
P L I C I U L
Să mă ascund după de

get ?! Făcindu-mă a nu 
şti ce , aşteaptă cititorul?! 
Informaţia o aşteaptă! 
Proaspătă; corectă,' diver
să şi pertinentă! Nu in
terpretări personale, fă
cute, de cele mai multe 
ori — de ce să n-o re- 
cunoaştem ? — de către 
nechemaţi I

ordinul dipterelor. Şi tot 
ele, dicţionarele, iie asi
gură că indiferent de 
culoare — de ia negru 
la cenuşiu, la verde sau 
chiar la albaştrii eu refle
xe metatizdte — nesufe
rita muscă are o singu
ră menire : să transmită 
boli i Infecţioase său pa
razitare I De pe cadavre

Îngăduită fie-mi, rogu- în descompunere — pe 
vă, o abatere de la strin- pîinea noastră. De pe gu- 
genta zilei Şi acceptată, Holul maidanelor — Sn
In consecinţă, prezentarea 
unei stări de lucruri a- 
proape generalizată. Cu a. 
cordul dv î voi recurge la 
alegorie, procedeu artistic 
de bază al fabulei Depar
te de mine gindul de a 
intra in competiţie cu 
Esop,, Ea Fontaine, Krtlov 
sau chiar Alexandrcscu. 
Ddr eroina — negativă în

farfuria aburindă, aşezată 
pentru cină/ Şi, cu cit o 
alungi mai dispreţuitor, 
cu atît bîzîie mai cu 
spor. De la tine dă fuga 
la altul, căruia-t bîziie 
mai dulce, mal adormitor 
— crede ea ! — doar; doar 
o lăsa-o în cămara. cu 
bunătăţi.

Dar de ce-aş încrimina
întreg comportamentul — la unison antipaticele in. 
prea seamănă agasantei
insecte pe care-o numim NATALIA VASIU
MUŞCĂ. Dicţionarele  ......——  ....... . — —
spun că ar face. parte din (Continuare în pag. a 2-a)
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Valul de scumpire a produselor de 
tot felul ce a cuprins întreaga economie 
naţională, care a determinat creşterea 
considerabilă a costului vieţii, nu oco
leşte, nici partea spirituală a acesteia, 
fiind bine cunoscut faptul că atît preţul 
cărţii, cit şi al presei s-a majorat sub
stanţial. In ultima perioadă ara asistat 
ia sporirea aberantă, fără nici o bază 
reală, a preţului- hîrtiei, transporturilor 
şi materialelor tipografice. practieîndu-se 
tarife discriminatorii. ceea 'ce pune sub 
semnul întrebării existenţa unor publi
caţii care au merfţinUti din respect pen
tru cititori, cele mal scăzute Costuri po- 
sibile, printre acestea nUmărîndu-se 0  
ziarul „Cuvîntul Liber".

La timpul cuvenit i-aM informat pe 
cititori asupra presiunilor ia care am 
fost supuşi prin ridicarea abuzivă a 
costului hirtiei, aceasta majorindu-se de 
peste 10 ori după decembrie 1989. pre
cum şi a altor cheltuieli legate de apa
riţia şi difuzarea ziarului. Acum, din nou, 
pornind de ia asemenea considerente, ii 
incunoştinţăm pe abbnaţîi şi cititorii 
fideli ai ziarului hostrU că. înăepfrid cu 
data de 1 octombrie a.c„ sîntem nevoiţi

i i

să aplicăm noile preţuri, oricum cele 
mai reduse posibil, care stat de 4 ici pe 
exemplar la abonamente şi 5 lei pe 
exemplar; la vînzarea cu bucata. Dorin
ţa noastră nu este aceea de a atenta la 
buzunarul cumpărătorului şi nici de a 
ne m iri profitul, având in vedere perma
nent protecţia oamenilor ale căror inte
rese şi preocupări Ie reflectăm cu grijă 
şi atenţie in coloanele ziarului.

Avem convingerea că a t î t ' abonaţii, 
cît şi cititorii noştri, vor dovedi înţele
gere faţă de situaţia conjuncturaiă creată, 
nu din vina noastră, şi vor suporta eu 
îngăduinţă acest cost care reprezintă mai 
puţin deci! preţui actual ai unui ou, echi
valentul unei ţigări dc import sau al unei 
cutii de chibrituri.

Folosim acest prilej pentru a-i asigura 
încă o dată pe abonaţii şi ’ititorii ziaru
lui „Cuvîntul Liber" că sîntem alături 
de ei în toate demersurile publicistica 
apărîndu-i de privaţiunile zilnice la care 
sint expuşi şi £ădndu-le cunoscute opi
niile în confruntarea dură cu realităţile 
cotidiene, fiind permanent deschişi şi re
ceptivi la doleanţele exprimate ş i la 
propunerile ce le fac.

J O l,
12 SEPTEMBRIE 1991
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V orţa  în  sep tem b r ie
Plouă peste sat cu lu

mină de miere, cernută 
din soarele acestui sfîr- 
şit de vară. In livadă, 
ir netanele aii început să 
se coloreze 7#  semn că 
ta? tr.na e pe-aproape. 
Locuitorii satelor Încep 
să facă bliărţul verii ca
re seduce.

Bilanţuri fac 'ş i vor- 
ţenii. Vorţa este o co
mună situată pe coline
le ce se revarsă din A- 
puseni către Mureş, ca-

• • • • • • • • •  v w m m m

re n-a avut de suferit 
„binefacerile" colectivi
zării forţate. Bilanţul 
vorţenitor are, deci, altă 
„rubricatură".

Cînd aţi intrat Xn co
mună dinspre Ilia — 
spune dl Nică Honae, 
primarul comunei — 
trebuie că v-a şocat sta
rea drumului. Moder
nizarea Iui s-a făcut pî
nă aproape de intrarea 
în comună. Mai depar
te. n-au mai fost bani,

•Ne mîngîiem cu gîndul 
că avem proiectul şi, o- 
dată şi-odată, moderni
zarea va continua.

Cine ar putea să dea 
bani pentru continuarea 
acestui proiect ? Cei ca
re folosesc curent, pen
tru transportat măr
furi, acest drum: Ex
ploatarea Minieră Mîn-

ION CIOC LEI 
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13 septembrie -  

ziua pompierilor din 

România
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— Soacră-mca este 
ca un z ia r!

— Ştie atît 'de mult? 
..—■ Nn. Apare zilnic.

Qrăştie. Vedere din 
apropierea stadionului.

Foto PA VEL LAZA

Anul acesta, ia 13 sep
tembrie, pompierii militari 
şi civili, cetăţenii patriei 
noastre sărbătoresc aniver- 

_ sarea a 143 dc ani de la 
'eroicele lupte din Dealul. 

Spirii dîrttre pompierii mi
litari şi oştile străine ve
nite să înăbuşe Revoluţia 
de la 1848 din Muntenia, 
zi care, prin măreţia ei, 
a devenit ZIUA POMPIE
RILOR DIN ROMÂNIA.

Participarea pompierilor 
militari la actul revoluţio
nar de la 1848, mai ales 
momentul 13 septembrie, 
au rămas, în conştiinţă na
ţiunii drept simboluri lu
minoase ale înaltului pa
triotism de care ei au dat 
dovadă, 13 septembrie 1848 
reprezintă o dovadă con
cludentă a virtuţilor patrio
tice şi ostăşeşti ale arma
tei române, care prefigu
rează minunatele calităţi 
dovedite în viitoarele lup
te pentru independenţă şi 
unitate naţională, 

în  orice perioadă sau 
conjunctură istorică s-au 
aflat, pompierii nu au

uitat că menirea lor prin
cipală a fost şi rămîne 
prevenirea şi stingerea in
cendiilor, salvarea vieţilor 
oamenilor şi a bunurilor 
create de aceştia. împătri va 
distrugerilor focului, înlă
turarea urmărilor catastro
felor naturale şi calamităţi
lor.

Sint consemnate cu . li
tere de aur numele eroilor 
post-mortem : It. maj. Ioan 
Martaci serg maj. Victor 
Ivaşcu, Jlie Amaximoaiei, 
Marin Faur (din Crişcior), 
Constantin Maftei; Vâsile 
Papiuc, Ioan Crăiuţ, Er- 
nest Geczo, Ionel lancu, 
Marin lancu, Virgil Suciu, 
Dumitru Ţepuşe, Ioan Udi- 
lă şi Eugen Musang care, 
cu viaţa lor, au salvat via
ţa altora sau mari. valori 
materiale. Cu siguranţă că

g a l p a v e l .
Colonel,

Comandantul Grupului 
de pompieri al judeţului 

... Hunedoara

(Continuare in pag. a 4-a)

O CONSFĂTUIRILE CADRE
LOR DIDACTICE. Ieri au înce
put în judeţ consfătuirile cadre
lor didactice ce preced deschide
rea noului an şcolar-. Intîlnirile, 
prilej de analiză a muncit oa
menilor de la catedră, de eviden
ţiere a măsurilor de îmbunătăţi
re a activităţii în houl an de 
Invăţămiat. au loc pe zone — 
Deva, Hunedoara, Petroşani — yt 
se-vor desfăşura ’ timp do trei 
zile. (M- P-).

O  REPARAŢII. De la Regia 
Autonomă de Gospodărie Comu
nală şi Locativă Deva aflăm 
că in programul pe anul în curs 
a fost introdusă repararea (spe
răm totală) a hidrgizolaţiilor a 
125 da imobile — blocuri proprie
tate de stat şi particulară. Pînă 
la data. la care am solicitat a- 
ceastă Informaţie, fuseseră repa
rate 60. Lucrările continuă in 
ordinea urgenţelor stabilite ini
ţial. (L Cif.

. O  COFETĂRIE. Cooperativa 
de Consum din Haţeg a deschis 
cofetăria „Nufărul^ la pariind  
blocului 2 Bucura 1 din str. Tu- 
dor Vladimirescu. Unitatea desfa
ce zilnic, pentru locuitorii - d ’n 

„zonă, produse proaspete, pregăti

te in  laboratorul propriu al coo
perativei cît şi diferite produse 
specifice aprovizionate de la fur
nizori din ţară. (E.S.).

O  POPAS. La in’.-arcc în 
Orăştie ori la ieşite - ■ depinde 

„din ce parte veniţi '— Popasul 
turistic poieniţa" vă .este o 
gazdă bună, ospitalieră. Salon de 
primire, faişaare, căsuţe, - băuturi 
răcoritoare, gustări, cafea etc. vă-, 
aşteaptă. Nu-i o reclamă, este o 
realitate. Convingeţi-vă { - -

- (GH; I. N.)
o  CU NUMAI 11 LEI..: puteţi 

să' vă răcori cu un ,,'Pepsf* de 
calitate, pe care-l găsiţi la bufe
tul din incintă Întreprinderii 
„Electrocentrale* Haţeg. Aşa mai 
merge ! (E. S.).

PE VIND LUMINA? In 
staţia de autobuz „La Orizont" 
din Deva, călătorii .stau pe întu
neric, de la lăsarea serii pînă în 
zori. S-a suplimentat numărul dc 
stîlpi, dar n-a apărut nici o sur
să de lumină. Pe cînd, totuşi, va 
fi staţia luminată ? Căci, odată ai 
venirea toamnei, zilele sînţ 
tist mai scurte. (V. R.).

REPORTER

■  CELIBATARII ÎN 
GREVA FOAMEI. Ieri, în 
faţa Parlamentului, s-a 
prezentat o femeie pariind 
o pancartă pe care scria 
„GreVa. foamei". Fotogra
fiată şi intervievată, , gre
vista a declarat că a luat 
această mâşură extremă 
pentru că Asociaţia necăsă
toriţilor din Româma con
tinuă să fie ignorată de 
autorităţi.

■  F.S.N.-UL VA PER
SEVERA IN REFORMA. 
Pentru F.S.N., campania e- 
lectoraîă a început — a 
declarat o înaltă personali
tate a partidului de guver- 
nămînb Trebuie însă să 
precizez — a adăugat cel ce 
8 cerut respectarea anoni
matului —7 că pentru noi 
campania electorală vă f i 
mult moi; dificilă. Trebuie 
să recunoaştem că una este 
să guvernai,, alta să chir 
biţezi ; unâ să aplici 'mă
suri, alta să Ie critici. 
Indiferent de poziţiile cri
tice, adoptate de. opoziţia 
de stingă sau de dreapta, 
noi vom continua aplicarea 
programului nostru de re
formă,' pentru înscrierea 
Romanici într-o autentică 
democraţie.

■  AJUTOARE p e n t r u  
ROMANI A DE LA SIE
MENS. Firma germană de 
aparatură electrică SIE
MENS a prevăzut o 
acţiune de a j u t o r a r e  
a spitalelor din regiu
nile calamitate de inunda
ţii din România. Este vor
ba de 20 de electrocardio
grafe ‘ de cea mai modernă 
concepţie tehnică, în va
loare de 100 000 DM, care 
vor fi predate destinatari
lor de către reprezentanţii 
firmei SIEMENS.'

. Aceste electrocardiografe 
Vor fi repartizate în jude
ţele. Bacău, Neamţ, Sucea
va şi Botoşani adică e- 
xaci în zonele cele mai 

.greu lovite de inundaţii.' 
Firma SIEMENS ar dori 
ca această acţiune să fie 
considerată ca o expresie 
a ! idariţăţii cu persoane
le sinistrate din regiunea 
amintită, apreciind totodată 
că e o contribuţie Ja con
solidarea relaţiilor priete- 
neşti întreţinute de această 

, îiiţreprindere cu România, 
de-a lungul.deceniilor. -

■  STATELE BALTICI 
AU FOST PRIMITE î * 
C.S.C.E. Estonia, LîtuanU 
şi Letonia au fost primit* 
în Conferinţa pentru Secu 
ritâte şi Cooperare în Eu 
ropa (C.S.C.E.), infornrea- 

.ză agenţia France Presse 
în cursul unei reuniun 
extraordinare, în acest sen! 
s-au pronunţai miniştrii d< 
externe ai statelor C.S.C.E. 
prezenţi la Moscova ce 
ocazia Conferinţe» C.S.C.E 
asupra dimensiunii umane 
— transmite France Presse 
înainte de deschiderea lu. 
crărilor conferinţei, reu
niunea celor 35 de miniştri 
de externe a C.S.C.E., pre
zidam dc şeful diplomaţiei 
germane, Ilans Dietrich 
Genscher, au decis adera
rea celor trei republici bal
tice la C.S.C.E. — care va 
avea de acum înainte 31 
de membri.
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secte ?! Că doar de Dum
nezeu ău fost lăsate şi 
ele?.' Cu aţît mai mult cu 
cit unele văd că „nu ţU 
ne" şi sa (rc) orientează 
spre locuri mai accesibi
le i Altele însă ?! Nu se 
lasă ! Şi «pre limba lor* 
iţi spun cu neruşinare 
crasă: „Pe mine nu mă 
comandă nimeni! S-a ştii!* 
Ca şi cum~ cineva, un co
mandant al cohortelor de 
arătări, poluante fonic şi 
toxic, ar dori să se , eri. 
jeze! Refuzată (dar şi 
refulată).- porneşte voini
ceşte — parăon, bărzău- 
neşte — spre urechi mai 
accesibile, Accesibile fie  
din motive , de oboseală) 
fie ăir% patimă clevetirii 
di cn ta til hîzîii 1 CutareŞi să te fii bîzîit! Cutare 
,a făcui, face, va face... 
Cutare a dres, drege, va  
drege-. Cutare e cinstit 
— caz rarisim din punctul 
de vedere al coanei muş
te  — şi eticheta e pen
tru scurtisim timp} In 
funcţie de mişcarea lunii, 
probabil, de flux şi re
flux, de intilniri de stele.... 
Var nu, greşesc ! In func
ţie doar de interesul de 
moment al coanei bîz- 
zbnrătoare 1 Care uită în 
analiza *competentă şi 
intransigentă" făcută alto- ■ 
ra, pe unde-au purtat-o> 
aripioarele...

Dăunătoare pentru tot 
cei viu de la floarea 
de cireş, la om şi ani
male — nio-nţetege să nu 

1 tnticulezecu trompa şi pi- 
eiortţşele-i infestate de 
microbi, ntt doar - Viaţa 
particulară a insului, ci 
şi pe cea politică. Dacă 
la nouă dimineaţa zum- \ 
zăte drăgăstos despre li
berali, ţărănişti sau ori
care alţii din opoziţie, la 
zece, ■ din aceeaşi dimi
neaţă, îşi aminteşte că 

datorează mult F.S.N.-ului. 
Bsta poate singurul mo? 
ment de sinceritate! Pen
tru că nu v-am sp&s..,: 
Musca cea obraznică m l-i. 
singură pe lume. ' Ea are 
o  pereche cu puternică 
(încă !) poziţie in lumea 
înaripatelor de mic cali
bru... Şi cuplul, cu ante
nele bine folosite — a fă
cut dovada unei excelente 
orientări: tn 22 decem
brie ’89 a fost... bolnăvior!

După care. constatind că 
vîntul nu bate atit de tare 
incit să-l spulbere, a pă
răsit adăpostul- Culmea-, a  
primit şi recompensă pen
tru revoluţionar compot^ 
tament I Inc*) steluţă, 
pardon, bulinuţă, pe cenu
şiul aripioarei. Ei, acu* 
să vezi zboruri zglobii ale 
consoartei! Luări de ati
tudini intransigente fSaci  
cu venin deşertai asupra 
unuia sau a altuia ! Trom
pă infestată, băgată peste 
t o ţ i . Şi, revoltătoare ne
ruşinare,^ toate astea, in  
numele unei false purităţi 
fizice şi morale. Indife
rent cum I Purtînd stea
gul calomniei din loc in 
loc! Infierind pe imul,; 
pe altul, in convorbiri te
lefonica interminabile! 
Recurgind la anonime,! 
Sau bîzîind „verde-n fa
ţă1": -Eu pot schimba,,
orlcînd foaia! Şl-n toc 
de venin, aduc saci cu 
polen !" Ei, asta nu, nici
odată! Pentru c-ar fi 
împotriva legilor firii. 
Nicicînd dispreţuita şi 
dăunătoarea muscă nu va 
lua locul purei albine 1 

Ştiu ce vă ziceţi! -Păi 
bine, dnă, dta n-ai auzit 
de plici?! Obiectul ăla, 
cu care pînă şl bunicii se 
apărau de infestatele şi 
infestatoarele insecte /* 
«Ba da, am auzit!“ Ima- 
ginaţi-vă, vă rog, că-n 
timp ce cu dreapta re
dactez materialul, tn stin
gă ţin strîns un plici! Şi, 
credeţi-mă, nu sînt „stân
gace" nici chiar cu stingă ! 
O aştept să se apropie! 
Şi-am S-o mingii! Dacă 
va respecta distanţa ' — 
pentru că instinct de con. 
servere are'— altfel, du
pă toate murdăriile făcu- 
tş: ar fi. căzut ea victima 
vredimi plici — ei bine, 
dacă nu va veni prea a. 
proape, promit să trec la 
folosirea unui f l i t ! Dacă 
spray-ul n-ajunge, voi 
cumpăra o pompă că-n 
copilăria mea, sau. pur 
şi simplu, voi chema de- 
zinsecţia, cu rezerva oft 
butelia de aragaz1 

Apropo 1 Daţt-mi un 
semn t Substanţă toxică 
va fi  destulă i Şi v-o ce
dez cu mărinimie. Pen
tru că muşte — neruşi
nate, inoportune şi purtă
toare de microbi — şînt 
destule şi-n preajma dă !

P a s a j  s u b t e r a n  s a u  b a r

Exploatarea minieră Iii- 
vezeni, pompierii, alte 
două unităţi economice stat,- 
despărţite de cel mai mar» 
cartier din Petroşani 
Aeroport — de o linie fe
rată dublă şi un bulevard 
cu.patru benzi de circula» 
ţie, cel mai aglomerat 
din oraş. Trecerea peste 
linia ferată este generatoa
re de accidente grave. Cîţl- , 
va oameni şi-au pierdut 
viaţa. Pentru asigurarea , 
unei circulaţii p ilonai? si
gure, a fost amenajat un 
pasaj subteran de trecere. 
Deci, un loc adecvat ţie 
traversare., E drept, că: 
unii îl mai ocoleau, săreau 
gardul şi treceau peste , 
linia ferată. Dar aceştia 
erau puţini Tot aşa de adfiţ 
vărat este şi faptul că în 
ultima vreme pasajul pu., 
era îngrijit, ajungînd în-

tr-o stare de mizerie. Şi 
atunci, un întreprinzător a 
făcut rost de aprobarea 
necesară închiderii spa
ţiului de la intrarea în 
pasaj din partea cartierului 
şi, tot cu aprobare în re
gulă, a închis intrarea şi 
a deschis un bar! Direc
torul minei Livezeni, dl. 
ing. Petre Tudor, ne-a vor
bit despre dorinţa mineri
lor, a sindicatului liber şi 
a conducerii tehnice de la 
exploatare de a fi cit mal 
urgent redat circulaţiei pie- 
tonale acest pasaj, care 
va fi curăţit, renovat şi 
iluminat corespunzător. 
„Dorim ca în pasaj şă 
amenajăm mici magazine, 
cu orar non-stop. care să 
fie aprovizionate cu ziare 
şi reviste, produse de pa- 

•ţiserie,-, sucuri — răcoritoa
re, ţigări etc. Sperăm să

găsim înţelegerea primă-, 
fiei pentru a repara acest 
abuz ce s-a făcut te  închi
derea unui pasaj subteran. 
Iezind grav siguranţa atî- 
tor persoane ! Pentru ce ? 
Pentru un bar?  Oare nu 
sînt destule locuri unde se 
desfac băuturi alcoolice în 
cartierul Aeroport?" Chiar 
aşa. Dl care a deschis a- 
cest bar nu putea găsi alt 
spaţiu ? E dreptul dînsului 
să se privatizeze, există a- 
cum toate posibilităţile le
gale. Dar nici să priveze 
atîţia oameni de pasajul 
pietonal i Ceea ee miră 
este uşurinţa cu care s-au 
dat aprobările, fără să se 
cunoască importanţa pa
sajului. Dar se poate re
veni! Să vedem şl vă in
formăm şi noi, stimaţi 
cititori!

SABIN CERBU

SPĂRGĂTORUL

Printre cel mal buni „spe
cialişti* într-afe sparge
rii, s-a dovedit a 1} şl nu
mitul Nicolae Bratu, de 
22 de ani, din Aooldu de 
Jos, judeţul Sibiu, afla! 
acum tn penitenciar. Cer
cetările au stabilit că el a 
produs spargeri ia magazi
nele din Chizid, Zlaşti, nr. 
5, 91 şi 126, precum şi Ia 
restaurantul „Stadion" din 
Hunedoara. Paguba pro
dusă, respectiv valoarea

POLIŢIA NE 
INFORM EAZĂ

mărfurilor furate, se rid;că 
la peste 140 000 de lei.

: N-A E©SŢ SA F IE !

PRIMĂRIA A HOTĂRÎT ! CINE REZOLVA?
In Orăştie, pe strada T. V^adimirescu, la nr. 28, 

locuieşte dna Frederica Ferenţ, pensionară. Dumneaei 
şi alţi locuitori de pe numita stradă au mari neca
zuri eu unii locuitori din strada Muzicanţilor. Ne- 
exdstînd canalizare, din plusul de nivel al străzii, 
toate reziduurile menajere, de la spălatul rufelor, 
din grajduri da, sînt şi gra jduri — se scurg în curţile 
celor din strada T. Vladimirescu. Fenomenul este 
de ani şi ani de zile. Sesizările făcute nu şi-au găsit 
rezolvare. De vreo două luni a fost şi dl primar 
Blaga pe la noi — ne spunea dna Ferenţ. A văzut 
ce se tetlmplă aici. A hotărît să se rezolve. Noi sîn- 
tem gata să dăm o mînă de ajutor. Dar cine vine să 
ne ajute să rezolvăm ? (GH. I. N.h

PENTRU O APROVIZIONARE BOGATĂ 
ŞI DIVERSIFICATA

Un grup de şefi de magazine de. diferite, profiluri 
din Haţeg, aparţinted S. C. „Ţara Haţegului" S. A, 
s-a deplasat la Complexul Expoziţional Bucureşti şi la  
alte, firme de stat şl particulare, de unde au adus 
mărfuri ta valoare de peste 6 milioane de Iei, majo
ritatea de import. Iniţiativa aparţine conducerii so
cietăţii, cane a ţinut seama de solicitările populaţiei 
din localitate.

(Urmare din pag. t)

tia-Veţel, c a rp , trâ n to r -  
tă pe el mincmtri la 
preparaţi® Sucursala de 
Exploatare Transport 
Tehnologic şi Prelucrare 
Primară a Demnului De
va (fosta IFEŢ), care 
transportă lemn la de
pozitele finale şi, fii li
mita disponibilităţilor, 

j j »  la  buget, Prefectura. 
... Puţin grte se face pe 
«plinele VorţeL Puţin cit 

' ak fost, oamenii l-au re
coltat cu coasele, cu sfi-, 
cerile şi l-au depozitat 
în stoguri în vederea 
treieratului, operaţiune 
care se face cu batoze
le unor cetăţeni din co
mună sau din comunele 
învecinate. Ciudăţenia 

/însă abia acum urmea
ză. Locuitorii comunei 
care au avut terenuri 
semănate ca grîu, pe 
teritoriul Miei sau fi] 
altor comune de pe Mu
reş, i-an recoltat cu 
««tetele ale societăţi
lor Agromec şi aU plă
tit pentru aceasta un 
tarif in bani. Vorţeoilor

f o r ţ a  i n  s p e n r i i

— şl poate şi altora din 
comune de deal şi mun
te, care-şi batozează 
griul la domiciliu sau 
la a rte  lt  ne percepe, 
Insă, uium, ta  procent 
de  12 hz sută dîa pro
dus. Doi-trei la sută mai 
cehe ha tararul, mai pre» 
tinde ceva şi coşarul şi 
s-au dus 15—20 la sută 
diS bruma de grîu re
coltată pe dealurile Vor- 
ţei. Mă întreb: In griâl 
care rezultă ca uium de 
la, batoză, dta treieratul 
In zonele de deal şl 
munte, stă plinea noas
tră, a orăşenilor ? Ar 
fi trist !

S-a început înainte de 
revoluţie construcţia u- 
nui bloc de locuinţe. Ca 

• şl alte investiţii ca » ■ 
ceas» destinaţie te sa
te, ş i eea de la  Vorţa a 
rămas In  eoad< de peş
te. fter In comună este 
nevoie de Un oficiu poş
tal cu centrală telefoni
că, de un dispensar să

tesc civilizat, de post 
de poliţie şi de multe 
altele. Dacă top cei ca
te  au nevoie de spaţii 
construite a r pune mînâ 
de la mînâ, pe fundaţii
le turnate fe urmă cu 
ani, s-ar înălţa ziduri şi 
multe dintre aspiraţiile 
vorţenilor s-ar transfor
ma • ta împliniri,

— S-ar putea crede 
că neexistînd C.A.P. |n  
comună, la Vorţa nu se 
pune problema resta
bilirii dreptului de pro
prietate asupra pămtn- 
tului — zice primarul. 
IDar problemele de a- 
ceastă natură nu lipsesc. 
Pădurile, trecute cîndva 
ta  proprietatea statu
lui, s-au tot extins fn 
timp, după liberul SP- 
bitru ăl ocoalelor silvi
ce, prin mutarea «temei* 
vă a bornelor, şi asupra 
pilcurilor izolate de co
paci declarate ad-hoc. 
păduri şi scoase faptic 

/oaine^

n iior. Aceste proprietăţi 
trebuie reconstituita, 
dar rezolvarea proble
mei o aşteptăm tacă d* 
|a  legea bsdâstţiâul fun
ciar, Apoi păpnîîe sa
telor s-au tot depreciat 
prin împădurire. La ce 
a dus asta ? Vorţenii 

, cresc vito, dar oi nu 
■ pi ba. Cine flhă oî. % 

ţme pentru miei şi lină. 
Asocierea în turme nu 
O posibilă din lipsa pă
şunilor, mai bine-ris 
pentru că folosinţa te
renul ilor s-a schimbat, 
ce a fost păş&ne o de
venit, zice-se, pădure.

La Vorţa, ca de alt
fel M  toate localităţile 

' se fao pregătiri 
pentru reeensănţtatul 
populaţiei şi fii locuin
ţelor. Se constată cu 
bucurie că procesul de 
depopulare a ratelor este 
ÎO Stagnare şi dacă Ja-
mănunte" cura stat cete 
care au făcut Obiectul 
rtndurilor de feţă a r fi 
rezolvate, poate că sa
tele hunedorene ar cu
noaşte şi reversul pro-

■ UUÎSalHi li.

In acest loc era in
trarea în .pasajul sub
teran din cartierul Ae
roport. Acum e un har. 
Pînă cînd ? '

-.■ Foto ■: 
PAVEL LAZA

- Inte-o noapte d e  1» sfir- 
şitul lunii august a.c., Ma- 
iâa» . Gaşpar şl -iGavriiă 
Tală (ambii din Pricaz, sa
lariaţi la „Mecanica" Orăş- 
tiej au ■ furat dotei- ţiSficâţi 
fie tablă de «gpra eleeteo- 
h t i t / a  ofiror f lo a r e  de
păşeşte 29 00» de lei. In 
urina acţiunilor întreprinse 
de poliţie, cei doi au fost 
identificaţi şi acum sînt 
cercetaţi în stare de arest.

TOŢI PATRU

Cei pâtru Raita — Lu
dovic, Petru, Marcel şi 
Nicolae — toţi ţigăni din 
Baia Mare, fără ocupaţie, 
au fost prinşi în Judeţul 

Maramureş. Ei m  fost aduşi 
la Poliţia municipiului Hu
nedoara pentru a da soco
teală asupra spargerii ce 
au comis-o la magazinul 
„Electrica", de tinde au 
furat bunuri în valoare de 
95 000 de lei.

» Toamna muzicala 
hunedoreanâ‘f

Ineepînd de 1 săptimîna 
viitoate, Căsa de Cultură 
Hunedoara ne oferă, din 
riov, pSsP}Mtute<f Se 
farmecul muzicii culte, de 
a ne şlefui sufletul şi con
ştiinţa, prin intermediul g- 
cesteia, de a  trăi cu toată 
fiinţa sărbătoarea prile
juită de autenticul act de 
cultură. Rosturile educative 
ale munifest&VB.  ̂ cunoscute 
de-acum, prim genericul 
-Toamna muzicală kunedo- 
reană- sint certe, tntrucU 
mpzicte n e  face a m  hted şi 

ol
U ri, ceea m  oferă «§a$ă, 
trecisd, intr-un fel, mai 
Ufăr peste greutăţi.

Pentru a  cunoaşte şi a

pleca în această perioadă 
din Hunedoara.
r — Vfi rugăm să eviden

ţiaţi cîteva dintre acţiu
nile circumscrise festivalu
lui.

. mani 
iţ&toari

din peogramut mu to^ s p ;

apoi împărtăşi -
cuiul, iuEtbsr&cd 
peea ce aduce actuala bSt- 
ţie, a XI-a, a »Toamnei

solicitat un interviu dlui 
Mircea Golan, omul de spe
cialitate ol instituţiei hu
nedorene organizaţoare, un 
dăruit al fenomenului ăr- : 
fistic, mnzicri in  special.

—- Ne bucurăm nespus că, 
tirccSnd dincolo ; de greută
ţile financiare inerente in 
această perioadă, reuşim să 
organizăm aoedriă a Xl-a  
ediţie a -Toamnei", cre
dem noi o manifestare 
complexă, cunoscută de-a
cum in ţară. tn  progra
mul s$u figurează ferita» 
Juri oferite de cunoscuţi 
interpreţi, la diferite in 
strumente muzicale. Cercul 
nostru filatelic încearcă, iz  
rîndul sau, să facă o ştam
pilă omagiali dedicată 
-"toamnei muzicale hunedo-

Iu l de Chitară clasică sui 
ţ in u t da Nicolae Szekel 
d in  Hunedoara; în  rima 
doua —  rec ita lu l extraor 
d inar la vioară al maestru 
lu i  Ştefan Ruha, cave 
răspuns — pentru a cit 
Oară ? —  cu  generozităţi 
inv tta ţte i noastre. C m o m  
tu l v io lon ist va fi. acompa 
rdat la  orgă de praf,- Eea 
terina Botar din Cm% Vr 
m e fifiă  u» recUal de org 
ş l f la u t susţinut de Ev
Mmyegl-Balogh şi Caria 
Ardelean iih  Arai. Men 
ţkmez că cele trei recitalul

'~%Msericj g
vrea să amintesc, de

■ m  thitin
msttowt d e  Ah

xandru Creţescu din Timi
şoara, ce se va desfăşura 
în ambianţa Castelului Cor-
vtneştilor.

— tn  încheiere, vă ru
găm să precizaţi perioada 
de desfăşurare a manifes
tării.

*“  17—M septembrie a.c. 
'Adresez, cu acest prile j, o 
călduroasă invitaţie publi
cului hunedemm de fi 
participa ta festivalul mu. 
zlcal pe  «şre noi II consi
derăm de suflet, $att şl de 
certă valoare artistică.

pe toate scrisorile ce vot MINEI, BODEA
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OMENIE
în Deva sînt mulţi bătrîni han

dicapaţi, nevoiţi să apeleze la bu
năvoinţa unui vecin sau a unui 
copil că să le aducă un litru de 
lapte. De aceea, aş propune ca 
întreprinderea de lapte să organl- 
zeze'servirea ia domiciliu a- aces
tor oameni. Ar fi o- faptă minu
nată, omenească. In acest sens vă 
pot da un exemplu. Am vorbit te
lefonic cu dna Radu, gestionara 
alimentarei din Gojdu, explicîn- 
du-i în ce situaţie m i aflu. M-a 
înţeles. îi mulţumesc din suflet 
dnei Radu şi întregului personal 
care mă ajută în. necazul meu. 
Sper să găsim înţelegere şi la 
conducerea întreprinderii de lap
te. Nu cerem această muncă gra
tuit, ci dorim să ni se pretindă 
doar un preţ rezonabil. (Constantin 
Radu, Deva).

N.R.: Ar fi bine să vă adresaţi 
şi Inspectoratului Teritorial de 
Stat pentru Handicapaţi Deva; în 
ale cărei preocupări <je viitor in
tră şi organizarea 'asistenţei so-' 

• claie la domiciliu.

RUGĂMINTE
„Mă numesc Teodor Moga, din 

Hunedoara, şi sînt pensionat de 
boală pentru că în 1975 am fost o- 
perat ia cap. în prezent sînt ne
văzător şi mă adresez dumneavoas
tră cu următoarea problemă: te
lefonul meu, cu nr. 18363, ' din 
toamna anului trecut, nu măi func
ţionează. De atunci mi s-au făcut 
numeroase promisiuni de către cei 
de la poştă, dar nici acum nu func
ţionează, Mie mi-e greu să mă mai 
duc pe la dinşii, aşa că vă rog pe 
dumneavoastră să, mă ajutaţi*.

N.R.: Facem publică rugambi- 
tea dv., d!e “Teodor Moga, peptru 
ea în acest mod. să ia cunoştinţă de 
ea şi cei care pot să vă rezolve 
problema telefonului.

ÎN ATENŢIA FOŞTILOR 
DEPORTAŢI, PRIZON.ERI 

DE RĂZBOI Şl 
DEŢINUŢI POUTICI

In baza Legii 38/1990, care ex
tinde prevederile Decretului-Lege 
nr. 118/1990, beneficiază de o se
rie de drepturi persoanele perse
cutate, din motive politice, de dic
tatura instaurată ia  6 martie 1945 
şi ' înlăturată în decembrie 1089, 
ca şi cele ' deportate în străinătate 
după, 33 august 1944*

Ara revenit- la aceste precizări 
la rugămintea dlui N. Pilly din 
Călan. Dumnealui ne informează 
că din cele peste 400 de persoane

din Judeţ, care se încadrează; în 
prevederile legii, şi-au depus do-, 
sarele la Comisia Judeţeană care 
aplică Decretul-Lege 118/1990 dbâr 
330 de oameni. Dintre aceştia, un 
prim eşalon a primit deja indem
nizaţia lunară de 200 de lai, re- , 
troactiv de la 1 aprilie- 1990, cele
lalte drepturi acordate de lege. 
Printre do&rele înalritato -comisii,;' 
multe solicită pensia de urmaşi ai 
deportaţilor şi foştilgr prizonieri.

Poate vor lua'  cunoştinţă de a- 
pelul dlui Pilly toţi cei îndreptă
ţiţi, care n-au ştiut acest lucru 
pînă acum îşi vor depune do
sarele la Comisia Judeţeană. / "  !

POATE ŞŢIE QNEVA...
Dna Elena Mânescu, din 

Baia dd Criş, ne roagă să-4 
facem public necazul. . De 
cinci ani de zile au  priraCş- 
te pănsie alimentară pentru 

.minorul losif Caio, pe «are 
tatăl să» l-a '  părăsit, pier- 
zîndu-şi urm a. pi mire străini. 
A făeufc tot teiul d? demer
suri dar n-a reuşit Sâ-1 gă
sească. A auzit că ar fi un
deva pr|n Timiş, dar poliţii 
acestui judeţ nu i-ă d.at tacă 
nici un răspuns. Ne scrie la  
numele copilului, care este 
bolnav, duce dorul tatălui şl 
are nevoie da bani. Speră 
anundoi că p ţate  ştie cine
va underar putea fi găsit ţa- 
ţăi rătăcitor.

PUNEA NOASTRA
„De ani de zile mă frămîntă ca

litatea pîinii şi pentru că am 
cumpărat de la Ilia, Vata, Alba 
îulia... Cluj. Toate aceste locali
tăţi au o pline -superioară — cali
tativ — celei dir> Deva". Astfel îşi 
începe scrisoarea dl Ioan Filimon, 
din Deva, bd. N. Bălcescu, bl. 13,
SC. 1.-'.," "V -

Motivînd de ce riu-i place’ pli
nea de Deva, dl Filimon îi «nume* 
râ (non)calitâţile: este necoaptă, 
emană miros de mucegai sau se 
sfarmă după o zi. Cunoaştem, a- 
ceste 'neajUnsuri, că aceeaşi pliiie 
mîricâin .şi noi. Nu ştim daca bă
nuiala dv, că oamenii din condur 1 
cerea municipiului ar mito» altă 

- pline, o fi reală. Oricum, calita
tea pîinii o pot îmbunătăţi doar 
ceţ carp o ' fabrică.' De aceea, le 
transmitem sugestia dv, c a -* sp©-'- 
eiallştii deveni ^  ftieft Schimburi 
de experiepţă "cu alţi „fabricanţi* 
de pîine din judeţ sau din ţară.

1 Ne îngăduim să le sugerăm să 
acorde mai mare atenţie cernerii 
făinii,., căci dl Ioan Secheşan din 

Deva a găsit Iii pîine o coadă de 
■ şobolan. Şi surpriza de a desco- 

peri îp pîine tot felul de mizerii 
(aşchii, sfori) au mai gvut-e şi 
alţii.

CEJVJZAŢÎRASPUND 
INTERPELĂRILOR ZIARULUI

■  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
• HUNEDOARA. Referitor - Iâ scri
soarea adresată redacţiei dv: de 
Către Viorel luga din Hunedoara, 
str. Transilvaniei,, nr. 5, ap. 78, In 
care se prezintă unele aspecte e- 
dilitar-gospodăreşti, vă facem cu
noscut : subsolul blocului este xnup- 
dât de apele pluviale şi menajere.

* Pentru elimînârea acestor ape se 
execută în prezent o reţea de ca
nalizare vâra va deservi blocurile 
noi construite d i»  str. Moldova şi 
Va prelua şi subsolurile blocurilor 
din str. Transilvaniei; vanele şi 
conductele de apă din subsolul 
blofculu! Vraf fi înlocuite cu ocazia 
reparaţiei capitale car®: s ţ  va face 
în tot eartifitil Micro n ;  defecţiu
nile ta conductele de apă rece şi 
caldă au fost remediate in cursul 
lunii iulie a.c. Se asigură apă rece 
şl caldă ta toate nivelele blocului.

Hidroizolaţia terasei blocului a 
fast reparată in cursul anului 1090 
dar în cîteva puncte au apărut din 
nou Infiltraţii. Situaţia este cunos
cută şi înregistrată ia RAMGCL Hu
nedoara şi va fi soluţionată după 
listele de urgenţă existente. în ur- 

_ mătorîi doi "ani nu Se prevede a- 
coperirea acestui bloc cu şarpantă.

Activitatea pe care o desfăşoară 
administratorul asociaţiei de loca
tari nr. 38 a fost analizată de Co
mitetul asociaţiei. Ş-a constatat că 
aceasta este satisfăcătoare, fapt 
pentry care dna Arta Ilie (adminis
trator) a fost aleasă în continuare 
să presteze activitate.

Referitor îa autoturismele parca
te pe zoftele verzi, a fost anunţată 
în scriă Poliţia municipiului, pen
tru  depistarea şi amendarea celor

„BUNĂVOINŢĂ"
Apele? la bunăvoinţa Ziarului 

pentru a afla unde sfe primesc 
borcane şl Sticte goale. Aceasta 

î; pentru c â t a ' 8 august, ta alimen
tara situată la parterul blocului 
44. de- pe strada 22 Decembrie De
va nu nii-au fost primite ambala
jele decît cumpârînd marfă în e- 
ChiVaienţ* valorică, pe motiv Că 
unitatea nu-şi realizează - planul 
zilnic de vînăg&L (Mireni Sirian, 
bloc 41, Deva). '

NICI DE LA AUTOGARA 

LA AUTOGARA'?!
.  I

Cîte autogări are ju d e -| 
ţul nostru ? Puţine: De- I  
va, Hunedoara, Petro-1 
şanţ, Brad, Oraş tic. Ha- E 
ţeg, Călan, lila. Cîţi că
lători se perindă zi bric
prin aceste autogări ? Mii 
şi m ii! Ar fi foarte bine 
ca toate autobuzele să 
plece şi să soseâSeS'la orâ* 
stabilită, dar... cita nu s e |  
pot întîmpla pe traseu. ■  
„A sosit autobuzul de Ha- § 
ţeg 7“ „încă nu*. „Dar a l  
plecat din Haţeg ?“ „Nu l 
ştia*. „De ia Brad vine i  
autobuzul de ora 7 ?“ I  
„Cred că da". „Dar e s te i  
ora 7,20...“. . ■

Asemenea discuţii, b i-1  
neînţeles mult mai aprin-5 
se, se aud silnic în au to - | 
gările judeţului. Dă e £ | 
această situaţie jenantă, f  
penibilă în faţa călători- ■  
lor care şi-au cumpăraţ i  
brlete în regulă ? Pentru 
că de ani de zile nu se 
stabileşte o legătură tele
fonică sau prin staţie în
tre autogări I (Gh. I. N.)

I Lemnele de fie -  o problemă de nerezolwt?
în zona Haţeg, unele 

şcoli au nevoie de repa
raţii mai mult sau mai 
puţin importante. La Cen
trul de Execuţie Bugeta
ră Hâţăg al taSpeetora- 
tuhti Şcolar Judeţean 
stăm de vorbă cu dna 
Mărit, Jurconi, contatjil- 
şef. După mărturisirile 
dînsei, ar fi nevoie de 
4.3 milioane dă }ei pen
tru  efectuarea tuturor 
reparatilîOE.: a altor lu
crări. Din pâoate, b ast
fel de sumă nu o poate 
nimeni aloca la _ această 
oră. Şi, totuşi» după cam 
ne mărturisea aceeaşi In
terlocutoare, din puţinul 
exîsţent a fost posibil să 
se efectueze lucrări , ta . 
Păucineşti, Boşorod (şcoa
lă cu internat), Chitid 
î 8. Mici reparaţii şl lu- 
crăn de igientearb s-au 
efectuat la căminele- 
ăţâdiniţc din Haţeg. La 
alnlflffiirîa-Orîsa s-a par 
î* dispoziţie suma de 
390CO da fel pentru re
pararea soirilor. Rămîne 
însă 6 problema «fensebi* 
tâ la această oră procu

rarea lemnelor de foc. 
Din păcate, dipoziMe 
de la Haţeg sint goale» 
Credem câ, cu toată au
tonomia şcolilor, primă
riile pot face un gest de 
omenia pentru copiii sa
telor oferind din .păduri
le  comunale lemnele ne-/ 
eesare. ;

IN CURlND fNCEP» 
NOUL AN ŞCOLAR

■. la Suxtămăria

Sîea, .dintr-un necesar 
29 de tone lemne pen

tru toate şcolile de pe 
raza comunei, s-au pri
mit doar 6 tone. Ne bu
curăm că, Ja intervenţia 
noastră, drail primâr. Nl- 
coîae TroancA a  promis 
să asiiure din pădurea 
comun^ă lemneîa de foc 
necesare. în privinţa re- 
pa raţiilor la  ăceăstfi şcoa
lă, menţionăm. potrivit 
afirmaţiilor dnei prof. 
Octavia Igna, directorul 
instituţiei, că pentru a- 
cest an nu s-au aprobat 
bani! necesari, Pînâ a- 
cum un an se primea

SOCIETATEA DE SERVICII INFORMATICE 
Şl CONSULTANŢA 

CONSUL DEVA S.A.

NR. J20/68/1991
cu sediul în Deva, bdul Decebal, bine P, ■ 

telefon 11130
Anunţă agenţii economici că elaborează 

studii de fezabilitate pentru avizarea şi exper- 
tizarea eficienţei economice a  investiţiilor. Stu
diile sînt elaborate cu ajutorul calculatorului, 
conform cerinţelor Băncii Române de Dezvol
tare. (580)

^ SOCIETATEA DE SERVICII INFORMATICE 
Şl CONSULTANŢA 

CONSUL DEVA S.A.
NR. J20/68/1991

cu sediul în Deva, belul Decebal, 
bloc P, telefon 11130 

Organizează, începînd cu data de 16 sept. 
1991, cursul de formare ;n profesiile:

•  analist/programator asistent, studii m edii 
cu durata ae  10 sâptâmîni

•  analist programator, studii superioare, cu 
durata de 12 sâptâmîni

pentru gam a de mrcrocaicuiatoare PC-AT com
patibile IBM.

Tn durata cursului este inclusă şi pbrîoada 
de practică.

La sfîrşitul cursului, se acordă diplome avi- 
) zate de Ministerul învâţămîntului şi Ştiinţei şi 
J de Cenţrui de Perfecţionare în Informatică. ' 

înscrierile so fac la sediul firmei, comparti
mentul învăţămînt, pînă la data  de 16 
1991.

REGIA AUTONOMA MUNICIPALA 
DE GOSPODĂRiE COMUNALA 

Şl LOCATIVA HUNEDOARA 
A N U M Ţ A i

Organizarea, în data de 16 sept. 1991, ore
le 10,OT, la sediul regiei, a unui concurs pen
tru octlparea următoarelor posturi: <

PENTRU OFICIUL VÎNZĂRI LOCUINŢE
<  2 contabili cu studii medii, cu o vechime 

minimă în speciâlitate de 5 ani
•  1 economist cu studii superioare, cu o ve

chime minimă în specialitate de 3. ani.
PENTRU SECŢIA APĂ, CANAL,
TERMOFICARE:
#  1 post de inginer specialitatea construc

ţii hidrotehnice .pu instalaţii, cu o vechi
me minime în specialitate de 8 ani, pen
tru postul de şef secţie şi 2 maiştri ceă-

'  structori. -
PENTRU SECTORUL AUTO -  UTILAJE»
#  1 autemacaragiu pentru automacara 

U.M.T. de  12 t
♦  mecanici auto, lăcătuşi, instalatori, Hni-

. chigii auto * bărbaţi.
i Relaţii suplimentare la sediul regiei dm bdul 
\ Republicii nr. 5 sau ia telefoanele 12007 şi 
V l S p I  Hunedoara. (58!)

sprijin de la şantierul hi
drocentralei din apropie-' 
re, avîndp-Se în vedere 
că aici învaţă şi copiii 
muncitorilor de pe şan
tier. Acum» acest - lucru 
ou «rai e  posibil. Deo
camdată tăouâ In atelie- . 
re, a început să cadă ten
cuiala de pe ziduri, mă- 
cinatâ de ploi. în rest, 
Interioarele arată bine, • 
laboratoarele şi cabinetele 
ne necesită reparaţii, Iar 
coridorul a  fost zugrăvit 
cu ajutorul primăriei lo
cale. Un lucru, de aseme
nea, bon, din partea Cen
trului de Execuţie Buge- 
tară Haţeg» s-au primit 
becurile de Uuraînaf, a- 
vin,iu-se în vedere apro
pierea zlle’o- scurte de 
toemnă-larnă, ţi deter- 
genţh .

Un fept se frnpune de 
le siae în contifluare:' ort- 
<ine pcate ajuta cu ceva 
şcolile In această perioa
dă să  O f: că t Sînt co
piii noştri- şi trebuie să le 
creăm condi tifle necesare 
pWtlQ a mvSfvr

MINEL RODEA

CENTRUL DE CONSULTANŢA, INSTRl/ RE 
SI INGINERIE SOFTWARE „CONSOFT

c o m  K n m E ^  sibiu f
Anunţă deschiderea în municipiul Deva a urmă

toarelor cursuri de specializare în informatică, iucc- 
pînd cu data de 1$ septembrie 1991:

•  PROGRAMATORI (ANALIŞTI) ASISTENT!
la microcalculatoare compatibil» I.B.M. — P.S., cd 
durata de şcolarizare de 12 săptămîsi. fără  Scoatere 
din producţie, pentru cadre cu stadii medii», : 1

•  PROGRAMATORI LA MICKOCALCULATOA- t 
RE COMPATIBILE LttM. — P.8., cu durata dc şco
larizare de 12 săptămîni, fără scoatere dc la locui de 
muncă pentru cadre cu studii superioare.

Înscrierile se fac Pe bază de comenzi ferme pen
tru unităţile de stat sau private şi pe bază de cerere 
ă p i M n i  persoanele particulare.

Cursurile sint organizate cu avizul Ministerului 
Invâţfemntutui Şl ‘Stinsei şl al Comisiei Naţionale 

..pentru Informatică. ’
DupS finalizarea acestora, absolvenţii pdm cst . 

certificate de specializare în baza cărora se pot înca
dra fu funcţii corespunzătoare.

Inferauţu  suplimentare Ia telefon 9M/13G78, Devia
010)
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istoria va reţine şi numele 
cpfc post-mortem , Dumitru 
Petreşcu, lt. maj. ■■' pbst- 
mortem Tos î Crt itoru, plt 
maj. Vasile Prisecaru sau 
me nie J moto-po: >,r. t  di • 
Timişoara Rodim Beli ei 
care l i  momentele grele 
ale revoluţiei din- decem
brie. 1989, fiind în primele 
rînduri, şi-au dat viaţa 
împotriva totalitarismului 
comunist.

In judeţul nostru în a- 
: nul 1901 activitatea de pre

venite $1 stingerd a incen- 
' diilor a căpătat noi va

lenţe, simţindu-se un suflu 
rro, ţ ropice obţinerii de 
rezultate superioare în -eta
pele următoare.

In baza întregii activităţi 
•îp situat, a aţe te  oate, 

profesionalismul fiecărui 
pompier ,«s parte şi^al echi. 
paiului di luptă din care 
face parte in totalitatea iul*

In ceea ce priveşte mun
ca de prevenire a incendii
lor, atît cadrele militare de 
pom; i ri cit v  membrii 
C.T. — P.S.I. au desfăşurat 
multiple activităţi de or
ganizare şi îndrumare ,a 
muncii specifice în concor
danţă cu prevederile Legii 
nr. 40/1990 şi a Hotărîrii 
Guvernului României. nr. 
01000/1990.

Iese în evidenţă în mod 
deosebit activitatea desfă
şurată de comisiile tehnice 
de la S.T.T.P.P.L. Orăştie, 
R.E.N.EX. Mintia. E. M. 
Barza. S.C. „Siderurgica" 
Hunedoara. S. C. „Metalo- 
tex" Deva, municipale De- 
va Hunedoara s* Petroşani 
orăşeneş i * > ăştie şi Haţeg 
comunale Răit i, Bai i 1e 
Criş Bretea Română Cei - 
iu*':, tiu , Bătrîna Lunca 

; Cernii --.şi altele,' care, în- 
deplinindu-şi obligaţiile ia

un nivel ridicat de- compe- 
. tentă; au reuşit ca în zona 
lor de responsabilitate să 
nu aibă loc evenimente 

. deosebite.
în ceea ce priveşte acti

vitatea de pregătire opera
tivă şi de realizarea inter
venţiilor, un sprijin real 
al celor 4 subunităţi de 
pompieri militari din Ju
deţul n >stru i-.iu constituit 

• comisiile şf formaţiile, ci
vile de pompieri din toa
te locurile fiinţează,
remareîndu-se cele de la 
S. C. „MACON* Deva, S.O. 
„Siderurgica* Hunedoara, 
E.M. Barza, S.O. CASIAL” 
Deva, Sucursala Rîu Mare 
Retezat, din oraşele Haţeg 
'I  B - ' î comunele Baia c<- 
Criş, Ilia şi altele.

Problematica prevenirii 
: şi stingerii incendiilor în 
această perioadă impune o 
preocupare stăruitoare c’’n 
partea tuturor forţelor care 
au obligaţii’ in aceŞt sens, 
să desfăşoare^ acţiuni con
crete de înlăturare a ori
căror pericole îi cau e po 
tenţiale de incendii.
- Avem convingerea ■ că 

problemele p.s.i. vor sta 
permanent în atenţia fac
torilor implicaţi, a'conducă- 
torilor de pe toate treptele 
ierarhice, a corniştilor teji- 
nice şi a formaţiilor civile 
de pompieri, a responsabili- 
lor echipelor organizate - pe 
locurile de muncă, a tutu
ro r ' .locuitorilor judeţului 
nostru.

Cu prilejul aniversării a 
143 de ani de la bătălia 
din Dealul Spirii şi a Zilei 
Pompierilor din România 
adresăm sincere felicitări 
tuturor cetăţenilor judeţu
lui Hunedoara pentru re
zultatele obţinute pe linia 
prevenirii şi stingerii in
cendiilor şi le urăm ca în 
continuare să obţină rezul
tate din ce în ce mai bune.

AFLAM DE LA CAMERA 
DE COMERŢ SI INDUSTRIE

R  Firmă turco—română 
oferă : confecţii, încălţă
minte, bunuri de uz cas- 

■ ade, precum şi utilaje 
pentru fabrici do pîine, 
m ri. industria mobilei şl 
industria ambalajelor, pe 
«baza unui credit acordat 
de Turcia pentru impor
tatorii din România.
. IR Societate pc acţiuni 
cu tradiţit în domeniu 
Oferă instalaţii de preîn- 
eălzire a. motoarelor Die
sel, agregate. de incălzi- 
re a habitaclului la auto
buze, camioane etc,

§  Furnizor intern o- 
feră pentru micile gospo

dării : rişniţe manuale de 
porumb, zdrobitori de 
struguri şi presă de stru
guri.

0  întreprindere spe
cializată — execută lu
crări de montăJ repara
ţii cazane, turbine, filtre 
antipohiare in.! centrale 
termice sau obiective in
dustriale.

#  Firmă din Ungaria; 
oferă cafea .JCaiser” FOT 
Ungaria, la preţul de 3,6 
DM Iţg.

Informaţii ta Camera 
de Comerţ şi Industrie a 
/Jaileţuini, zilnic, între o- - 
rele 9—12.

i i

v

SOCIETATEA COMERCIALA 
„CONDOR” S A  DEVA 

Vinde la licitaţie publică, sau închiriază , 
grajd pentru creşterea şi fngrâşarea a  100 c a - ) 
pete porcine, în Deva, str. Grigorescu (peste J 
linia CF). Licitaţia va avea loc în data  de 23 ţ 
sept. 1991, ora 9, ia  adresa indicata mai sus. |  

Vinde unelte agricolei g rapa GDU, ma- |  
şina împrăştiat gunoi, freza prelucrară.  ̂ *

Informaţii suplimentaro la sediul * societăţii, 
str. A. loncu, bl. H3, sector gospodărie sau 
la telefoane 11960, 12060, int. 183. (591)

AUTOMOBIL CLUBUL ROMAN 
FILIALA HUNEDOARA-DEVA 

Vinde prin IkiM io m> atitoîurisra Dîrfsi î38R, 
în  date de 16JI9.199Î, ora 12, la sediul A.C.R. -  
Atelier din Deva. ...... (

{nformafii suplimentaro' fa -telefon 12822 l  
Deva. (585) 1

INSTITUTUL DE PROIECTARE 
HUNEDOARA-DEVA S A  (

Face cunoscut efi ■ modificările instalaţiilor 1 
electr e interioare din unele spaţii' cuprinse i 
în construcţii proiectate iniţial de eofre Î.P.H. 
Deva S A  s-au făcut de şatre societăţile co- 
merciaie' tmam  fost închiriata pefeşte
spaţii, fără doeirtientajii elaborate' d® «tifilti- 
fiii nostru, fără' acceptul nostru, răspunderea 

1 pentru eventualele nerespectări ale-unor nan* 
me fi normativ® %pm4h,% cu conseclnfe *'>»- 
dorBe, revenind sodetă^lor #? exe
cutanţilor acestor modificări. • _

Pentru confirmarea soluţiilor şi (egalizarea 
wsslli.căfîfor e f s o c i e t ă ţ i l e  în cauza w  
vor adresa institutului nostru din Deva, Piaţa 
Victoriei nr. 2, tel. 12430. 12431, 13730, 13731, 
interioare 147 sau 123. (588)

D.RECTIA DE TELECOMUNICAŢII 
HUNEDOARA

Organizează concurs în data de 27.09,1991 
pentru ocuparea unui post de 

CONSILIER JURIDIC 
Reiaţii suplimentare la telefon nr. 10175.

(492)

*V
V
V

________________________ __ j

j COOPERATIVA DE CONSUM { !
j Ş O I M U Ş  î \

Angajează prin concurs următoarele pos- 
iurt vacante :

•  2 posturi vînzâtori magazin Şpimuş |  \
(preferabil familie) - '» j

•  1 post vînzăfor magazin Balota t j !
1 brodeur secţia lenjerie |

•  3 croitori (lenjerie). *

informaţii la telefon 68260. ;
(572) [

I!

COMAT HUNEDOARA S.A.
Informează agenţii economici, producătorii 

preş,tutori <fs servicii «?« Orie» pr&fif, d îs sec
torul privat al economiei, că, pe bază de co
mandă -  cu plata prin CEC sau numerar 
pot obţine orice material emstant în depo
zitelettoasfro.

Pentru a  cunoaşte şi sortimen
tele şi cantităţile de material» do caro aveţi 
nevoie în anul 1992, va rugam să ne comuni
caţi, în' timp util, necesarul estimat de dv pen
tru fiecare sortiment, pe întregul an şi defal
cat pe trimestre.

Termenul pînă ia care putem. pcâzOfita. fo
rurilor în drept necesarul pentru anul 1992 
este 20 sept. 1991.

Vă aşteptăm I <
■- Relaţii suplimentare la telefoanele 33900# 
17210, interior 15. (589)

SOCIETATEA COMERC ALA 
ROMÂNO-OLANOEZA 

JJ.P. INTERNATIONAL Ş.R.L. 
cu sediul în Deva, telefoane 26043 şi 26170 

- ' 1 ANGAJEAZĂ
•  lucrător comercial (vînzător-casier) edu- 

eet, eivilisat şl politicos 
Concursul-test va avea loc în zilele de 17 

şi 19 septembrie a.c„ orele 10 şi 17, la M aga
zinul JJ.P. International d in . ba. Decebal» ol. 
C, parter.

Condiţii prealabila: aspect fizic agreabil, 
cunoaşterea limbii germane soe engleze fe* 
ventual olandeza), bacalaureat, experienţă tn ‘ 
comerţ sau diploma de calificare. (593)

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

PUBLlClTfSTE

VINZARI—
CUMPĂRĂRI

•  ,S.<2. Internatio
nal MuitiptPst' vin
de televizoare color 
marca Phillips, oferim 

în ormaţii Ji 
telefoane 25493 s1)',? 
sediu, bd. Decebal, bl. 
C (croitorie bărbaţi).

(9439)

m Vlhd motocicletă Sim- 
son, cu ataş.' Informaţii 

29471 d 'r u «
(9441)

. •  VÎND televizor color 
,C iika , -.ei a1 diagonala 
cl cm Deva, te!«fon

(5211)
•  VÎND înscriere •- Dacia 

1300 (mai 1987)
Rejan stînâ) sau te  

lefon 15254. (5001)
•  VÎND urgent «j irta 

ment proprietate personală, 
Ijc* camere .-.-ririt'.'', C *j- 
du. Aleea Păcii, bl. A 7, 
sc. IV, et. 3. ap. 74, Deva. 
Vizibil după ora 17 pw, 
negociabil în l. i. (5007)
■ •  VÎND rulotă comer-

• * j.' .Salonta* Orăştie
telefon 47138 (5204)

•  VÎND’maşină de'trico-
. lat' Verftas, nouă. Deva, te

lefon 11286. \ (5009)
-» VhVU Dacia,

ianuarie 1988. Deva, tele
fon 14759, după ora 16.

(4998)
•  V |N Î> i■ v? je. e Dac hi.

1988 Deva >?- 
lefon 28102. (4963)

•  VÎND In cotnuna 
Şoimuş, nr. 19 A.

(5210)
•  C.A.P. Rişca organt

zeazâ licitaţie pentru vuide- 
rea mijloacelor fixe din in
ventar. Licitaţia are loc 
ii» ziua n* septembrie
1991 ora 9 la C AP.
Rişca. (5003)

•  VÎND Dacia 1.*’» Ta- - 
l ,i x . t  i-n  ‘ Mcteei*-' 
^30, motor Fiat 1600, tele- 
i ' w  >'i(*u. I.7.T. import. 
Hunedoara, telefon 21941.

(5206)
•  VÎND televizor Spftrt 

7..? JH. c. Micro 1£ bloc
• î  ap  ̂ 6 (5208)

•  VÎND Trabant m S
lit ct wr-cţ .e 1380) H jnedoa - 
ra, telâkm 18875. Î50138)

•  VÎND VW Seirdeco 
(145 00C km) — 3 fX» 
Hunedoara, telefon 17701.

(5037) •.
•  dolari 250 

lei, mârci 145:' DeVâ, te--
> le fon  21' -

sc m m m m
' o i locuinţe

•  S< 3HIMB apari j n ;nt . 
t.-i amer confc r spe it

Deva, cu similar sau patru 
•. mere i*'i i Informaţii 
Simeria, telefon 60822, du
pă ora 20. (8209'

•  SCHÎMB apartament
două camere, proprietate, 
cer. rai Deva, cu kT-i
proprietate (cu diferenţe). 
Deva, telefon 12460.

(5006)
•  SCHIMB garsonieră,

proprietate, confort 3 Bem, 
cu ^îirTtawr.ţ 2-3 camere 
(exclus Micro 15 Dacia) 
D. 11 te lefon 26531, dU{ t 
ora 15. ’ (5005)

•  ‘v V  1?"?,, aparii»ment 
trei camere c« două ce mere.
'h iv e  '.»■ , \ î ' '  >

(4997)
. •  OFER, bună. recom

pensă pentru cedare con
tract. apartament de stat 
tn O ăştie Informaţ 1 i>- 
va. telefon 17156. (5008)

•  OFER recompensă 150— 
200 000 11 cedare
contract apartament ■ chi- 
rie, 2—3 camere (exclus 
Dacia Micro). Deva te e- 
fon 22254 (4996)

! - - OFERTA
DE SERViaU

« EXECUT urgent 
gtame coală dBASi r i :  
tru examene. Deva, tele
fon 14483. (4999)

PIERDERI
•  PIERDUT ideyerinţă

primir plată nr. 20 163, 
în valoare de 846 lei, pe 
numele il <î iii-, —
Romos. O declar nulă.

(5000)
•  PIERDUT cameţ de 

student pe mm rif R > • «* 
Silviu Marian, eliberat d * 
Institutul de Subingineri 
Hunedoara. Îi declar nul.

(5011)

- DIVERSE
* •  MÂMA Muntean u Le- 
tiţia din Fâitoag aduce 
deosebfte mulţumiri co
lectivului ir şi
cadre medicale ie îa sec
ţia A.T.Î. şi chirurgie De-‘ 
vs. In special medicilor 
Dragomir î, Daian I şi 
Aifeu Gh pentru marele 
^ o r t ' depus Ia salvarea fju- ■ 
lui. Ion Muntajnu, de 22 
ani. (5004)

COMEMORARE

# SE impKne sc ; * uă 
ani U7. septembrie 
1991). i"  «îrsd teiste 
ţea îmi fioarU paşii 
p e ’pctecii Stoi tirului 
lăsînd lacrimile du- 
reril Or* mormîntui bu
nului meu soţ,

AUREI MICLEAN 
Dragoste şi r t ’At'- 

re, ani d* lacrii u şi 
dor ! Cornelia. (5iS>7)

SOCIETATEA COMEICIAIA TOtîCON S.A. |

D E V A  j

Anunţă concurs pmiru pesluri- |
for de contabil (2 posturii în data de 20.09. | 
1991, ora 10,00. j

Condiţii do studii studii medii. |

Relaţă suplimentaro la telefon 20713. (590}

ItSOĂCTtA | i  ADMtNHSTRAftfti

2 780. - Deva, str. 1 Decembrie, 35. judojol Hunedoara 
• loietoane» 11275. m $ L  11269, 11827 

fetelor» tipografie > 2i4§4 
letex» 7228S fa*- l« » î

t

* ',D' ■
frufisaga tUgm&tre •mAmmÂ î * « I w

pobtet® » mâ&m mmnom.

T I P A R  Ut» •
S.C  ^Polidovo* £  A 

Dom (Ir. 22 Decembrie. 257


