Informații .Deva, . telefon 

. 621840, după ora 18.
(9'liltb

• ANGAJA?>1 vmzătoa-- 
re. vîrsta maxima 25 ani. 
calificate. Deva, telefoane 
fii9396. 615209.

(9612)

• EILMARI video de. 
calitate, jocuri pe calcula
tor. Deva, telefon 627689

(9Î129)

• CAUT femeie pentru 
îngrijit 2 copii preșco
lari. Relații telefon 717011.

(9332)

decese

I 
I

I

I

i
i
i
i*
I
i
i
i
i

Sovata. |

® I'ralament in stațiunile de cură balneară. |

i
i
i
i
i

O INVITAȚIE PERMANENTA

EXCURSII ÎN ȚARA 81 SȚRAJNATATE 
PRIN AGENȚIA DE TURISM „SARMiS”
• Turcia — Istanbul

— 2 nopți cazare litoral
— I noapte eazarc Istanbul

— Dala 14 XI 1992
— Preț informativ — 13 500 lei.
• Ungaria — Budapesta
— Data : 9 XI, 16 XI, 23 XI. 30 XI.
— Preț informativ — 4 600 lei.
• Polonia »— V arșovia
— 1 noapte cazare Varsot ia '
— Data : 15 XI. 22 XI, 29 X( -

— Preț informativ — (2 800 lei.
• Organizează tabere școlare și cantona- 

mente in stațiunile Olăneșli, 
Felix, \ atra bornei.

® CiTcuite turistice.
Informații la telefon 61 31 73.

_ b-'6«)

DE GOSPODĂRIRE A APELOR 
DE\ A

Angajează prin concurs
® inginer chimist.
Ințormhții ia biroul din Deva, str." Aurei 

\ laicu, nr. 25 sau telefon 611773, 611536. (1283)

• VÎND atelier service 
Deva, telefon 617612.

(9607)

1
j DECLARAȚIE
îl
(întrunit in ședința sa 

din 6 noiembrie 1992,
J Biroul Executiv al Fron-

I

I

I- uiroui Executiv al iron- « 
tuîui Salvării Naționale I

* djn județul Hunedoara, ' 
I luînd cunoștință de u- | 
« nete afirmații făcuțe^în • 
I mâss-media, după care ’ 
J F.S.N. ar aluneca pe j 
| poziții de dreapta, își | 
I exprimă convingerea, ’ 
. întărită de toate orga-1 
| nizațiile locale din ju- , 
l Uvțui »vs«ru 
| tul Salvării 
» r?~°-- "r ,___
| tip soțial-democrat.
« un program clar

™r.___ convingerea, ’
întărită de toate orga-|

dețul nostru, că Fron- I 
4,.i Naționale ,
răminc un partid de | 

cu • 
dej

I centru-stînga care (ine j 
cont de realitățile so- '

i

Iw
I
I
j.......... ... .....................
| Decembrie și Platformei
w ----““I I
n
n

1-

tării | 

n con-j 
F.S.N. I 

. -*••< J 
în | 

par- ș 
să '

co-

cialc actuale ale 
noastre !

Men)ionăm că am 
tribuit la crearea 1 
cu o platformă program 
de centru-stînga și, î 
Consecință, cerem 
lamentărilor noștri 
adopte o atitudine 
respunzâtoare, fidelă i- 
dealurilor Revoluției din

Program din martie 
1992.

BIROUL EXECUTIV 
AL FRONTULUI 

ȘALVARII 
NAȚIONALE, 

JUDEȚUL 
HUNEDOARA

I 
Ib
I

* r

Ib
I
s

I
s
I

I
REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALĂ DE 

GOSPODĂRIRE COMUN ALA Șl LOC ATIV A | 
HL'NEDOAR A :

I 
ANUNȚAr ;

Inecpind cu dala dc 10 noiembrie 1992,1• COLEGII dc la 
O.R.S.A. Deva sînt a 
laturi de ing. Diaco 
nescu Gheottghe la tri> 
cereți în neființă a ta
tălui. Dumnezeu să-l 
odihnească ! (9622)

programul de furnizare a apei calde menajer^ * 
este următorul :

iZona I 
Zona a Il-a

6— 8
8—10

15—18
18—21 

(1282)|

- - - - - - !
I S.C. MARSCH ALL S.N.C.
I :

cu sediul in Hunedoara, strada Libertății 8 |
• Angajează titiichigiu-vopsitor și mecanic ‘ 

j auto, vîrsta maximă 30 ani ;
• Efectuează transport marfă cu autoca-1 

■ mioane de 2 și 10 tone — orice distanță:
; # • instruiește candidați pentru obținerea i
| permisului de conducere — categoria B. !

Relații la telefon 717035. (8960) I
I '

1

*

*

14
i

și VINERI in localită-ț

Informează consumatorii de lapte din județ că 
datorita unor greutăți ivite în aprovizionarea cu ma
terie primă și cu lapte praf, cantitatea cie lapte 
pentru consumul curent al populației, inclusiv pen- ( 
tru antidot, ce poate fi asigurată de către societatea 
noastră, s-a redus Ia aproape .50 la sută față de ace- I 
eași perioadă a anului trecut. |

Ca urmare, începînd cu data de 11 noiembrie a.c. , 
livrarea laptelui și produselor lactate se va face, 1 
temporar, din două în două zile, după următorul.’ 
prograițl : . .

• LUNI, MIERCURI
țile DEVA, BRAD și SIMER1A —, MARTI, l 
JOI și ȘÎMBĂTĂ în HUNEDOARA, C ALAN ’ 
și ORAȘTIE. 1

Societatea se preocupă să găsească noi resurse de l 
materie primă în care sens face și un J

APEL GĂTRE TOȚI PRODUCĂTORII DIN JU-J 
DEȚUL NOSTRU să valorifice prin punctele de co- ț 
lectare din Idealități cantități sporite de lapte, în a- i 
cest mod beneficiind și de noile avantaje ce li se J 
acordă, cum .sînt : )

• prețul de 55 lei/1 dc lapte de vacă cu 3,5 la i 
22.“ 19 lei asigurat de societate și ’î

*

I
I
I
*

* 

I

sută din contravaloarea laptelui

I
f

I
I
I

i

• SOȚIA Soffa. fiii 
Aurel și Nelu, nuro
rile Felicia și Ani,, ne
poții Claudlu, Tudorel, 
Ramona și Vali anun- 
.ță cu profundă dure
re stingerea din viață 
a celui care a fost

NICOLAE LUPAȘ
Înhumarea miercuri. 

11 noiembrie, ora 13. 
la Chimindia.

(9625)

sută grăsime, din care 40
15 lei primă de la buget ;

• furaje concentrate contra cost in cantitate dc l
30 kg (tărîțe) pentru fiecare 100 1 lapte recalculat i 
predat: - ’

• avansuri in bani'fără dobindă pînă la 40 la ț
i contractat, cu re- t 

cuperare din costul produselor predate; ?
• asistență tehnică pentru obținerea și prelu- 1 

crarea laptelui;
• . materiale pentru igiena și prelucrarea lapte- >

lui — tifon, sodă calcinată, chfcag, pînză șidilâ. am- ; 
balaje ș.a. ; ț

• facilitarea aprovizionării cu unele sortimente»! 
de furaje ca : borhot de bere, tăiței dc sfeclă, corean- ' 
dru etc.;

• livrarea in contul cantităților de lapte preda
te a unor produse că: zahăr, sare, oțet, orez, pre
caut și a altor mărfuri necesare în gospodăriile pro
ducătorilor agricoli.

Cu orice ofertă, solicitare și informație așteptăm 
să vă adresați Ia sediul societății din Deva, str. Do
robanților nr. 32 A. la telefonul 620509 și la filialele 
societății din Brad, Hațeg, Ilia, Orăștie, Petroșani 
și Simeria. (1287)

DOGIȚI 0 PATRIE DE EXCEPȚIE ?

fii ojerti HtMfțili lut iii ifișț ițiți hi ș.>

td unic ininț»i taior roman lit pafarn ii<: l.-. 
cc'tebra Jir mă ccfio>loi!acu
©t' asemenea, pe baza de comanda ferma de mijum 
,500 bucali ■■ soție taica i onfectidneaza ton ta cpaniii de 
păbârii cu svecifii national .-'UU locul, aii: pentru 
bărbați cit si pentru femei.

! 
ț 
i

!
II
I

SC. I C'.l\lS‘rC\.:i S-'a-1- ur puitetiți
de afaceri re a unii hi /a inii iiii‘ Ccdioslubaciit d
din lume, oa oferă ____

* PĂLĂRII^
pentru toate a’irsttle pentru toate gusturile > ..
G .L.ulol; .-.Ja-:n.:» SC P Â L Â U 11 CQ 15 TI N A SRL 
*1.» A ,.J Vlyvi.U 2700 IX, .. G s •T.LL .- L-95/6J2457
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