
. Alegerile se apropie in
tr-un climat politie în ca
re radicalismul forţelor 
democratice, tinde Să -se 
concentreze cu precădere 
împotriva extremei stingi, 
negUjjlnd oaepcum perico- 
Lul egal al celei de dreap
ta. Se pare că din afară 
lucrurile se văd mai clar, 
căci, Sntr-un Interviu acor
dat criticului şi poetului 
Ion Pop, dl Michel Dura- 
four, scriitor şi ministru 
al Funcţiunii Publice In

ză eu preţul de 88 lei/kg 
de la I.S.C.I.P. Orăştie, cu 
70 lei/kg de j ţ  populaţie 
şi cu numai 8? de lei de 
la o unitate din Judeţul 
Arad. Iată, deci, £ă meca
nismul formării preţurilor 
nu porneşte Ia fel la ră
sucirea „cheii* numită a-

ion  -Cioc lei,
DUMITRU GHEONEA

(Continuare in pag. a 9-aţ

Raionul de mezeluri ai magazinului alimentar „Central* din Deva — per
manent bine aprovizionat

Fote TA VEL LAZ A

Pers pectiya dizolvării 
Parlamentului

Deloc iluzorie, această 
perspectivă a tronat dea
supra Parlamentului Ro
mâniei Ca o sabie • a lui 
Damocles, In permanen
ţă. Dacă strigăturile anti
guvernamentale, antlpre- 
zidenţiale şi antipatia- 
montare au făcut sarea .şl 
piperul unei mişcări de 
stradă mereu adusă la 
reanimare, variantele di
zolvării forului legisla
tiv naţional n-au fost 
deloc teoretice, nici ele, 
în universul postrevolu
ţionar. în 13—15 Iunie, 
cu cîteva zile înainte să 
se fi întrunit în prima 
sesiune de după 50 de

. ani de dictatură, Parla
mentul ţării era pe punc
tul de a fi dizolvat de 
torţionarii Pieţei' Uni
versităţii.

La o jumătate de an de 
experienţă şi de trudă, 
prin glasul unui domn 
prea cunoscut, Parlamen
tul României este definit 
ca „parlament al ruşinii 
naţionale* şi chemat să; 
demisioneze sub presiu
nea grevei generale de
cembriste. Iar la împli
nirea a nouă luni de e- 
xistenţă ca adunare con
stituantă,' în 11 aprilie, 
Parlamentul este provo
cat să se dizolva. De da

ta aceasta, prin ac‘ 
nui decret prezidenţial 
care enj întemeiat pe Le
gea electorală. Potrivit 
prevederilor acestei legi, 
preşedintele României ia 
act că adunarea consti
tuantă nu şl-a îndeplinit 
mandatul în timp de 
nouă lupi şi este autori
zat să adopte una din 
două decizii posibile: să 
dizolve Parlamentul, cP* 
în care vor trebui orga
nizate noi alegeri pentru 
desemnarea , unui . nou

' j q n i t i j .'"

(Continuare In pag. a S-a)

it ne-a botezat 
Vieru! Aţi auzit 

nu-i aşa?!' Mă 
prind in jocul lor. „Parc
am auzit, cerni". Şi mi
mez surpriza. „Da' cum 
o să vă boteze pe toţi 
un singur om ? l Fie el 
chiar şi Grig Vieru ? i" 
„Păi, să vedeţi cum I A 
fost la noi, ta ZăicaniI 
Ne-a văzut pe scenă! 
Ne-a scris o poezie! Şi 
ne-a dat nume ? „Moşte- 

i'5 niUfrU* ne-a spus I . 
’ Cine-mi stnt gureşii in
terlocutori ? f Sînt -zmei* 
de 9—10—11 ani, cei mai 
„răsăriţi* ■— membri ai 
dnsămblului folcloric bo. 
tezat, fără şdgă,' de dra
gul poet. Al lor şi al nos

tru ! Vin din comuna Zăi
cani, raionul Rîşcăhi, 
Bălţi, Au purces cu mă
runtul lor autocar joi, 
dis-de-dimineaţă. Şi au 
ajuns la moţi taman vi
neri, pe-nserat, Frinţi! 
De ce atita amar de ca
le ? ! Pentru sărbătoarea 
Craiului ! „Ştiţi voi cine 
d fost Craiul ?!" „Ne-au 
spus cile ceva, înainte 
de-a porni lntT-acoaceu.;
" E reconfortant tn lumea 
copiilor. Dar, dincolo da 
întrebări naive, pe mă
sura cugetării lor, mă, 
macină altele, majore, — 
pentru... majori. „Vedeţi 
dv, noi am fost văduviţi 
de -istorie..." mărturiseşte 
drţa Ecaterina Gtamdr-

tan, unul dintre instruc
torii grupului. ■ „Despre 
Iancu atu auzit de la bă- 
trîni“.

Curiozitatea îmi dă ghes 
şt organ să aflu, direct 
de la sursă, cum stau lu
crurile după declararea 
independenţei, „Sintcm 
tot sub cizmă sovietică... 
Intelectualii, scriitorii 
mai cu seamă, ne-au aju
tat mult! Alfabet româ
nesc (Iqtin — n.n.), drapel 
românesc, suveranitate Şi 
acum — . independenţă ! 
AsţCa n-ău venit singu
re ! Cit s-au zbătut pen-

NATÂUA VASIU

(Continuare în pag. a 3-a)
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Cam se formează şL deformează 
freţei uşor bunuri de consum

Preţurile şl costul vieţii 
— iată o relaţie aflată .In 
direct* cu burta dispoziţie 
sau, dimpotrivă, eu dure
rile noastfe zilnice de cap.

Cum se formează pre
ţurile ? Este o Operaţiune

din titlu, cu referire la 
cîteva produse avuta In 
atenţie şi în anchetă tre
cută: preparatele din car
ne şj . răcoritoarele. Vom 
încerca s-o facem.' în cele 
ce urmează:

aritmetică. şi, mai aies, e- 
conomică, la â cărei des-' 
faşurare nu sintem mar
tori. Cum se îngraşă ele? 
Zi de zi. Intr-o , cursă de 
urmărire* care pare să nu 
cunoască oprire sau . sta
ţionare. Operaţia are loc 
sub ochii noştri, ca un a- 
tac direct la buzunarul şl 
la bunăstarea noastră;

Am publicat, cu puţin 
timp în urmă, o anchetă 
intitulată: „Produse bune 
— boicotate;. Surogate — 
oferite cu dărnicie", în ca- 
re-i făceam cititorului pro
misiunea -de a reveni asu
pra celor două întrebări

Dacă cititorul îşi mai; 
aminteşte, atit fabricanţii 
de preparate din came de 
la Haţeg, Cit şl cei ; de la 
Deva, se plingeau .de sla
bul rulaj al Jw-eparatelor, 
deşi calitatea acestora — 
o constataserăm şî n o i— 
nu putea să nu întruneas
că aprecieri pozitive. „Pre
paratele noastre ; — ne 
Spunea dl Ioan Florea, loc
ţiitorul şefului de sfecţîe de 
la Haţeg, sînt şi mai l ief
tine decît cele ale altor 
fabricanţi din ţară". Tot 
de la dl Florea aflam că 
materia primă — carnea 
de porc — se achiziţionea-

C O N T R A P U N C T

A TEN ÎIE LA EXTREME
guvernul Roquart (nu ştim 
dacă a rămas şi în guver
nul Cresson) făcea această 
observaţie, care ne priveş
te direct: „(. . .) ţările din 
Răsărit riseâ să voteze io  
viitor la dreapta. nt> prjn- 
tr-o alegere deliberată »  
partidelor de dreapta, ei 
dfotr-« opoaiţie faţă de 
Cuvinte, din team a d e cu-

CIOBANU 

(Continuare in pag. a 3*al

MEDICALA :
•  O veche şi verificată reţetă engleză împotriva 

gripei: te culci în pat, aşezi la-loc vizibil o pălărie 
bei whisky pină cînd apare şi a doua pălărie.

O PENŢRU BOLNAVI. Pe 
. adresa Policlinicii din Călan 'au 
sosit doua loturi de medica
mente — primul din Franţa, 
din partea dlui Victor Rodri- 
guez, preşedintele asociaţiei 
„Viaţa NOuă* din localitatea 
Marmagne şi al doilea din par
tea dlul Găbriel Scarcereaux, 
din Belgia. După inventariere 
şi recepţie, acestea, sînt preda
te medicilor de dispensar, pen
tru a fi distribuite în mod gra
tuit tuturor bolnavilor, (E.S.) - 

© $1 DOTARE, d ar  şi 
PREŢ.,, S.C. „Cemaftuct" S.A.

Hunedoara şi-a completat do
tarea tehnică a autobazei de 
transport cu o „Robă" de 10 
tone,, care se află in echipare, 
'tn vederea efectuării • prime
lor curse după marfă, în ţară. 
Preţul maşinii (doar cabină şi 
şasiu), — exorbitant: de la un 
milion lei in 7 august a.c., la 

, 1,7. milioane lei. zilele trecute, 
cînd a sosit la Hunedoara. Ini-", 
magi'nabil... (D.G.) .

© BUFET DE INCINTĂ. 
Cooperativa de Consum din. 
Haţeg o deschis în incinta Ei-~f 
Halei „Electrocentrale” un mo-. 
dern bufet, dotat şi aprovizio-'.

. nat foarte bine. Se practică, aici 
un comerţ în condiţii Jrepraşă- ,

. bile de igienă. Cumpărăturile 
se pot face prin comenzi, ceea

ce vine în ajutorul salariaţilor 
amintitului agent economic,

(E.S.)
O PREOCUPĂRI PENTRU 

‘CUNOAŞTERE. In perioada 15 
septembrie — 1 octombrie, sub 
genericul „Pasiune şf talent
Clubul Copiilor, din Hunedoara 
organizează zilnic, ,pentru elevi 
şi copii "preşcolari, o serie de 
activităţi in scopul dezvoltării 
cunoaşterii şi aptitudinilor: Este 
vorba- de o - serie de demonstra- 
ţU cu ăkrbmodele şf ‘carturi, pic
tură pe "sticlă, de activităţile cer- 
curilât de 'electrotehnică şi~ .in
formatică, de subreddeţie si al
tele. (LC.) : ‘ . " -■
- CV NQ.U. Şecţia de foto a .Coo
perativei . dp- Cbnsttbt' din Haţeg 
efectuează iiiregistrăH video pen

tru nunţi şi alte ocazii, precum 
şi invitaţii, Un -amănunt” ; in
vitaţiile se fac gratuit. Cu o con
diţie: pozele să le execute ace
eaşi firmă. (E.S.)

© SE PREGĂTEŞTE RECOL
TA ■ VIITOARE ! ’ Din discuţia 
purtată cu dna Constanţa Orşa, ’ 
inginer agronom la primăria 
din Gurasada, am reţinut cd in 
aceste zile se depun eforturi 
pentru a se satisface cererile 
cetăţenilor cu sămînţă de orz şi 
grîu şi cu îngrăşăminte chimi
ce pentru cereale păioase. In a- 
cca&ă toamnă, in comună se 

vor fnSămînfq — conform opţiuni
lor exprimate de oameni — ZOO., 
hq cu orz şi gr iu. (T.B.)

REPORTER

•  PREDIAM. Este nu
mele medicamentului (im
portat) pentru diabetici, 
intrat de curind in circui
tul farmaceutic.. Preţul .este 
de 506,75 id  — 60 compri
mate (80 mg).

•  CA PE tm p m L  
Parcurgipd structura, a- 
nuiui şcolar stabiljtă de 
Ministerul învăţămîntului 
şi Ştiinţei, remarcăm o 
revenire la timpurile bune 
de odinioară, cînd cursu
rile se inchriau, pentru 
toate ciclurlie de invăţă- 
mînt, la aceeaşi dată — 
15 iunie. Deci, trei tuni de 
Vacanţă şi pentru profe
sori. iată cum eite Wwp.ăr- 
ţit anul şcolar: trimestrul 
1 — 16 septembrie — 2» 
decembrie; trimestrul II 
— 13 ianuarie — 28 mar- 
tie. pentru preşcolari, pri-

, mari şigimnaziaij ^  6 Ia
nuarie — 28 martie pentru 
celelalte forme de învă- ' 
ţâmînt; trimestrul III — 
13 aprilie — |3 iunie.

•  SERI Al, DE TELEVI- 
SBUî#». DapS cum aflăm 
de ia regizorul Geo Saizes- 
eu, este gat» serialul de 
televiziune (in li  episoade) 
intitulat „Călătorie de ne
uitat*, realizat după sa 
scenariu'pe care îl semnea
ză împreună cu scriitorul 
Al. Strîiţeanu. Filmul cu
prinde peripeţiile unor e- 
ievi îh Vacanţă mare,' re
velaţia unor ăspecte necu
noscute ale ţării po caro 
ei credeau că o cunoscdtH^- 
de bine. .

a „MUZEUL • FEMEII*. 
La Bruxelles, a fost inau
gurat ieri „Muzeul Femeii", 
organizat . din iniţiativa ţi
nui „originui",’' Expoziţia 
prezintă publicului nici 
măi mult nlri mai puţin 
decît o colecţie* de femei , 
vii. Organizatorul muzeu- 
lui, ftamondut fon itue- 
ăuoy, m vSrstă de 45 de 
ani, declară că expoziţia 
sa se adresează lumii' ̂ tiin- 
ţifice,' politice şi culturale*; 
Se adresează direct. Astfel, 
la inaugurare. a?ezate pe 
socluri, au putut ii admi- 
rate următoarele expona
te : „femeia " de interior*, 
„femeia fatală*, „femeia -— 
copil", „bătrina tricotînd", 
o provocatoare .femeie de 
stradă* şi; cea mai simplă 
apariţie: „o femeie goală*. 
Câ’în majoritatea muzeelor, 
exponatele sînt însoţite de 
plăcuţe pe care stă în
scris : „Nu atingeţi !". Do 
asemenea, pe invitaţia la 
vernisaj, te? care se afla 
fotografia unei fote oareca
re, stă înscrisă următoarea 
legendă: Femeia aibă in
digenă".
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Societatea comercială „Siderurgica" — societate pe 
acţiuni — Hunedoara (cum se numeşte azi fostul com
binat siderurgic de pe malurile Cernei), rămâne, in 
continuare, una, dintre cele mai mari şi mai puter
nice unităţi economice ale judeţului nostru. Sebim 
barea denumirii nu i-a modificat nici profilai, nfeţ 
structura organizatorică, nu i-a adus n ic i  m a l  multă 
autonomie, nici mai puţină subordonare faţă de stat 
— prin organismele sale specializate, mâi noL

C^va însă tot s-a petrecut şi aici: diminuarea pro
ducţiei la mai puţin de jumătate faţă d©: acum 2r. jţ 
am şi lupta acerbă a unităţii ia  «toraeniile aprevişi»- 
nărU tehnico-matcriale, asigurării fluenţei activităţi 
productive şî salarizării corespunzătoare a persona
lului. • _ ■ ',r

Eforturile în -aceste direcţii sfiit susţinute şi efi
ciente, graţie unei conduceri de înalt profesionalism 
şi angajament, unui colectiv solid, racordat cu. tonte 
torţele ta toatta tenstene a tmmctt atmegant^' » » e . 
tm ae.

S.C. „SIDERURGICA" S A . HUNEDOARA

Accent major pe calitate, 
economicitate, eficienţă

— Stimate dte Remus
Tăţan, administraţi de
mulţi ani, împreună cu
colectivul pe carc-I con
duceţi, valorile materiale 
şi băneşti ale marelui com
binat siderurgie din Hune
doara. Cum se 
ele acum, după revoluţie? 
Stol mai multe, mai mari, 
maî greu sau mai uşor de 
dirijat, de gestionat?

(Interlocutorul se frea
că la frunte. Zîmbeştc cu 
subînţeles).

— Mda... D.-jcă aven) in 
VpdCre preţurile exorbV 
tante ale produselor şi 
serviciilor, creşterea sala
riilor şl a compensaţiilor, 
florile Sfrit, desigur, mult 
sporite. Dar asta nu spu
ne măre lucru. Important 
este dacă producem, dacă 
vindem, dacă avem bani.

— Şi cum e ?

- — Afurisit de greu ! Este 
adevărat eă producem. 
Aceleaşi, sortimente ca-şj 
înainte. începând de la 
cocs, oţel, fontă, lamina
te, aglomerat, la celelăl-

tre sînt cerute in ţară şi 
străinătate. Dar, cum o 
serie de întreprinderi ro
mâneşti merg rău, şi nu 
au bani să-şi achite marfa 
primită, s-a creat acest 
ameţitor blocaj financiar, 
care ne dă mare bătaie de 

: cap. O singură cifră poa
te spune totul: 10 miliar, 
de lei neîncasaţi, ia aceas
tă oră, de la beneficiarii 
din ţară. Ntd ca ee să 
cumpărăm cele • necesare 
pfroexâteior dejn-oduefîet^

— Poate staţi mai bine 
cu aprovizionarea din im
port-

— D® de unitei; Lă: Ai-, 
vetoţl Ifepprtmaefltului -Ut**

g sa s^ a m i-
ţir valutare, bătuf se folo
sesc centralizat, aşa că tre
buie să ne mulţumim cu 
cit primim.

— Dar dv vă acoperiţi 
necesarul de 'materii pri
me din imperi, «a «apte-
tul de produse pe carat 
realizaţi?

din volumul producţiei 
realizate, în prezent, la 
35—38 la sută, ceea ce ne 
va permite echilibrarea 
exportului eu importul, 
mal puţin enărgla şi gaz UI 
metan.
• — Şi totuşi, «rec
tor, activitatea S.C. „Side
rurgică? S.A. Hunedoara 
este reniabitS. De la fsbto 
potul anului aveţi srriit,

S S 'j â T ,
producţiei, dar nedisponibi- 
lizării nici «nai muncitor, 
to afe race to r pcnrtppept» ' 
şi f ie io r  *<- puţini 
tocsocluşi «toa ectivt, iea^

a «baterilor '

,

N.T.S. — permanent 
în atenţie

Convorbire cp dl REMUS PAŢAN, 
directorul economie al societăţii

te produse cunoscute şi a- 
preciate de către benefi
ciari. Dar cu cîte eforturi... 

|  Materiile prime pe eare le 
: folosim — cărbune, mine

reuri, feroaliaje, mate
riale refractare etc. — sînt 

; enorm1 deseumpe. Atât te - . 
. le indigene, cîf şi cele din 
I import; Le procurăm cU 

mare dificultate, prin nco- 
J laşi sistem centralizat. Că 
( Vindem, este, de asemenea,
: adevărat. Produsele noas-

— Deocamdată, nu. A- 
vînd In vedere cursul de 
revenire scăzut, de 60 lei 
dolarul, In comparaţie cu 
schimbul interbahear, de 
ptnă la 260 lei dolarul, şi 
chiar mai mult, şi reduce
rea preţului metalului pe 
piaţa mondială, noi impor
tăm la costuri mult mai 
marţ. decât cele Ia care ex
portăm. De asemenea, tre
buie să ne sporim expor
tul, de la 25—28 la Sută

Furnaltil nr. 7 produce,
dar modernizările continuă

Programul de moderni
zare a furnalelor de mare 
capacitate de la S.C. „Si
derurgica" Si Ai Hunedoa
ra - — adoptat cu mai 
mulţi ani în urmă — se 
înfăptuieşte cu succes. 
După intrarea în R. K. 
eu modernizare a furna
lului nr. 9, care s-a ma- 
teriaUzaăţicma,, mai greu, 
dar, inJa&taixpwdiţii, to
tuşi, a fotti*iădul furna- 
lului nrji&~$ă fie supus 
unor îasePmnea opera- 
puni complexe, fiind re
dat, du puţin< timp în 
urmă, circuitului produc
tiv. -

— Este adevărat, dar 
să nu-l elogiem prea 
mult, pentru că mai sînt 
de pus îa punct o serie 
de elemente — ne spune 
dl ing. Nicolae Vonica, 
şeful secţiei a  t/-a fur. 
nale. f» timpul repara
ţiei capitale i s-au odor, 
tntr-adevăr, o serie de 
perfecţionări, respectiv 
donarea şi încărcarea ma
terialelor pe benzi — ett 
dumirea minereului 0

• eglomeratorului — Inoăr-
tarea miMtonf* * {MM 
Iubit — cu asistarea pro

testului de încărcare pe 
-calculator. S-a intrai 
mMlt> s-a lucrat- Hm , 
nm-j
W l

parte — datorită nevoilor 
scăzute de fontă pentru
producţia de oţet,. iar pe 
de altă parte. Mia cauza 
neechipătii complete « 
furnalului cu aparatura 
eutomată prevăzută. Ast
fel. maculatorul ăe. pro
ces nu este încă montat, 
echipamentul tem incor
porat na are prad de fia
bilitate foarte ridicat, iar
penonalat nostru nu este 
l«et safteient pregătit 
pentru exploatarea Ud 
iespeeabUL Treptat, insă,

problemele se rezolvă; 
instalaţiile se rodează, 
oamenii învaţă, operaţiu
nile de automatizare con
tinuă.

— Se mai are ceva îrt 
vedere ?

— Da, automatizarea

mUite m e io r du Tenjiri*” 
fontei pe bandă 0  atei, 
l* furnalul  ut- 7. Oricum, 
mm,.- şef putem reaiim 

. Hm  ><«« de fontă,

procesul t i ş k r M  00$#

MM.

w w .WA Sa re^ •r-
Nfeani to **’*  

de acti-daptat 
vitate ia

sişt'-# m? |
şi tehte laigfe şi ia nrvetDd 
resurselor existente. Pu- 

- new un acceri,J»«dML-P«-- 
manent, pe calitatea pro
duselor ~ J f p e  ̂ rCTtabiltt| -

rea pe' toate căile a risi
pei, ' a " eonsu|ripiiaft de 
materiale, cotai«sit®| e» 
nergie, pe circulaţia cu 
maximă economicitate s 
tuturor valorilor. In acest 
mod am reuşit ca, pe opt 
luni, şă realizăm cheltuiri 
materiale de 941 lei la 1006 
lei producţie.

r- Dar profitai, pe apt 
Ioni,., cit însumează, dl© 
director ? Sperăm că- am 
este secret...

— Mar rnolt de 2Q«t mi
lioane, «piei. ţfappim «»uît, 
însă...repet, actuala con
junctură .©. pretorilor şi 
multiplele prqbleme şi 
încurcături din complicii 
angrenaj al economiei na
ţionale ne-auXîflSii'Jt. efi
cienţa activităţii produc
tive. Ca să nu nţai vMribim 
de rezerva de producţie 
generată de săpţămttta re
dusă de lucru şf de anu
mite abaişr i disciplinare, 
tehnologice, de ngMţjgija- 
rea fermă şi responsaidlă 
în muncă a unor salariaţi 
Oamenii înţeleg Insă dm 
ce In ee mai mul t  c i  a 
economisi înseamnă a avea, 
că a munci bine Ihseafttoă 
a trăi bine. Numai că tre
buie să aibă şi cu ce 
munci...

întotdeauna, to marele 
combinat siderurgie Su- 
nedorean  s-a acordat «- 
teţdic
to care sînt cdrâosctitJ
respectate normele 
protecţie a muncii.

 ̂şcşeţ-ABKUm
.«aţe,
săpa
m  ■
•#fui
tecţîe a muncii din 
«hmi &C. JSiderargica* 
& A. ftwMdoara, BanS 
au fOst dtHjŞţi ^ re asi
gurarea unor echipamen- 
te de

alimentaţiei speciale —

N.T.S, — a responsabrii 
tor cu instalaţiile de ri 
dlcat şi a celor eu ktsta 

de gaze combusu 
iile diri 'combinat. Luna: 

se întocmeşte şi se difu 
zează in toate . uzinele

*... m m
O Eto 

|âe mim 
ante

’Ajzmm — Păj m r m
ca- le, cauzele, consecinţele 

mtourfleAte.
n i  , leatoF seestea, înci 

am  sînă oameni cari 
ignoră normele şl in- 
stru c ^ ^ le ^̂ ê  |>rotec^

ce la "avarii şi deranja

curităţii muncii, cercetă- pra Ritoducţiei, asupra să. 
r§ iţi ^ndd. I« - nătâfft; «mşllitor persoa
domehiu1 

Mai notăm că lucrăto
rilor de la uzină cocso- 
chimîcă li se acordă Zil
nic, la ţntrarea .In tură, 
o masă caldă, far perso
nalul din alte secţii şi 
ateliere, tmde se lucrează 

_ în condiţii grele, la tem
peraturi înalte sau unde 
noxele depăşesc 
iriţBle mşxiipe 
beneficiază de Bţ 
apă carbogazoasă. de 

,pele grăsimi naturale

ne. Cele mal frecvenţi 
cauze care generează a 
semenea stări de luerur 
ne-au fost prezentate to 
de dl ing. Comei An 
derco: . ,

•  utilizarea onor ine 
led© necorespunzitoari 
de lucru — în zone peri

•  folosirea 
scule şl Unelte 
uzate;

anumita
defecte

igie-piine, de materiale 
nico-sanitare.

La nivelul serviciului 
de specialitate, în mâne 
şi secţii, se desfăşoară o 
susţinută activitate — pe 
baza unor grafice — de 
instruirea şi cunoâşterea 
normelor de tainică a se
curităţii munci’, de 'pre
venire a abaterilor de Ia 
tehnologii şi instrucţiuni
le de lucru, se iau mă
suri operative acolo Un
de se constată nereguli. 
Astfel, în luna iulie a.c. 
au avut loc două acţiuni 
de reinstruire şi testare 
— pe tema cunoaşterii

•  atenţie diminuată îi 
timpul lucrului;

•  nerespecfai-ea norme 
tor elementare de prş 
tccţie amundi.

Oricum, acţiunile  ̂ prea 
eupăriie, măririle com: 
partimentului de specia 
litate, ale eadrelor ci 
funcţii de răspundere, vi 
zează permanent şi per 
şeverent îmbunătăţire; 
activităţii de protecţie i 
muncii, asigurarea fluen
ţei producţiei, menţinere; 
stării normale de »ănă 
tate a oamenilor.

Modernizare, automatizare, progres
Procesul de înnoire şl 

modernizare ale dotării teh
nice nu este nou la S.O. 
„Siderurgiea" &A. Him©- 
doara — după cum nu 
este nou în nici o altă 
unitate economica din ţa
ră. Şi este la fel de ne
cesar 0  la fel de grea 
astăzi ca şl mai înainte 
Oricum, tosă, trebui# fă
cut Altfel, productivitatea 
muncii, producţia se vor 
menţine la niveluri scă
zute.

Ce se are 6» vedere; In 
acest sete» la S. G  „Side
rurgica* S  A  Hunedoer#7

In frimtă rtod, modemi- 
aares |u»ssSeî«ţv operaţia- 
sie «ard * teceput 0  care 
m  Sa plină

pemsMe nr. ţ  §| m âFw  :
yMfe  ̂.iEj. ţ, urmtod m .
m w m H H i' s»ţ«tt mm 
memenca pezfe^ionâri d  

Mfc am de Di

secţia a H-a. De aseme- 
ne», au fost reparate şi 
modernizate furnalele nr. 
6 (aflat to funcţiune) şi 
nr. 6 (urmînd a  fi racor
dat la circuitul productiv), 
iar nr. i  va primi bote- 
zul focului anul viitor — 
de la secţia I.

Eforturi susţinute sînt 
orientate spre realizarea 
(la Aiud) a cuptorului nr. 3 
— de îoo ton© care «a 
® montat, pe Ungă «ele 
două existente, la ©ţelăria 
Metrică nr. 2, precum şi 
a primei fnstaiedii tfe tur- 
Bare continuă a ©ţelului 
In mareie eorabtoat1 huse- 
dorean (aflată le stadiu 
vansat), £u consecinţe ex
trem d© favorabile asu
pra caensumarilcr de som-. 
hstetlbiV energie şl mato 
riale refractare,- Punerea 
lor în fiasepunc, în eurtoşd -- 
dtîtăxH 1«Î2, va permite 

W

500600 tdfte dă oţel ele
trie pb an.

După cum ni s-a sp 
la conducerea societăl

Mrea tehnică a şceci 
Ife.trt bat© Şi m 
'deţairt© — totemmea co 

tînuă şi a oţelului Mc 
tin —, ferii: - tebnotofiii 
sfet complexe, la nivel 
tehnicii celei mai avans 
sate, ta r banii stol» de 
camdată, extrem de puţir 

Oricum, preocupări exi 
tă, ete se var intensific 
ri,' poate, presOjrife ! < 
care se bucuri «afectiv 
slderurgiştiîes dfe Hun 
doara şf eaiitafe» oţelul 
produs aici var atrage i 
vaA.id care — prin setei 
jKăoaizaMsii jwtnaiEtorfl1 
xuri de f  îe«|fe *- v. 

Sugă rari vatenfe. tel 
pîBbm,' net vele 

materiale «ehatfed Iran
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ATENŢIE LA EXTREME!
(Urmare din pag. O

vfntiif soeîaîist S ritimer -» 
tul meu profund este că 
aceste ţări din Est riscă 
să cunoască <’upă aceea o 

do balanţă
Hbflă. C i» atsi mai misir 
cu cît au existat uneori 
acrie, înaintea celui de-ri ţ 
doilea război mondial, niş
te experienţe de extremă 
d te^tă  foarte dificile". 
Da, dl Durafour are per
fectă dreptate doar . că», 
pentru Est după experien- 

• ţcle „foarte dificile" de 
dreapta» au urmat cele şi 
,mai >» ficile", pentru t& 
au fost mai iungi, de stin
gă Iar cri care le-aa trttit 
pe amindouâ, reuşind. a£-$i
păstreze lut -  ■ /  . , • '
jum la concluzia -ir, 
brie sint %a fel de tică
loase. Filozoful Emil Ci s 
ra» constata că dreapta 
mizează pe «a> 
iar atingă m  
Teoretic aşa ar- §„ dar 
utitxii* " dmm iî vă « tre- 

se Ating şi ‘că site 
şese HtaiSarM #<* >~iŝ s-
tari a r  sate* a* indiferent 
că sînt roşii, verzi, brune1 
.sau negre, transformă ţara 
într « n i neiv lagăr, ba 
individul într-uA număr 
din turmă» Nu se r«tne® 
»*.«?' hitle rismi.il «ssa$ . 
î «« al si»1* - sm cea a 
şismul metastazat nu do- 
bîndise oare accente xeno
fobe ? De. dreapta »au de 
stîrtga,’ extremismul :̂ tx- , 
pimtemâ *a- (>•;, fi
dia greutăţii? materiale 
şi: sentimentul naţional fj- 
resr rtfo „maselor i te l  
populare”. El ţinteşte deci 
la punctele cele mai sen
sibile ale 'omului necăjit: 
pîinea (j >< »»■• i-c promite 
11 ortee' condlţi?) ~s mii 
dria naţională " (pe care 
! o wwforieazfi preritu 
naţionalist).

Nu altfel arată extre
mismul acum, la noi. Căcî 
.e foarte greu de spus care 
partide saU m gat^^iî sint 
de extremă dreaptă şi ca
re cc tîng * «n ales ca 
în faţa primejdiei Comu
ne de a fi seoăse în afetra 
legii, şi unele, şi altele 
adoptă cele şi 1» igar jn  
popul iste de sorginte ţo- 
mun’isto-fascistă. Extremis
mul românesc profită din

» lin ie ne»5 • Iul t 
de trai, inerent- trecerii la 
economia liberă, şi pro
mite renaţionalizarea care 
negreşit va readuce cu si
ne marea, sarea şi dulj2&- 

. le sţiî „zjua trece, leafa 
r •«>,,> . Triada â, el cău
tă să-I convingă pe bktuî 
român (care totdeauna t 
fost patriot) că «u e tu
rnai român pur şi simplu, 
»■ rrrromân şi că imeni 
nu mai e ca el. între 
timp însă, în culisele a- 
c« iei ideologii precare, e 
întocmeşte neta de comat - 
dâ a «tuşelor. Nenoroci- 
reă fi va sint şi oameni 
incapabili de o vjziime în 
perspectivi, "ăl eărtfr ar*-’i 
«titan** A judecată a- t e  
(•* >»■- kjtecelui: ej'
ştot-gat. .’d ^ d  să mă» 
şăîuiască 6» batalioanele 
. „ emîsmuluâ

bălţ*. <3$ dârtre aeeştia 
•compun electoratul, rămî-
m  vămi

A&ăm». pesimist, «mii 
Ctacanţ «cria « t e a  cit 
„Ar »  â  «  preâ
mult asupra « a r id  daci: 
a*  .xtăe- re *4 s? 
bine «saltă <»* %
bcrtatc. Adevărul c că nb 
mk nu * g re u «ie s»Jr 
perlat decît libertatea". 
şp« Ca iluştrui filozof să 
se fî înşelat. Cred în omul 
care are suficientă inteli- 
genţă sp-e seamă
fii- nu :~v%m nimic

libariătt * Şî 
mri ered în pr^aâpştl (ca 
un şingur r), eai ■* '-T!' -t» 
ficierttâ' inteligenţă spre a 
şti să se apare de brice sol 
de axtretniiâk

(Urmare din pag. 1)

tru ele Vieru» Leoniîa
■ Lari. liadâr-că.J'. Spusele 
■' sini ale Mm director U
■ şeatii -.tinde înv&ţM »Mô - 
- tenitorii*', profesorul $e
chimie Gheorffhe Ştefă- 
neţ.
: Stnt tmttă<nmna(aurec1!&. 

Şi miritre. „E tare gretţ..
• Nu-i cui» vedeţi dv la 
televizor... Independenţa 
o strigăm noi, dar n*o

■ recunosc alţ&. E tsţă 
sirmă ghimpată. împre
jurul nostru !" — adaugă 
dna E.O.

«Ştiţi cum mă prezint 
eu necunoscuţilor ? Sîţtt 
Gheorghe a lut Ion Şteft- 
neţ, stră, ntri, strănepot 
de-ai fui Ştefan cel Ma
re. de loc sînt din 
TtomÂnia...“ Mal incest, 

-pentru. ureehMe » meţe 
doar: «Dar vin întUa ăir 
tă în România. Tata ;a 
fast militar la Ciut . I*

SINONIMIE DOAR?!
.Timişoara, Mult. , mi-a 
mai'vorbit de locurile as
tea..." Să pierd ocazia 
de-a afla cum văd ei vii
torul? Nici giud. Şi în
trebarea curge firesc. ’Aţ 
semenea şf răspunsul.

# *
»  < d!3«i»e

^  < ier&emtuia ar-M. tăkiMpmm
m  -v. <
spre economia 
C u  a f u i o n a  
(ie doresc td *
aftă pefeci. p #
ne MFfaapeMw&i* ndcet»

re: ^ e , ^ d i e  prejBw ,̂

maŞa 'î^ i  ' par '%Wpt(k, 
M-ort »/i- t ds’i' sără
cii, « -.rr* .ţar s%',w «¥*.

dc|i, noi altfel' gindim 
unirea. Vă chiar rugăm 
pe dv,-fraţii noştri să 
u-o mai strigaţi eu orice 
prilej.1 Pentru că nouă 
ne dăunează! Duşmani 
avem încă mulţi. Şi des
tui de puternicii Gîndi- 
t i-vă re-am putea pierde■ ’ 
Transnistria! Aţi văzut 
satele româneşti. de-aco- 
lo ? Fru muşica, Văratce... 
De Zece ort mat bogate 
iccit cele din România! 
Şi, în general, fără să 
vă fie cu supărare, ' lu
mea satului nostru trăi 
ieşte mai bine ea aici I* 

Dl profesor de istorie, 
loan. S> basUan Rctaru . e 
c‘%}rin, f t i pentr i o u- 
nire spirituală. „Să fie p 
suflare românească, nu 
mai multe. Şi din greşe
lile dv să-nvătăm noi.

A.î-r.—v_ > ■

De . Ş i l a â l :-gţsŞă?
* în 3 {".ce î , Mai 
Iove “ >»t, pri ; «s-,L

Ne-a fi / c uşor v t;,. f ; 
greşelile dv. large s-a-n • 
e \ 1 ’ fcoli, ’<i se -c.,
linue cîteva veneraţii, 
pentru Oormoiidore i Ştiţi 
iii i  »> dc i omd( £

< J< d rorla in Ştt 
is duj . ‘C’ >' ? 90S iflp f 

De familii, nu de. persoa
ne locui or au <
aduşi nemţi, ■ bulgari, gă
găuzi". Să cutez a m ai 
întreba şi de part* <s <- 
covinenUor ? Durere în 
plus!... _

Îmi întorc (jindul Ia cei 
mici f'i ', /rina, ’ Uium, 1

; *"j» r t ,’«• * v".
,,Moştenitorii".!. „Motda". 
va nu este a mea... ci a 
urmaşilor urmaşilor voş
tri, în veaetd vecilor".

Urmaş şf moştenitor 
sînt sinonime în bogatul 
le x n .ăi esc 'Să --a s- 
şeT?» ... *

WSMITARI

w w  „CarpaţI"» vîn- 

dute de bruneţi, !a 
suprapreţ — „1* vede

re", în cartierul Acre. 

part, din Petroşani.

Fata IM VEL LAZA

P e r s p e c t iv a  d izo lv ă rii P a r la m e n tu lu i
(Urmare din pag. I)

Parlament sau să pre- 
lungească pc
un termen de încă 9 
luni. Acest al. doilea man
dat, ultimul care poate 
fî asumat conform pre* 
.,'>nrâl%a legii, s« jbţeh t 
la 11 ianuarie 1992. Da. 
că pîriă la această dată 
iţmxilXxţţsci, Eomâniei nu 
este biehelaţă,. Parlamen-. 
tui ; şe di*»£vă . ixne iiat 
şi vîdăâtttâ alegerilor ge
nerale devine iminentă. 
- O asemenea variantă 

politică nu este prefera
tă de nimenL Ea ar duce 
la prelungirea efectelor 
de provizorat :l date * de 
condiţia tranzitorie a pu
terii, ceea ce ar adinei 
criza economică în ţară, 
ar da nou avînt crizei po
litice interne şi ar sfâri- 
ma din nou imaginea in
tegrării României în ma
rile structuri demo ;:-ati 
«e europene. Cine îm
pinge ţara în această di

recţie poate fi un -jres- 
s dacă m  le 

J m r un trădător de 
neam, incapabil să vadă 
consecinţele urmi astfel 
de scenariu pe fondul 
crizei generale din Eu
ropa de Est» cu reverbe
raţiile sîngerpase cunos
cute în Iugoslavia.

Rezultă că Parlamen
tul României îşi va duee 
crucea ptoă Ia eapăt. iă- 
rind istoricilor dreptul de 
a : iiifica aceste condiţii 
Iu te  timp, adunarea, con
stituantă. legitimează tex
tul legii , fundamentale, 
cuvlnt cu cuvînt. într-an 
i' n l.« l.t. 4 «VrA»*. r 
sSptămînă, ea a trecut la 
analizarea celor 1019 a- 
mendamente prezentate 
în scris de g rupurile par- 
lamentare, de deputaţi 
şi di fks emai
ţu; Ie :elor 151 artico- 
h a) % ţ. i oi »tul îi ie Co >- 
stituţie ă- României.

Primele şedinţe au de- 
păşit blocajul procedt

ral,-în care s-a acfcg>tat. 
m reg iam d meto 
driegieî ac J  s-l. f.
rezrivaî m'înţelegertSV i i  
diferenţele 4a h< ’tţwefe*' 
re, $-a ‘ Intrat în analiza - 
enunţurilor, punct cu 
-«c m *!- im jcare j w* 
icrie U*r ~>s nţiat mtan 

c » i-a mă ier*»? ,rî<M5Xft> 
i.Jira itoleranţei, aipu 
. 'ar. i d conciliere i. 
Fim *e omă. s-a pţFţui- 
înţdcge tactica asumată 
pentru . mport ne îi’ 
fiecărui grup parlamen
tar-- - «

Ar J.‘ s/. f'c(-1. r fjrai«&«r 
te mă duce la coneiuaia 
că surprizele mari sînt 
excluse* Adunăreaf cgn»

îşi - 4- dfcPÎKKS
msmdstid îndată ar «ţ, 
fi dai ţării noua 
stituţie a lis. ;tăţii, i3*că 
pot face un -.«nu. m.<nt 
act se va petrece în preaj
ma zilei efe 1 Decemtarte, 
cînd vom fi chemaţi să 
participăm la cea de a 
doua einslir, a z te  na 
ţionale a Româtiiei,

(Urmare din. pag. 1)

provizionare. La noi aca
să carnea ne costă mai 
scump.

După acest preludiu» ia- 
tă-ne în reţeaua de desfa
cere de la ‘ Hunedoara.

Magazinul alimentar nr. 
73 avea în vînzare, luni,
9 septembrie, slănină afu
mată cu 62 lei/kg, salam 
Bihor, la 212 lei/kg-, salam 
„Mistreţ” — 205 lei/kg .şi 
cirhaţ afumat de porc — 

lei/kg. lSuJ- spusele 
te »  Doina Paniti, şef de 
unitate, m . preş ei e a
de la „Comtim”.

în magazin se mai vin* 
de şi un alt produs, de 
care re interesam ră
coritoare: sac că aromă de 
»r»-iws« , în sticle â\ Di 
Hţrt» cu 12,75 lei sticla, 
ZhAo .«xa arlrjra
dria Paniti, la „CemafrucU* \ 
Ifţ»şi®am, secţia Haţeg. 
t r M t & h  & m s m t M n î  m ,
9, tot «ii S.C. Cor-
viant* S.A. Hunedoara, am 
întîlnit un alt produs fa- 
ferîeat ta D'tm.J-âcD, dar 
ta preţul de numai » lei 
sfej„ u.'i sâ- fţiingi

unde provine tmtmM 
«ferentă. Nedumerirea 
W c a  Isarfte âaă-ii'. Mtaii 
(Mşan. direetornt &£- 
4**” ^  JţSet--
rit-nTî tfr  ig ilîîti-iiiiirB ,

J  *a i*  ta

gana” S.A., cu preţul de 
livrare de 11 lei sticla, şi 
de desfacere, prin unităţi
le noastre, de 12,75 lei”.

Să rămînem puţin la a- 
cest produs —- răcoritoa
rele» Cele fabricate la Ha
ţeg, se livrează de la pro. 
ducător după eum urmea
ză: brifeor — 6,50 lei sti
cla şi kiwi— 10 lei sticla (de 
îa „Cernafruct”), iar de

ea U',»’ ? de ies facere M 
cumpărător, fie prin chel
tuieli de transport, fie, din 
start, prin preţul de li
vrare.

Să revenim la prepara
tele din came. Cum spu
neam, Ia magazinul 73 e- 
xistau doar preparate a- 
duse de la „Comtim”. La 

■fel se prezentau lucrările' 
şi la alimentara nr. 8.

- - Un anspt rt 1, ia 
i miş >a a, c i ms şină de

tone (în care se aduc; 
4--' tone tfe’ preparat? -- 
n.n.), costă 12—13 mii. 44 
lei, iar ori tfărisport d^ 2 
tone de ia Haţeg (latr-o! 
frigoterroă de 5,5 tone - 
n.c4 6**,!̂  t  mii di î»

— Şi de cît$ ori pe.sâp- 
tămînă aduceţi marfă di* 
1,1 TimiŞOi i,a

la -grSa. Mşi: ales. t dacă a-, 
vem în vedere că aceleaşi 

> > nente, *"?>'
Haţeg i , Tim , a a tu 
preţui' dif< âte. U- exer i- 
i i-, salamul .Vah a nu- 
iui” «I se '̂ livrează cu 204 
. îri/kg; „Victoria* cu .. 318 

4 cu 208
« -- t*'. , /  <mt m1*,
şt .rit 218 'lei/kg, 346 lei/kg. 
respectiv • iei/kg i -

Cum se fwnmază deformează preţul
la „Haţeganâ" cu 6,90 lei 
sticla de brifeor şi cu 11 
lei stieLa de kiwi şl de suo 
eu ocifid. iic ananas.

— Ds ce nu :umpăraţi 
<r»a!jtt,ţ» mal mart de "l- 
coritoare de la „Cerna* 
f r u c t ni ş* mti kt-

„ am întrebat-© j  ̂
dna Bena Criş-ars

— t ir  ue-a« pab&t Mal 
cantităţile pe care le-aan 
sriiritat.

Interesant. Nouă ni s-a 
spus îa fabrică din Haţeg 
% jCtmafruci"* -Mm 
m Cornel EKtkei » ,  A  
sm lipsă de «s-
Mea te e a z f  »m-&l m  s 
treime din eţp-uş&it, &  
&:tzx  riredriţir

mm t*  m »  
sm m iiâ  ucimimM 
ftmeţionează, lâb

■Ingrit#'#

„Primim şi desfacem pre
param din came şi de la 
•Timişoara şi de la Haţeg 
— ne sptfX'On dna ,\r>s. 
Resmeriţă, şef al unităţii. 
Mezelurile fe membrană 
aduse de la hi>cAi.lm'r, §c, 
rantează păstrarea mal 
reali timp faţă ir «ele 
.ta eriofan, produse Ia Ha- 
|eg. Ita aeeea rint prefe
rate primele*.

Nu punem la îndoială 
. această agrs®ţi4,4ar cqtp . 

‘ ştdepîm ci. s  «r potea £etcă
9 a^pvMmsire mai rlb 
mkă le J%ţeg, km _m 
la Deffe?,,«p4e predu^e

&  iemuftoH a r  m u  

m m #  MMşan « i ori* (ta ac«^

— *>• două-trei cri,
— N-aţi putea aduce de 

patru «rt- 4c la Wnţcg ?
— Oricum, c-feeltu eîîle 

4,. (re<v»-v.rt r ar h  mai 
mici...

— Oare?-! Aritmetica a. 
rată câ si O, tn ici- 
r c io ondlţiile folosirii 
maşinilor n  capacitate.

Adevărul avem să-l a- 
flăm intr-un moment de 
siaeeritafo, tot de la dna 
dk&tcc Elena Crişan» 
„Comttm* ne-a dat meze
luri inţş-o.Berfogdă cînd 
S.e .OsrriAI*5 SA Deva 
îS-' ?«? riei ţm, ■ .»•-*»•_

<1®'*'* Strg-ităi spu- 
■ t  rit desface toate me- 
tbifelta' pe eăre le prbduc 
'■ # : ■; societăţii,
prin ^nttăţite- proprii. Nu 
putem la c parte uri 

alutat

taaşi sorti lente) - a  u  
te» „Decebal SA» secţia 
Haţeg”.

Ce avem dc adăugat est« 
că de la dna Elena Guri- 
că, ccmtrrbikşef al Abato
rului Haţeg, am aflat că 
preţurile de livrare atri
buite dz dSrectbrtîl S.C 
„Mercur Corvinex” SA. 
„Comtim'-uloi, .sînt, dc 
ap t, cele pas -Ika-e dc 
secţia de la Haţeg: Fără 
comretaarii.

Vi inel pceferile tvcH ■ 
ta te din cheltuielile cu 
transportul de la distan
ţ i  *4 ţ ^  h~
suporte cumpărătorul, căci 
el nu are cri să se mai 
plîngă,.

te-cîtf Guvernul a »• * 
o hotărîr ut care f reţ’.i 
e> csţ hmimtt-
t r i  !a cîteva sortimente ;

da carne şi preparate au 
fes • 'Jlvv »>» Ia ni velur 
mult scăzute - faţă de cele 
care se practicau. Tntr-o 
astfel de conjunctură a’m 
fost şi noi cumpărători la 
magazinul alimentar „Cen
tral”, al S.C. .Alimenta- 
ra" & -v. Dev .

— încă de dimineaţă — 
ne spune dl Ştefan Butaş, 
şeful unităţii, au fost in- 
v nta. u.’ toate îroduseîa 
în cauză aflate în maga- 
zin şi s-a trecut la vînş£- 
rea lor cu noile preţuri, 
ssppctiv pa zerul >v i'C- 

lei/kg la n I de vai i 
235 lei/kg, put calitatea 1 
— .*•• lei/kg şi pieptul Je 
pui — 167 lei/kg.

- Âm îpeercat,. în cele- de 
mai sus, să-l punem pe 
cititor ia cunoştinţă de 
auză eu c parte a nc-c- 

nismului prin care se for-, 
mează. şi... deformează pfe- 
ţul unor'bunuri de con
sum. La punerea î» raiş- 
c-are a acestui mecanism, 
contribuie cheltuielile efee- 
tive economicoas* sau 
economîcoase, pentru rea
lizarea produselor, prefe
rinţele comercianţilor, re- 
laţiile lor de simtiSt a sau 
antipatie cu furnizorii, ca- 
rc insă nu sint ir? -imtot- 

. dttriţă nici ea iBbAcsdfe,
■■ -

:b»i■ r i r i i;'d# 'Ăz,-' "..... .
faţă de acesta.
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UNIVERSITATEA ECOLOGICA \
D E V A  \

Anunfâ scoaterea la concurs a posturilor \ 
de preparatori pentru următoarele discipline t | 

•  matematica •  engleza #  calculatoare •  i 
arhitectură. j

Cei interesaţi , se «or prezenta la concurs, ? 
sîmbâtâ, 21 sept., la sediul Universităţii Eco- ] 
logice Bucureşti, din str. Oneşti, nr. 2—4, cu ]
0 copie xeroxată după diplomă, 1

Relaţii la telefon 956/12711 sau 90/149204. i
1 1632} S

V IN Z A R I

. ’ > ■ ( 5341)
e COMEMORĂM un an 

de zbucium şl durere su
fletească de ctnd- a plecat 
dintre noi Iubitul nostru 

MARIN MATEŞ. 
Slujba de pomenire ya 

avea loc duminică, 22 -sep
tembrie, la Biserica Orto
doxă din Hondol. Părinţii 

6 „MEpEClNS du Moh- şi fraţii. (5341)
de“ caută pentrtr Inchi- • ■ :
rtere o casă (hăre (vilă)
ca 5—r6 camere. Deva, te- •  SÎMBATA, 21 sep-
lefoane 25383, 25729. tembrie, se împlineşte

O VÎND In lei aparta
ment patru camere, 
Centrală. Deva, teuton 
13947 şl Brad, telefon 
$1*11. 0368)

- O îVTND î frigider <SU1L 
I»  foncţ&ine, preţ fi» 16 MO 
te l  Deva. telefon 23469. 
ţrele 18—20. (5381)

O „MEDECINS du Mori- 
de* caută pentru închi
riat apartamente de . cîte 
t  sau 3 camere. Deva* te- 
lefoane 2S3B8, SfeWfc v » 

(5299)
S. C. FLOREA & COMP. S.C.S.

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 242 . *
(vizavi do Dacia Service) |

. Vă OFERĂ .- S
24 d e  ore din 24 : „ , V
•  virşli #  cremvttrşti •  g ră ta re  •  sandvi- S 

duri calda la  cuptor cu micreundo •  băuturi V

W  SER\n« 'RAPIDA, CALITATE, AMWANJA î
PLĂCUTA. % i

h o lt  international  cmftUN's stsvtci
Organizează in cadrul

m m întreaga răspundere pentru conjinulul 
articolelor publicate o poartă 

autorii acesforă.

TIPARUL»
Ş.C. „Polidava" S. A. 

Deva, str. - ^  Decembrie .257 
Tiraj» 21 231 exemplare

•  BISERICA Creşti
nă Adventistă de ziua 
a 7-a prezintă la Casa 
de Culţur£ Călan 24 
conferinţă biblice, în 
perioada 20 septembrie 
— 29 octombrie 1991, 
Ia zilele de vineri, sim- 
bătă, duminică, marţi, 
orele 18—20,

(5310)

|  A N IV E R S A R E

. O „LA mulţi ani!" pen
tru Giany Iercoşan din,Hui 
nedoara, cu ocazia zilei de 

' "  Fiica Alina şi
(5059)

•  PIERDUT ştampilă
•OtUndă a părtinind Asocia
ţiei Familiale „Snak-Bar 
Royal" Hunedoara. Se de
clară nu li (5387) ■

a PIERDUT legitimaţie 
serviciu, eliberată de 
G.I.G.C.Ii. Deva, pe nume
le Căldăraş Eleonora. Se 
declară nulă. «(5374)

•  PIERDUT bon vînza-
re—cumpărara nr. 207351 
din 2 sept. 1991, emis de 
Centrul de Achiziţionare 
Piei Orăştie. Se declară 
nuL (53797

ÎN C H IR IE R I

•  OFER recompensă
130000 — 200000 pentru 
cedare contract apartament 
chitde, 2—3 camere, exclus 
Dacţa, Micro. Deva, te
lefon 22254. (4996)

•  CAUT apartament 2 
camere de Închiriat ' Deva, 
telefon 22300, după ora 16.

' V (5364),
•  OFER recompensă pen

tru cedare contract aparte* 
ment chirie, 2—3 camere. 
Deva, telefon 12998.

i <8 VÎND' Înscriere Da- 
Ota 1300 (188®. Hunedoa- 
ta. telefon 22074.

(537T) -vt-
•  TIND apart amant trei 

m am a, «ana pieţei Deva, 
tefortltaţa telefon 15504.

- (5369) -

•  VÎND înscriere Dada 
300 (1989). Deva, telefon

15373)

_ PAR dolari 370 lei 
1189. Deva, ^telefon

5 • * •
CAP.- Sptet vinde lai 

i fmblieă, tn 29 Mp»
-----*. ora ÎO. următoare-
: adăposturi animale, se- 
, «etan ţuică, alte o- 
.■te de Inventar. Lista 
află afişată la sediul 

-----  (5362) '

î m VÎND Trabant £04 S, 
pentru piese schimb. Deva.

Jgteseu. bl. 4A /ia
(5338)

•  C.A.P. Băcia organi
zează licitaţie publică in 
28 septembrie 1991, pentru 
vinderea mijloacelor fixe. 
Lista se află la sediul uni
tăţii. (5385)'»- " b , ' '* •

•  VÎND apartament trei
camere, ultracentral, gaze. 
In Orăştie. Telefon 956/ 
42842. (5282)

•  VÎND convenabil pătuţ 
copiL Deva, telefon 12045.

(5366)

•  VÎND maşină vată din
Zahăr cu butelie Deva, 
telefon 29301. (5382)

•  VÎND convenabil În
scriere Dacia 1300 (1988), 
Haţeg, telefon 957/70854!

(5365)

•  CUMPĂR electromotor 
Dada 1500 sau 1200. De
şte, telefon 14818.

(5378)

•  VIND Înscriere Tv 
color, ridicare apropiată. 
Deva, telefon 14818.

(5378)

PIERD ER I

f  PIERDUT căţeluşă 
pectjăne^ă, peagră, pe bur
tă albă. Ofer recompensă 
bună. Deva, telefon 1481&. 
, (5378)

Haţeg, str. A  Vlalcu, bloo 
0  2 bis, so. D, ap. 73, zil
nic după ora 13,30.

0061)

C O M & d O R A R i

•  A frecut un an de 
cînd te-am pierdut, . bunul 
meu

MATEŞ. 
Dragoste şi neuitare, an 

de lacrimi şi dor. Dorina.

cu
Stat).

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  SCHIMB garsonieră, 
fe-dul Decebal. cu aparta
ment 2-3 camere, exclus 
Mimă, Dada. Deva, te
lefon 24237, după ora 19.

■ : (5338»

ăici
proprietatea 
apartament chirie i 
Deva, telefon 1931a. a 

(5380)

•  schimb
trai camere, proprteţate. 
Hunedoara, cq sinMfor Ti
mişoara. Hunedoara, te
lefon 12357. (5343)

M A T R IM O N IA L A

•  CAUT soţie sufletistă,
serioasă* fără obligaţii- Pe* 
trcscu Titus. Deva, str. 
Horea 27. 0380) '

D IV E R S E

•  PERSOANA cu pregă
tire în R.F.G. caută dori
tori de a învăfo, perfecţîo» 
liă limbâ prînânS (ofoii; 
adulţi)."* Preţ CrnivenabR. 
Deva, telefon 15520, după 
rara 18. ^  0359)

•  CU autorizaţia ' 5360/
19.08.1991, emisă de Pre
fectura judeţului Hunedoa* 
ra, a luat fiinţă Asociaţia 
Familială „DORIS A CO“ 
Teliuc, avînd ca obiect, de 
activitate comercializarea 
confecţiilor, tricotajelor, 
produse âgroalimentare şi 
industriale. 0363)

•  StMBATA,21 sep
tembrie, se împlineşte 
un âh dcdeSpărţire de 
cînd mbartea nemiloa
să ne-a luat pe cel 
care a fost 

OLIVIU NICOLA, 
un soţ, tată şl bunic 

iubitor. OdihneâSqă-ae 
în pace! Comemorarea 
la «âmltirul Călugă- 
reni, Deva, ora 13.

i ...................... Imn muu'i i. nii>.»s»..in ■

j* CU durere In suflet, 
Hicolae şi Victoria, Cris
tian şi Rodica regretă tre
cerea in nefiinţă a cdtrf 
care a fost un bun cum
nat şi iaichi, »; :

- GEDHGE MODA. ' j. 
Nu te voih uita nicioda

tă! ' "  0383)

•  S.N.G. Auto Meche 
Orăştie organizează ex
cursie la Istanbul, în 
perioada 1—6 octom
brie, la preţul de 4000 
lei. Informaţii la te
lefon 956/41174.

1 * (5384)

- •  CU nemărginită 
* durere* soţia Salvina 

anunţă trecerea în ne- 
-'fijnţă a celui care a 
' fost . . ,*i:: .

GEGRGE MOGA,
- * de 72 ani;' ;

un minunat sâţ, tată. „ 
t şi blinic, om de aleasă 

odienie. - Nu te voi 
'tata niciodată! înmor- : 
rriîntarea' sîmbăta, 21 

. şeţâembrie, ,orsf 14, la 
Ciiăltihil Ortodox din 
strada Emihdscu, .Dc- 

; /Vm ' (5372)

•  DORICA fiică, 
Corpel fiu, Emil gine
re, Maria noră. Aurica 
şl Gheorghe "ţi nepoa
tele Ceciiia, Carmen şi 
Roxănâ deplîng trece
rea în eternitate a mi- 
nimatului lor părinte, 
socru şi bqnic 

GEORGE MGGÂ.
Vei rămine veşnic 

în amintirea noastră!
(5372)

•  COLEGII, priete
nii şi cunoscuţii de la 
6. C. „Mureşul* S. A. 
$oimuş, precum şi de 
la Trustul I.Ă.S., sînt 
alături de familia ing. 
loan Igna, la greaua 
pierdere suferită prin' 
decesul mamei şale, 
exprimîndu-i sincere 
condoleanţe. (5380)

•  CU inimile zdro
bite de durere, soţul 
Ivaşcu, fiica Bianca, 
ginerele Marinei şl ne
poata Bianca anunţă 
încetarea din viaţă, 
după o grea suferinţă,

. a celei care a fost o 
bună soţie, mamă şi 
bunică

BERTA STINGĂ,
de 45 ani.

Dumnezeu să o odih
nească în pace î - 

(5375)

•  MAMA Para Ber- 
ta, fratele Pară Gheor
ghe, cumnata Cdrrielia 
şi nepoata Iulia aduc 
un ultim pmagiu ia 
trecerea în nefiinţâ la 
numai 45 de ani, după 
o lungă şi grea Sufe
rinţă, a celei care a 
fost o bună fiică, soră, 
cumnată şi mătuşă

BERTA STINGĂ,
Odihnească-se în 

pace! 0375)

•  TOATE florile pă- 
mîntului nu sint sufi
ciente să-l acopere mor- 
mîntel draguiUi nostru
ing. SILVIU ROŞU, 

director I.A.S. Cerna
vodă, minunat fiu, soţ, 
fată, frate, cumnat, 
trecut in nefiinţă la 
vîrşta de 56 ani, după 
o lungă ŞL grea sufe- 

V«^>ic îl «boi 
-- -«o, lacrimi ama
re J ţ jiemtagUate. « t

nostru 
Înmormîntarea 

-fh--,mvsg loc în ciml- 
tirul Bisericii Orto
doxe din comuna Geoa- 
giu, astăzi, 20' sep
tembrie, ora 14. Dum
nezeu şă-1 odihnească 
sufletul lui drag şi 
buh. Familia.
;■ . (5371)

. •  SÎNTEM alături 
de familiile Roşu şi 

1 Joikits în momenttil 
/despărţirii de dragul 
nostru
ing. SILVIU ROŞU ,
Dumnezeu să-l odih- 

nească în pace! Fa
milia Bejan Ion..

(5371)

•  UN ultim omagiu 
bunului nostru prieten 

-şi ‘coleg
Ing. MUIAT JflVAN,

ge care nu-1 vpm uita 
niciodată.

Sincere condoleanţe 
i familiei îndoliate. Fa
milia ing. Şiştaroveţan 
Ionel. (5165)

•  COLECTIVUL Ate- 
lierului de Proiectare 
de lă I.RE. Deva . a- 
nunţă cu neţărmurită, 
durere încetarea .pre
matură din viaţă a 
celui care a fost un 
foarte bun coleg şi 
specialist - . . .
ing. MIIIAI JIVAN. 
li vom păstra o vio 

,amintire ! (5164)

UlffîftR$lA!irDIN TIMIŞOARA 
Cure <l« calificare pantru prafşsia 4a 
ASISTENT CONSILIERE S O C tA U .
•  Cursanfilor fi sa acoretă BURSE
•  Durata cursurilor : 1 an
•  Ocuparea locurilor şa face prin CON

CURS DE A&MITERf
•  Numărul da locuri î 20 

- •  Depunerea dogarului: 20-27 septem
brie a.c.

•  Data concursului : 29—30 septembrie
: a.C.
•  Probe de concurs :

' 1. test psihologic da şdecţie
2. examen de limbă Şgglezâ

•  Actele necesare :
1. «arere
2. copie legalizată după diploma do

■ - bacalaureat J . .
3. copie legalizată după foaia matri

colă .*t
4. trei scrisori de rocwwgmdiN do fa 

directori de şcoli urmate, directori 
de instituţii unde lucrează candida- 
fii, preoţi, pastori, personalitâti alo 
viaţă sociale etc. -

Dosarele se vor depune la Universitafpa An 
Timişoara, b-dul Vasiie Pârvan, nr. 4, Seda do 
consiliu — bis, între orele 9—14,

Informaţii la telefonul 961/12805, int. 123. 
/  Au prioritate persoane care lucrează în 
instituţii de profil {case f do copii, cămine şepep- 

\ lă, sanatorii de copii, case de copii preşcolari 
l etc.). '
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•  CAUT femeie pentru 
îngrijire copil. InformaŢil

v.-: REDACŢIA Şl ADMINISTRAŢIA»

2 700. Deva, itr. .1 Decembrie, 35, - 
. Jude)ul Hunedoara. 

Telefoane! 11275, 12)57, 11349, 11827 
Telefon tipografia: 25904 
Telex: 72288. Fax: 18061


