
Valul d< scumpire a produselor de 
tot felul ce a cuprins întreaga economie 
naţională, care a determinat creşterea 
cetaRderăbilâ a costului vieţii, nu oco
leşte nici partea spirituală a acesteia, 
fiind bine cunoscut faptul că atit preţul 
cărţii, cit şi al |lresei s-a majorat sub- 
stanţiaL In ultima perioadă am asistat 
la sporirea aberantă, fără nici o bază 
reală, a preţului hirtiel, transporturilor 
şi materialelor tipografice, practicindu-se 
tarife discriminatorii, ceea ce pune sub 
semnul fntrebării existenţa Unor ptiblî- 
caţii Cari) au menţinut, din respect pen
tru cititori, cele mai scăzute Costuri po
sibile, printre acestea numărîndu-se şl 
ziarul „Cuvînful liber". '

La timpul cuvenit i-am informat pe 
cititori asupra presiunilor la care tun 
fost supuşi Prin ridicarea abuzivă a 
costului htrtiei, aceasta majorîndu-se de 
peste 10 ori după decembrie 1989, pre
cum şi a altor cbeltaleli legate de apa
riţia şi difuzarea ziarului. Acută din nşu, 
pornind de la asemenea considerente, ii

aostr

CuHţâ n-a făcut, niciodată, 
rău! Nimănui! (I)

înctmoştlnţăm pe 
fideli ai ziarului 
data de i  octombrie ax., 
să aplicăm noile -preţuri, 
mai reduso posibil, care sînt de 
exemplar la abonamente şl 8 
exemplar fa Vin zarea cu bucata. Dorin
ţa noastră nu este aceea de a atenta la 
buzunarul cumpărătorului şi nici de a 
ne tnâri profitul, avînd fa vedereperma- 
nent protecţia oamenilor ale căror 'inte
rese şl preocupări Iş reflectăm cu grijă 
şi atenţio în coloanele ziarului.

Avem convingerea că atit abonaţii, 
rit şi cititorii noştri, vor dovedi înţele
gere faţă de situaţkk conjuncturală creată, 
nu din vina noastră, g vor suporta cil 
îngăduinţă acest cost care reprezintă mal 
puţin decât preţul actual al unul ou, 
echivalentul anei ţigări de import sau 
aî Unri cutii de Chibrituri.

Precizăm că abonamentele se foc pini 
în zioa de *7 septembrie a.c„ inclusiv, 
riadul unui abonament lunar fiind de 
Ş  lei, la care se adaugă taxa de difu
zare.

„Necaz la drum de sea
ră" i avertizează cumetre
le cină întind cărţile. La 
drum de seară a venit ne
cazul şi pentru Nicotae 
Popa. Sătean din Păuliş 
(!ost BUruienej. A lucrat

în tinereţe la G:F.R. 'A a- 
vut şi o nevastă. De care 
s-a despărţit, insă. fie mttlţ. 
A rămas in casa părinteas
că. Modestă. După tipicul 
locului. Dar îngrijită. Ţi
nută in stare de curăţenie, 
cum poate r. erau altele, 
cu gospodine.

Omul trăieşte singur. Şi 
ăobîndeşte un comporta- 

bizar; Cade în pdtt- 
elor sfinte. îşi face O 

toacă în casa man — în
căperea mai răsărită. Şl O 
bate, din cînd in Cînd. 
Date veridice privind boa
la nu se pot culege: Deoa
rece anturajul familial a 
lipsit. Sătenii, însă, mărtu
risesc tă n-a făcut nimă
nui, nlciclnd. vreun rău. 
Ba, dimpotrivă. muncea pe 
lă unul, pe la altul. Şi era 
de nădejde. „De-l lăsal

NATALIA VASIU 
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Pensionarii — 
„categoria socială 
cea mai oropsită"

| ff ifcandiaarea -ne .<•£•»--
- jgHt pin IWţt. Darmai a» 

lerj»  cei cu venituri mici. 
fn această categorie se nu
mără şi pensionarii, Pe

■ bună dreptate se ponsidş-
- râ «cei mal oropsiţi*, după 

cum nş scrie dl N. Cursa- 
rîl, supărat că taxele de 
anticipaţie pretinse dp 
B.A"G.C.L. DevŞ sînt foar
te mari. Dar nu este sin
gurul care are această pă-

' rare. La recenta ' cpnferin-
: ţă a UiiiuftH Judeţene a 

Pensionarder <■ fiunedoara- 
Deva, majoritatea vorbl- 
toritor s-a referit la Impac
tul creşterii costurilor vie- 
ţa asupra pensionarilor. 
Aceştia, cei mai mulţi, au 
pensii stabilite de mult, în 
cuantumuri care azi nu le 
permit pici măcar o exis
tenţă decentă.
- Împovăraţi de nevoile 
zilei de azi, îngroziţi de 
tutr va, fi mane; (din ianua
rie 1982 statul nu mal sub
venţionează chiriile,’ ener
gie electrică ş.a.), penslo- 
rtarii Işt manifestă îngtţ-

- g a--

patimă, aşa effift _  __
bine omului la vîrsta pă
rului cărunt. Fireşte, şi 
la această vîrstâ mai sînt 
excepţQ, dar na aeeasta-î 
nota caracteristică pen
sionarilor.

fielevante pentru modal 
cum înţelege această ca
tegorie socială, ce numără 
cltevă milioane, să se Im
pună atenţiei guvernanţi
lor zilei ca o forţă, mi 
s-au părut cuvintele dluf 
Ionel Dobrin, dîn Hune
doara. Dumnealu* preciza 
ci în interese
lor pensionarilor de către 
Un i uneg*r epr e z i n t ă  
în plan naţional trebuie 
să se urmărească: politica 
de pensii promovată de 
sfet (acum se' discută pe o 
legislaţie veche, în condî- 
ţfl noi); participarea la 
elaborarea viitoarei legi a 

VIORICA ROMAN

(Continuare în pag. a 2-a)

Reuniune internaţională energetică 
şi ecologică la

După cum am anunţat 
In ziarul nostru de sim- 
bâtă—duminică, la l^latul

_  W&m
aiurii
Sama. fnbtebfi
cu putere calorifică scă
zută In termocentrale, jne- 
tode şi tehnoiagii de pre

gătiră înaintea arderii, în 
acopjjl protejării mediului 
înconjurător.

Manifestarea se înscrie 
în Programul Multinaţio
nal pentru Dezvoltare al 
O.N.U., Comisia' Economi
că pentru Europa, şi reu
neşte specialişti în' dome- •
nl» flin mftî miiîip r,ii-

ropene, pe care le-am no
minalizat în ziarul a- 
mintit.

Indeschiderea lucrări
lor, dl Slav Slavov, din 
partea - Comisiei pentru

DUMITRU GHEONEA 

(Continuare în pag. a 2-a)

Aspect 4in timpul lucrărilor simpozionului. Foto PA VEI. I.AZA

FLA SH  !

? TTRGUb NATIONAL EN
ROS DE STICLĂ $1 CERAMI- 
AJSTPpmo» •fii. prima ediţie 

sub acest generic se organizea- 
8jf fes municipiul Buzău, ţa pe
rioada 28 septembrie — 6 octom
brieăx. Agenţii economici, midi 
producători şl beneficiarii intere
saţi de apedfidU ttrgvtut respee- 
■im invitaţi Şi aşteptaţi să 
parte la această manifestare.

© FURAJE PIERDUTE, In 
timp ce in unele locuri se resim
tă acut lipsa furajelor, în spe

cial: a finului, în hotarele locali
tăţii Cetitor — comuna Lelese, 
mari cantkăU de nutreţuri ră- 
■nan, m  dă an, haadSmte şt ne- 
' valorificate. Aşa $e :hittmpiă ni 
Cil finul de pe lotul bisericii. In 
asemenea condiţii, apere Cu totul 
anormală situaţia ca nici cel pu
ţin pentru reproducători să nu 
fie adunate furajele necesare pe
rioadei de iarnă. fN. T.j.

© MUZICA ROG». Vineri »  
sîmbătă, la Casa ie  Cultură din 
Deva, iubitorii muzicii rock pot 
urmări două îndrăgite formaţii 
voşaţ-butrumentale. Este vorba 
do -Genafte" pf „Compact",.oare 
prezintă cîie două spat* «l* fie- 
corei prima — vineri.: 8 dom mi 
sîmbătă. de la mMuiM şi 19,20.
m m

■ ‘ ©  ■-■HtâcEMmtwrafi*. -• i 
eJuimoiol, E um afm M  r,mm- \  
cu citeva Juni necesitatea adap
tării tabloului electrlcţdm lafpo-Ş 
i&linlca din Călări, şpedfidului 
activităţii yiedicaie. (^edmi ? ;rif 
s-a făcut; Ceva ? Nici vorbă! Da- 
că sţnteţi pe recepţie, stimaţi 
domni de la Filiala de Reţele E- 
idclrjce Dăva, SOţi-ne un senini 
(E.S.).

© DELAPIDARE DE... MI
LIOANE. Timp de 8 ani, Ma
riana Cerţi, fostă contabilă o 
CJLR.-uliţi Întreprinderii de Pro- 
»qfârfi a Cărbunelui Petroşanii a, 
deiapidaţ , maţMm-fio mt>
tioaste iei- Numai În 1&91 M.G, 
Şira însuşit aproape 7MOOO leii 
(V-Nl

©  COFETĂRIE. Cooperativa 
de Consum, din Orăştie pregă- ~ 
teşte deschiderea unei cofetării 
îl "Micro II. Se pa nunii „Vio
leta" ţi va desface produse de 
cofetăria pregătite în laboratorul 
propriu al cooperativei. Succes! 
(E. S.).

’© EXPOZIŢIE CU VlNZARE.
In tadrul Cooperativei Meşteşu
găreşti „Metalul'', din Hunedoa
ra, işl desfăşoară, activitatea şi 
un magazin — expoziţie cu vin-, 
zare. Magazinul practică un a- 
daos comercial de numai 15 la 
sută, cumpărătorul găsind- aici a 
gomă vartoSt do mărfuri (I, C.j.

tEPGRTER

- Luni dimineaţa, minerii 
de Ia E.M. Vulcan au In
trat în grevă. După cîte- 
w  ore ,*» părea că S-a a*

- planii conflictul de mun
că. fn seara aceleiaşi zi
le, printr-iîn- comunicat 
dat de L^a minerilor la 
Rompres, s-a anunţat de
clanşarea grevei generale 
in unităţile miniere din 
Valea Jiului. Motivele gre
vei sînt stipulate în cele 
două petiţi  ̂adresate Gu
vernului şi, respectiv. Re
giei Huilei din Petroşani,

în petiţia adresată Gu
vernului se solicită, între 
altele: indexarea cu sumă 
fixă a salariilor minerilor 
(7 500 lei), aducerea unor 
amendamente ia legea im
pozitelor pe salarii, îmbu
nătăţirea aprovizionării cu 
pîine, urgentarea introdu
cerii gazului tnetan tn lo* 
calităţile Viii Jiului, ere-

generală

di (arca primăriilor pen
tru construcţia şi repara* 
tea de locuinţe, înfiinţa
rea de puncte medicale 
de urgenţă pe lingă Uni
tăţile miniere, precum şi a 
Unui sanatoriu de recupe
rare, suplimentarea cotei 
de butelii de aragaz ş.a.

Referitor la petiţia adre
sată regiei, aceasta cuprin
de, în principal, Cerinţe 
privind renegocierea sala
riilor la unităţile minie
re, reddceMi' personalului 
T E s£ .,£ ^ ţj^ n  norme
lor de m«mcă,W-cartelare« 
mesei calde pesnSate gra
tuit minerilor,"1 înfiinţarea 
unui rcgistroi 1*.,., fiecare 
mină pentru Consemnarea 
intrării in subteran a per
sonalului TESA, introdu
cerea pazei militarizate la 
mină şi altele.

Iji unităţi!» miniere at 
fost constituite pichete de 
grevă. Ieri, greviştilor li 
s-a asigurat distribuirea 
hranei necesare.

Greviştii au cerut ca pri
mul ministru să se depla
seze la faţa locului, rină 
tor». 1» intrarea ' ziamM - 
nostru sub tipar, nu am 
avut nici o confirmare a- 
snpra modahii cum se v* 
onora acoasti solicitare.
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CUVÎNTUL LIBER NR.

v' 1Xuliţă n-a făcut, nicbHlată.
! Nimănui! (I)

(Urmare din pag. 1)

singur în holdă, na se uita 
după tine... se apuca de 
lucru... şi lucra cinstit vi
nă se-nnopta". •

Dar... intr-o seară din 
toamna lui ’84, se pare că 
eroul povestirii a avut un 
conflict cu vecinul, un oa
recare Străuţ. N-au fost 
martori. In dimineaţa zilei 
următoarei un grup dă 
buzna — sintagma se su
prapune întru totul adevă
rului *— peste N.P. Cine 
forma grupul ? Păi, firesc, 
vecinul; feciorul acestuia, 
şeful de post Ide loc din- 
tr-un sat de moţi, acela i 
unde a văzut lumina zilei 
şi vecinul),. Şi un alt să
tean, loachim Nojogan, cu
les de cei trei din drum, 
spre a fi martor la ce a- 
vea să urmeze, Toţi patru 
năvălesc peste N.P. Liniş
tit. omu-şt pregătea poa
me pentru iarnă. Tăia 
mere şi pere, folosind un 
briceguţ aproape inofen
siv, cu miner în solz de 
peşte. Omul ligii se repe
de asupra gazdei deja 
bătrîn; 60 de ani — 
pentru; a-i pune cătu
şele, în timp ce rosteşte, 
spre a-asigura bruma de 
legalitate. formula con
sacrată : ..In numele'legii 
eşti arestat /* Cel agresat 
reacţionează. Firesc, din 
punctul meu de vedere ! 
Pe de o parte, ţinind cont 
de starea precară a sănă
tăţii. Pe de alta, de linsa, 
de tact cu. care s-a proce
dat. Ameninţat în pro- 
pria-i căsS,' xmse într-o si
tuaţie inedită peritru el. Îl 
răneşte pe omul legii cu 
briceagul. „Rană superfi
cială. mai mult zgîrîietu- 
ră* — apreciază medicul.
. A fost aceasta diminea
ţa de. pe urmă a lui N.P., 
în propria-i casă. I se sco
toceşte victimei prin caşă 
— permis fie-mi, rogu-vă, 
apelativul „de victimă*, 
dar după toate auzite şi 
văzute, pentru mine omul 
victimă este; nimic alt! 
Cei patru sint. uimiţi de 
agoniseala „nebunului". 
Lenjerie de pat. Curată, 
pu.să la păstrare. ., Cămăşi 
noi, incă in pungile fabri
cii, vreo opt bucăţi. Şi 
ma& ttlşs dbnair' Mulţi! Xîft 
de. mulţi incit Străuţ jr. 
exclamă: „De cînd sînt 
n-am văţui otita bănet...* 
Banii intrv, făr-a fi numă
raţi, în buzunarul şefului 
de post t Ceea ce nu în
seamnă că jşcolo tţu şi ră
mas! . Vrţ» ţmeci : de
mii, pe ptmm, pf'ăpttse- 
le- dlui 91 ale
luftf.R. ‘9mr "Şe ^ l  - ăciiie 
să-l creadă 9ţ! Wderm-., ia 
procuraturi, sfatul „înţe
lept* su&ă; „Treceţi vreo 
75 de iw  7", Dle procuror, 
dle proemror!, N.P. nit- cu
noştea jocurile; de noroc.:.

Bl săracul, cu cele sfinte... 
Nicidecum cu pocherul;* 
Afirnţaţia ; pripind prima 
Vine de la domnul I. No? 

, jogan, participant la mas- 
, carada din ’84, unul dintre 

sătenii ce doresc aducerea 
cazului în faţa instanţei 
judecătoreşti, spre resta
bilirea adevărului.

Vreme de 7 ani, casă 
pentru N.Pl devine Spiţa- 
Iul de Neuropsihiatrie din 
Zam. Unde este internat 
ca nebun periculos (cf. art. 
114, coroborat eu • decre
tul 313). Al cărui loc era, 
fireşte, la Spitalul (special) 
de Neuropsihiatrie din 
Dr. P. Groza. De unde n-ar 
mai fi ieşit veci! Ştiţi cum 
de n-a ajuns, totuşi, aco
lo ?! Doamne, printr-o 
tragicomedie! Pe de o par
te, spitalul Zajri nu avea 
motorină spre a-l trans- 

• porta. Pe de alta, nici cei. 
de-acolo nu-l aşteptau cu 
braţele deschise. De ce ? 1 
Pentru că locUl era arhi
plin cu... 'deţinuţi politici.

Diagnostic la Zam: schi
zofrenie paranoică. Vinde
cabilă vreodată ? > Nu ! Şi 
7 ani curg fără ca NP. 
să albă vreo manifestare 
de violenţă. Aşa cum nu 
avusese nici piuă atunci.

/ Şapte, ani. în care nimeni- 
nu-l caută. Are momente:: 
de depresiune psihică. Mâi 
ales la început. Cînd refu
ză conversaţia. Şi petrece 
ceasuri întregi în- picioare. 
După care se dovedeşte a 
fi unui dintre cei mai har
nici pensionari ai locului.

Dar... A venit decem
brie '89... Aducind schim
bări şi la sate. - Familia 
Cindea, cu casă particula
ră în Deva, dar cu pămfnt 
şi acareturi vindute de 
mult în Păuliş, îşi amin
teşte că-l are văr primar 
Pf !ntr-a cârpi căsu
ţă pătrunde in primăparar 
lui ’90. Şi unde se află şt 
azi. Două vizite in ’90. la 
spitalul din Zam. Din par
tea dnei Cindea. Ăst timp, 
gospodăria N.P. se rui
nează. Grajdul este dărt- 
mât de Ovii proprietari,

: iar casa măre — cîndva 
fala stăplnului — primeş
te destinaţia de... grajd. 
Aici sînt aduşi: vaca cu 
viţelul, o m ‘şi pomi. îbd 
16 august cnrefâ  ̂etnd am 
ajuns la locul eu pricina, 
doar vara mai rumega li
niştită in fostşi încăpere 
cu icoane şi scoarţe ţără
neşti SâtenU nu mal rab
dă starea de lucruri Şi, 
adunaţi la biserică, de Ru
salii, hotărăsc adt rea. lui 

, N-P- acasă. De ruşine, verii 
se erijează in ti*tari. Boa
la este totuşi incurabilă şi 
dtor .dau la cunoştinţă că 
este bolnav mintal şi ne- 
cesiiă îngrijire şi trata
ment periodic*.

(Urihare rfin pag. 1)

Europa — Divizia pentru 
Energie — a subliniat sem
nificaţia reuniunii, ex- 
primîndu-şi convingerea că 
se va constitui lntr-un 
util_ schimb de experien
ţă, 'Intr-un real sprijin 
din partea ţărilor avansa
te in beneficiul celor care 
au dificultăţi în folosirea 
în termocentrale a cărbu
nilor eu putere calorifică 
scăzută, prin stabilizarea 
unor relaţii strlnse şi fruc
tuoase între ţările respec
tive.

A luat apoi cuvîntul pre
fectul judeţului HOnedoara, 
dl ing. Costel Alic, care a 
adresat celor prezenţi tra-

REUNlUNE INTERNAŢIONALĂ ENERGETICA 
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diţionalul bun venit, le-a 
relevat, pe scurt, forţa 
eephomică, socială şi tu
ristică a judeţului, urlrid 
succes deplin lucrărilor 
reuniunii.

Au rostit scurte alocu
ţiuni reprezentanţi ni., or- ,■ 
ganizatprilor manifestării s 
din. ţara noastră, respectiv 
ai .Regiei Autonome de 
Electricitate, Institutului de 
Studii şi Proiectări Ener
getice, Filialei Eleetrocen- 
trale Deva, după care 
s-a, trecut la desfăşurarea 
lucrărilor din prima sec
ţiune, coordonată de Iugo

slavia, respectiv’ la dezba
terea temei privind pregăT 
tirea cărbunilor inferiori, 
înainte de ardere. » Refera
tul susţinut de reprezen
tantul Iugoslaviei a susci
tat interes deosebit şi a 
generat ample dezbateri.

Ieri au fost supuse» aten
ţiei alte subiecte impor
tante din paleta diversă 
şi complexă a tematicii 
înscrise în program, vî- 
zînd, deci, în  principal, 
metodele, tehnologiile şâ 

, perfecţionările în domeniul 
pregătirii şi arderii în 
termocentrale a cărbunilor

cu putere calorifică scă- î 
zută. < :
\  Ih cursul zilei de azi, i 
participanţii la seminar e- î 
fectuoazâ o vizită ia Termo
centrala Mintia şi pe ţAnte
na jarea . Hidroenergetică 

. Iţîtt Mare-Iletezat, făcînd 
cunoştinţă în direct cu 
două . importante unităţi - 
producătoare de energie’ 
electrică ale judeţului Hu
nedoara şl ale ţării — ţ o 
termocentrală pe bază de 
cărbune şi o salbă de - 
hidrocentrale —, precum şi 
cu unele importante o- 
biecjtive de interes social 
şi cultural.

Lucrările reuniunii con
tinuă miine şi se vor în
cheia vineri. ■;<

(Va urma)

Am observat . ttrziu şi 
intlmplător fericita dis
pariţie a emisiunii pentru 
subdezvoltaţi, intitulată : 
„Horoscop*. Ea a. fost în
locuită cu „Calendarul 
zilei", pe care v-o reco
mandăm cu toată căldu
ra, deşi, fiind transmisă 
pe la 10,10, nu prea e 
accesibilă multora. ■  
Luni 116), deschiderea 
noului an şcolar a foit 
marcată pnntr-un var- v  . 
blaj '‘'de rtrcumstaţfi&fVţl 
Marţi, in schimb, la -Sa
lut, prieteni!*, dna Ade- ... 
lina Şuvagău a consacrat 
momentului citeva repor
taje fără mănuşi. care ~ 
ne-au relevat adevărata 
situaţie a şcolii româ
neşti, de la criza de spa
ţii pînă la lipsa progra- 
melor. Concluzia a ex
primat-o unul dintre pro- ' 
fişării intervievaţi: „E o - 
distanţă foarte mare în
tre .ceea ce întâlnim noi . 
în şcoli ş i . ceea ce se 
gîndeşte în Ministerul In-

văţămîntului”. Adevăr pe 
care i-a sesizat de att- 
tea ori şi- ziarul ■ nostru. 
■  După cum a sesizat şi 
necesitatea de a se face 
urgent ordine la frontie
re. Ne-a bucurat s-o au
zim şi din gura dlui Vir- 
gil Măgureanu, cu pri
lejul discutării in Par

Sibiv a renăscut Gimna
ziul Bruckenthal, unde 
s-a reluat şi tradiţia ru
găciunii de dimineaţă.

. Sînt mulţumiţi că au 
şcolile lor, sînt bucuroşi 
că îşi pot relua tradiţiile 
şi sînt încredinţaţi că 
„şi în viitor se va putea 
trăi aici”. Dumnezeu să-t

R E F L E X E  T V

lament a „Legii S.R.I* ■  
Emisiunea in limba ger
mană a mereu delectabi
lă, echilibrată, profund 
educativă şi patriotică. 
Cuvîntul Vatcrland — 
patrie — revine ca un 
laitmotiv. La H&lchiu,
comunitatea, în frunte cu
primarul român. ; sărbă
toreşte o bătrînă care a 
împlinit veacul. La Ora- 
viţa se serbează hramul 
bisericii după o întreru
pere de 6Q de ani. La

ajute! ■  La Camorra e 
un serial-oarecare,, nici 
mai bun, nici mai prost 
declt altele din aceeaşi 
familie. Ne întrebăm însă 
dacă aveam nevoie de 
el la atît de scurt timp 
după Caracatiţa. - Dar 
poate că dl Bucheru, ca
re, după cîte ştim. .pro
gramează fiinţele, urmă
reşte un program rigu
ros de reciclare a ma
fioţilor autohtoni; Doar 
trebuie şl ei să intre în 
Europa, nu ? ■  Dumini

că, la „Lumină din lumi
nă", Eminenţa Sa Car
dinalul Dr. Alexandru 
Todea acordă un expedi
tiv interviu prin pertie.

întredeschisă a maşi
nii. Reporterul mărtu
riseşte că n-a mai apu
cat să întrebe dacă 'e' a- 
devărat că în unele pa
rohii greco-caţolice sluj
bele se oficiază de la o 
vreme după ' ritul}- romă-, 
no-eatolic, iar in altele , 
chiar- in limba . biagliiară.
■  -Binevenită ideea. de 
a transmite:- Huni. 23) 
Conu Leonida.;. cu Radu, 
Bcligan şi Draga Oltcă- 
nu-Matcl. De aici reţi
nem şi replica săpţămî- 
nii: „Reacţiunea a prins 

. jar la limbă. Ca un stri
goi în' întuneric, ea stă 

' la . pinda, ascuţindu-şi. 
ghiarele şi aşleptînd mo- 
mentul oporlun pentru 
poftele ei antinaţionale ! 
Naţiune, fii .deşteaptă!".

T. L. PHILOS
' ... ,L:. : rid';'-; . . -.

• m m

Mai «veţi fi de 

noi ?

Foto PAVEL LAZA 

■ • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Metalul Bocşa •—
' Jiul Petrafan»

2— 2 ( î—0)
. Deşi a „so«* un rezultat 

bun la.-Bocşa, antrenorii 
Au au fost mulţumiţi <ie- 
ch <lc separ. i<te*dele punc
tează chiar în .primul mi
nat de joc, prin fundaşul 
central, care,' nesuprave
gheat, a reluat nestinghe
rit cu capul in poarta a- 
pârată de Ghiţan, a cărui 
intervenţie nu a putut e- 
vita gMtfl. , Timp de 35 de 
minute nici o echipă nu 
iniţiază atacuri care să pe-' 
ricîîteze poarta. Abia în 
acest minut, Milltaru tri
mite mingea în bară, Po- 
poviciu nu poate să înscrie, 
trimiţîhd, de-aproape, pe 

'HnRA .sţiljptd din dhiăpta 
porţii. Încă o ratare —- 
Benone Popescu, în min. 
40, cînd, singur în careu, 
m reluat cu capul, tot pe 
lingă poartă. Golul doi al 
gazdelor va fi înscris în 
m im ; 54, ia o greşeală a 
Bancului stîng şi, de-acum,

Jiul va curge spre un e- 
gal, pe care-1 obţine* cu 
greu, prin golurile marca
te de Milit.aru (min. 74) 
şi Cristescu (min. 04). Că- 
mărăşanu trimite peste 
portar, dar şi peste poar
tă, în min. 86. Gazdele au 
o bară în minutul - urmă
tor, şi ultima ocazie’ este 
a lui Militarii, stopat cu
rajos. de portarul iocalhic.

MUREŞUL: Rus — Ar. 
delean,.; Sterie, Tfinasă, Csi- 
ki, David (Cristoiu), Nacu, 
Rădos, Pctric, Albu (Prîn- 
du.şa), MarinesCu. (VOI- 
CU LAZ.ARI r. colabora
tor). ■ '

Auriri Brad ' —  
O cna Mureş 

2-4-1 (1—0|

Mureşul Deva 
C.P.L. Arad 
4 -^0

(Urmare din pag. 1)

pensiilor * (reparatorie - şi 
pentru pensionarii din tre
cut); toate drepturile ma
teriale să fie corelate cu 
nivelurile de liberalizare a 
preţurilor; pensionarii să 
fie reprezentaţi în admi
nistraţia locală.

Propuneri pertinente pri
vind mijloacele de a-i 
susţine pe cei care repre
zintă' interesele pensiona
rilor, modul în care 'pot fi 
sensibilizaţi şi parlamen
tarii hunedoreni în acest 
sens a făcut şi dl Faur, 
tot din Hunedoara. Dar 
multe propuneri — în a- 
fara celor care presupun

acordarea unor facilităţi 
privind transportul, bile
tele de odihnă şi trata
ment, de pildă, valabile 
pentru toţi pensionarii 
se referă la organizaţiile 
din judeţ. în beneficiul 
membrilor acestora s-a 

. propus realizarea unei ca
se de bătrîni la Hunedoa
ra, care să nu semene cu 
cele deja existente in ju
deţ v {dl Faur) ; crearea, unei , 
comisii care să sprijine

cQnsiliul uniunii -judeţene; 
în soluţionarea -probleme
lor. juridice (dl Rar); să fie 
solidari în tot ceea ce în
treprind- ca’ să * poată con
stitui astfel o forţă (dl Pe- 
treanu). 3 ' . - '

Au existat,- aşa cum e 
normal,’ şi critici. S-au ' 
exprimat nemulţumiri pri
vind activitatea *. consiliu
lui provizoriu (dl Popă). 
Cele mai multe însă pot fi 
lămurite de organele alese

In spiritul statutului pro- 
. priu al Uniunii Generale 

a Pensionarilor, inclusiv. 
situaţia spaţiului reparti-' 
zat pe^ru  cabinetul me
dical la Deva. Am reţinut, 
de aceea, problemele de 
fond care-i frămintă pe 
pensionari, făcindu-i’ să 
se . considere „cea mai o- 
ropsită ‘ . categorie socială”: 
(dl Munteanu). Dar, în ciu
da nemulţumirilor: prezen
ţe, a temerilor pentru .ce. 
îe'rezervă. Viitorul,'' apro-' 

: piat, deloc liniştitor. 'pen-’ 
sionarii nu sînt nişte ’ 
vinşi ’ apatici. Dimpotrivă.’ 
Cu decenţă, cu înţelepciu
ne. sînt decişi să-şi facă 
auzite revendicările.

Acest scor tinde să de
vină' „scorul- casa”, pentru 
deveni. După o perioadă 
de 25 de minute de fc i- 
nare, printr-un joc .ener
gic, de ambele părţi, cei 
ce vor deşchide scorul vor 
fi gazdele. Csiki centreşză 
de pe stingă, pe linia .de 
6 m central, de unde R8- 
dos (deşi marcat de doi 

-fundaşi adt%rşl);'*S|R^Mr 
balonul In partea stingă: 
1—0. Repriza, se va încheia 
cu o lovitură d e ja  11 m, 
cînd la un şiţt .aî lui Da- 
vid, un fundaş arădean 
face henţ. Execută cu calmr 
englezesc şl sigur Sterie: 
.2—0. în min. 60* Albu, du- 
p# o acţiune individuală 
cu sprint-dribling şi şut 
necruţător, va marca al 
3-lea gol, la fel,ca în me
ciul trecut cu Minerul 
Stei.
• în  min. 8i va fi 4^0. 
l-a acţiunea- de pe ştînga 
a. lui Marinescu, tînărul 
introdus ’ Bfîiîduşa, In- 
deplineşte formalitatea de 
â  -înscrie cu' poarta' goală. 
Evoluţia bună, cu speran
ţă în clasarea Devei între 
.primele 4, care asigură 
calificarea în B.

Fotbaliştii- localnici aii 
.Obţinut victoria cu r.roult 
chin, după un joc fără 
strălucite. D upă. noiapui 
de ocazii! succesul este 
logic, meritat, dar evolu
ţia .unor jucători lasă de 
dorit (sînt de nerectinos- 
cut, aşteptînd parcă va
canţa). Nu a lipsit mult ca 
să . înregistrăm o surpriză 
amară, în min.' 78, dar no
roc cu. intervenţia de ex
cepţie a portarului SSnwm, 
care a respins cu dificul
tate uri gol gata făcut, la 
şutul lui Maier. Şi tabela 
de marcaj arăta alunei 
scor egal, de. 1—1, prin go- 

.:ţxâilATtS^zaăo[ de-fS?beanu 
; ;fmin. 48), care a primit 

O centrare precisă de la 
.•Berindei, apoi Incisivul 

Maier a egalat cu capul, 
în min. 56, după ce balo
nul a fost degajat de por
tarul advers, la o uriaşă 
ratare a lui Orbeanu. Go- 

' Iul victoriei a fost înscris 
' cu 4 minute înainte de 
.fluierul final, de Neagu, 

bine plasat la lovitura li
beră executată -de Ţinţă- 
reanu. A arbitrat iritant 
Romei Arighe, din Sibiu.'

AURUL; Sijrion, Berin
dei, Neagu, Steluţă, Cos- 
tar,‘ Micu, Polzderea (min. 
77 Ciontoş), Văcariu, Ţîn- 
ţăreahu, Orbeanu, -Ungu- 
reanu (min. 54 Miliăilă). 
(AI.. JURCA, • colaborator)
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PENTRU PRODUCŢIE, PENTRU OAMENI mare problemă care ne 
dă bătaie de cap -r-. şi nu 
doar nouă — este acest— Corespunzător, aş 

putea spune. Extrage®, 
Sn continuare, minereuri 
cuprifere din sectorul De
va şl minereuri complexe 
din sectorul Muncel — 
pe care le prelucrăm în 
uzina de preparare de la 
Deva, vinde înnobilăm, de 
asemenea, unele resurse

prelucrarea primei prpbc 
tehnologice. Ea va în
cepe în trimestnd IV a-C. 
urmînd ca in trimestrul I 
din 1992, în funcţie de 
reenltatele- obţinute, peri- 
metrul Bolcana , săi. fie 
raconto!. 4» circuite! pro
ductiv al Exploatării Mi
niere Deva. .'I

fE  SCURT, 

DESPRE BOLCANA

Prospecţiunile ŞÎ ex
plorările geologice efec
tuate in perimetrul Bol- 
cana au evidenţiat exis
tenţa unor rezerve de 
minereu cuprifere au
rifere pentru care merită 
Investiţi bani şi tnmrti 
Ş{ cercetările au oMfli- 
nuat, confirmând sperau-

ţa că de aici vor fi a ba
ge în circuitul productiv 
cantităţiînsemnaţi de 1 0 - 
surse minerale ufiEv In 
prezent, se psegăteşto

productiv, datorate şi de
fecţiunilor determinate., de 
fiabilitatea, scăzută a anu
mitor utilate şi Instalaţii, 
dar şi abaterilor tehnologi» 
ce şi:de la disciplina mun
cii ale unor salariaţi. J;

Tocmai de aceea,_• avfiş- 
du-se In vedere că mina 
are personal suficient -» 
la nivelul capacităţii teh
nologice şi al programelor 
de extracţie şi preparare 
—. se pune problema pre
gătirii sale-proferionnlr pîf 
mai temeinice şi selectării 
sale riguroase — funcţie de 
pregătire, de angajarea Lţr> 
muncă, j de rezultatele con» 
crete. in: producţie. Nu s-an 
disponibjtizaţ oamenii; ptt 
se vor disponibiliza -w oa
meni ; însă cei slabi, ce! 
leneşi, cei indisciplina^, 
cei din personalul TESA 
care nu se implică diredţ, 
efectiv, în susţinerea efor
tului <de înfăptuire a .pro
gramelor stabilite, se ycaţ 
autoexclude din colectiv.

Pagină realizată de r 
DUMITRU GHEONEA, 

ION CIOCLEI 
Foto PA VEL LAZA

resurse 
din iazurile vechi de ste
ril.

— Mar sînt rezerve 
de minereuri in zonele 
aflate în exploatare?

— Mai sînt-. Ceva mai 
puţine, mai sărace în 
conţinut, dar le cercetăm

— S-a petrecut ceva
nou în activitatea co
lectivului Exploatării 
Miniere Deva din' de
cembrie 1989 încoace, 
dle director ? * "

— Nu prea. în afară, - 
poate, doar de faptul ţ că' - 
hi s-au .pensionat 300' do- 
oameni la yîreta plenitu— 
dinii forţei creatoare'şi de 
angajare fizică în mun- ' 
că, de 45 de ani. Sîntem,

" probabil. - Pţitjtty .puţina»-> 
le ţări — .dacă .nu sin- ' 
gura — din - lume, care 
pensionăm aţinerii la ’a-' 
ceastă vîrstă. Dar ţara 

- are nevoie,.; mai mult ca 
; oţicîrtd, ţinînd cont de 
multiplele dificultăţi eco
nomice şi. sociale cu care 
se confruntă; de. resurse 
minerale' utile cit' mai 
nfulte.

— Aţi dispanibilizat 
ceva salariaţi? f  ■ ■■

— Nu, am angajat. De 
acu®; va trebui să-i triem, 
să-î selectă®..

—- Cum se derulează 
producţia ? Z

Convorbire cu 
dl irig. NICOLAE STANCA, 

directorul E. M. Deva

in adîncime şi Sn extin
dere, deşi ne costă mai 
scump.- Avem însă în 
vedere deschiderea unui 
perimeţry nou —. cel de 
la ‘ Bblcnna —, de unde*' 
vom atrage în exploatare 
cantităţi însemnate’ de 
minereuri . cuprifere ■ şi 
ăhrifere: '• -

,— Cu ce probleme;
-  -mai eţste- vă eonfroti

ta ţi laaceastă ori, dle 
director.?

— Ca şi altădată — 
dar acum ceva mai acut
— cil aprovizionarea teh- 
plco-materială şi îndeo
sebi' eh. echipamente şi 
piese de schimb pentru 
mijloacele de transport şi 
penţrp maşinile de Încăr
cat, cu anvelope, steumw- 
lalori, uleiuri, perforatoa-. 
re etc. De exemplu, cau-

' ciucuri de 600/9. pentru 
roţile mici ale maşinii de 
încărcat, nu am primiţ 
nici unul de la începu
tul acestui an. O altă

U MEKS DiUtaj lIHCflKilUi .
beneficiarii- produselor,, 
noastre nu ,‘ne achită su- , 
mele corespunzătoare — 
de exemplu, .. Uzina de. 
Preparare de la Zlatnă 
nu ne-a achitat nici mă
car un -leu de la înce
putul anului —, iar noi- 
nu avem cu ce cumpăra 
cele necesare procesului 
de producţie, a;

— în ateste condiţii, 
oamenii îşi iău salarii
le ?

. — Pînă acum ‘ am reu
şit să Ie plătim,, lună de 
lună ,dar nu la nişte ni
veluri de invidiat —' cum 
cred unii. Ne preocu
păm însă în mod insis
tent să îmbunătăţim ă- 

' provizionarea, să asigu
ră® oamenilor - condiţii 
optime de lucru, incit să 
poată obţine realizări su
perioare . şl, ‘ implicit, cîş- - 
ţiguri.tnai mari. Căci,;la 
actualele preţuri, e greu 
să ţe descurci cu... ac
tualele salarii. - . ;•

' —-, Dşr în. privinţa 
condiţiilor sociale ale 

. - şalaidâ t̂ep;? ‘
; ; — Minerii, beneficiază 

de ® * masă ; eaWăr-gr^- - 
tuită,. la intrare* Jn 
schimb, cei mai mulţi;au 
locuinţe corespunzătoare, 
dar mai sînt multe ce
rinţe de apartamente, 
.Ne-am propus construi- 
rea unui bloc, cu banii 

, salariaţilor noştri. >iAm 
solicitat amplasament de 
la Primăria municipiului 
Deva şi aşteptăm < răs
puns. Aşteptarea ieste 
Insă cam lungă. Oricum, 
grija noastră pentru soar
ta producţiei şi pentru 
viaţa oamenilor este per
manentă. Şi va fi me
reu...

Revoluţia română din 
decembrie' 1989 nu a 
dezechilibrat prea mult 
colectivul şi activitatea 
Exploatării Miniere De
va. j,Cutremurur s-a 
resimţit uşor, după care, 
ch eforturi, înţelegere Şl 
răbdare, totul a reintrat 
în normal. Dar nu fq 
normalul— dinainte, ci 
intr-un normal la ade
vărata dimensiune a do
tării tehnice şi a posi
bilităţilor oamenilor de 
aici. Sigur, forţa acestui 
colectiv solid şi destoi
nic s-a diminuat intru- 
citea, prin ieşirea la 
pensie a nu mai puţin 
de 300 dintre' muncito
rii cei mai bUn], ajunşi 
ia virsta de pensionare 
da.. 13 de ani. Oi ră
maşi au atrîas însă rin- 
durile, le-au venit în 
ajutor şi noii înca
draţi, şi astfel activita
tea se derulează fluent 
şi eficient.

DEZVOLTARE, PROGRES, CALMATE

După cum sublinia dl 
director Nicolae Statică, 
uzina de preparare prelu
crează întreaga cantitate 
de minereuri extrase de 
la sectoarele Deva şi 
Muncel, precum şi însem
nate cantităţi de resurse 
din iazurile de decantare. 
La această oră," bea măi 
mare atenţie se dă pre
parării sterilului vechi 
din iazul de la Crăciu- 
neşti, care se arată a fi 
deosebit de rentabil.

Ţinîndu-se cont de a- 
propiata 'intrare în pro
ducţie a zonei Bolcana, 
de unde se vor extrage 
însemnate cantităţi de* 
minereif cuprifer şi auri
fer, se acţionează- şi 
pentru dezvoltarea şi mo
dernizarea uzinei de pre
parare. Se are în vedere

— şi operaţia va începe 
în curînd, Urmînd să fie- 
terminată pînă la sfîrşi- 
tul acestui an — monta
rea unei noi mori auto
gene, cu capacitatea de
5 000 t/zi, prin care va 
creşte considerabil volu
mul masei miniere prelu
crate în uzină, vor spori 
sensibil randamentele de 
extracţie şi, in acelaşi'8 
timp, vor fi reduse chel
tuielile materiale şi- con
sumurile de energie elee-! 
tricâ — prin eliminarea 
unor operaţiuni în siltxf 
zuri (sfărîmare, zdrobire - 
etc).

Aceluiaşi scop — ăl 
calităţii şi rentabilităţii*
— îi este destinat şi noul 
ia2 de decantare a steri
lului, aflat în execuţie 
la baza celui existent.

In uzina de preparare, masa minieră extrasă din sectoarele Deva \şl 
Muncel, ca şi resursele di« iazurile de decantare sînt supuse complexului pro- IM 
ces de prelucrare, cănfej® cto-ti-se valoare şieficienţă. ' ’■

PRIN EFORT PROPRIU —  EFICIENTA SPORITA

Conducerea minei gîn- 
deşte şi acţionează econo
mic şi întreţine relaţii' bu
ne cu furnizorii de mate
rii prime şi materiale, dar 
şi cu beneficiarii resurse
lor minerale extrase şi 
prelucrate aici, deşi pe 
aceste trasee mai sînt, 
încă, multe obstacole. o 
. Totodată, însă, conduce- 
rea minei esiev.cc«ştientă. 
că trebuie să. se ajute, cit ’ 
poate măi ; mult, singură, 
diminuind o serie de chel- 
tuieli, economisind bani 
şi materiale. - Iată cîteva 
coordonate şi reuşite ' ale 
efortu&r pretoriu al colecti
vului şi altele în curs de 
orgâhîzar^: . ' , .

•  în atelierele mecâni-s 
ce de la sectoarele miniere 
Devg şi Muncel se execută 
plasă de sîrmă — cu mai- 
şinj proprii — şi armături

metalice necesare activită- 
' ţii din subteran, precum şi 
aproape 70 la sută din 
reperele şi : piesele de 
schimb folosite fin uzina 
de preparare;: .ş

•  De curînd; 'E. M. De
va a cumpărat un număr 
de patru autobuze, cu care 
îşi transportă salariaţii 
sectoarelor, amintite mai 
sus, precum şi pe cei ai 
sectorului Bolcana, la şl 
de la locurile de muneŞi

•  La mină a fost mon- 
1 taţ un calculator/ care o- 
perga2 ă rapid şi fără pro
bleme şâlariile angajaţi
lor ; •

•  Prin balastiera şi
atelierul de la Brîznic se 
realizează plăci de canal, 
bandaje de mină, alte pre
fabricate folosite în acti
vitatea de producţie'şl de 
investiţii; , *

• Tot la Brlznic, In 
susţinerea . producţiei de 
prefabricate, se lucrează la 
montarea ungi, staţii de 
betoane, care. va fi Rusă 
in funcţiune pînă lă sfirşl- 
tul acestei luni (sept. 1991 
— n.n.);

•  <; In cadrul laboratoru
lui minei, va fi organizat 
un atelier de croitorie, un
de se vor confecţiona e- 
chipamente de protecţie 
pentru salariaţii exploa
tării. ,

Galeria „Decebal" — imensa poartă a subtera
nelor minei Deva,, pe unde ies zilnic garniturile de 
vagonc.te încărcate cu mine reu cuprifer.
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PUBUflTflTS
! ANI VERSARE.
■ mv%,A Îm p lin ire a  u nu i 

^ ;if«K ,v -'^ a ţc ii,> je rcq şan , şi 
fkmâsr« »s doresc drag * 
A lin »  ■ îercoşan, d in  d  in e- 
tfoura, sănătate şi „La 
tâ a»i 1" (5080)

-VIN ZĂRI —
C u m p ă r ă r i

. 9 . C U M P Ă R  la  p re ţ ne- 
-m ă rc i :şi d o la ri. 

-M ireea, T ip o g ra fia  
BVg, «au te lefon  -19374, 

fe m ttia  P ârău . <5175) .  
f # . y îN D  caroserie D acia  

K 3Q0 <v«die). T rifa n  M ir -  
<fea, L u nco iu l de Jos. te
le fo n  55045. <5174)

* |  « . W ţM O  eazan baie a ra - : 
ftiL . ra d io  B lau p u n kt", 

«mde geam antan m are  
d ie ta  P eva , te lefon  11233.

■ <5480)
i •  V ÎN D  cărăm idă şi 

D ac ia  l ’ălO  'f fa b rjc a ţie  n 86). 
G eoagiu -B ăi, te lefon  48179.

(5485)
p  V ÎN D  urgent, conve

n a b il, m otor 0 110, stare  
p e rfe c tă , În scrie re  D acia  
I  H Ş  tm a rtie  1988), în scrie - 

rid ie a b il im ed ia t. 
H gfeg  . 35.

*  : (5463)
t  V iN D  IM S  M -461, m o- 
f r n e & a ,  stare  fo a rte  bu- 

m  ş t îm i s tup i n u ltie ta  
j âşfe iH aţeg, te le fo ane 70623; 
77WS, orele 18—22.

(5449)
Ă C ÎîM ifĂ R  tu b  cinesec 

p §  „B lcrom " sau a lt  tu b
c îf'& îâg o n a la  47 cm  şi boi
le r e le c tric  151. D eva, 
te le fo n  23354, după ora 13 

(5482)
•  V |N D  în scrie re  D a - 

; . S&0 <1987), rid ic a b ilâ
Im e d ia t D eva, te lefon  

■ (5475)
_ În s c rie re  D acia
jn H N t Seva, te le fo n  17583, 
fâpS  o ra  19. (5483)

‘ •  V ÎN D  C EC  cîştigăto r 
fX fo w  1300 B rad  te lefon  
fc l* |2. (5484)
. « .ă ţ lN O  130 o î. O răştie , 
fld e fo n  42235. (5472)

•  VÎND covor persan
'"3/4, hâd. Deva, “  telefon'

nr. 28463. (5486)
« VÎNp urgent, 'conve

nabil, Dada ! .»• ;i teievi- 
zor alb-negru. Deva, tele
fon 29123. (5459) -

•  1 ÎND Skodc 120 L 
m tor RK Dev *. telefoa 
ne 18482 şi 2121)

(5460)
•  ViND „Volvo" stare _ 

excepţională şi C.E.C. în
scriere Bac ia 1989 Petre 
şai j, telefon 43340

(5428)
•  ' .*i' antenă recepţie

satelit. Telefon 956/41182, 
după ora 16. (5397)

•  VÎNIÎ înscriere Dacia, 
rldicabilă imediat. Hune
doara, telefon 11349.

(5396)
•  VÎND în valută (6 000 

do!ari)_apartamenţ două -ca
mere, '  mobilat, ultracen
tral. Deva, telefon 21303.

(5452)
•  VÎND ' prese pentru 

vulcanizat, compresor, po
lizor, forjă şi circular cu 
motor de 1,8 kW. Simeria, 
str. Corvin, nr. 35.

(5454)
•  IN ziua de 29 septem

brie 1901, ora 10, la sediul 
C.A.P. Veţel, va vea loc 
licitaţia mijloacelor fixe 
ce sînt afişate la sediul 
C.A.P. Veţel. Solicitanţii 
sî r  i . iţi ţ rezinie
la sediu pină în data de 
27.09.1991, ora 12,: pen- 
i-i a iepune 10 Ia sută 
din valoare <îl57j

•  VÎND înscriere Dacia
- 1 300 (1987). - Seva, tăie-, 

fon 18458. (5458)
•  VIND apartament f .  

ti ţ - imere in Siwt ria, 
cen ru sau schimb c.„ t.- 3, 
inclusiv cu satele dimpre
jur Informaţii teîef m

. 61626. (5465)_
•  C.A.P. Simeria scoa

te la licitaţie în data de 
29 septembrie 1991, ora 9, 
mijloace, fixe din 'dotare f  
grajduri animale, fînăre, 
Utilaje, mijloace transport,. 
Lista ve găseşte afişată la
ediul nităţi

•  V ÎN D  video reeprder 
J V C . D eva, D acia , bloc 35,

sc. A, ap. 24, et. 3, orele 
18—20. (3479)

. 9  VÎND Steinonit -fdi- 
zoHiant piatră la fiere). 
Deva, teieftm 14977, după, 
ora 16. (5477)

•  VÎND înscriere Dacia
1300 (1986). Sîntandrei, nr. 
173. (5476) *

•  VÎND apartament pa 
ti ! camere, etaj 1, cen-, 
trai, . eu sau fără - _ garaj. 
Deva, telefon 16254. (5474)

9  VIND înscrieră Dacia 
1309 (1989), Deva, telefon 
23061. <5473)

<> VÎND înscriere Dacia 
1987, Brânişca, telefoh 
66529, orele 31—23 (5470)

«. VÎND frigider Arctic, 
mic: Deva, telefon 22226.

(5489)
•  VÎND Dacia 1309. Lă- 

puşnic, telefon 956/33252.
(54*8):

•  VÎND autodubă Feă
i ot i 5, stare sxee aţîonă 
ia capacitate transport 1,6 
!«,-« *. 1985 vcti-
zină, consuih 9 1/100 km. 
Deva-, telefon' 25493. (5453)
: •  VÎND Mercedes 350 
SE Automatic. De vă, tele
fon 17508. (5488)

•  VÎND covor persan 
3/2. Deva, telefon 29433, 
Şinca. (5487)

•  OFER recompensă 
200 000 penţru cedare - :.: 
tract garsonieră cbirie, 
prefer etaj 1—2, exclus 
Micro 15. Deva, telefon 
16562, după Oră 16. (5489)

•  VÎND Dacia 1300 cu 
îmbunătăţiri, stare bună 
I- medi ira, » efon 16032

(5071)
PIERDERI

• ibrrdur 1 v  u-i \'o/-
ne seria 116245, 11^57,
116258 eliberate de Ocolul 
Silvic Hun< r îe de- 
clară nule. (5069)

DIVERSE
•  SOCIETATEA Comer

cială INDAGROPRODUGT 
SRL Hun - ;ra, bdul Tra- 
ian, 18, angajează vînză- 
tori, carmangeri, bucătari, 
merceologi. Caută; spaţiu 
de t.-'iiir î« Itt-v'â iî 
Hunedoara: Relaţii la te
lefon 2,1752, Hunedoara. ■

(5070)

SCHIMBURI
DE ; t a ^ 0 |N Ţ E
“  S C H IM B  ap artam en t

2 c a m ^ ||p i ||g ^ |......  I
cu s ijn ila r D eva. T e le fp iţ 
13537, Deva (5466)

*  S C H IM B  două garso
n ie re  cu ap artam en t 3—4 
cam ere, exclus M ic ro  15. 
D eva, te le fo n  13537 (5466)

•  S C H IM B  ap artam en t 4 
(p a tru ) cam ere„.cu_ apiarta- 
m e n t" d e ţii

' In fo r« i^-rlele^^!# )6 (ţt 
după o re le  18,00. (5482)

•  S C H IM B  ap artam en t 
deosebit, 3 cam ere, D eva, 
cu ap artam en t 3—4 cam e
re  B ucureşti. In fo rm a ţii 
te le fo n  21047. (5467)

•  S C H IM B  garsonieră  
co n fo rt ) , rcdri.--i.-ii, cu a - 
p ârtăm en t 2—3 cam ere. 
O fer recom pensă D eva, 
te le fo n  29532. (5461)

*  S C H IM B  garsonieră  
cu ap artam en t 2—3 cam e
r e  ck lus M i io  15 D eva, 
te le fo n  11631.- (5431) -

9  C A U T  2
cam ere sau garsonieră de 
în c h ir ia t în  D evă; B ăcia , 
te le fo n  72386.

♦  .M î D EC 1N S  du  Mom  
d e* caiftă  p e n t/u  în c h iria t 
ap artam en te  de 2 sau 3 
Cam ere. D eva, te le fo ane  
25388 r - . 'C  (5299)

# , v IE D E C IN S  iu  M o r  
de" caută p en tru  în c h irie 
re  o casă m are (v ilă ) cu 
5—6 cam ere. De'--», te îefot 
25380, 25729. (5299)

s o € i i f | |E  
»*wâ|

materia! m  wacirie —-QHf m, m re vînzare 
bolfari l in  zgură.

Colante garantată, livrare promptă. 
Informaţii suplimentare se  pot obţine fa 

telefoanele i 956/13930, 13931, 12333.
163»!

C O M E M O R Ă R I

Re g ia  a u t o n o m a  d e  electricitate
RENEL —  D.G.T.D.E.E.

' , FILIALA DE REŢELE ELECTRICE
D EV A

Tn ziua de 17 oct. 1991, ora Î5 , va avea  
lo c  ta sediul f.R.E. (I.R.E.) Deva examen pen
tru «mforfcărea electricienilor.

Detalii privind examenul de autorizare se  
pot primi de la  F.R.E. Deva —  serviciul F.E.E., 
telefon 15750, interior 126, zilnic, între orele 
7— 15.

(638|

e  P IO S  om agid Ia  
îm p lin ire a  a  6 a n i de  
Ia  m partea d rag u lu i 
nostru  soţ şi ta tă  

Ing. Ml H AI ŢIŢEI 
-:' D um nezeu să -l Ie rte ;

(5456)

. .•  U N  id tim  om agiu  
C elui c s i-i a fost 

K M lh  NA&TA  
n e p re ţu it p rie ten  .1 
v pin prem a
tu r  în  e ţş n iita ţs , clin 
p r te a . fa m iliilo r  G lo - 
deanu şi Oncscu.
... - (5481)

~JV

•  Începind cu data dc 
a*,;' -C.C.I. a  4®dk 

&eamămta — ib-va >»?,*- 
«eie»wâ> de ialţtere
£» ţmmMm*IM

cu durata:
<# flf dNn. Sr-6 şi un 
iaiÂmsBv m  n,m  I*?

14wn He4rt>rt̂ ^S00letyea^ 
MsmWei m mm «fot 
ai Camerei. 7

l,.,îCprKlirI|e vor fi ţinufo.dc. 
îadre ie, specialitate si ri'~ 
th eiw iîm dl ai- nrganelor de 

lidAiwi
-:;#aseri«xtte’.. se vor Cacc 
.|MmA fa Ac «rţ.
fm .-  la sediul Camerei, 
-M ă ata t  Decembrie, - nr. 
1^, ms%t, attnfo, O-V-

• ■ “ -« « «SW .V JW W W W

AFLĂM DE LA CAMERA
DE COMERŢ ^  INDUSTRIE

lc 9—12.
* Reamintim pe acesstă 

cale tuturor Xntreprihză ■ 
rilor particulari, care s-au 
emmhăi n> vs>
merctalc, ' obligativitatea 
»revă*QtJt îi, tUgv* ŞtASŞt,, 
v ii â  :a  f u  taiga
tă> ^  'a
toate actele jepţŞpeţQide* la ̂  
societate trebuie s& arate 
d>'.-uiaMf* societăţii m-tm- 
ffi de fo rin e t |« -

- ridice, arătarea capitalului 
social, a sediului, a nu
mărului şi anului de înma

triculare în Registrul Ca-
ţîs,>rf»t*,L ,

* Firmă f  riaasă 4iis
«fort sşsratarK

a»iCT9MiNta «paratura , a«-
.. iI«-Videdt- preţuri avad-
fajoasei

ş.g&s8 mŞpf9li£ . comercială 
'din Warâmureş oferă pen
ii; i» rs.rttfsă'pze s»  ggos : 
pM|şW' de masă, com t dc 
pierşici, gc«» de c^fîr !-.

' e&mf§â:4& 
■ piersici, patişon uţ 0 fA-

Wsi "din M M wmret ,:şe ;o- 
feark curele trapezoidale 
fabricate de firma CAP B l . 
<%» Uugaoria, foaie 41 
matositinita-

•';5bdketi0e comercială 
lim tbummi,» vinde ,*-o 
ga>%. fl --'®»
cotată, >ta preţtni ne^tcia- ; 
btte, foî» S(Î4r«d*SEă % 
cutii «,7-s I şi ROLA COiA 
cnttt-̂ .-sa te Comenda nd- - 
jwesS care se m ş g d j a i  
tril bere şi 8 0 IA ‘ COLA: t 

de I tontainer s 
52 890 doze.
’ Informaţii ia Camera de
Coami a
^eţtâm S*f*r,cP- *-*-i — îv -  
fS , fotîv tk f.ii 1—’tâ.

fit
' H  A  N  &  I  Â  t

m&im iha a  — teXtii. a s«îasş alba
-o  - * 24r t 24 (13— 10)  •

-- A M  »to> î frumos p , din. Sfebeş se a*tPL-.A>-
__p4l«tft î- : maţii ambi.

:|lcita;- ::<!arit. - au - practksst 
eu numcro«se

> m ~ 9  ţ t i m t  numerâffitr 
-epeceEtari prezonţi în M-

Hetninului 
/•'•’evoW^t'iea mUlte juca- 
'ţtoara tişepa şi talentata,

speranţe
~jilŞKufî& iăttUi nucleu stă- 
4M1 în  aeelaşi

■IfHRP. *«t*dfetele Sebeş 
QăIM M sA. Impresia r t

C# devean, â în  I
«* tefdtcă f« e iîrză .a,-* 

!■ iSelor.,
Imfa 'Jfe % inâepat, dj- 

MPftMă jtctfi pe
Pont 9CG)e4Qţ reuşind a

, ş c H fe  m m »  păs-
■ irind scorul la 2—3 go- 
TSIt'TEfr, ambiţioasă r

z ă  W  aţş jh tife  ^  la e ş t, to - 
cet d ev in e  v 'v  stai ■ s** 
culoasă in  € fo«‘
erau  circa' 4 m inu te  de 
j  . ia r gazdele conduceau ■ 
cu 23— 22, oaspetele re u - 

iă  fo scrle  două £«î* 
?»,i( v i p re ia , p » -tV u  r t y
t u  d a ta , etm daeerta  s ii 
23—24 ţ i  să .s trin g ă ” irrt- 
m ‘i t  num eroşHor supor
te r i a i ech ipe i lo ca le . 
Sessin , a u ltim ă  s tn n -  
sare î i  p o arta  «d v tavA  
obţin e  to tuşi eg a lita tea . A o  
înscris  T itra  R e m in : 
H aetza  ? G raesca 1  t V  ' 
tw S  R op Jţ & j« a s  I ,  
C atanâ 8,  Jar p en tru  T e x 
tila ; A n d re i 5,  M arag h t $ , 

du  S, J ica  4
A u  a rb itra t SâUsfocătOf 
{ îsfan. Bl - Ctaîx» 
d in  O dorheL (IO A N  J U R A , 
colabm -afor)

DIRECŢIA JUDEfEANA A DRUMURILOR 

. R.A. ^ A  ' '

Str, Dragoş V ădi —3

O rganizează în ziua de 4 oct. 1991, ora 

% k  sediul unităţii, licitaţie pentru ¥ % x « e : 

mijloacelor fix# rezuhqte fc  m m  casării ‘

I dM m la  telefon 95M S8W .

- m . . '1  F

CLUBUL „SIDERURG1STUL"
H U N E D O  A R A

A N U N Ţ Ă
Deschiderea următoarelor cursuri, pentru 

anul de învâţămînt 1991— 1992, începînd cu 
dala de 1 ost. I f f l  t

•  stenodactilografie
•  ospătari — barmani
•  cofetari —  bucătari

. •  confabiiifate :
ţ i  limba engleză
•  limba franceză
•  limba italiană
•  «croitorie
t  gimnastică aferobică
•  balet —  fete, vîrsta 6— 14 ani
•  dans de societate —  băieţi şi fete,
- vîrsta 6— 14 ani

;, curs iniţiere foto.
Relaţii suplimentare şi înscrieri $o fac Ic 

*î«bu| „Siderurgistul", zilnic, între orele 8—1 î 
şi 18—20, telefon 11766.

(M3)

ŞCOALA DE ŞOFERI AMATORI
d e  pe l i n c a  Filiala  D a c ia  se r v ic e  s .a

D E V A
cu sedi H în Deva, str̂  22 Decern brie, nr. 261 
Face înscrieri h  cursurile f t« lt  in. jefafo 

amatori. .
Şcoala asigură, contra cost, la preţ con 

«aeliil folosirea poligOnuldî pe.dry tns«lruî»* 
erîcerej «tsfssQfs-. ’

Relaţii sunlimentare la telefoanele: 18840 
25840, 25841, între orele 7— 15,30.

(642)

H

SOCIETATEA S I G M A  
OR O A N I Z E A Z A 

* Cursuri dp  |ţ e g ă t ir $  iptensivâ pentru ele  
vii claselor V—XII, la obiectele ; 

limba română 
matem« î ă 
fizică 
chimie 
la o lsg ^  
g e o g r a fie '
IMiholegtf , •
cursuri d e  htvâţare a  limbiior 
{engtezIL ţerineptă, 
pentru hicepători şi avansaţi.

pentru Io »
te ^ s d ( M e ^ -  ta c e r e a , .

Se p at «sigura testări z M a i i ş i  i l f  « h a  
Iubi d f  pr* _ - ' -s m % *. * »‘ j , -i ex a
menele de admitere, cv m R o a f şi procede<
'MâkAtyiiniaiiiiiaeh.V-:•" " .. •«. •• Sv?.'/-fi'-V' • •. J

M ă )»  se  p t t  e4>ţine i(a  te le fo o n rie i 21714 
t«y  « -a  16).

:

REDACţlA fl

am

întreaga rifapoadere pentru conţinutul 
articolelor publicate o, poarta 

. autorii acestora.

TIPARUL»
S. C. „PoRdava” S. A.

Dean, sSr. 28 KMconăiriS 257
Tiraj: 21 379 exemplara


