
• DECLARAȚIA PRE
ȘEDINTELUI SINDICA 
TULUI ȘOFERILOR DIN 
ROMÂNIA. Președintele 
Sindicatului Șoferilor din 
România. președinte al 
Confederației Sindicale 
Frăția și membru în Biroul 
executiv al I.C.F.T., dl 
Miron Mitrea a declarat : 
„Greva de avertisment a 
S.S.R. este sprijinită de 
către toate federațiile 
componente ale Frăției.

Confederațiile Alfa și 
U.N.S.L.R., membre ale 
Consiliului Național Con
sultativ și-au manifestat : i 
ele sprijinul. O eventuală 
solidarizare a Confedera
țiilor C.N.C. este foarte 
posibilă, discuțiile fiind in 
curs. Referitor la scopul 
acțiunii, revenirea la pre
țul din octombrie al car
buranților, nu cred că ne
gocierile ce au avut, loc 
pină acum au sorți de iz- 
bindă, experiența noastră 
dovedindu-ne in acest sens 
că negocierile nu duc la 
nimic dacă nu sînt bazate 
pe acțiuni de forță".

• „UN ACT DE SĂLBĂ
TICIE A EXPRIMĂRII" IN 
SENATUL ROMÂNIEI. Se
natorului Caius Traian 
Dragomir i s-a reii ;zat in
tervenția în plenul Sena 
tului, pe fondul unor dis
cuții (din nou) foarte vio
lente. Domnia sa a decla
rat următoarele reporteru
lui MEDIAFAX prezent 
la lucrări : „Am vrut să 
spun, în primul rînd, că 
evoluția politică din Româ
nia se poate bloca in e- 
ventualitatea în care nu 
știm să asigurăm demnita
tea în cadrul lucrărilor Se
natului. Ceea ce este ne

cesar s-ar traduce printr-o 
conducere cu adevărat e- 
nergică, expertă, bine -echi
librata a lucrărilor".

• NEMULȚUMIRI ALE 
PRESEI. Reprezentanții 
presei acreditați în Parla
ment au avut inițiativa de 
a prezenta Biroului Ca
merei Deputaților un me
moriu în care se spe
cifică modalitățile pen
tru diminuarea obstruc
țiilor practicate de Biroul 
de presă al Camerei, pen
tru un mai bun acces la 
informații. Ca Urmare a 
acestui fapt Călin Anasta- 
siu (PAC) a făcut o inter

pelare în Cameră pentru a 
susține doleanțele ziariști
lor. Adrian Năstase, pre
ședintele Camerei Deputa
ților, l-a întrerupt pentru a 
declara că memoriul se a- 
flă pe masa de lucru a 
Biroului Permanent. ,

• ȘOMAJUL ÎN DOME
NIUL CONSTRUCȚIILOR. 
In perioada 1991—1992, re
cesiunea în întreaga econo
mie a avut efecte defavo
rabile și în producția de 
construcții montaj, care 
s-a diminuat drastic, ur
mare în primul rînd a re
ducerii volumului de in
vestiții (diminuare de 36,4

Ia sută în 1990 față de 198* 
și de 51,5 Ia sută în 1991 
față de 1989, în prețuri 
comparabile). Față de pon
derea pe întreaga econo
mie, șomajul afectează mal 
puțin sectorul de construc
ții. Astfel la sfîrșitul lunii 
septembrie ponderea șo
merilor din construcții era 
de cca. 1,7 la sută din 
populația activă.

MEDIAFAX
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„CUVÎNTUL LIBER" ÎN DIALOG CU ALEȘII
HUNED0REN1 ÎN PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Prin muncă, legalitate, demnitate națională și credință 
in Dumnezeu România poate deveni ceea ce merită

RED. : Cum vede Păr- 
tidul Unității Naționale 
din România ieșirea țării 
din criza cu care se con
fruntă ?

Petru Șteolea : Ca partid 
de centru, P.U.N.R, consi
deră ca actuala criză este 
rezultatul firescul! etapei 
de tranziție ele la un sis
tem social-politic la altul 
diametral opus. Este o 
etapă pe care o parcurg, 
sub forme mai mult sau 
mai puțjn acute și cu 
râsfrîngeri în special asu
pra socialului, toate sta
tele foste comuniste. Con
sider că ieșirea din criză 
se poate realiza pe Urmă
toarele căi : a) întronarea 
legalității specifice sta
tului de drept și a cle
mentelor ce determină u- 
nitatea și demnitatea na
țională ; b) Continuarea 
reformei prin stabilirea și 
aplicarea imediată a unei 
strategii naționale de dez
voltare economico-socială 
a țării bazată pe accepta
rea acesteia de către toate 
forțele politice .și care să 
includă restructurarea eco
nomiei prin reconsidera
rea priorității absolute a 
agriculturii pentru această- 
etapă și prin redresarea, 
retehnologizarea și relan
sarea industriei. Sintetic 
vorbind, este nevoie de 
măsuri imediate de oprire 
a căderii economice reali
zabilă numai prin muncă 
și disciplină ținîndu-se sea

mă de suportabilicatea so
cială.

RED.: Parlamentul are 
un rol esențial în relan
sarea țării. Ce priorități 
socotiți că îi stau in față?

P.S. : In deplină concor
danță cu programul iniția
tivelor legislative pe care 
îl are grupul parlamentar 
al P.ULN.R., consider pri
oritare legile ce asigură 
reconstruirea autorității 
instituțiilor statului de 
drept, a demnității și inte

Discuție cu dl 
deputat 

PETRU ȘTEOLEA

reselor naționale, a suve
ranității și integrității te
ritoriale a României: Co - 
dul penal; Codul civil, Le
gea privind sistemul na
țional de apărare și orga
nizare a armatei, Legea 
funcționarului public, Le
gea privind organizarea și 
funcționarea poliției și jan
darmeriei, Codul vamal ș.a. 
în regim de urgență se 
înscriu reglementări re
feritoare la administrarea 
și gestionarea economiei, 
Legea învățămîntului, îm
bunătățirea reglementărilor 
cu privire la fondul fun
ciar, a cadastrului și cre
ditului agricol, legi repara
torii pentru moți în dome
niul pădurilor și pășunilor, 
precum și legi coerente în

ce privește protecția so 
cială.

RED. * Viața socială se 
confruntă cu multe con
vulsii. Cum s ar putea ca 
liniști ?

P.S. : Consider că nu se 
poate concepe unitatea na
țională construită pe gru
puri sociale inegale din 
punct de vedere al repar
tizării și consumului re
zultatelor economice. De
parte de a promova ega
litarismul, cred că- nu se 
poate înfăptui o armonie 
socială .și unitatea națio- 
nață între oameni foarte 
bogați și foarte săraci. în 
consecință toate (nasurile și 
programele economice și 
sociale trebuie subordonate 
justiției sociale — optică 
prin care trebuie privită 
problema privatizării, pro 
tejării avuției naționale, a 
bogățiilor solului și subso
lului, protejării și .garau 
tării proprietății asupra pă- 
mîntuluî ș.a. Tranziția este 
necesară și ireversibilă, dar 
presupune în mod obliga
toriu urmarea unui scena
riu care pentru alta state, 
foste comuniste, vecine cu 
noi, s-a dovedit inaccepta
bil prin costurile sale so
ciale. Reforma nu se poate 
face prin suportarea cos
tului in special de către 
cei care „nu s-au orientat"

A consemnat 
TRAIAN BONDOR

CHISINAU. Statuia lui Ștefan cel Marc și Sfînt

Foto PAVEL LAZA

utța pe zT
• — Iubita mea, pentru tine sînt în stare 

de orice nebunie...
— Dovedește-mi-o !
— Ei bine, am să te iau de nevastă.

(Continuare în pag, a 2-a}

© ÎNTILN1RE CU SCRIITO
RUL ion Grece a. în cadrul 
celei de-a XVII-a ediții a ,,Sa
lonului hunedorean al cărții", la 
Casa Cărții Deva, S. G. „Biblio- 
for” S.A. a organizat o așteptată 
intilnire a cititorilor cu scriito
rul Țon Grecea. Prilejul l-a o- 
ferit lansarea romanului acestuia 
„Moartea lebedei" care s-a bucu
rat de o caldă primire din par
tea publicului. Cu acest prilej, 
scriitorul a acordat autografe.

Miercuri a fost ziua Editurii 
„Călăuza". (M.B.)

G INVITAȚIE LA......... SU
PERB". Pe strada Elena Văcă- 
rescu din Deva, la nr. 5—7, s-a 
deschis o modernă unitate co
mercială, ce poartă numele „Su
perb". Realizat în întregime din 
lemn, în stil rustic, snack-barul 
oferă un cadru intim de petrecere 
și recreere. (T. I.)

Q SE ÎMPARTE PĂDUREA, 
în satele Certeju de Sus șî Mă
gura, comuna Certej, s-a înche
iat împărțirea pădurii celor ce 
au dreptul, conform Legii fon
dului funciar. Operațiunea se 
află în stadiu de finalizare în sa
tele Hondol și Săcărîmb, (Tr. B.)

G NEDEIE LA LUNCA CER
NII. Nedela organizată la Lunca 
Cernii a durat două zile, fiind 
un moment de sărbătoare cu to
tul aparte în viața localității, la 
care au luat parte invitați, rude 
din toate satele pădurenești. 
Oaspete al comunei a fost, cu 
acest prilej, și ansamblul folclo
ric „Cernii" al Gasei de Cultură 
Hunedoara care a 'prezentat un 
aplaudat spectacol de cîntece și 
dansuri. între soliștii vocali s-au 
numărat Mariana Anghcl, Vio
rica Brîndusan și Ana Banchi. 
(M. R)

0 „BETA AB.GC. t,i piața 
din Hațeg, cu numele de mai 
sus, s-a deschis o unitate mo

dernă în care populația are la 
îndemînă obiecte de îmbrăcă
minte pentru sezonul friguros, de 
încălțăminte, precum și dulciuri, 
băuturi răcoritoare, țigări și al
tele. (N. S.)

G RECIDIVISTE A scăzut în 
acest an, față de 1991, numă
rul recidiviștilor cercetați de po
liție pentru comiterea de infrac
țiuni. Cifra nu este prea mare, 
dar este un semn bpn. (V N.)

•••••••

Ieșirea din greaua criză 
alimentară în care ne a- 
flăm nu se poate face de- 
cît prin măsuri de excep
ție, care să vizeze asigura
rea producției de ceraale, 
cartofi, legume, sfeclă de 
zahăr și fructe, din antîl 
viitor. în acest scop se 
găsesc în actualitate efec
tuarea ogoarelor și fertili
zările pa suprafețele ce ur
mează să fie însămînțatc 
în primăvara anului 1993. 
La fel de importantă este 
însă’ și continuarea însă- 
mînțării griului pînă la 
realizarea suprafețelor pro
gramate pentru această 
toamnă dacă dorim cu a- 
devărat ca existența noas
tră să nu mai depindă de 
importuri.

Cei mai hărnici și cu 
tragere de inimă au reali
zat semănatul în condiții

Se mai 
pot face

bune, acum culturile de 
cereale păioase fiind deja 
răsărite, în ciuda unor 
greutăți ivite în aprovizio
narea cu motorină, sau a 
dificultăților întîmpinate cu 
Agromecurile sau cu apli
carea Legii fondului fun
ciar. Este un semn că prin 
bună înțelegere și colabo
rare se pot soluționa pro
blemele oricît de dificile 
ar părea ele.

Mai sînt însă și situații, 
să le zicem de excepție, 
cînd mulți producători par
ticulari doresc, chiar dacă 
timpul este mult înaintat, 
să nu rămînă de căruță, 
măcar de pe bucățica lor 
de pămînt să poată să asi
gure pîineâ familiei. Mai 
pot sau nu să facă acest 
lucru ? Răspunsul la în
trebare este afirmativ. îl 
dau specialiștii de la In
stitutul de Cereale și Plante' 
Tehnice Fundulea.

. în concj.iile specifice a- 
cestei toamna — spun ei 
— avînd în vedere că în
deplinirea programului de 
însămînțări reprezintă o 
problemă de interes națio
nal, semănatul griului se 
poate face și în această 
perioadă, reușita lucrării 
impunînd să fie luate și 
unele măsuri specifice fie
cărei microzone. între al
tele, se cere- ca terenul să 
fio foarte bine pregătit, iar 
norma de sămînță să se 
suplimenteze cu 50 - -69 
boabe germinațiile la mp

NlCOLAE TlRCOB

(Continuare în pag. a 2-a)
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O SITUAȚIE 
CONJUNCTURALĂ

dumneavoastră dînd cuvîntului un 
sens peiorativ, reproducem pentru 
dumneavoastră din Dicționarul ex- 
plicativ al limbii române: stabili* 
-ment = așezămint, instituție. Ne 
atribuiți însă în scrisoarea dv com
parații pe care în nici un caz nu 
le-am făcut. Dacă unitatea ta discuție 
mai este numită în subsidiar și cu 
acei termeni de comparație, nu ne 
facem ta nici un caz vinovați de 
vehicularea unor asemenea termeni.

Trebuie să vă dăm dreptate eă 
nu este ușor să muncești ca medie, 
asistentă sau infirmieră într-b uni
tate cum este căminul — spital de 
la Brănișca, dar toți cei nara mun
cesc aici au acceptat această muncă 
în schimbul unui salariu, nimeni 
nu a fast obligai la ea.

Și mai trebuie să vă dăm drep
tate că într-adevăr ajung mulți oa
meni să fie internați ta această in
stituție de asistență socială, astfel 
cum spuneți. întreținerea lor fosă 
cade ta exclusivitate în sarcina bu
getului de. stat, buget la constitui
rea căruia cu tații contribuim ți deci 
avem dreptul să știm cu cit folos 
pentru oameni se cheltuiesc acești 
băni, Este ceea ce am încercat doar 
să facem ta succinta secvență din 
articolul pe care l-ați comentat în 
scrisoarea dv „cu sinceritate și a- 
devăr". Care adevăr nu l-am for
țat ți nu l-am denaturat cu nimic 
ta acel articol. Pentru orice alte 
supărări pe care vi le-a provocat, 
fără voia sa, autorul vă roagă să 
acceptați scuzele sale. Cu sinceritate 
și adevăr. (I. C-)

Ne-ați relatat telefonic, domnule 
Ilie Furdui, din Crișcior, nemulțu 
mirea dv și a altor cetățeni din 
zonă în legătură cu faptul că Fi
liala Brad a R.A.T.P. Deva elibe
rează abonamente doar săptămînal; 
că această practică vă provoacă ne
plăceri fiind obligați să cheltuiți 
bani și timp pe autobuze pentru a 
scoate abonamentul.

Pentru lămurirea lucrurilor am 
luat legătura cu dl ing. Ion Roman 
— directorul R.A.T.P. Domnia sa 
ne-a asigurat că eliberarea sâptă- 
mînală a abonamentelor este o stare 
conjuncturală provocată de „ajustă
rile" aprobate de guvern la prețul 
combustibilului, din care derivă 
firesc noi prețuri ale biletelor de 
călătorie și abonamentelor, prețuri 
care stat aprobate periodic de Pre
fectura și Consiliul județean. Mă
sura eliberării de abonamente doar 
săptămînal a fost luată pentru ca 
nici călătorul să nu fie obligat a 
cumpăra zilnic bilet la autobuz, 
ceea ce evident costă mai mult șl 
nici regia de transport să nu pă
gubească prin încasarea anticipată 
a unui preț de abonament în vreme 
ce cheltuielile sale sînt cu mult mai 
mari.

Stabilizarea prețurilor la combus
tibili și piese de schimb va produce 
și revenirea la practica cunoscută 
de eliberare a abonamentelor lu
nare.

ÎN CIMITIRUL DIN HAȚEG 
MORȚII NU AU LINIȘTE
„în cimitirul din orașul Hațeg 

se fură ca în codru. După două săp- 
' tămîni de la înmormîntare, coroa

nele dispar, lăsînd mormîntul gol. 
Dispar florile frumoase cu sau fără 
rădăcină, borcanele în care se țin 
florile. Mîinile dibace care sînt atit 
de strîngătoare Incit nu se mai 
gîndeSc la odihna, morților și Ia 
durerea îndoliaților au început să 
distrugă boschetele de verdeață și 
flori, ca și pomii ornamentali.

Cimitirul este administrat de 
R.A.G.C.L. Hațeg. Există și un paz
nic pentru cimitir. Oare ee păzește, 
cine este răspunzător de acest sa
crilegiu î (Amanda Fekete și alți 
îndoliați din orașul Hațeg).

P. S. Bănuim'noi, doamnă Fekete, 
cam ce fel de stafii bîntuie prin 
cimitirul din Hațeg și nu u i«;

La Să sperăm că autoritățile lin 
Hațeg vor lua măsurile ce se im
pun și m. nu vom auzi azi-mîine 
despre morminte văduvite de cruci. 
Avem și așa prea hultțș morminte 
de români fără cruce.

CU SINCERITATE 
Șl ADEVĂR

Nu înțelegem, stimată doamnă 
Ana Trieu — salariată la Spitalul 
de bolnavi cronici incurabili BrS- 

Șca indignarea dv. pentru fap- 
că în articolul „Mosaic de Bră- 

nișca", instituția ia care lucrați i. 
fost numită și stabiliment, înțele- 
gînd că este vorba de o confuzie,

Dotarea tehnică rămlne, In continuare, o problemă
cat producția și o vom fa-Noua configurație a eco

nomiei naționale, determi
nată, ta principal, de pro
cesul de descentralizare la 
care se adaugă explozia 
prețurilor, artificiu care 
ta multe situații acoperă 
nemunca, afacerile, mai cu 
seamă la regiile statului, 
pun existența multor so
cietăți tot cu capital de 
stat sub semnul întrebării. 
Bunele intenții ale condu
cerilor, oricît de accentua
te ar fi, nu se pot materia
liza decît ta timp și cu e- 
forturi foarte mari. Di
namică prețurilor este un 
sindrom ucigător al actua
lului fenomen economic, 
iar zorii speranței, mai 
ales după ultima „zvîc- 
nire petrolieră a Bucureș- 
tiului”, sînt departe. Dota
rea tehnică rămîne în con
tinuare o problemă, în a- 
celași timp, o condiție e- 
sențială. a economiei de 
piață.

Dintr-o asemenea per

spectivă ne-am propus un 
dialog cu dl inginer Ni- 
colae Brusturran, directe»' 
tehnic la S.C. „Atelierele 
Centrale1 Ș.A. Crișcior, 
fostă U.U.M

— Domnule director, de 
curînd, firma dv s-a trans
format ta societate co
mercială, despărțtadu-se de 
R.A.C. Deva. Ce presupune 
acest lucru?

— în primul rtod- s-a 
acționat pe partea de con
cepție tehnică, ta ideea de 
a ne putea reproiecta pro
dusele după semnalele pe 
care le avem de la bene
ficiari. încă înainte de a 
ne transforma ta S.A. am 
pus bazele unui contract 
cu' CEPROMIN Deva, pen
tru un studiu vizînd fia
bilitatea mașinilor de flo- 
tație, urmărind ta același 
timp activitatea ta per
spectivă a acestor unități 
din cadrul regiei.

Am luat deja măsuri 
pentru îmbunătățirea ca

lității produselor, repro- 
iectînd o parte dintre cele 
existente: vagonetul de 
un metru cub, aflat ta ex
perimentare la E.M. Bar
za, vagonetul autodescăr- 
cător de 3 metri cubi, se
sizorul de bandă — toate 
pentru a ne lărgi piața de 
desfacere.

— Domnule director, cum 
aprecia ți producția acestui 
an pină ta prezent ?

— Pînă ta momentul de 
față, activitatea noastră a 
fost fluctuantă —■ stare de
terminată de fenomenele 
din economia națională, în 
special de reducerea in- - 
vestițiilor din minerit, ca
re și-au spus cuvîntul și 
în activitatea noastră. '

— Ce perspective sînt, 
totuși ?

— Căutăm în permanență 
noi parteneri pentru des
facerea produselor noastre, 
avem pș rol un contract 
eu Siria pentru confecții 
metalice. Ne-am diversifi

ce în continuare pentru a 
veni ta ton cu actualele 
cerințe economice. Mai 
dificil este că în relațiile 
cu exteriorul, ecmpetitivi- 
tatea este grevată și de 
dotarea tehnică a unității 
care, din păcate, jumătate 
are termen de casare. De 
altfel, 70 la sută din bene
ficii am hotărit să intre în 
fondul de investiții, fiind 
singura oale de a asigura 
viața unității ta perspectivă,

— Com parted anul 1989 
cu 1892, sub aspectul ci
frelor de personal sînt 
diferențe mari ?

— în prezent, întreprin
derea noastră numără 968 
de mi ;i din :W0 rfți 
avea ta '89. Reducerile au 
fost, ta principal, prin 
pensionări. Avem ta inten
ție să păstrăm p< mate 
să găsim soluții tehniee- 
economioe pentru a veni 
ta sprijinul angajaților.

CORNEL POENAR

Goana după dștii ă i- 
mediat i-a transformat pes
te noapte în comercianți 
chiar și pe unii care n-a
veau nici în clin, nici ta 
mînecă cu această meserie. 
Au apărut prăvălioare, bu- 
ticuri, chioșcuri și tarabe 
cu mărfuri a căror cali
tate este doar aceea că 
sînt... străine. S-a ajuns 
la un fel de saturație, nu
meroase prăvălii fiind la 
un pas de a trage „obloa
nele". Prevăzînd că se va 
ajunge atei, patronii fir
mei S.C. Naghi și Zsok 
Conta pex S.R.L. Deva și-au 
început activitatea, încă 
de acum doi ani și ju- 
mătate, ca producători de 
bunuri. Inițial au pornit 
cu 20 de oameni, ajungînd 
în prezent la 114. Firma 

produce articole de sport 
șl camping, confecții și 
tricotaje. .

Societatea deveană este 
recunoscută de toate fo
rurile competente din țară 
ca un etalon al privatizării 
românești. O atestă nume
roasele participări la ex- 
p >ziții internațional* : de 
două ori în Suedia. în El
veția, Belgia și doi ani 
consecutiv la Baris, La ul
tima participare, în capi
tala Franței, între expona
tele celor 54 de țări pro
dusele firmei au obținut 
locul doi și medalia de 
argint. Tot ca o recunoaș
tere a calității articolelor 
sale este solicitarea aces
tora pe piețele din Olanda, 
Spania și Ungaria. Iar în 
țară nu poate satisface ce
rerile tuturor celor care 
doresc să-i cumpere marfa. 
Există parteneri de afa
ceri, cum este „Confarin" 
Petroșani, care plătesc an
ticipat pentru a fi siguri 
că li se vor onora comen
zile.

Actualul spațiu de proT 
ducțje este restrtas. De 
fapt cuprinde doar o mi- 
crohală de eroîtorie, tri
cotajele executtadu-se la 
domiciliu. Dar în, timp re
lativ scurt, spațiile firmei 
se vor extinde prin fina
lizarea investiției de 40 mi
lioane de lei. în spatele ac

tualului sediu se construiesc 
spații pentru ateliere de 

confecții, tricotaje, tapițe
rie, pentru depozitare,, al
tele destinate personalului 
(sală de mese, vestiare, gru
puri sociale). De asemenea, 
o sală de protocol, birouri 
administrative și două în
căperi cu anexe pentru 
partenerii de afaceri stră
ini. Toate aceste spații 
vor.fi dotate la nivel de 
exigență maximă, ca ta 
Occident, asigurînd lucră
torilor un ■ microclimat Sti
mulativ. Dincolo de con
dițiile ta care se va lu
cra, important este însă că 
se va ajunge prin darea 
în folcstață a acestor spa
ții la un num.' 
500 de angajaț

„Este doar începutul — 
spunea dl Gheorehe Naghi, 
unul din patronii firmei.

lăr de 
iți.

După ce termin ; și, banii 
obținuți îi voi investi în 
altceva. Toată viața am să 
investesc".

în discuție a revenit 
frecvent intenția patronilor 
de a-i ajuta pe «temeni. 
Prin prețurile relativ scă
zute ale mărfurilor (bene
ficiul firmei este 5—7 Ia 
sută), prin crearea locuri
lor de muncă, prin sponso
rizarea unor» acțiuni spor
tive și culturale. Acestea 
nu sînt doar simple de
clarații, ci realități palpa
bile. Dorința de a realiza 
mărfuri de calitate, com
petitive pe piața externă 
și chiar ambiția de a-i 
face pe alții „să vină la 
noi să ne copieze1’ consti
tuie o garanție că firma 
va avea și în viitor desfa
cerea asigurată. De ase
menea. că proiectele de 
diversificare și extindere a 
activității nu sînt doar un 
vis. Materializarea acesto
ra va duce la apariția altor 
locuri de muncă. Noi lo
curi de muncă ta cadru! 
unor unități realizate în 
colaborare cu fî-me sțră’ne, 
la standarde internaționale. 
Sînt pîndurile șî proiectele 
unui bun român, conștient 
că „avem și cu ce și cu 
cine să împlinim asemenea 
idei îndrăznețe".

ESTERA SlNA. 
VIORICA ROMAN

Prin muncă, legalitate, demnitate naționala și credință 
in Uumnezeu România poate deveni ceea ce merită V i

(Urmare din pag. 1)

și tacă mai muncesc și 
nici de către cei mai prost 
plasați în ierarhia socială.

RED.: Ce perspective ve
deți pentru minerit și si
derurgie — ramuri de bază 
ale economiei hunedorene?

P.S.: Cele două ramuri 
esențiale pentru economia 
întregii țări trebuie și în 
continuare subvenționate 
de stat prin perfecționarea 
tehnologiilor și utilajelor 
de extracție, revigorarea 
lucrărilor de prospecție, in
clusiv cu colaborarea fir
melor străine, dimensiona
rea producției de fontă și 

oțel și structurarea acesto
ra în funcție de cerințele 
pieței interne și externe.

RED.: Cum veți colabora 
cu cel ce- v-au ales ?

P.S.: în Camera Depu- 
taților fac parte din Co
misia pentru agricultură, 
silvicultură, industria alir 
mentară și servicii pentru 
agricultură ceea ce îmi Im
pune legături strînșe și 
permanente cu Direcția ge
nerală pentru agricultură 
și alimentație, „Romsilva", 
Oficiul de cadastru, cu u- 
nități ale industriei ali
mentare, cu asociațiile ță
rănești, deci cu țăranii din 
județ, Pot fi contactat în 

fiecare sîmbătă, între orele 
9—11 la Cabinetul senato
rial din cadrul Prefecturii. 
Sper în ajutorul cotidianu
lui „Cuvîntul liber” în rea
lizarea unei informări pe
riodice bilaterale parla- 
mentar-alegători. Prin ac
țiunile mele ta Parlamen
tul României sper că voi 
putea impune în legile și 
actele normative ce se vor 
elabora măcar o parte din 
deviza Partidului Unității- 
Naționale din România 
„Muncă, legalitate, dem
nitate națională și cre
dință în Dumnezeu” la 
care alegătorii hunedoreni 
au aderat votîndu-mă.

De asemenea, atenție deo
sebită se va da încorporării 
uniforme-a semințelor (ia 
adîncimea de 4—5 cm), 
prin reglarea corectă a 
semănătorilor. în același 
timp, semințele se vor tra
ta obligatoriu cu substan
țele specifice pentru pre
venirea bolilor și a dăună
torilor. Este foarte indi
cată și aplicarea îngrășă
mintelor eu fosfor înainte 
de semănat, în doze de 
40—60 kg/ha substanță ac
tivă. .-.1' .

Pentru aplicarea eoreete 

a tehnologiilor, trebuie 
procurate din vreme în- 
grășămintele cu azot și 
erbicidele necesare.

Important de reținut este 
faptul că se mai pot pro
cura semințe prin „Rom- 
eereal”, iar producătorii a- 
gricoli care au în stoc se
mințe din producția aces
tui an le pot folosi, dar 
neapărat trebuie făcută se
lectarea și tratarea lor.

Apelînd la sprijinul spe
cialiștilor de la centrele 
agricole locale, precum și 
la ajutorul Agromecurilor, 
există condiții ea și în 
comunele Rapoltu Mare, 
2am, Unirea, Rome®, Bur- 

jue, Dobra, Ilia, Turda? și 
altele, să fie făcut saltul; 
mult așteptat în creșterea 
suprafețelor însămînțate cu 
grîu, astfel îneît oamenii 
acestor locuri să nu mai 
fie nevoiți să umble cu 
traista-n băț pe la oraș ta 
eăutarea plinii care devine 
tot mai greu de gășit și i 
al cărei preț va fi substan
țial sporit după eliminarea 
totală a subvențiilor aces
tui produs. Merită deci 
făcut efortul ca cel ce-și 
pot produce griul necesar 
să nu rateze ocazia de 
acum pentru a Ie fi mai 
ușor și mai bine în anul 
viițor.
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STRĂVECHI AȘEZARI ÎN ZONA ORAȘTIEI CIV)
Geoagiu, sat, comună 

face parte dintre locali
tățile hunedorene ale că
ror numeroase urme de 
viețuire din antichitate sînt 
scoase la iveală de către 
arheologi. In prima ates
tare documentară din 1271, 
satul are denumirea .ma
ghiară Gyog, iar In 1397 
cea de Dyod. Desigur, la 
începuturile evului mediu 
românesc, așezarea a avut 
un nume dat de băști
nași, înlocuit prin traduce
re oficială. în țările româ
nești ca și aiurea de alt
fel, înlocuirile de acest gen 
au avut loc pe scară lar
gă în cursul evului me
diu. Faptul este menționat 
de Șt. Pascu, care, refe- 
rindu-se la așezările din 
Transilvania din secolul 
al XIII-lea și prima ju
mătate ' a secolului urmă
tor, arată că „în această 
perioadă se petrec foarte

multa schimbări de nume 
de localități, oficialitatea 
botezînd sau chiar sehim- 
bînd în mod arbitrar nu
mele a zeci de sate, ast
fel că satele vechi nu se 
mai recunosc totdeauna sub 
vechiul nume”.

Traducerile oficiale ale 
numelor de localități au 
fost determinate de mo
tive de ordin juridic-redac- 
țional, din necesitatea de 
a le „oficializa”, de a le 
exprima în limba ma
ghiară, în care erau redac
tate numeroase documente 
ale vremii- De aceșa, tra
ducerea de acest fel era 
efectuată ori de cîte ori, 
în limita cunoștințelor scri
bilor, numele românești 
erau înțelese (sau păreau 
a fi înțelese) și li se pu
tea găsi un corespondent 
în limba oficială. în aceas
tă situație se afla și lo
calitatea în discuție, al

cărei nume dat de local
nici, sau de locuitorii sa
telor vecine, se regăsește 
în toponimia minoră din 
preajmă, în acea parte de 
hotar denumită Poiană 
Nucilor, scribii vremii 
traducînd-o prin Diod, „loe 
cu nuci”. Transmis din- 
tr-un document în altul 
și beneficiind de presti
giul actelor oficiale, nu
mele românesc tradus în 
maghiară nu a întîrziat 
să se impună în viața de 
toate zilele a localnici
lor sub forma Geoagiu (în 
pronunție locală, Joaj). 
Preluat și întrebuințat tot 
mai frecvent de către lo
calnici, numele oficial tra
dus a sfîrșit prin a în
locui definitiv numele 
vechi, autentic, Nucet, dat 
uitării de localnicii înșiși.

Cigmău, sat în comu
na Geoagiu. Pe teritoriul

satului s-au descoperit 
drahme emise de orașul 
grecesc Dyrrhachium, care 
au circulat în Dacia îna
inte de stăpînirea romană, 
un eastru, o așezare și ci
mitirul acesteia, precum și 
monede imperiale romane.

In contaminarea terme
nului daco-român ciucă 
„vîrf, culme” de provenien
ță dacică cu sinonimul 
său aromân Ciumă (pro
venit din latinul cyma 
„umflăturii”, își găsește 
explicația un apelativ ciuc- 
mă trecut în cicmă la care 
se poate raporta toponi
mul Cigmău. Vasile Bo- 
grea semnalează termenul 
țigmău „vîrf de deal", iar 
Gh. Dragu arată că țigmă 
și țigmău sînt termeni de 
detaliere care se referă la 
forma de relief.

Dr. MIRCEA VALEA
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S.C. C.S. COSTE A — GLIMEX DEVA

str. Piața Victoriei, nr. 4 J
(Casa de Cultură), tel. 619275. |
Vă oferă eu gros : |
• Cognac Napoleon I
• Whisky Glen |
• Bere Ia doză 355 ml S.U.A. •
• Suc Helas, 250 și 330 ml I
• Cafea boabe
• Cafea Ness |

. • Haine damă și bărbați, căptușite cu puf, J
I producție China. (1274) |
a»

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

PUBLICITATE
DIVERSE

CU REGISTRUL 
AGRICOL SUB BRAȚ

în localitatea Crișcior, 
eomisia comunală pentru 
aplicarea Legii 18/1991 este 
în plină activitate, punind 
oamenii în posesia tere
nului. Dar unii pretinși 
proprietari nu prezintă ac
te funciare doveditoare fo
losind, pentru ducerea în 
eroare a comisiei, adeve
rințe eliberate de primă
rii din registrele agricole 
din alte localități. Un a- 
semenea caz s-a petrecut 
recent, cînd o persoană, 
nesalariată a Primăriei din 
Bueurrșci, s-a prezentat cu 
registrul agricol al comu
nei pentru a convinge co
misia că suprafața pe care 
a revendica a avut-o un 
proprietar înscris în re
gistru, iar în realitate aces
ta aparține altei persoane. 
Stimată doamnă, vă sfă
tuim să vă folosiți de 
extrasul de carte funciară. 
De trei ani tot v.ndeți pă- 
mîntul altora unei familii, 
pprnită și ea pe scandal 
cu vecinii de teren, care 
nu-și pot primi astfel su
prafața la care au dreptul.

Am fi interesați să știm 
cum a ajuns registrul a- 
gricol din Bucureșci în 
Grișcior.

AL. 3URCA, 
colaborator

I „CONCUBINAJ"...
Trecerea la economia de 

piață rămîne, încă pentru 
multă vreme, un nod gor
dian în care naivii dau 
în bară, iar „isteții” trec 
neobservați. Inițiativele 
private, cu sau fără te
mei legal, sînt o certitu
dine, ceea ce se petrece 
în spatele acestora inte- 
resînd, după caz, mai mult 
sau mai puțin.

Vă supunem atenției o 
„temă” aparent banală, dar 
importantă în viața socia
lă, și anume grupurile so
ciale publice.
Cum fenomenul sus amin

tit — privatizarea — învă
luie întreg sistemul eco- 
nomico-soeial, nu a lipsit 
nici tentativa de acapara
re a acestora, de către di
verse persoane. Numai că 
„privatizarea” și .Atribui
rea” într-o așa-zisă loca
ție de gestiune a grupu
rilor sociale publice s-a 
făcut nu chiar legal. Un 
prim exemplu îi reprezin
tă Autogara din Deva. 
Aici, la intrare se percepe 
o taxă de cinei lei pen
tru... liberul acces. . în 
schimb, se mai oferă bu
căți de hîrtie rezultate 

i din... sfîșierea unor orare 
i (vechi) de funcționare a 

autobuzelor. De o bună 
bucată de timp — de vreo

GRUPURILE SOCIALE PUBLICE
6 luni —,Traian Bacrău 
omul care are grijă de 
grupul social — decontea
ză zilnic 200—300 lei (de
cont făcut arbitrar — n.n.), 
întrucît nu există un con
tract de închiriere sau 
vreți altă formă legala 
care să stipuleze respon
sabilitățile părților, pre
cum și o evidență conta
bilă a încasărilor.

Un fapt similar l-am 
consemnat și în Gara De
va, unde Adam Sîrbu se 
află în același „concubi
naj” cu cei de la C.F.R. 
Ar fi nedrept să nu a- 
preciem, totuși, curățenia 
existentă în aceste locuri, 
dar pentru o schimbare

radicală, în ton cu pre
tențiile timpului, le-am 
sugera întreprinzătorilor 
de acest gen un schimb 
de experiență cu „edificiul 
similar” de lingă Comple
xul „Vipia”, unde, în 
schimbul a 10 lei, i se o- 
feră clientului prosop, să
pun, hîrtie și... o cură
țenie ireproșabilă. Și, tot
odată, un ochi mai vigi
lent din partea celor cu 
drept de control asupra 
aplicării corecte a legilor 
financiar-fiscale, deoare
ce aspectele relatate mai 
sus se întîlnese la tot 
pasul în județ.

CORNEL POENAR

>

l 

țI

I
*

l

REGIONALA DE CĂI FERATE !
TIMIȘOARA 
ANUNȚĂ [

Se aduce Ia cunoștința publicului călător > 
că datorită unor lucrări pe linia curentă Bîrcea V 
Mică — Hunedoara, 1N ZIUA DE 17 NOIEM- ț 
BRIE 1992 se anulează următoarele trenuri: ț

• tren 2154 pe distanța Hunedoara — lCV?__—’

1992 se anulează următoarele trenuri: ț

Simeria;
tren 2 157 pe distanța Simeria 
nedoara.

(1289)
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• CU ' autorizația nr,
7388, din 15 septembrie 
1992, eliberată de Consiliul 
Județean Hunedoara, a 
luat ființă Asociația Fa
milială „Moretti”, cu se
diul în Peștiș, stația Peco, 
reprezentata prin Stanciu 
Liliana, cu obiectul activi
tății alimentație publică, 
băuturi răcoritoare, cafea, 
țigări, produse de patiserie, 
produse alimentare și in
dustriale. (8984)

• CU autorizația nr, 
3546, din 4 februarie 1991, 
eliberată de Prefectura Ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială 
Albinița, cu sediul la O- 
râștie, str. Primăverii, 6B, 
reprezentată prin Buda Ni
colae, cu obiectul activi
tății comercializare produse 
alimentare preambalate in
dustriale, băuturi alcoolice 
indigene și import, legume, 
fructe, consignație. (8994)

• CU autorizația 
7298, din 7 august
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Concursul din
15 noiembrie

1. C.S. OLT ’90 (18) 13 4 1 8 11—32 9 (— 3)
— POLI IAȘI (5) 13 7 1 5 19—1615 (+ 1)
Chiar dacă gazdele dețin „lanterna roșie”, ele 

vor reuși pină la urmă să cîștige.
Pronostic : 1

. 2. FORESTA F. (15) 13 4 3 6 11—19 11 (— 1)
— FI.ACARA M, (1) 13 7 2 4 19—13 16 <-ț- 2)
Liderul va lupta pentru a obține măcar, un punct 

la Fălticeni, punct necesar palpitantei lupte a promo
vării.

Pronostic : 1, X
3. I.C.I.M. BRAȘOV (5) 13 6 2 5 21—15 14 (4- 2)

— F.C. CORV1NUL (4) 13 6 2 5 24—14 14 ( 0) 
Va suferi Corvinui încă o înfrîngere, care să-1

scoată definitiv din lupta pentru promovare ?
Pronostic : 1, X, 2

4. BARI (9) 10 4 3 3 14—13 11 (+ 3)
— BOLOGNA (11) 10 4 3 3 10—11 11 (+ 1)
Dacă ținem seama de excelentele comportări în

deplasare ale Bolognei, „X”-ul pare echitabil.
Pronostic : X

5. CESENA (7) 10 4 3 3 12— 9 11 (4- 1)
— PADOVA (12) 10 3 4 3 11—12 10 ( 0)
O victorie a gazdelor i-ar menține în apropierea

plutonului fruntaș. .
Pronostic : 1, X

6. COSENZA (5) 10 3 6 1 9— 6 12 (4- 2)
— REGGIANA (3) 10 5 5 0 14— 4 15 (+ 5)
Meci echilibrat, în care oaspeții vor lupta să rj-

mînă în continuare invincibili.
P’-nn'istic : X

7. LECCE (6) 10 4 4 2 11—J3 12 (+ 4)
— CREMONESE (J) 10 8 1 1 23— 9 17 (4- ?)
Cu toate că egalul ar fi reciproc satisfăcător, una

dintre combatante va sparge gheața.
Pronostic : 1, 2

8. MODENA (15) 10 2 4 4 6—12 8 (— 2)
— ANDRIA (18) 10 0 5 0 7—15 5 (— 7)
Andrîa va trebui să se obișnuiască cu gîndul că

nu mai are șanse de supraviețuire în divizia secundă. 
Pronostic : 1

9. PIACENZA (13) 10 2 5 3 8— 8 9 (— 1)
— TARANTO (20) 10 0 5 5 7—16 5 (— 7)
Piacenza pornește favorită, mai ales că Taranto

va face deplasarea oarecum resemnată. .
Pronostic: 1

10. PISA (10) 10 4 3 3 5— 5 11 (4- 1)
— VERONA (8) 10 4 3 3 12—10 11 (4- 1)
După un început mai bun de campionat al am

belor formații, ele par a nu putea ține pasul cu plu
tonul fruntaș.

Pronostic : 1, X
11. SPĂL (14) 10 2 5 3 7—10 9 (— 1)

— LUCCHESE (16) 10 1 4 5 8—12 6 (— 4)
înfrîngerea de „acasă” (I—2 cu Venezia) suferită

de Lucchese ii va determina să recupereze la Ferarra. 
Pronostic : X

12. TERNANA (20) 10 0 4 6 7—18 4 (— 6)
— ASCOLI (4) 10 5 2 3 16— 8 12 (4- 2)
Ascoli are prilejul să-și Îmbunătățească „adevă

rul” la Ternana. —
Pronostic: X, 2

13. VENEZIA (2) 10 6 3 1 18— 7 15 (4~ 5)
— MONZA (17) 10 1 4 5 4—11 6 (— 4)
Monza își va vinde scump pielea Ia Venezia, o

echipă care, scăpată de retrogra< re ca prin urechile 
acului/se gi ști eu mări speranțe, la 'promovare. 

Pronostic: ,1, X
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1992, 

eliberată de Consiliul Ju
dețean Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială 
cu sediul în Deva, repre
zentată pun Danciu Du
mitru, eu obiectul activi
tății comercializare produse 
alimentare, produse indus
triale indigene și import, 
intrate legal în țară.. (9243)

• CU autorizația nr.
3837, din 25 februarie 1991, 
eliberată de Prefectura Ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială 
Brădățelul, cu sediul în 
comuna Toplița, saț Hăș- 
dău, reprezentată prin Vi- 
șan Aurelian, cu obiectul 
activității magazin mixt, 
alimentație publică, măr
furi industriale și alimen
tare. (9259)

• CU autorizația nr.
7436, din 15 septembrie 
1992, eliberată de Consiliul 
Județean Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială 
Cristina, cu sediul în sat 
Brîznic, nr. 47. reprezen
tată prin Rudean Marga
reta, cu obiectul activității 
comercializare produse a- t 
limentare, agroalimentare, 
băuturi alcoolice, îmbute
liate, țigări, confecții, elec
trice, electronice, indigene 
șl import. (8992)
• CU autorizația of. 7247, 

din 7 august 1992, elibe
rată de Consiliul Județean 
Hunedoara, a luat ființă 
Asociația Familială Săl- 
civa Corn, cu sediul în sat 
Sălciva, nr. 67, reprezen
tată prin Gașpar Ana, cu 
obiectul activității comer
cializare produse alimen
tare, agroalimentare, in- ' 
dustriale, alimentație pu
blică, băuturi alcoolice, 
preparate carne, cofetărie.

(8988)
• QU autorizația nr. 7524, 

din 30 septembrie 1992, 
eliberată de Consiliul Ju
dețean Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială 
cu sediul în Hunedoara, 
reprezentată prin Lup Ma-

riana Carmen, Gheorghe, 
Ecaterina, ■ cu obiectul ac
tivității comercializare pro
duse alimentare preamba- 
late și i 
dustriale 
port.

• CU
7305, din 
eliberată _____ _ __
dețean Hunedoara, a tatti 
ființă activitatea indepen
dentă Trandafirul, cu se
diul în Lupeni, reprezen
tate prin Sandu Ana. eu 
obiectul activității prodi*. 
cere și vînzare vată de 
zahăr, halviță, floricele de 
porumb, comercializa ți
gări, cafea, gogoși, prepa» 
rate, răcoritoare. (9249)

• CU autorizația nr. 
3667, din 25 februarie 19&, 
eliberată de Prefectura Ju
dețului Hunedoara, a ltuR 
ființă Asociația . Familială 
Tîșa, cu sediul în Orăștie, 
reprezentate prin Lunșa 
Maria, cu obiect de activi
tate producere și comercia
lizare preparate și semi- 
preparate din came, pro
duse de cofetărie, sac-ifi- 
care de animale. I9&2I?}

• CU autorizația 
7439, din 15 septembrie 
1992, eliberată de ConsiMlII

a 
Pa- 
Li»- 

pri»

neperisabile, in- 
indigene și tn*> 

(9244) 
autorizația nr. 

; 7 august 1993, 
da Consiliul Jw/

Județean Hunedoara, 
luat ființă Asociația 
milială cu sediul în 
peni, reprezentată ...__ .
Czine Floarea, cu obiectai 
activității comercializare 
produse zaharoase, tipări- 
îmbrăcăminte, bijuterii, me» 
laie neprețioase, cosmetice, 
indigene și import. (90S

• CU autorizația n». 
7413, din 15 septembrie 
1992, eliberată de Consiliul 
Județean Hunedoara. a 
luat ființă. Asociația T»- 
mi’’ală Univers, cu sediul 
în Romos, reprezentată prin 
Jibotean Marin, avlnd c< 
obiect de activitate prepa
rarea și desfacerea cu rt»

. dicata și amănuntul <te 
produse de patiserie, co
mercializare produse aM- 
montare preambalate și 
neperisabile, industriale. In
digene și import, intrate 
legal în țară, videotex#.

(9384)
• CU autorizația nr. 

7473, din 15 .septembrie 
1992. eliberată de Consiliul 
Județean Hunedoara, a

, luat ființă activitatea in- 
' ' ’ " ta

Petrila, reprezentată prin 
Stanciu Florica, eu obiec
tul activității comercializare ’ 
produse alimentare, băuturi 
răcoritoare, țigări. cafea, 
indigene și import. (9I9IT

• CU autorizația nr.
266, din 1 martie 1984, 
eliberată de Consiliul Popu
lar Municipal Petroșani, 
reprezentată prin Albert 
Monica, cu sediul în Pe
troșani, str. Aleea Florilor 
bl. 5, ap. 8, se desfășoară 
obiectul de activitate tri
cotaje manuale. (9001)

• CU autorizația nr. 
222, din 1 iulie 1980, eli
berată de Consiliul 
Iar al Municipiului 
șani, reprezentată 
Albert Nicolae. cu 
în Petroșani, str. 
Florilor, bl, 5, ap. 
desfășoară obiectul 
tății „fotograf”.

dependentă cu sediul

Popi*- 
Petro- 

prin 
sed'Ul 
Aleea 

8. se 
activi- 
(9002)



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

PUBUUTfiTE
VÎNZÂRI — 

CUMPĂRĂRI
• VÎND convenabil gar

sonieră, proprietate, balcon 
închis. Deva, str. Mă- 
căști, bl. 5, ap. 53, vizi- 
tabilă zilnic orile 17— 21.

(9691)
• VÎND chioșc metalic,

jM) mp, vad comercial foar
te bun. Deva, telefon 
613265. (9672)

• VÎND apartament trei
camere, central, confort I. 
(telefon 718169, după- 
amiaza. (9330)

. • QUASAR ELECTRO 
SRL vinde televizoare co
lor „Megavision”. Telefon 
611261. (9562)
• S. C. EUROMARKET 

„BRÎNDUȘ” SNC, cu se
diul în Orăștie, str. Gh. 
Barițiu, nr. 1, vinde cu 
precomandă cîntare elec- 
tronice, congelatoare, fri
gidere. Se acordă garanție. 
Informații la telefon 95/ 
647361, între orele 8—15.

(9631)
• VÎND chioșc alimen

tar, 12 mp, cu acord da 
amplasare. Telefon 620579, 
gupă ora 16. (9675)
-• VÎND acumulatoare 

auto 45 A,-preț convenabil. 
Telefon 623909.

(9669)
• VÎND Dacia 1304, ca

mionetă. Deva, telefon 
618678. (9649)

• CUMPĂR apartament
8—4 camere, zonă centra
lă, sau schimb cu -2 came
re (Gojdu). Telefon 627785. 
după ora 16. (9650)

• COMISIA de lichidare 
ă fostului C.A.P, Bătiz 
scoate la licitație, înce- 
pînd cu data de 15 XI 
1992, ora 11, în fiecare du
minică, pînă la lichidarea 
patrimoniului, mijloacele fi
ne. Informații la sediul 
®.A.P. Batiz.'

(9667)
• VINDEM en gros vodcă 

românească, sticlă de 1/2 
—- preț 243 lei, cu ambalaj 
în schimb. Informații Si- 
meria, ștr. A. Iancu, bl. 
6, parter, (secția croitorie 
femei). (9676)

...........................

> • S.C. „M1NERVA” 
COMPRES SRL DEVA 
vă oferă, en gros : ți
gări Royale, Assos. 
IBM, Flash, Cooper, 
Gauloises, cafea Ness, 
băuturi alcoolice — 
(vodcă „Rasputin”, vod
că Coctail, coniac „Na
poleon”, lichioruri) și 
răcoritoare, orez, za
hăr, la prețuri avanta
joase. Relații str. Mă- 
răști (vizavi de Sala 
Sporturilor), telefon 
624618. orele 10—18.

(9281/9282)

• SOCIETATE CO
MERCIALA vinde ca
se de bani (seifuri) di
ferite dimensiuni. Pre
țuri deosebit de a- 
vantajoase. Deva, te
lefon 625255.

(9692)

• ViND casă și grădina
în Dîncu Mie, nr. 7. In
formații Orăștie,. str. Pri- 
cazului. bl. 35, ap. 21, du
pă ora 15. (9264)

• VÎND apartament 2 
camere. Deva, Zamfirescu, 
®2..ap 115. telefon 627447.

(9678)
• VÎND urgent casă, a 

nexe, grădină mare, în 
Vălișoara. Deva. telefon 
624612. după ora 16.

(9680)

• VÎND sufragerie „Stil”,
închiriez apartament cu 
două camere. Al. Păcii, nr. 
3, etaj 4, telefon 613634 
sau 616188. (9683)

• VÎND garsonieră, con
fort I, str. Cloșca, bl. 17, 
et. 2, ap. 9, Simeria. Re
lații la domiciliu.

(9684)
• VÎND cazan pentru

încălzire centrală, lemne 
de foc și cărbune. Tele
fon 616243. (9681)

• VÎND loc de casă,
Leșnie, la șoseaua națio
nală șî fîn. Informații 
Deva, telefon 617759, după 
ora 16. (9688)

• VÎND casă, grădină,
în Nojag. Deva, telefon 
625127. (9690)

• VÎND autoturism Fiat 
126 Polski, 650 cmc, de
fect, consum 4 1/100. De
va, telefon 620259.

(9696)
• VÎND motor electric 

trifazic, 11 kW. Deva, te
lefoane 611801, 611353.

(9697)
• VÎND apartament 3

camere, zona cantina res
taurant, Hunedoara, bdul 
Libertății, bl. 8, telefon 
713342. (9342)

• VÎND acordeon marca
Hohner, stare perfectă. 
Relații Hunedoara, bdul 
Corvin, nr. 13, ap. 25, Cir- 
co Remus. (9344)

• CUMPĂR cuzineți pa
lier 0,75 biela — 1, mo
tor Moșkvich 407 sau mo
tor 408, sau vibrochen cu 
cuzineți 407. Relații tele
fon 713068. (9345)

• VÎND apartament 2
camere cu îmbunătățiri. 
Relații Ia adresa : Hune
doara, 30 Decembrie, hr. 
1, bl. CM-4, ap. 15, preț 
4 000 mărci sau echivalent 
le£ (9346)

• VÎND autocamionetă
Mercedes Benz, cabină du
blă, 7 locuri, capacitate 
transport 1,5 tone, cu mo
tor Diesel. Informații la 
telefon 625504, Deva, după 
ora 20. sau 617256, între 
orele 7 10 și 16—22.

(9699)
PIERDERI

• PIERDUT certificat 
înmatriculare, seria I, nr. 
196670, din 19 X 1989, eli
berat de Inspectoratul Ju
dețean Hunedoara; pentru 
C.A.P. Silvășu de Jos, pen
tru tractorul 41-IID-2121. 
.Se declară nul.

(9343)
OFERTE 

DE SERVICII .
*—♦—*—*—1

• S-A deschis pen
tru dumneavoastră CA
SA DE SCHIMB VA
LUTAR ‘ „GARANT”, 
cu sediul pe bdul De- 
cebal, bloc P, parter. 
Vă așteptăm zilnic în
tre orele 9—17.

(9634)

• SECȚIA REPARAȚII 
FRIGIDERE din str. G. 
Goga, Deva (lîngă Poli
ția oraș), repară orice tip 
de frigidere și lăzi ro
mânești, sau străine. Cali
tate, garanție și promptitu
dine. Vă așteptăm I Ape
lați cu încredere !

(9671)
• „IMPEX” SIBIU efec

tuează transport da per
soane pe ruta Sibiu — De
va — Arad — Niirnberg 
— Frankfurt — Koln — 
Dusseldorf și retur. Infor
mații la telefoane 92/ 
411300, 92/414979.

(8352)
• DOMN singur, în eta

te, privat, caut persoană 
serioasă pentru conducere 
gospodărie și menaj, ofer

locuință, masă, salariu ne
gociabil. Doritoarele se 
vor adresa în str. Matei 
Corvin, nr. 7 (Viile Noi), 
lîngă complexul comercial. 
Telefon 615040, lonescu 
Sava, după ora 17.

(9668)
• INGOTA ATLAS REI-

SEN efectuează transport 
persoane și pachete pe ru
ta Sibiu — Deva — Pra- 
ga — Niirnberg — Heil
bronn — Stuttgart, în 
18, 25 noiembrie, 2, 9,
14, 16, 19 decembrie și pe 
ruta Simeria — Deva — 
Praga — Niirnberg — 
Frankfurt — Siegen — 
Dortmund, în 18 noiem
brie. înscrieri, infor- 
mâții la telefon 618882, o- 
rele 16—21.

(9583)
SCHIMBURI 

DE LOCUINȚE '
• SCHIMB apartament 

2 camere, Gojdu, cu 3—4 
camere, exclus Dacia, Mi
cro, caut garsonieră de 
închiriat, nemobilată. Te
lefon 624653, după ora 18.

(9685)
• SCHIMB garsonieră,

central, cu apartament 2 
— 3 camere, Brad,, ofer di
ferență. Telefon 650850, 
după ora 18. (9693)

• SCHIMB apartament 
2 camere cu 2 garsoniere. - 
Deva, Eminescu, bl. 33, sc. 
2, ap. 29, orele 16—20.

(9673)
MATRIMONIALE

• CETĂȚENI germani 
doresc să cunoască, în ve
derea căsătoriei, tinere pre
zentabile, sub 25 ani. Cele 
interesate expediază foto
grafii și datele personale, 
pe adresa : Kai E. Schulze, 
Hugo-Eckner-Strase 27, 
6500 Mainz — Gonsenheim, 
Deutschland. Relații su
plimentare Deva — magazi
nul „Phoenix Gold”, bdul 
Decebal, bl. 5, parter.

(9695) .
ÎNCHIRIERI

• PREIAU contract a-

partament sau garsonieră. 
Relații Ilia, str. Unirii, nr. 
2, telefon 333. (9674)

COMEMORĂRI
• CU adîncă durere în 

suflet soțul Petru, fiicele 
Gabi și Claudia anunță că 
astăzi, 12 noiembrie, se îm
plinesc trei ani de la des
părțirea pentru totdeau ■ 
na de cea care a fost o 
bună soție și mamă,

ANA FILIMON 
(născută CURTEAN)

Anii trec, dar nu vor 
șterge niciodată imaginea 
chipului ei blind și lumi
nos. Dumnezeu s-o ierte 
și s-o odihnească. Nu te 
vom uita niciodată suflet 
cald și iubitor. (9666)

DECESE
• FIUL Bela, nora Ma 

ria și nepoții Beluș și Eva 
anunță cu durere moartea 
iubitului lor

SZEMCSUK ANTONIE.
înmormîntarea azi, 12 

noiembrie, ora 14, de la 
capela Cimitirului Catolic.

Nu te vom uita nicioda
tă ! (8536)

• COLEGII de muncă 
de la S.C. Polidava S.A. 
Deva" sînt alături de cole
gul lor Szemcsuk Bela, la 
trecerea în neființă a tată
lui

SZEMCSUK ANTONIE.

• „CÎND avea de-a 
mai trăi/ Moartea ini- 
ma-i opri,/ De toți îl 
despărți” pe cel care 
a fost

LOGHIN IIENȚ
împărtășim durerea 

fiului Emil. Colegii : 
Bota, Lupuț, Simoc. 
Steinbinder, Muntean. 
• (9694)

i 
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I

* 
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I
1_________________ _______________________
* tru data de 19 noiembrie 1992, va avea Ioc la *
« ora 15, in str. Gh. Barițiu, nr. 13. f
► Pentru depozitare nu se admit produse sau* 
1 materiale inflamabile sau toxice. *
* Tariful de pornire a licitației este de 1000 f 
1 lei/mp pentru spațiile de la parter și 500 lei/f
* mp pentru spațiile de la subsol.1 Taxa de participare este de 2 000 lei. *
l Relații suplimentare se pot obține de laț
l sediul societății din str. Em. Gojdu, nr. 73, bi- ț
* roul administrativ, sau la telefon nr. 627106 —*
| 07, interior 42. (1281) *
I --------------------------------------------------- --------------
I î i
i
i I* 

I4
I * 
I *
I 

ț Eminescu, nr. 2, ap. 1, între orele 9—16 șî la ț - _  nînnnA ,1 » _ ___ jl» i__ • 1
*
♦ — ♦—I*—*—*-*—*—*-*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—1

S.C. „CAI METAPLAST" DEVA S.A. ț 
(Fostă IPIC-CF Deva)

Anunță că :
închirierea prin licitație a unor spații si- f 

j tuate în Deva, str. Gh. Barițiu, nr. 13, pentru ț 
1 activitate de birou sau depozite, anunțată pen - ț

*I
CASA DE CULTURĂ DEVA Ț

ANUNȚĂ *
Examenul de autorizare în meseria de ma- î 

caragiu, care a fost organizat la Casa de Cui-1 
tură, are loc luni, 16 XI 1992, ora 8, în sala î 
unde s-au desfășurat cursurile. (1297)*

î 
l

OGIS COM S.R.L. DEVA
Vinde din stoc :
• cîntare electronice UWE de 15 kg
• cîntare electronice UWE de 10 kg | 
Modelele sînt aprobate de Institutul Națio' f 

nai de Metrologie. Se asigură garanție 6 luni f 
de la data vînzării și service postgaranție. ț

Informații la sediul firmei din strada M. 7Informații la sediul firmei din strada M. y

telefon 618660, zilnic, cu excepția duminicii. 7
(8967) f

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA •
A N- I N Ț A

Potrivit prevederilor legilor ; 50/1991 și 45/1992, a 
e lucrările de montare și instalare a . firmelor, ’.

■
-toate lucrările de montare și instalare a . firmelor,I. 
panourilor de afișaj și reclamelor de orice fel sîntg 
supuse autorizării de către Consiliul municipal Deva.J 

Pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afi-; 
saj, reclame în. locuri publice se va achita taxa dej 
afișaj la administrația financiară locală, in prealabil * 
ferma și conținutul afișelor fiind aprobate de consi- | 
liul local, prin Serviciul de urbanism și amenajarea, 
teritoriului. |

Nerespectarea celor de mai sus se sancționează • 
contravențional potrivit legislației în vigoare. j

*

S.C. DEVIL S.A. DEVA
încheie CONTRACTE DE COOPERARE! 

SAU ASOCIERE 1 ’ ‘ ■ •• •
tăți: producerea laptelui, 
din localitatea respectivă, muusu lansai va .
comercializarea laptelui, produselor lactate și I 
a altor produse alimentate, precum și pentru > 
alte acțiuni pe baza solicitărilor partenerilor. J 

De asemenea. S.C. DEVIL S.A. Deva e-i 
fectuează prestări de servicii pentru agenții * 
economici și producătorii particulari, constînd | 
în :

• prelucrarea laptelui in , produse lactate |
clasice sau cu parametrii calitativi doriți de ' 
clienți; I

• păstrarea produselor alimentare în spa-i
ții frigorifice la temperaturi pînă la plus 10 < 
grade C sau la minus 20 grade C ; |

• transporturi de lichide alimentare cu.
autocisterne din inox sau aluminiu; transpor-j 
tul altor produse cu autodube izoterme și fri-» 
gorifice; j

• reparații auto și confecții metalice di-' 
verse.

Tarifele percepute sînt avantajoase și ne-j 
gociabile. J

Cu orice ofertă, solicitare și informației 
așteptăm să vă adresați la sediul societății din' 
Deva, strada Dorobanților, nr. 32 A, lâ tele-| 
fonul 62 05 09 și la filialele societății din» 
Brad, Hațeg, Ilia, Orăstie, Petroșani si Sime-| 
ria. (1287)

sense,

ble

privind următoarele activi- < 
colectarea laptelui | 

industrializarea si;

S.C. COTURNIX IMP-EXP S.R.L. 
Vinde en gros, din stoc :

Săpun import: Amo, Lux (Germania) 
Deodorante : Axe, Denim, Rexona, Sixth 
Body mist, Brylcreem 
After Shave : Axe. Denim. Gibbs 
Creme de față: Pond’s, FA, ,CD 
Crema ras : Gibbs 
Fixativ : Bristow S 
Pasta dinți : Aquafresh 
Concentrat nutritiv : Horlicks' 
Aparate de ras : Derby, Single și Dou -

4
Iw
I
I

I

i
i

Șampon medical; Vosene
Detergent: Tomi star (Ungaria) «
Produse cosmetice românești, la sediul ■

(8961)!
------  |

SECȚIA L9 C.F.R. SIMERIA •
Aduce la cunoștința participanților Ia tra-1 

ficul rutier că începînd cu data de 14. XI. 1992, î 
ora 15, se desființează bariera de la trecerea la ■ 
nivel km 61+875, pe linia Caransebeș — Sub- i 
cetate, Halta Peștenița. ’

Trecerea la nivel va fi semnalizată cu i.n-I 
dicator în cruce Sf. Andrei.

ATENȚIE LA TREN ! (1273) |
- _ __ - - ■ %

• j
din str. împăratul Traian, nr. 52. 

Program : 9—18.
Telefon : 625064.1

I
■
I
b

I
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I
*

î
h

I
*

I
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I
h

I
Iî și șomaj urau și laJ Deva, telefon 617048.
r tr f t v* r • <

DIRECȚIA DE MUNCA SI PROTECTIE I 
SOCIALĂ DEVA

Organizează în data de 26 nov, 1992
• CONCURS pentru ocuparea postului va

cant de inspector (studii superioare de specia- * 
litate) la punctul de forță de muncă si șomaj 1 
Brad. ’ î

Informații Ia Punctul de Forță de Muncă | 
și Șomaj Brad și la Oficiul Forței de Muncă j

h 
b

î 
I
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