
. — Fără nici o îndoială, 
aplicarea Legii fondului 
funciar. Am ajuns la faza 
baterii ţăruşului, cum . se 
spune. Ei bine, aici sînt 
multe necazuri şi greutăţi. 
Iar la Simeria, .acestea iz
vorăsc din apartenenţa: pă- 
mîntului la I.A.S., unităţi 
de stat şi cooperatiste şi 
intercooperatiste. De aici 
şi cele ,200 de contestaţii 
făcute de oameni, din care 
103 'sînt' de competenţa co
misiei . judeţene. Pînâ a- 
cum s-ău soluţionat doar 
şase contestaţii, din 103. 
Sîntem în aşteptare, dar 
trebuie să spunem că se 
avansează foărte încet în 
această privinţă !

— întrebarea ar fi: de 
ce? • ■

VALENTIN NEAGU

(Continuare în pag. a 2-a)

La începutul unui nou 
an şcolar, este necesar 
să. ne îndreptăm atenţia, 
mai realist, âsupra actu
lui instructiv-educativ, 
raportat la transformări
le în curs de derulare ' i 
ţara noastră. Un studiu 
amplu, publicat recent 
în revista americană 
„IMPACT", referitor Ia 
procesele de tranziţie din 
ţările est-europene, scoa
te în evidenţă necesitatea 
orientării societăţilor spre 

' factorii cauzali care pot 
asigura reuşita reforme
lor socio-ecOnomice în a- 
ceste ţări. Printre facto
rii de importanţă majo
ră şi sub denumirea de 
„PRIORITATEA PRIORI
TĂŢILOR" este conside
rată educaţia. Pentru

generaţiile şcolare, edu
caţia nouă se poate mo
dela şi orienta: prih im- 

. -plamentarea reformei pe
dagogice în condiţiile u- 
nei societăţi democrati-

trebuic să le adoptam 
într-un stat de drept. Re
forma şcolii, aşa cum re
zultă din obiectivele deja 
formulate ta nivelul mi
nisterului, trebuie să aibă

triaiizate — la modelul 
cultural al societăţii in
formatizate.

Acest Ariplu proces de 
tranziţie va Impune afir
marea unor noi valori

ce. Problema mai dificilă 
rămîne rpeducarea gene
raţiilor mature, a noas
tră, a celor marcaţi de 
dopingurile comuniste. 
Este necesară limpezirea 
conştiinţelor, orientarea 
clară şi echilibrată a ac
ţiunilor . şi a comporta
mentului, viziunea şi con
ceptele esenţiale pe care

permanent în vedere re
flectarea în procesul in
structiv-educativ a pro
ceselor de tranziţie de
clanşate la nivelul socie
tăţii ; de la economia pla
nificată — la economia 
de piaţă ; de la regimul 
politic totalitar — la de
mocraţie; de la modelul 
cultural al societăţii indus-

pedagogiee, operabile la 
diferite niveluri; recon
siderarea raportului şcoa
lă — societate; reorga
nizarea sistemului de în- 
văţămînt; elaborarea Con
ţinutului şi a metodolo
giei de predare — învă
ţare .— evaluare; reorien- 
tarea socială a elevilor, 
părinţilor, dar şi a edu

catorilor în contextul a- 
plicării integrale a prin
cipiului interdisciplinari- 
tăţii şi al. educaţiei per
manente.

Cea mai» dificilă tran
ziţie declanşată de refor
ma socială o. constituie a- 
ceea spre modelul cultu
ral al societăţii informa
tizate. In plan pedagogic, 
această tranziţie presu
pune depăşirea unul han
dicap transplantat chiar'
la nivelul obiectivelor e- I 
ducaţiei, prin interferen- ■  
ţa factorului economic în- I 
tr-o măsură tipică mo- * 
delului anacronic al so- I 
cietătii industrializate ; J

Dr. ing. AL. POP 

- (Continuare în pag. a 2-a)
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Primăria — inima vie a localităţii

Ani la rind, oamenii 
au fost minţiţi!“

— Dle Petru Jura Păun, 
de o bună bucată de vre
me sînteţi în fruntea pri
măriei. -Este greu să fii 
primar la Simeria ?

— Nu mă plîng, dar este.
— Puteţi să ne spuneţi 

şi de oe
— Iota de toate, pentru 

că trăim vremurile unei 
acute crize de autoritate. 
Am prins în plin această 
conjunctură, Apoi, în strîn- 
să legătură cu prima, am 
moştenit o chestiune. Mă ' 
refer la faptul că, ani la 
rind, oamenii ‘au fost- min
ţiţi, duşi cu vorba. Or. a- 
cum este extrem de difi
cil să schimbi optica oa
menilor. Evident, toate a- 
cestea au implicaţii serioa
se asupra a ceea ce facem 
sau ar trebui să facem.

— Care este în prezent
problema nr. T a primă
riei? ” .

— Salut, CosticS! Te-ai împăcat cu uevastă-ta ? 
V-am văzut ieri în curte: tăiaţi lemne şi tot poyes- 
teaţi.

— Pe naiba ! împărţeam mobila... Monumedtul eroilor satului din Gelmar.
Foto PAVEl  LAZA

Inimi care 
bat pentru noi

Un nou convoi cu aju
toare umanitare din par
tea Crucii Roşii- germane, 
din oraşele Titisee Neustadt 
şi Plauen, a poposit pe 
meleagurile noastre. Fi
liala Judeţeană .Hunedoa
ra a. Crucii Roşii a primit 
in dar o salvare, un Wart- 
burg şi un* tractor: De a- 
semenea, mobilier, maşini 
de. scris, dfe spălat şi de 
cusut, care vor servi uti
lării viitorului sediu al 
filialei.

Mulţi dintre cei 15 mem
bri. ai delegaţiei nu vin 
pentru prima dată în ju
deţul nostru. Printre cei 
care s-au legat sufleteşte, 
mai ales de oraşul Brad, 
se numără dl Wolfgang 
Wehrle şi' tînărul Cristian. 
Au revenit împreună cu 
colegii, spre a aduce ceea 
ce li s-a cerut şi au promis 
că vor procura. Spitalului 
Brad, de pildă, i-au fost 

• donate o salvare, • paturi 
mobile, cu saltele, pături 
şi lenjerie, un aparat de 
sterilizare, instrumentar, 

'medicamente, alte mate
riale de uz medical.

Mai impresionanţi chiar 
decît darurile făcute spita
lului, deloc 'neglijabile,. mir 
. VIORICA ROMAN

(Continuare in pag. a 2-â)

FLASH î
O MULŢUMIRI POLIŢIEI I 

Răspunzind rugăminţii pe care 
ne-a adresat-o dl Gheotghe Ar- 
geşanu, adresăm, în numele ■ său 
cele mal calde mulţumiri Poli
ţiei Municipiului Hunedoara, In 
special dlor căpitani Petru 
Magda şt Ion Lăzărescu, precum 
şi U. maj. Mîhuţ. 'Aceştia au 
prins hoţii ce i-au pătruns în a- 
partament, de unde au furat un 
televizor „Cromatic", oare a fost 
recuperat şi restituit păgubaşu
lui. Infractorii te  află acum la 
loc sigur. (N .Tj

©  EXTINDERE, Parcul de au• 
iabuze prin care Regia Autono
m ă âe Transport Persoane Hu~

nedoara-Deva efectuează trans- 
portul in comun în municipiu şi 
localităţile apropiate a sporit cu 
7. Este vorba de autobuze tip 
IKARUS, cu un grad ridicat de 
confort şi o bună fiabilitate în 
exploatare.

De la dl Ing. Nicolae Davides- 
cu, directorul regiei, mai aflăm 
că ş-a extins transportul în con
venţie pe ruia Hunedoara—Bir- 
cea şi a fost mărită frecvenţa 
de trafic pe traseele 2 şi 3 din 
Hunedoara. (I.C.)

O „LA CIRCO" „Gregorio Ri- 
zo" se pot cumpăra şi la Crişcior, 
de. la magazinul „Consignaţie", 
aparţinind S.O. „Alped“ S.R.L. 
Sibiu. în  magazinul avîridu-l ca 
patron pe d l Alexandru Circo şi 
gestionară pe dna Maria Tulea, 
cumpărătorii sînt plăcut sur
prinşi, de ta intrare, de abun
denţa şi varietatea mărfurilor, de

amabilitatea cu care sînt intim- 
pinaţl. Prin „caietul de sugestii 
ei pot~ solicita produsele dori
te. (V.R.)

O  EXPOZIŢIE DE ARTĂ 
PLASTICĂ. La Clubul „Siderur- 
giştuV din Hunedoara, s-a des
chis expoziţia de artă plastică cu 
lucrări realitate de membrii cer
cului propriu, cu prilejul taberei 
de pictură ce a avut loc la Cin- 
ciş, înl vara acestui an, organi
zată cu sprijinul conducerii şi ăl 
sindicatului liber de la societa
tea comercială „Siderurgica 
Dintre semnatarii frumoaselor 
picturi, menţionăm pe Dan Pi- 
cliMij care este şi îndrumătorul 
cercului. Constantin Petreşcu, 
Cornel Burlacu, Maria Anilevschi, 
Daniela Alsiri, Francisc Csirr; 
Sever Moldo van, Tudor Moara 
ş.a. Alături sînt expuse şi foto
grafii realizate de- Constantin

Găină, Ladislau Kjreitzer, Grigo- 
re Buleac, (M.B.)

O  O DEMONSTRAŢIE DE 
ARTE MARŢIALE va avea Ibc, 
sîmbătă, 21 septembrie, incepind 
de la ora 17,00, în Sală sportivă 
Alonstructorul" din Hunedoara, 
Organizată de Asociaţia Sporti
vă Constructorul (instructor Ianoş 
Simo, deţinător al Centurii Ne
gre 1 Dan), la carp participă 
sportivi din Cluj, Hunedoara, 
Deva, Petroşani, Brad, Călan 
şi Ghclari (S. C.).

REPORTER

— -  -

•  FORŢA DE INTER
VENŢIE „UŞOR" ÎNAR
MATA. Secretarul general 
al Uniunii Europene Occi
dentale (UEO), Wim van 
Eekelen, a estimat că for
ţa de intervenţie, ©care ar 
putea fi trimisă în curind 
în Iugoslavia, trebuie să 
fie „uşor înarmată pentru 
a-şi putea asigura auto- 
apărarea".

In cadrul unui interviu 
acordat televiziunii olan
deze, el a adăugat că o 
asemenea forţă ar trebui 
să numere minimum 30 000 
de oameni şi ar putea fi 
deplasată „rapid" în zo
nele conflictuale pentru a 
acorda asistenţă observa
torilor europeni în îndepli
nirea obligaţiilor lor.

•  POVARA PENTRU 
RĂPITORI ŞI OSTATICI. 
Vicepreşedintele sirian Âb- 
del Halim Khaddam a  de
clarat la Beirut că fura sa 
depune cforlpri „cd Iranul 
şi unele părţi , libaneze" 
pentru eliberarea a zece 
ostaţicţ _ occidentali, v ; « ţ i 
nuţi în Liban — ţransmife 
France Presse. Sosit inopi
nat în capitala , libaneză, 
Khaddam a adăugat, la o_ 
conferinţă de presă că spe
ră .în rezolvarea, în cursul 
anului, a acestei proble
me, care a'devenit o po
vară atit pentru răpitori, 
cit şi pentru ostatici". '.

•  BUSH ' FERM PE
POZIŢH& preşedintele Sta
telor Unite, George Bush, 
a afirmat că nu va reveni 
asupta hotărifli sale de a 
cer6 Congresului : amina- 
rea eu patru ‘tobi a acor
dării unor garanţii 3e crtţ- 
d[t Israelului in valoare 
de Jfl. mitiarde de dotări, 
precizând că această deci
zie eşte în, interesul păcii 
în' Orientul Mijlociu, in
formează A FI* şi Reuter.

•  POZIŢIE SOVIETICA. 
„Oricît de grave, ar fi di
vergenţele cu caracter po
litic, etnic, litigiile, pri
vind organizarea de stat, 
potrivit convingerii noas
tre ferme, ele nu pot şi 
nu trebuie să fie rezolvate 
prin acte reciproce de 
violenţă, care să genereze 
noi probleme, complexe, ce 
incumbă, pericolul unor 
conflicte .şi mai mari", se 
subliniază Intr-o declara
ţie a M.A.E. a l . U.K.S.S.. 
dată publicităţii îa Mos
cova.

•  CEAUŞESCU ÎN GRU- 
ZIA. In capitala Gruzieţ 
s-au desfăşurat două mi
tinguri la . care au parti
cipat măi multe mii de 
persoane.' ftotrivit agenţiei 
TASŞ, aceste- manifestări 
nu ilustrat poziţii politice 
diametral opuse ale opi- 
piei publice, din republică. 
Urmărind un singur obiec
tiv — deplina independen
ţă a Gruziei — oponenţii 
au divergenţe în ce pri
veşte modalităţile de do
bândire a acesteia. Dacă 
adepţii blocului politic de 
guvernămînt „Masa rotun
dă" Sînf şolidarî cu pre
şedintele Zviad Gamsahur- 
dia în ideea că. Ia început, 
Gruzia trebuie să-şi obţină 
libertatea şi după ' aceea 
să creeze instituţii demo
cratice, opoziţia insistă să 
se procedeze invers. După 
încheierea mitingului opo
ziţiei, participanţii s-au 
deplasat .la sediul guvernu
lui; scapdiod „Ceauşescu !" 
şi desfăsurînd lozinci Oe 
Care se putea citi ..Jos 
dictatura
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1 pregătirea foitei de mun
că. Menţinerea acestui 
obiectiv în conştiinţa u- 
nor oameni ai şcolii mar
chează caracterul nociv 
al modelului cultural al 
societăţii industrializate, 
depăşit' în economiile a- 
vansate încă din anii 50— 
60. Limita sa este şi mai 
evidentă în procesul tran
ziţiei spre societatea in
formatizată, pe terenul 
democraţiei şi al econo
miei de piaţă, care impun 
alte criterii de validitate 
socială.

Strategia reformei pe
dagogice în noua etapă 
se bazează pe patru prin
cipii determinante: o) 
egalizarea şanselor de ac
ces Ia înVăţăinînt; b) 
caracterul deschis al sis
temului de invăţamînt; 
c) optimizarea raportu
lui între cultura genera
lă şi cultura de speciali
tate: d) aplicarea unui 
modei pedagogic al de
mocraţiei. Principiile re
formei educâţionate sînt 
susţinute de anumite con
cepte "pedagogice sedi
mentate ca: tranziţie, o- 
rientate p ro .g r e s i  vă, 
trunchi comun de cultu
ră generală, evaluare glo
bală, democraţie. ,

Proiectarea sistemului 
de învăţămînt în perspec
tiva reformei şi studiile 
elaborate la nivelul mi
nisterului învăţămîntului 
confirmă necesitatea ur
gentării aceştefe, cu ac

centuarea unor direcţii: 
ridicarea statutului; socio- 
economic al cadrului di
dactic, reorganizarea sis
temului de perfecţionare 
intensivă şi permanentă, 
restructurarea programe
lor şi manualelor şcolare, 
stimularea resurselor ma
teriale şi umane impli
cate în realizarea unui în
văţămînt modern de ca
litate.

Multiplele aspecte, le
gate de reforma pedago
gică In pregătire, trebuie 
înţelese foarte bine la 
toate nivelele, pornind 
chiar de la rolul educa
tiv al familiei. Concepte
le care se formează la 
nivelul conştiinţei gene
raţiilor tinere sînt puter
nic Influenţate de me
diul în care trăiesc, pur- 
tînd uneori toată viaţa 
amprenta iniţială din pe- 

' rioada de formare. Pînă 
la .definitivarea şi adop- 
tărea legii învăţămîntu
lui, care va cuprinde noi
le  concepte ale reformei 
pedagogice, sîntem datori 
să asigurăm un învăţă
mînt receptiv la noile 
concepte în condiţiile 're
formei sociale.

Ăyînd convingerea că 
nucleele şi colectivele de 
educare au resurse pro
prii suficiente, de raţiu
ne şi receptivitate, urăm, 
din partea Prefecturii ju
deţului, tuturor acestor 
colective şl elevilor, pute
re de muncă, dorinţă de 
afirmare şl succese deo- 

. sebite în noul an şco
lar î

Păţania pe care o redau 
în- aceste rînduri poate 
sluji drept învăţătură de 
minte şi altora. - r■

In dimineaţa zilei de 
joi, 5 septembrie a.c., în 
jurul orei 4,30, un auto
buz al societăţii »CORA- 
TRANS" a plecat din De. 
vă, îndreptindu-se spre 
Ungaria. Aven la bord S3f 
de oameni-dornici. să vizi
teze ţara' -Vecină. Maşina 
înghiţea cu poftă kilome
tri şi în vremea aceasta 
pasagerii rîdeau, glumeau. 
Ajunşi la ' punctul de 
trecere a frontierei, au aş
teptat o vreme la xînd, a-, 
poi autobuzul a intrat in 
vamă. Uit ins foarte şic, 
vameşul adică,, i-a poftit 
pe oameni să coboare cu 
bagajele ce le aveau. Con
trolul ce a urmat a foşt 
scurt\ apoi vameşul a ur
cat în autobuzul gol, ur-, 
mat de şofer. A scormonit 
cu priviri experte peste 
tot, iar cînd a ajuns la 
partea din spate a maşinii 
l-a întrebat pe însoţitor. 

r r’— Ce se află în sacii de 
sub banchetă ?
; ,— Eu nu : i: habar ■
n-am ! -
. -r- Să vedem f 

’ Sacii, bine burduşiţi, 
grei, au fost traşi afară 
şi dezlegaţi la gură. In
tr-imul erau oale, in ce
lălalt •— cratiţe. Vameşul 
g coborît şi s-a adresat 
celor de jos :

că vinovatul sau vinovaţii 
nu vor păţi absolut nimic!

Tăcere de piatră.
«, v— Îmi pare rău că nu 

vreţi să colaborăm. Vă rog 
pentru ultima oară. Aveţi 
cuvîntul meu că...

Aceeaşi tăcere încreme
nită.
,->rr In acesf, caz — a re

luat chipeşul ins, cu mult 
regret în voce — marfa 
se'confiscă. Autobuzul plea
că mai departe doar cu 
cei ce au delegaţii. Cei
lalţi, puteţi să vă întoar
ceţi deasă.

După cîteva. minute, au- . 
ţobuzul a plecat, iar 43 
de oameni s-au uitat cu 
jind după' el. Unii bom
băneau, alţii înjurau şi 
chemau cele mai aspre 

, bl.esteme asupra celor din 
vina cărora ■ li s-a între
rupt expursia. Apoi cineva 
a spus:

— Hai spre casele noas
tre.

Au pornit-o spre Nădlac. 
Persoana care mi-a rela
tat hazoasa păţanie a ajuns 
acasă la Deva şi nepotul 
a întrebat-o:

— No, ce-ai văzut în Un
garia?

— yăzut pe dracu’, că 
n-am ajuns pînă acolo...

TRAIAN BONDOR

PO LIŢIA ne IN FO R M E A Z Ă
CUM SE „CIŞTIGA* 

MILIONUL •
In loc să-şi vadă de 

munca cinstita, ca sala
riaţi- la E.M. Lonea, unde 
erau încadraţi, tinerii Ni- 
colae Marius Chiper (18 
ani) şi Costel Andrei (2i
ani) s-au apucat de furat. 
Folosind o foarfecă up
„gură de lup", în noaptea 
de 6 spre 7 septembrie

REVENIRE
. In urma scrisorii pa 
care- am trimis-o ziaru
lui în iulie a apărut no
ta: „Sate fără lumină". 
Vă scriu din nou despre 
aceleaşi necazuri pen
tru că I.R.E. Deva (a- 
cum Filiala de Reţele 
Electrice _— n.n.) n-a 
daf nici 'un semn la 
scrisoarea noastră. Aşa 
că în Cîrjiţi nu avem 
lumină de la alegerile 
din 1990, iar în cele
lalte patru sate aparţi
nătoare comunei arde 
doar cite un bec. ţ t  

Din cite ştim, firma 
amintită primeşte bani 
pentru iluminatul public 
din contul Primăriei 
Cîrjiţi. Dar lumină cînd 
vom avea ? (Cornel Bu- 
lea, Cîrjiţi, nr. 87)_____

a.c., ei au pătruns în con
signaţia . „Minerva" din Pe
troşani, de unde au furat 
bunuri în valoare de 
1 800 000 lei (aparate video, 
radio, radiocasetofoane, în
călţăminte ş.a.). Bunurile 
au fost recuperate, iar făp
taşii, arestaţi.

NU I-A SURIS 
„NOROCUL" . 

Remus Constantin Bli- 
daru (de 18 ani), diff Hu
nedoara, n-a. catadicsit cî- 
tuşi de puţin să-şi găseas
că vreo ocupaţie utilă. în- 
deletnicindu-se cu furtul, 
a crezut că i-a surîs „no
rocul" în noaptea de 3. 
spre 4 septembrie a.c., cînd 
a furat dintr-un autotu
rism o geantă-diplomat, în 
care se găsea suma de 
100 000 lei. Identificat şi 
arestat, infractorul se căr 
ieşte, acum, amarnic.

LI SE TRAGE 
.% DE LA VIOL 

A tunat şi i-a adunat la 
rele pe Sorin Nicola şi 
Ionel Aurel Aeram, mun 
citori la E.M. Veţel, cu 
Nicolae Manea, neîncadrat 
în muncă, toţi din Vulcan. 
Ei au violat-o, intr-o noap
te, pe tînăra A.M. (17 
ani), faptă pentru care au 
fost arestaţi şi îşi aşteap
tă „răsplata".

— A  cui este marfa ? 
Nimeni n-a zis nimic,

doar şoferul a repetat:
— Eu nu ştiu,, habar 

n-am

carne sau o... sacoşă ? j

I — Vă rog frumos.’ — a 
reluat vameşul. Vă promit

care bat pentru  noi
(Urmare din pag. 1)

s-au părut ochir, la Un mo
ment dat umezi, ai dlui 
Norbert Stoldt, coordona
torul- activităţii de Cruce 
Roşie din landul-''Pădurea 
Neagră, şeful \  delegaţiei. 
Ne-am obişnuit să-i consi
derăm pe nefriţi calculaţi 
şi reci. Poate pentru că 
noi sîntem explozivi şi u- 
neori exuberanţi. Dar din
colo de apareţiţe. aceşti 
oameni au sufleţe sensibi
le şi sînt receptivi la su
ferinţele altora, Văzînd do
tarea spitalului brădeşn, 
dl Meier a întrebat d,acă 
acceptă să li se trjmiţă - 
aparatură şi instrumentar 
chirurgical, rămase dispo
nibile după reutilarea uni
tăţilor de sănătate din fos
ta zonă democratică a ţă
rii Jor.

Un alt popas au făcut 
. membrii Crucii Roşii ger
mane Ia Căminul de bă
trâni şi la Grădiniţa cu 
program prelungit nr. 1 
din oraş, dăruindu-le pri
milor alimente, detergenţi, 
medicamente, iar celor 
micj un frigider, o ladă 
frigorifică, jucării şi dul
ciuri, Ambelor instituţii 
li s-a propus o colaborare i 
viitoare cu unităţi simila
re germane Căminul de 
bătrîni a încheiat în acest 
sens un contract de aso
ciere cu Crucea Roşie din 
Titisee Neustadt. işr cre- 
şeî i s-â propus o astfel de 
relaţie cu o grădiniţă din 
Plauen.

La întrebarea privind 
intenţiile viitoare faţă de 
judeţul nostru, în speţă fa
ţă de instituţiile brădene» 
dl Stoldt a afirmat că ini

mile celor din delegaţie 
bat pentru România,, şi că, 
in. du d a  efortului foarte 
mare pe care-1 presupun 
aceste ajutoare, vqr face 
tot ce le stă în putinţă. 
Dar sînt' dependenţi de 
donaţiile'' populaţiei. Iar 
în ultima vreme au nevoie 
de Ajutor popoarele sovie
tice şi iugoslave, românii 
trecind în plănui secund, 
însă tot ce vor primi pen
tru România, va ajunge ia 
cei care au nevoie, de aces
te donaţii.

Am observat că nemţilor 
le  place mai mult să facă 
ce esfe necesar şl mai pu
ţin s ă ; vorbească , despre 
ce fac. Este încă un argu
ment care pledează pen
tru credinţa eâ din partea 
Crupii Roşii germane vor 
mai sos; donaţii pentru cei 
suferinzi şsu nevoiaşi. , *

în  hala pentru desfa
cerea produselor alimen
tare din Petroşani, ar fi 
toate condiţiile în vede
rea practicării unui co- 

> merţ civilizat, in deplină 
stare de Igienă,; Iată, în- 
să^că pu e  aşas -Deşi e- 
xisţă ̂ spaţii cu pereţi fa
ianţaţi amenajate cores
punzător pentru desfa-
cerea cărnii, acestea nu

sînt întreţinute, tronînd 
murdăria. In plus, produ
cătorul particular deve
nit comerciant nu cu
noaşte sau nu vrea să 
respecte regulile stricte 
de igienă. îmbrăcat ca 
pentru lucru la ’ stînă, fă
ră halat alb, a-a- găsit 
loc 'pentru cele două 
genţi-sacoşă murdare de- 
cît lipindu-le de două 
pulpe cu carne, una de 
porc,; alta de oaie ! Acest

aspect a fost surprins' în- ) 
din zilele săptă- ţtr-una

mînii .trecute, la, orele i 
13,30. Deci, de diminea- i 
ţă pînă la prinz nu-1 de- ’ 
ranjase nimeni cu vreun J 
control. Păcat! Deoare- \ 
ce carnea era frumoasă t 
şi preţurile pj'acticate e- ; 
rau mai ieftine decît la ţ 
magazinele de stat: 180 ! 
leî/kg carne de porc şi 
130 lei/kg la carnea de 
oaie.

m i  ■ 11

In ' hala pieţei din Pe troşanj, carnea de porc şi de oaie 
rtabil. este pusă In vînzare |n  cffndiţii igienice prec are.

la preţ conve-
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(Urmare Rin pag. I)
99Ani la rînd, oamenii au fost minţiţi,!“

— Şi noi am vrea să 
- ştim.

— Dle Păun, iată, a ve
nit toamna !. Iarna bate la 
uşă. Se va răbda la Sime- 
ria de frig ? _

— La Simeria nu vor fi 
probleme cu căldura. Aces
ta este un lucru eert. Şi 
iată argumentele noastre. 
Reviziile Ia. reţelele de în
călzire şi apă sint termi
nale. De asemenea, la cen
tralele termice. (Avem pa
tru centrale proprii şi una 
la C.F.R.). Am mai făcut 
un lucru pe care îl consi
derăm bun. Am scos fu
mul din oraş. Adică cen
trala termică nr. 1 am tre
cut-o pe combustibil lichid. 
Dificultăţi nu sînt şi nu 
vor fi.

— Ce alte probleme de
actualitate preocupă pri
măria ? ■ , /..

— Una ar fi aceea a

drumurilor. In primul 
rind, să finalizăm asfal
tatul străzii 30 Decembrie, 
precum şi repararea şi 
întreţinerea altora,

In  acest moment, * dia
logul nostru se întrerupe 
cîteva minute, ' primarul 
fiind chemat să ' o fic ia r  
o căsătorie. A fost a 87̂ -a 
din acest an, la Simeria.

— Revenind la proble
mele edilitare şi d£ gos
podărie, părerea noastră 
este că ar mai fi multe de 
făcut. - ■ v ■
—  Aşa este, dar vreau 

să vă spun' că am început 
să ne ocupăm serios de 
ele. Inclusiv de terenurile 
inundabile din zona Mo
rii. Pentru a scăpa de ne
cazuri, trebuie să realizăm 
aici canalizarea întregii 
zone. ceea ce presupune o 
investiţie de 92 de milioa
ne de lei. Har, deocamda

tă, sîntem în faza de pro-! 
misiuni. '

— După părerea dv, cum 
este • aprovizionarea la Şi-'

. meria,? - . ■; :. .. ■
r -  Nu ne putem plînge, 

prea tare,, deşi s-ar putea*, 
face' mai „mult tti acest* 
domeniu. Un lucru bun 
este că âm reuşit să . iţe 
separăm’ de comerţul din 
Deva. Avem acuri) societa
tea Comercială „Goinsfm",

. la. care- au trecut* 'toate' u- 
nităţile de profil din oraş. 
In schimb, unităţile de a- 
limentaţie publică nu le.' 
putem alinia la ceea ce 
vrem şi trebuie să facem. 
In cmnerţul din Smeria.

— De ce ? *
— Pentru că cei din con- 

v duceiea' societăţii corner-'
ciale „Transilvania* din 
Deva, de care aparţin a- 
cţjm unităţile din Şime- 
ria, respectiv dl director

. Marin Bălescu, au, se .pa
re, serioase interese ca să 
le menţină. Deşi existe" o 

ţ decizie a Prefecturii îr>;a- 
cest sens, încă din luna 
decembrie a .anului ţre- ■ 
cut, deşi. gestionarii sînt 
de acord să treadă Ia „Cam- 
slm"; — nu ş-a făcut ni- 

: m iel 1 - .
• — înseamnă că un direc- 
tor ă l unei.sc'cfetăţi comer
ciale poate nesocoti b de
cizie â Prefecturii ?

— Se pare că aşa este.
■— De.-£apt,i despre criza ' 

de autoritate am vorbit la 
început . Ce-o'mai-fî, vom 
vedea. Cad este însă ; că 
vechii oainenf ţin c« din
ţa  de vechile structuri; 
Râu este că şi reuşesc a- . 
cest lucru. Dar, în altă 
ordine de idei, despre pri
vatizare. ce putem spune, 
dle primar ?

— îndeobşte, faptul că 
susţinem privatizarea Nu 
bişniţa,- însă ! Nici impro
vizaţia ! Vrentsă facem un 
comerţ particular Civili
zat Nu mai acceptăm lu
crul -de mftifuială. '  Dar, 
despre privatizarea din Şi- 
meria vorbesc şi ici te va ci
fre. Anume, că primăria a 
eliberat pînă acum 74 de 
autorizaţii în domeniul 
serviciilor, 28 pentru aso
ciaţii familiale, 8 - pentru 
alimehţaţie pubikă. ‘ De? 
altfel, dorim ca, în viitor, 
comerţul particular să de
vină un concurent? serios 

.al cooperativei „Presta
rea*. . Şl încă ceva. Am 
vrut şi vrem să deschidem 
a  farmacie particulară. Egte 
nevoie de aşa ceva în Si
meria. Âm acordat spaţiu, 
există posibilitatea asl- 
gurârii fondului de tr&riSr 
necesar dar, cei ce avizea

ză deschiderea unităţii spun
i k m -

~ noi are »)
m p i Gare|«ce«stâ '‘'ăiăereft- 
ţ ă î i i  Oe m  impttiimem 

- Este.. „ p a M
ca omul să deschidă un 
magazin de alt profil. Iar 
farmacia de. care avem a-, 
îîta nevoie.»

— Ce oferă perspectiva 
oraşului Simeria 7

— Mai multd. In princi
pal însă, Introducerea gat 
zuluf * metan în locuinţe. 
Preconizăm, întp-o primă 
fază, în 1600 de. aparta
mente.' Este vorba apoi de

■ construirea, unei case - de 
Cultură, al cărei amplasa
ment ,a foşt ..deja stabilit: 

Aparţineţi ?- vretiriiu 
partid politic, dle primar 1 
, — N a Sint independent. • 
De ăţtf eL eu cred că Ia 
primăm 'n u  a?r trebui, şâ, 
se' pună -problema' aparte
nenţei politice. Importam 
este să ne vedem de trea
bă.
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iln numai 10 minute, 7 
Maşini, juna după cealaltă, 
«ft. iu  \  spectat semnul. 
STOP, amplasat la inter
secţia străzii Avram Iancu 
ca bulevardul j  Decem
brie din municipiul Deva. 
Oare semnul este faculta
tiv ? ! Sau indisciplina şo
ferilor se generalizează şi 
se cronicizează?! >

Comple xul ‘ „Mureşul” asigură tu- 
excolcO le . condiţii de cărare.

luni trecute din' acest an.: sectorul a vîndut -mărfuri 
în .valoare de aproape 70 'milioane- lei. Ţinînd 
scama de penuria de mărfuri de pe- piaţă, condu
cerea cooperativei a  apelat cu cură) ia Sistemul apro
vizionării directe de la .producători şi furnizori, nu 
nutnai din judeţul nostru, ci din. toată ţara.

Şefii de unităţi — Cornel Popa, Alexandru Adi 
Ancuţa, Ană' loja şi alţii — fac frecvente drumuri 
Ia Seva, Timişoara, Arad, Bucureşti. ctc., întoreîn- 
du-se la Ilia cu importante cantităţi de marfă i solici
tată de cetăţeni. Şefuf „Electronicii", de pildă» a adus 
din Capitală televizoare color, radiocasetofoane, di
verse alte apărate electronice, biciclete şju care v-au 
vîndut extrem de repede.

gestionara magazinului „Confecţii" a procurat sţo- 
fe line ce au trecut ca plinea caldă. De altfel, apro
vizionarea reţelei de desfacere— departe de a fi încă 
mulţumitoare — este o atribuţie cc şi-o asumă cu-răs
pundere toţi cei 120 d<* lucrători at cooperativei; în 
frunte cu conducerea acesteia ........

Personalul restauran tulul din cadrul complexa lui „Mureşul" asigură o 
servire plină de politeţe.

. PUBLICITATE •• PUBLICITATE •• PUBLICITATE ••

COOPERATIVA DE CONSUM IHA-TOT MAI APROAPE DE NEVOILE POPULAŢIEI
prestări servicii, din care 
37 sînt magazine săteşti 
şi 26 de prestări servicii 
O Aprovizionarea reţelei 
de desfacere este, în pre
zent, destul de dificilă. 
•  Cum procedaţi pentru a 
o ridica, la nivelul eerin-

•  Pe ce 26c se situea
ză unitatea pe care o con
duceţi, în ierarhia; coc* 
peraţivelor de consum 
din judeţ ? •  Din punct 
de vedere al volumului 
desfacerii de mărfuri, pe 
poziţia a treia •  Ce rază 
teritorială acoperă? •  
Comunele Ilia, Ourasa- 
da şi Vorţa, care au 26 
de sate Şi o populaţie de 
peste 8500 locuitori •  Vă 
rugăm să ne prezentaţi, 
succint, reţeaua de care 
se disPune în prezent •  

'Avem 70 de unităţi co
merciale de desfacere şi

De vorbă cu 
dl EMIL B' jNDA, 

preşedintele unităţii

telor populaţiei ? •  Ape
lăm, pe scară tot mai 
largă, la aprovizionarea 
directă, de la producători 
sau furnizori. Am stabi
lit recent relaţii cu fir
ma „Socom" de pe lingă 
„Bankcoop" JBucureşti, 
care ne asigura o largă 
gamă de mărfuri, de la 
încălţăminte, la tolevi- 
zoare color. Am adus .re
cent o primă tranşă: de 
marfă care a trecut foar
te repede; urmează In cu- 
rînd tranşa a Il-a care va 
fi şi mai bogată şi va cu
prinde, în principal, ar-

SERVICII DE CALITATE, TOT MAI DIVERSE

Industria mică şi prestările de servicii se bucură 
de multă atenţie din partea conducerii cooperativei 
In Ilia, Gurasada şi Vorţa funcţionează 26 de secţii 
şi ateliere, ce oferă populaţiei o largă gamă de pro
duse şi servicii. De remarcat că o marc parte din 
veniturile realizate de acest sector provine din uni
tăţile de mică industrie, care produc articole de' se
rie. Astfel; secţia condusă de dna Florica Năsuj pro
duce plăpumi cu înveliş dc mătase, cc se bucură de 
multă'căutare, cea coordonată de Florica Poparea- 
lizează confecţii textile apreciate de cumpărători, 

iar cea condusă de Victoria Roz face lenjerie bro
dată cu mult gust. „ ;

La cele de mai sus,, se adaugă secţiile de mobilă, 
tîmplărie, zidărie ş.a. şi acestea cu o activitate rod
nică. Se realizează o servire promptă şi calitate ire
proşabilă execuţiei. -

In curtnd vor începe sa funcţioneze două secţii' 
noj — una de coafură, iar cealaltă de cizmărie, cit 
şi secţii de confecţii Şi reparaţii. în perioada trecută 
din acest an, mica industrie şi prestările de servicii 
au adus Cooperativei de Consum din fila venituri în 
valoare de peste 9 585 000 lei.

ACHIZIŢIILE

I Una dintre activităţile de bază ale cooperativei este 
şi aceea a achiziţionării de produse agricole de la ce
tăţeni. In perioada trecută din acest ah s-au achizi
ţionai : ■

■  120 KG MIERE DE ALBINE
■  10 000 OUA
■  3 TONE MELCI
S-au mai achiziţionat importante cantităţi de ie

puri, păsări, seminţe de dovleac ş.a.
Cooperativa oferă în schimbul unor astfel de pro

duse preţuri avantajoase, ce ic asigură cetăţenilor im- 
portante Venituri băneşti.

ticple pentru toamnă-iar- 
riă •  Au trecut 8 luni din 
acest an. Cu ce bilanţ 
le-aţi încheiat? •  La fi
nele perioadei respecti
ve, am înregistrat o- de
păşire a programului la 
desfacerile de mărfuri 
de 17 la sută, iar la in
dustria mică şi prestări 
servicii de i2 la sută. Am 
realizat un beneficiu de
1 300 000 lei şi o rentabi
litate de 1,87 la sută •  
Care sînt cele mai bune 
unităţi ? •  Pe primul loc 
se situează depozitul de 
materiale de construcţii, 
condus de Cornel Popa, 
ce realizează vînzări de
2 milioane de lei pe lună, 
magazinul „Electronica" 
— coordonat de Alexan
dru Adi Ancuţa, confec
ţii — gestionară Ana Jo
ja, „Textile" (Marilena 
Negrilă), Auto-service 
Ilia (Maria Secelean), ma
gazinele mixte din Gu
rasada (Augustin Andri- 
ca) şi din Vorţa (Saveta 
Sorina) ş.a.

SCHOP
In curînd, la parterul complexului comer

cial „Mureşul* se va deschide un Schop care va 
oferi cumpărătorilor un bogatşi Variat volum 
de mărfuri din import. Plata se va face în lefi

■  *. 1 r.
m

m

COMPLEXUL „MUREŞUL"
SE ÎNNOIEŞTE

De mai mulţi ăni, în centrul co
munei Ilia funcţionează complexul 
comercial „Mureşul", condus dc dl 
Mircea Bota, alcătuit din unităţi de 
alimentaţie publică de elită: un 
cafd-bar, o braserie şl restaurant cu 
terasă. Complexul mai dispune, la 
cele două etaje ale sale, de 40 de 
locuri de cazare, în camere cu cîte 
două paturi, fiind în acest fel un 
important punct turistic al zbnei, 
Unde poposesc miilţi vizitatori ai 
judeţului.

Din discuţia phrtată cu dl Par- 
tenie Hui, contabiiul-şef al coope- 
rativei, am reţinut că, începînd din 
iunie a-C,, complexul a intrat In
tr-un amplu proces; de modernizare, 
innoindu-se deci. Se construieşte un 
acoperi? înclinat, se efectuează zu
grăveli, îmbunătăţire a  dotărilor 
ş.a,, valoarea acestor lucrări ridi- 
cindu-sc ia peste două milioane de 
lefi In aceste zile şe efectuează ul- 

‘ timelc finisări la camerele de ţa 
primul etaj, urmind a fi puse la  
dispariţia turiştilor.

Unitatea dispohe de persoane ca
lificate Ce asigură o servire exem
plară»

- Din J discuţiile purtate' 
cu conducerea Coopera
tivei, au reieşit două pro- 

, puneri care, puse în prac
tică, ăr duce Ia îmbună
tăţirea activităţii, fată-le: 

•  Pentru a AP reduce 
cheltuielile de transport,

P R O P U N E R I

să se asigure cantităţi 
mai mari de combustibil 
şi acesta s$ se depoziteze 
în spaţiile pe care le de
ţine cooperativa, în pre
zent nefolosite.

", Magazinul „Electroni ca" oferă cumpărătorilor o 
mare varietate de mărfuri.

•  In vederea mai bu
nei prezentări a mărfuri
lor, se aşteaptă un mai 
mare sprijin din partea 
U.J.Coop Deva, în aran
jarea vitrinelor şi în rea
lizarea unei reclame efi
ciente.

Foto PA VEL LAZA

l.W iWZZ.'AM.W AWAV.

• • « t v e e s s e e e v  .

Cafenea
In Piaţa Unirii din Si- 

meria, societatea comer
cială „Corosim" a deschis 
recent o Cafenea,- dotată 
cu mobilier adecvat şi cu 
un- ultramodern expresso. 
Este singura unitate dm 
oraş unde se serveşte ca
fea filtru la preţul de 7 
lei. Colectivul de vînzătoa- 
re, condus de dna Voichi- 
ţa Vinţan, sc străduieşte 
să practice un comerţ ca
re să se rkfice la nivelul 
pretenţiilor consumatori
lor. Frumoasele aranja
mente florale >: „ikebana" 
dau o notă dc eleganţă, 
intimitate şi original nou
lui local sirne-ian. (E.S.)

*  « * • « «
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M1NEXFOR S. A. {i.P,E.G.)C.A.P. LIVADIA

Scoate la licitaţie în data de 22 sept. 1991, 
ora: IBr fa P/imăria Barg, mijloace fixe aparţi- 
nînd unităţii.

Informaţii la sediul unităţii sau la  Primăria 
Baru, (624)

Vinde sau închiriază prin licitaţie baraca- 
mente, ţjtildj minier ţi de foraj, mijloace de 
transport auto' etc.

, Lista cu mijloacele fixe fi preţurile de stri
gare poate fi c iSuftată la seinul M)HEÎ(FOR 
5. A. DEVA, str. Minerului, nr. 2, telefon „956/ 
22310 j i  -la. sediile brigăzilor Abrud, Brad, 
Iscroni'şi Zfatna.

înscrierile “se fac pînă la data de 27 sept. 
1991 la sediul societăţii MlNfiCPOR S.A. DE
VA."'. r /: ’ ' ' "

Licitaţiile vor avea loc la dotele i 30 sept. 
.1991 -MINEXFOR S.A. Deva; 2 oct. 1991 -  
brigada Iscroni; 4 oct. 1991 -  brigada Zlatna.

.........  (613)

- . - . SOCIETATEA COMERCIALA

„METALOTEXT" S. A. DEVA

str. 22 Decembrie bloc 4

(5340)
•  VIND înscriere Dacia 

(1987), ridicabilă imediat. 
Arad. 966/13737.- ■

. (5339) '

# BISERICA Creşti
nă Adventistă de Ziua 
a 7-a prezintă la Casa 
de Cultură Călan 24 
conferinţe biblice, în 
perioada 20 sept. — 
29 octdmbrie 1991, în 
zilele vineri, sîmbă- 
tă, duminică, marţi, o- 
rele 18—20. (5310)

VINZÂRI

•  VÎND înscriere Dacia 
f  300 (1987). Călan, telefon 
31046. după ora 21.
!' ■ ■ (5352)

'■ /'XX // /y /•’ Xv;//-/ J-y-X'
„• VÎND mobilă nuc, 

Cristur, nr. 342, telefon 
956/71618. (5346)

•  VÎND Înscriere Dacia
1300 (1987). Deva, telefon 
24221 ' (5350)

•  SC NIMB tractor 650
remorcă şi plug, cu ARO 
843 cu remorcă. Deva, te
lefon 287Ş3. (5349)

•  VIND Dacia aibă, zero
kilometî^-jgărantie. Deva, 
telefon 17605. (5348)

•  VÎND înscriere Dacia 
( 300 (iulie 1987), ridicabilă 
imediat. DeVa, ' telefon 
21568. după pra 20.

( (5335)

•  VÎND înscriere Dacia 
(1989). 'Deva. telefon 11921.

•  U.P.S.R.U.M/ De
va. cu sediul in -str. 
C. A. Rosetti, nr. 5. te
lefon 956/ 26061. vinde 
imediat la firme sau 
persoane particulare 
plasă sîrmă din sîr- 
mă neagră sau zinca- 
tă. cu diametrul sîrmei 
cuprins între 2—2.5 
mm şi dimensiunile 
ochiurilor între 20 — 
40 mm. (5345)

•  SOCIETATEA CO
MERCIALA „META- 
TEX" IMPORT—EX
PORT S.R.L. DEVA 
vinde anvelope uzate, 
din import la preţul 
de 1 000 lei/buc. Di
mensiuni : 135/12, 135/
13, 145/13, 185/13, 165/
14, 175/14; 185/14, 195/.
14, 205/14, 175/15, 185/
15, 195/15, 195/16, 205/
16, 215/16 în Deva, str. 
Minerului, bloc 38, 
ap. 3; în Simeria, .str. 
G, Coşbuc, nr. 11 A.

■ (4720)’ ■'

•  OFERIM teren intra
vilan Simeria Veche, po
ziţie excepţională, preta- 
b i l : casă, fermă pomicolă, 
viticolă. Telefoane 921/ 
21553» 956/1(5885. _

, • (5336)-

•  VÎND înscriere Dacja 
(1987; aprilie)/ Orăştie, te
lefon 42834. r '(5356)5

e VIND Mpbra Hoinar 
piese schimb, Renault 5 Al
pine. Deva, telefon 25436.

(5337)

•  VÎND Dacia 1 100 (cu
motor 1 300). Deva, tele
fon 20357. (5355)

•  VIND înscriere Dacia
1 300 (1987). Deva, tele
fon 15402. (5354)

•  VÎND înscriere Dacia 
1 300. 1990. Deva, telefoa- 
foane 22505 — 20772.

(5334)

- •  VÎND casă Deva; str.
A. Vlaicu, nr. 146. Infor
maţii telefoane : 889960 Bu
cureşti, 29442 Deva.

(5333)

■ •  VÎND căţei dalmaţieni. 
Simeria, telefon 60816.

(5332) ‘

•  VÎND ARO 243 D. Tirgu 
Mureş. Informaţii, telefon 
954/45234. ' (5162)

•  VIND .Mercedes 200 
D. Hunedoara, telefon 11326.

(5056)

•  VÎND înscriere .Dacia 
1300 (septembrie 1987). Hu
nedoara, telefon 12928.; w ;

(5057)

.....•  CUMPĂR mobilă ve
che,, vitrină, .comodă, ma- 

1 şină de cusut Singer, masă 
de scris, mobilă gravată, 
porţelanuri, păpuşi cu cap 
din porţelan, garnitură sa- 

i Ion, nîsbftă ctf intarsie, cea- 
. suri de perete vechi, chiar 
/stricate,ceâkiri de mină, 
lucruri vechi, defecte, sti

clărie, bronzuri, argintărie, 
alte obiecte vechi, în lei 
şi valută. Orăştie, telefon 
41702. (5358)

SCHIMBURI 

DE LOCUINŢE

•  SCHIMB apartament
două camere, confort II, 
Gojdu, cu apartament trei 
camere, exclus Dacia, Mi
cro. Deva, telefon 24353, 
după ora 15. (5347)

•  OFER recompensă
150 000 — 200 000 pentru 
cedare contract apartament 
chirie 2-3 camere, exclus 
Dacia, Micro. Deva, tele
fon 22254. (4996)

•  SCHIMB apartament 
proprietate, confort unu, 
beci, garaj, etaj I, cu casă. 
Hunedoara, telefon 22344.

/  (5051)

•  SCHIMB apartament 
două camere, Gojdu, cu 2 
garsoniere. Deva, telefon 
2Q717. X

(5357)

ÎNCHIRIERI

•  „MEDECfNŞ du. Mon
de" .câută; pentru închirie
re apartamente -de cite 2 
sau' 3 camere. Deva, tele
foane 25386, 25729.

(5299)

•  „MEDECINS du Mon
de" caută pentru închirie
re o casă mare (vilă) cu 
5—6 camere. Deva, tele
foane 25386, 25729.

(5299)

Patronatul Naţional Român, Uniunea- Eco
nomică ftom$nâ a întreprinzătorilor Particulari 
— filiala jud. Hunedoara organizează în cola
borare cu Grupul academic de . marketing .Bu
cureşti în municipiile Deva, Hunedoara şi Petro
şani, începînd cu 1 octombrie • 1991, cursuri 
postuniversitare şi postliceaie de iniţiere şt per
fecţionare în domeniul economiei ae piaţă.

b^rograinuL c w sw ^ r î management, mar
keting, contabilitate şi legislaţie specifică tran
zacţiilor comerciale precum şi lecţii teoretice şi 
practice de utilizarea calculatoarelor.

Se vor preda circa 200 ore în zilele de sîm- 
băta si duminică.

Locurile sînt limitate.
-Se mai'fac înscrieri pînă la 25 septembrie

mi.--.
: ‘ntermaţii suplimentare la telefon 11339, 

sediul U.E.R.I.P. Deva, iar pentru Hunedoara -  
15842 sau 20292.

REGIA AUTONOMA DE GOSPODĂRIE 
COMUNALA St LOCATIVă 

D E V A
SECŢIA A P A , C A N A L  —  D EVA 

Anunţă consumatorii de apă din Deva, zonă 
cuprinsă între DN 7 — Libertăţii — Decebdl —  
Horea — Griviţa şi străzile Vlahuţâ -— 
G r i v i ţ a — Grigorescu şi T. Vladimi- 
rescu că în data de 20 sept. 1991 se ,va sista 
furnizarea apei reci şi a apei calde menajere 
(PT-26 B ; 22 şi 22 A), între orele 8—20 pentru 
lucrări de cuplări conducte în zona cartierului 
Progresul, executate de Secţia Prestări Con
strucţii a R.A.G.C.L*. Deva.

(623)

R.A. -ACTIVITATEA ORĂŞTIE 
Anunţă sistarea apei potabile în data de 

20 sept. 1991, între orele 7—19.

COMO S. A. TIMIŞOARA
• * ‘F IL IALA  D EVA 

Ş C O A LA  DE C O N D U C ER E  A U T O  
Face Zilnic înscrieri, pentru luna octombrie 

a.c., la cursurile practice, teoretice şi de legis
laţie rutieră, pentru, obţinerea permisului de 
conducere, categoria B. ,

înscrieri şi informaţii puteţi obţine la se
diul filialei din Deva, zilnic între orele 8—14, 
telefon 18899, şi 16—21 — telefon 21837.
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SOCIETATEA COMERCIALA (
„SUINPROD" S.A. ORĂŞTIE l

ţl.S.C.I.P. ORĂŞTIE) ţ
•  Livrează la orice agent comercial şi la

persoane particulare, din fermele Turdoş si / 
Călan, în zilele de marţi şi joi, porci graşi Ţi 01 J 
-1 1 0  kg), la preţ negociabil (preţ informativ 90 V 
iei/kg). ţ

•  Livrează de la Sectorul de Preparate
din Orăştie carne de porc în carcasă (porc 
tăiat şi opărit, cu cap şi picioare), la preţuri 
negociabile (preţ informativ 135 Iei/kg). 1

•  Livrează scrofiţe de prăsită în greu
tate de 90-100 kg, la preţ negociabil (preţ in
formativ 100 Iei/kg).

Informaţii suplimentare la sediul societâ- 
ţii din Orăştie, str. Luncii, nr. 1, sau Ia tele
foanele t 41640, 42504, 41863.
, _______________ _________________ (620)

REGIONALA C. F.TIMIŞOARA
Anunţă scoaterea ta licitare a unor spaţii 

comerciale dm incinta staţiiler intermediare ale 
Regionalei C. F. Timişoara. .

Licitaţia va avea lac la sediul Diviziei Co
merciale Timişoara, str. Gării, nr. 2, la data d e  
23 sept. 1991, ora 10.

Informaţii suplimentare se pot obţine fa 
Divizia Comercială Timişoara, str. Gării, nr. 2, 
telefoane 14950; 14951, inferior 2453.

(616)

CENTRUL DE CONSULTANTA, INSTRUIRE 
Şl ING.NERIE SOFTWARE 

CONSOFTCOMPUTER SIBIU
Organizează în anul şcolar 1991—1992, cu 

avizul Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei, în 
municipiul Deva, Şcoală Tehnică ostliceală cu 
profil de informatică, cu durata de studii de 
1 an.

Pe lîngâ pregătirea de specialitate, se asi
gură predarea intensivă a limbii engleze. 
i „ Cursurile încep ia data de 30 sept.1991. 
Înscrierile se foc |a Şcoala Normală, marţi 24 
sept. 199Y, miercuri, 25 sept. 1991, joi, 26 sept. 
1991, între orele 12—18.

Informaţii : Deva — 13678, 22354 şi Sibiu 
— 924/18155.

REDACŢIA $1 ADMINISTRAŢIA <

2700, Deva. ar. 1 Decembrie, 35. Judeţul Hunedoara 
~ letetedne. 11275. 12157. 11269 11827

telefon tipografie , 25904 ;, . /  
telex. 72288 Fax 10061

întreaga răspundere pentru eoţrfimiM
publicate o poartă autorS acest

[  O/ylNTUL iJIiE R  I

k »  deva 
aritim nr^'vrrm K

- T I P A R O t i
" S .e  .Polidam* S.A.

Deva str. 22 Decembrie, K
Tîraj t 21231 exemplar»
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