
„deruta" scenornls pfc pămlrrt 
românesc. Maghiarii înfelepji, 
care nu ne îndoim că sînt 
«nai numeroşi decît cei ires
ponsabili, au acum ocazia 
sâ-şi dovedească toîatitătea

Un tinâr se prezintă la coliba canibalului 
Am venit *ă cer mina fiicei dv.
O serveşti aid ori o iei Ia pachet î

fâcîndu*î î5 taţeleogăWS fin- 
f  ura lor şansă e de a trăi 
în - corKwdie ieo' retoMi în 
bot arde aceleiaşi ţări hără
zite Be ţjassmezeu. ?Au şcoli, 
âd presă* jad editifi, ao tea- 
trq, eubâmnci, Sint liberi să 
se? exprime, sâ se manifeste, 
să. cireuie. .Atunci ce mai 
vor î.lţpnsilvomo ? Aşto nu. 
Asta niciodată. E singurul 
punct asupra căruia românii 
nu; ver accepta niciodată să 
ditcute, $ă dialogheze, sâ 
negocieze... Transilvania e 
Ramon*a şi România e Tran
silvania. Nu se poate vorbi 
de una, fâeîîid abstracţie de 
cealaltă. Asta e situaţia. Ci
ne nu o acceptă o face perăs- 
pupderep sa. 'Fiindcă există 
0 limită ct oricărei răbdări., 
ţar atunci cînd. e vorba de 
fiinţa Transilvaniei, eu de 
vreun partid sau organizaţie 
or* b se teme revizionismul 
maghiar, cr de tnşuşl neamul 
Fofrtânesc cbre se va ridica 
precum un. sjngur piept; cp 
o singură immcL Intru apă
rarea, *i.':%>re binele tuţuror. 
„s# Ouimezeu cel.
tfîht" sâ ajuhgeta oîci.

tADUCIOBANU

Complexul turistic diu iiiia
Foto FAVEi. LA*A

inter »iuce dl- oroioct «h __
-  îhgtm TOSra. Atic câ &Lfi.:

Sfirşit de septembrie. 
Minerii din Vale descind, 
pentru a patra oară, in 
Bucureşti. Executivul ib* 
de. Consecinţă imediată: 
accentuarea stării de criză . 
generală a ţării. L-am a- 
Jjordat, firesci pe repre
zentantul Guvernului în 
judeţ — dl prefect de Hu
nedoara, Ing. Coste! Alic. 
Înaliife de a vă face cu
noscută discuţia, reluăm, 
în Cadre esenţiale, filmul 
evenimentelor.

•  Cele patru puncte a- 
le petiţiei 225/28 august 
’91 ‘se soiuţioneas'.ă favo
rabil, prin negocieri cu 
Guvernul. Minerii cer- a- 
liaierea salariilor Ia pre
ţuri, pţfatrfd-creştere ca 
59 la sută. Guvernul a- 
cordă 27 la sută din e- 
conomiile la preţ de cost 
aţe Regiei Huilei. Lide
rul Mlron 'Ctţzma atenţio

nează că s-ar putea să fie 
neqşulţumirî. Greva gend- 
rajă ce urma a îi declan
şată Isr 23 septembrie *91 
se anulează. Comunicat, 
în. acest sens, din pai'tea 
Ligii sindicatelor miniere

pentru,
zece

puncte — pentru Regia 
Huilei.

în Ce-«lăsară sînteţi 
implicat în evenimentele 

ţ din septembrie, dlc pre
fect Alic?
. — Am colaborat, ală
turi de subsecretarul de

tpţ al răşptmsui fjhrasrnu- 
lui. S-a transmis şi aces
ta, dar abia la 15,30, cînd 
minerii părăsiseră incin
ta E.M. Vulcan. decişi să 
plece in Capitală. După 
15,30 am purtat discuţii, 
mai dure de astă dată, cu 
grupurile dezlănţuite ce 
intraseră intempestiv în-

din Valea Jiului, în 20 
septembrie ’91. •  Luni, 23 
septembrie *91, la E.M. 
Vulcan Se cere renegocie- 
rea salariilor. La Intrarea 
în-schimbul II, sosesc aici 
mineri de ta Bărbăteni. 
Orele 19 grevă gene
rală la E.M. Vulcan. I se 
cere premierului Roman 
să. vină în. Vale •  Marţi. 
21 septembrie *9L se în
tocmesc două petiţii: una,

stat C. Burlec şi de di
rectorul general B. Cos- 

- tinaş, lâ întocmirea peti
ţiilor. Am lucrat direct 
pentru negocierea celor 
13 puncte cu Guvernai. 
Marţi, orele 14,20, petiţia 
a fost transmisă Executi- 

■ viilui. Bînă la orele 15 
s-a aşteptat răspunsul a- 
cestuia. Dar la acea oră 
postul de radio a Scut 
publică petiţia minerilor,

Primăria Petroşani, La 
instigarea unei oarecare 
dne Iacob, subprefectul 
Botordăgă a fost molestât. 
A urmat plecarea meg la 
Bucureşti, cu elicopterul, 
spre a fi de faţă la relua
rea negocierilor. Minerii 
nu mai aveau încredere 
în nimeni.

-*- 0  Intîrziere de cîte- 
va minute in comunicarea 
pe post a acceptării re-

rvo4b&iSgr do *b*r*Jă*s:
vern' — acceptare reală 
şi cunoscută — a avut, 
deci, consecinţele dc-acum 
ştiute. A fost totuşi un 
conflict de «nmcă. Şi s-a 
soldat cu mari mutaţii 
politice, te cimerea mino
rilor. Impactul sindicate* 
lor în politic este nefi
resc !

— S-a ajuns aici din 
cauza slăbiciunii fostului 
guvern. Un viitor guvern 
m  trebui să dialogheze, in 
primul rînd, cU consiliile' 
de administraţie. Iar â- 
cestea, pe bâza studiilor 

: de fezabilitate, vor pre
santa problemele grele a- 
le societăţii^ lor, A e- 
xistat în guvernul Roman 
un anume ministru Ztsu, 
al Industriei şi resurselor 
(înaipte de numireă dlui 
Stăncnlescu — N.N.). Ei

A consemnat 
NATALIA VASIU

(Continuare In pag. a 2-a)
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■  BLOCADA SE RIDI
CA ÎNCET. ÎNCET, ÎN 
NAGORNO KARABAH. 
Prin eforturi comune in-

' treprinşe de conducerea 
regiunii Nagornd Karabah 
şi a comenduirii militare, 
ş-a reuşit să se ridice par
ţial blocada căilor ferate 
din această regiune auto
nomă, transmite agenţia 
Artaenpress. La Stepana- 
kert au început să soseas
că vagoane cu alimente, 
car*' timp îndelungat erau 
blocate în staţiile Hodjalu 
şi Agdam. Printre orodu- 
sefo aduse sînt' şi două va
goane cu zahăr, al cărui 
preţ Ia „negru” a ajuns «n 
Stepanakert la %5 de ru- 
bld kilogramul. .

■  O CORTINA JURI
DICA SUBSTITUIE COR
TINA DE FIER. Princi
palele partide politice ger
mane aflate sub presiunea

. unui val de violenţe rasia- 
- le fără precedent au con
venit Să accelereze exami
narea cererilor <Je acorda
re a abilului poliţig, pen
tru a încerca să lÎMÎtezc 
«umărul persoanelor refu
giate în Germania, ■ rela
tează France Presse. Par
tidele coaliţiei guverna
mentale de la Bone (Uniu
nea Creştin-Democrată a 
eanceiaralal Ileimut Kohl, 
Uniunea Creştin Socială W 
ramura bavareză a aces
teia .—„precum şi Partidul 
Liberei Democrat) w  că» 
zut de acord cu primi pa
la formaţiune politică « 
opoziţiei. -* Partidul So- 
cial-Oemocrat pdntm ca 
procedura do examinare a 
cererilor do acordare a  a» 

.^Uulul.fSă.Be roţuşă jte la 
ani fo şase fSPfeafet, 

Dispoziţiile legislative ne
cesare pentru aplicarea 
măsurilor adoptate fu . acest 
sens. urmează să iuţre Ut 
vigoare îucepînd Cit I ia
nuarie 1992. Se speră că fu 
acest mod — menţionează 
agenţia — să poştă-fi res
pinşi. cit mai rapid şi «fă
ră <iilicuRăU“ a şa-n urniţii 
«refugiaţi economici *v care 
pu pot pretinde obţinerea 
azilului politic. După cum 
se apreciază ta Bonn pen
tru întregul an 1991 se aş
teaptă peste 200 OOP de a- 
semenea cereri, record ab
solut în domeniu fn Euro- 
Ita, dar nufnaî iuti t S şi 
$ la Sttiă dintre solicitanţi 
ar putea primi statutul 4o 
refugia!, obţlnînd, împli- 
rit, drdptul de a  răuiîne 
în Germania.-

, ■  RAMIZ ALIA RECU- 
.NOAŞTE :jUfâtitTfMtTA-

ŞOVO"» Preşedintele al
banez, -Ramlz Alia, a *«s 
cunoscwt UgiilmRatca ,Re- 
pubUcii Kosovo", 'procla
mată de otnicii albanezi 

’-dto premţă provincie. In 
arma referendumului des
făşurat zileţe trecute şi 
Considerat ilegal de „repu- 
bHca jutclâră — Serbia" — 
relatează AJtJi. . (agenţia 
Oficială de - Presă a Tira
nei). Intr-un mesaj adro- 
sat preşedintelui parla
mentului din Kosovo, fta- 
miz Alfa .salută', in nu- 
«Nlo păpărilltri altamez, 
rez.Jtateie pozitive ale re-
f endurattiux oarc^a pvo-
clamat Republica Kosovo 
stat suveran". .

D/ALOGUL CONTINUĂ. 
. ţfemîfteajS, îa Direcţia de 

:WgiM şl Ocrotiri Sociale Deva, 
;  § w r  foc o tritUnlra ‘ntre mem- 
Snt Ca»SîHaIaf, dc administraţie 
şi cei al stnăiaatiilul liber al Cd- 
rierei %tsnn0ţere Zla$ti, cu ăt 

Wătfş,, oficiului de
specialitate. Malta probleme aţe 
reprPSintxmţilTir muncitorilor dc 
Iar. CuWera Ncmctaîlfcră .Zlaşti 
s-&u sSîttţtortnf pe toc. Altele îşi 
«riţRâaHFi-ĉ ea- fiteascb de rezol- 
uart,'în JteMhh st litera legii. ' 

(Gif. I. N.)

Q  INVITAŢIA . FFRAIEf 
NBEH", Sucursala din Austria 
it firmei „Pioneer* organizează 
sâmbătă, iO octombrie ».e., ort* 
100, o tntilnire pentru vizita
rea totului demonstrativ culti
vat cu hibrizi de porumb marca 
^Pioneer'', adaptctţi tonei Tr&tfi 
siivaniei, care a fost organizat 
Ut Simcria Veche. "Sfat. invitaţi 
să participe specialişti şi culţi* 
vători de porumb din bgrlculfu- 
ra judeţului nostru, reprezen- , 
fanţii firmei amintite punmdu- 
lg.;la Mspoiiţie date referitoare

t’ Mfbiircă şl performanţele hl- 
ttşttor.. ce poartă matca *Piot. 
necr*. (N.T.J ... _ , .

Ş  M aGa z i n ' DE- PRODUSE 
DIN ĂlĂfEEIAU PbĂsne. Lău

dabili iniţiativa, ca, ta intrarea 
uniMţii,-„mastâr* S.A. din Orâş- 
tfe sa dbstMSlt ud 'mapcettn eu 
produse realizata atoli' Stat foar
te căutate bidoanele de dtfefpe 
dimensiuni şi canistrele de S4 
Idtn.iSiO.)

Q  PENTRU CREŞTEREA DES
FACERII. Societatea (Comercială 
„Streini* din Călan a. procedat 
la inducerea Unor preţuri Ta Jap- 
tete praf şi la zaharoase. Aceas
ta in scopul'eliminării stocuri
lor şi măririi vitezei de desfa
cere. (E.S.) •'

O LIFT IN COMĂ, Aşa s-ar 
putea spune, despre liftul de pe 
seara D, dîn btocul -N; b»du! D«- 
cebal din Devă, f*js s ţ  f i  ş .

; fiinţă Vie. Dar liftul nu-i decît 
o maşinărie „ construită, de. om 
fi 'cel in cauză se. află intr-un 
repaus de aproape a jumătate 
de an. Mai întii pentru că, loca
tarii scării au refuzat plata li
nei revizii invagihq,te,. apoi. pen
tru că sm ai-s motorul. $i de 
două luni-,m-.m poată* jbobăta. 
un motor electric, fie cl şi de 
putere mai mape^ Mai degrabă 
psţe vorbd desprt o crasă ne
glijenţa a belâr *învesUfl~«ă în
treţină lifturile, să le scoată din 
-comă* atunci cînd. caă îh sufe
rinţă. (Gli. P.)

ANUL tl!
n r . m

MieUCURI,

U  OCTOMBRIE
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bine, aceşt domn ministru 
n-a purtat nici o discuţie 
cu consiliile de adminis
traţie. In schimb, a pro
movat hotărâri inoperan
te ! Vezi holding-ul pe 
orizontală din siderurgie, 
nici pînă azi aplicat, in
operant fiind! Printre 
consecinţe — evenimente
le recente! Blocajul fi
nanciar constituie şi el,o 
motivaţie Pretinsa inde
pendenţă a unităţilor ban
care, căile alese pentrii 
trecerea spre economia de 
piaţă, sînt toate cauze ale 
pauperizării populaţiei, a- 
le lipsei de certitudine în 
ziua de mîine.

— S-au comis acte ce 
intră sub incidenţa pena-

. lului: devastări de pieţe 
şi clădiri (dintre care u- 
nele cu statut dc obiectiv 
militar): atac la persoa
nă,. diicînd, în trei din
tre ' situaţii, la încetarea 

• ţU^.'yiăţiL
— Toate aceste cazuri 

regretabile se află pe ma
sa organelor în drept — 
poliţie, procuratură. Ur
mează a se stabili dacă 
autorii au fost adevăraţi

mineri; sau inşi certaţi cu 
disciplina, ,'daţL âfarâ din 
unităţile miniere prin 
desfacerea contractului de 
muncă.
: -~r Există opinia că pre

şedintele Hiescu s-a dove
dit, în 'timp, mult prea 
îngăduitor cu minerii Văii 
jiului. Cum aţi fi proce
dat dacă aţi fi fost pre
şedinte ?

află încă- în mina fostu
lui guvern!

-— Îmi" lasă un gust a- 
mar... Sînt multe urgenţe 
pentru iară. Noul guvern 
ar trebui „mobilat". cu 
practicieni. Oameni care 
-să cunoască problemele 
grele ale economiei —v 
fie tehnice, fie financia
re. în •prezent, unitatea 
de bază a economiei —

DESPRE MINERI 
ŞI DESPRE... ZVONURI

— La fel ca dl Ilies- 
cu f Situaţia era mult 
prea tensionaţă ! Eram în 
pragul unui război cţvii. 
Preşedintele a dovedit res
ponsabilitate; negociind 
corect cu liderii sindicali 
şi semnînd cu curaj un 
act- ce a pus capăt lipsei 
de încredere a acestora în 

/satisfacerea revendicărilor.
—' Ce gîndiţi despre 

lupta pentru putere du
să la vîrf ? Evidentă, din 
încetineala cu care se for
mează guvernul interimar, 
în vreme ce frîlele se

societatea comercială cu 
capital de stat sau parti
cular — nu funcţionează 
corect'. Pînă cînd nu ere-. 
ăm condiţii acestui lanţ, 
nu vom ieşi din criză! 
Agricultura oferă argu
mentul cel mai evident: 
fostul „grînar al Europei" 
importă cereale de 610 
milioane de dolari! • In
dustria nu are minimul 
necesar de mâterii prime. 
Şomajul este şi el semnal 
de alarmă. Nu sîntenî în
că pregătiţi să asigurăm 
locuri dc ihuncă actuali

lor şi virtualilor şomeri. 
Protecţia socială nu a fost 
deci concretă. La majori
tatea societăţilor comer
ciale nu există criterii 
ferme de trecere în şo
maj, evitarea acestuia fă- 
cîndu-se de multe ori prin 
trafic de. influenţă.

4— Soluţii imediate Pen
tru ieşirea din criză ?

— Se cere o verificare 
a bugetului de la 1 ia
nuarie.: ’90, pînă în pre
zent. Şi, ca primă urgen
ţă, trebuie create pîrghii- 
le pentru un climat de 
muncă. Dar nu pe hîr- 
tie ! Profitul fiecărei so
cietăţi comerciale va tre
bui să fie criteriul de ba
ză. Numai Sn cazul de
păşirii programelor de 
producţie, să existe patru 
sîmbete libere pe lună !

— Circulă anumite zvo
nuri, - dle prefect Alic! 
Se vehiculează chiar nu
mele unui pretins nou 
prefect de Hunedoara !

— Cunosc zvonurile ! 
Pentru mine ele rămin 
doar ceea ce sînt: zvo
nuri! Prin Legea 5/90, 
Guvernul 'numeşte şi tot 
Guvernul eliberează din 
funcţia de prefect!

Pe fi de Sus!
De la Orăştie spre Gră

dişte, înaintăm pe un drum 
cunosciit, pe care l-am bă
tut de nenumărate ori. E 
drumul spre inima statului 
dac. pe care s-au perindat 
strămoşii noştri, dacii li
beri. într-o existenţă coti
diană aparte* de oameni 
fără seamăn, dîrji şi neîn
fricaţi, ca p|p£ra munţilor 
pe care se îniod. aşezările 
tor — Costeşti-, Blidaru, 
Piatra Roşie 'şl, mai presus 
de toatd, Sgrmizegetusa 
Regia a marelui Decebal. 
E acelaşi drum pe care au 
mărşăluit. cohortele roma
ne, odată, cir cate era a- 
runcat gomWSnele naşterii 
poporului» român de aXi. Şi 
totuşi, acest drum şerpui
tor. pe firul apei Grădiştei, 
oferă, la ceas de toamnă, o 

. cu totul altă privelişte de- 
cît cea pe care o cunoş
team, oamenii robotesc cu 
tragere de inimă, fiecare 
pe pâmîntui Său, scot car
tofii. sfecla, ară. seamănă 
pîinea anului viitor, culeg 
porumbul. E dătător- de 
speranţă acest peisaj, pen
tru noi, pentru ţară. Sim
ţim că ne trezim după o 
lungă noapte!

Şi iată-ne ajunşi la Orăş- 
tioara de Su$. ţinta călăto
riei noastre, cu.satele sale 
— Bucium. Costaţi. Lu- 
deşti. Ocoliş, Grădişte —, 
ce păstrează In numele lor 
trecutul istoric, aruncate oe 
vale sau pe dealuri, Înfă
şurate intr-o aură galben- 
roşcatâ. Localnicii aşteaptă, 
cum e firesc. Să le dai bi
neţe pentru a-ţi răspunde 
„Să-ţi dea Dumnezeu sănă
tate!". Unde-Î putem înttl- 
ni pe Ion Munteanu ? În
trebăm un trecător. Cum 
ieşiţi din sat. pe dreapta, 
vedeţi un nuc mate. stri
gaţi — „Munteneee!". Şi 
o altă constatare — liniştea

de altădată e acum înlo
cuită de alergătură, de zba
tere cu folos, de lucru la 
fundamentele caselor noi, a 
altora care se repară..*.

Oameni întreprinzători, 
asemenea strămoşilor ior. 
cei de Ia Orăştioarş de 
Sus şi-au rezolvat încă de 
anul, trecut problema pă-. 
mintului. şi-au căutat în 
registrele dc cadastru de 
pe întunecata vreme ş 
Austro-Ungariei hotarele 
lui, începînd să-l munceas
că. Acum, într-o nouă 
toamnă, culeg roadele.

„I-am pus pe oameni în

plă âtîtea necazuri — in
cendii. îmbolnăviri, naşteri 
cu probleme neaşteptate. 
Ceea ce e strigător la cer 
e că telefon există la se
diul fostului HAP din sat 
(cum naiba s-a gîndit ci
neva să facă CAP în mun
te?! — n.n.), linie telefo
nică există, în locul stu
pilor distruşi au aduş şa
manii lemne -din -pădureţ 
gşteaptă doar să fie plan- 
tate. Dar centrul din 0- 
răştie al Romposttelecom 
nu-şi face datoria ! Ar mai 
fi necesară şi o centrală 
telefonică, ne spunea dl

SATUL —  DĂINUIREA NOASTRĂ

posesia pămîntului, ne spu
nea harnicul primar, Vio- 
rel Bogdănescu. Dorinţa 
noastră a fost să-i mulţu
mim, oferi ndu-le toate do
cumentele de arh i vă pe 
care le aveam. Pămînt a- 
rabii nu este m ult— me
dia este piuă la 2 ha pe 
familie, la care se adaugă 
finaţele şf pădurile. *pe ca? 
re oamenii nu le-au uitat 
în perioada de 30 de ani 
de colectivizare. Avem 
nouă tractoare la Orăştioa- 
ra,- ftei la Bucium, proprie
tate personală, pfe lingă 
cele de la secţia ide meca
nizare, unde lucrările agri
cole se taxează cipstlt. Pă- 
mîntul nu a rămas nici o 
palmă neluerat".

Dacă aceasta este situa
ţia pămîntului. problem® 
apar în domeniul social 
prooriu-zis. Astfel, peste 
deal, la Ocoliş, unde se a- 
junge doar pe jos, după" 2 
ore, îrvtrucît 'drum de ac
ces de la centrul de comu
nă. nu există declt pentru 
căruţe, ar fi foarte nece
sar un telefon. Se întîm-

Ioan Bogdan, întriicît pe 
cele 30 de numere ale ac
tualei. sînt 120 de abonaţi. 
Şi cînd te gîndeşti că aici 
este o zonă turistică, cu 
totşa aparte fse stemă că 
cetăţile din Munţii Orâştiei 
vor fi t$|rtnse în c u r d  
în elfeuitul «*■ |» vi
zitare — n.n.). Dlri satele 
comunei se ridică zilnic 
600 1 lâpte de vacă, iar din 
satele fără acces — o can
titate importantă de brîn- 
ză de oaie şi vacă. Cu toa
te acestea, Devil-ul — cen
trul Simeria nu şi-a ono
rat din aprilie obligaţia de 
a /aduce tărîţele ce revir\ 
celor care predau laptele. 
Din aprilie, domnilor ? ! La. 
-centrul de comună, o Bru- 
tărie, condusă de Nicolae. 
Gridan, avînd şase brutari,

- aslgufă localnicilor şi muii- " 
citorilor dih bazinul fores
tier 700—800 de pîinf zil
nic, de care oamenii sînt 
mulţumiţi. Oricum mat 
mulţumiţi degît locuitorii 
Devei, de ceea ce au e! 
parte ! Deşi cuptoarele aici 
sînt arse cu lemne! Că-i

mai sănătos ! Mai funcţio
nează ateliere de tîmplărie, 
fierărie, mori de apă, o 
piuă. In ctea ce priveşte 
comerţul, se poate menţio
na că aprovizionarea este 
bună. cu excepţia mărfuri
lor deficitare — cuie. une
le unelte agricole, rechizite 
şcolare. La orizont apare 
şi criza de motorină — 
sperăm să fie /'temporară, 
— într-o singură- săptămî- 
nă autobuzele din Orăştie 
rieavînd posibilitatea să. 
circule- trei zile la rînd. Şi 
ne mai mirări) că n&vetjşţii 
ridică probleme ! Proprie
tarul de autobuz particular 
de la Ludeşti, fapt intere
sant. dovadă de bun gos
podar, a avut motorină, ce
le ale societăţii comercia
le specializate din Orăştie, 
nu ! f

In jurul orei 11, am in- 
ţrat la dispensarul uman 
din localitate, unde sînt 
încadraţi trei medici, două 
asistente şi un vizitiu, du
pă cum scrie albastru pe 
alb~ţîri orarul de funcţio
nare' afişat pe uşă. Uşa ®- 
ra însă închisă ! Niciunde 
în comunele pe care le-am 
vizitat nu am întîlnit o 
astfel de situaţie, să nu se 
respecte orarul de vizite 
medicale. Gîndiţi-vă la si
tuaţii neprevăzute, la ne
cazurile localnicilor sau ale 
turiştilor care pot apărea 
orieînd, domnilor medici!

Dar, imaginea tonifiantă 
de- mţţnţeă. pe care am în- 
tîlnit-o în satele comunei 
nu poate fi umbrită de a- 
semenea cîteva lucruri. O- 
răşţioara de Sus rămîne o 
aşezare care-merită să fie 
cunoscută pentru oamenii 
ei-fără pereche!

MINEI. BODEA. 
GH. I. NEGRIŞI

■ Ieri, la Casa de Cultură 
din Deva, a avut toc un sim
pozion dedicat împlinirii a 

, 80 de ani de la apariţia, 
la Orăştie, a revistei lite
rare ilustrate săptămînale 

. „Cosînzeana", manifestare 
' organizată - de Biblioteca 
Judeţeană, cu sprijinul In
spectoratului pentru Cultu
ră al Judeţului Hunedoara.

Am urcat-: bitre Brad, cu 
-31-HD-3668". La volan era 
dl Constantin Vesa. Dum
nealui mînuieşte... covri
gul de peste 35 de ani. 
Numai ia călători. Fără 
abateri, dar cu multe lau
de...

Am cdbortt către Deva 
cu Lavolan
era Marian Vesa. Tinăr, 
frumos, vinjo*. mustaţa 
Wca la tatu". Dar şl mese-

insemnări Tata şi feciorul fost adus la călători, 
autob uz...

pe

rie. $i omenie. Autobuzul 
pus la punct ca lumea. 
Ne-am zis: fain continuă 
tradiţia.

11 întrebăm pe Marian t 
de ce ai dat un claxon 
seutt in Vălişoara ?

—- l-am spus ziua buni 
Iu’ tata. El vine a patra 
oară de la Deva.

— Şi dumneata ?
— Tot patru curse

Ca tata...
fac.

— Mai ai ffaţi ?
— Da, pe Dorn. Mecanic

— Ciţi ani ai la volan, 
Mariane ?

— Mai bine de şase; Am 
lucrat aproape patru ani, 
pe basculantă. La Crăciu-

auto la Dacia service De
va. Şi şofer de clasă,..

...Ce să mai spui: Tata 
şi-a adus feciorii pe dru
mul cel bun al muncii. O 
pildă din care se pot. în
văţa multe... .

nesti. la calcar. Apoi, am GH. I. NEGREA

80 DE ANI DE LA APARIŢIA 

REVISTEI „COSÎNZEANA"

0  publicaţie orăştiană

Simpozionul a fost des
chis de dna Valeria Stoian, 
directorul Bibliotecii Jude
ţene. Domnul consilier Ni- 
colae A dam a înfăţişat în 
cuvinte calde rolul revistei 
în ansamblul publicisticii 
româneşti, în promovarea 
creaţiei Hterare din Tran
silvania şi din întreaga ţa
ră. în -continuare, au fost 
prezentate comunicări vi- 
zînd rosturile revistei în 
promovarea tinerilor scrii
tori, prezenţa lui Aurel 
VJaicu în coloanele „Ccţsîn- 
zeiK‘1", - rolul hotăritor în 
fixarea profilului revistei. 
al proprietarului, directoru
lui şi editorului ei — Se- 
bastian Bornemisa.

De interes s-au bucurat 
expoziţiile: „Pagini din
istoria presei româneşti"

Cu exponate aparţinând; 
prof. univ. Ion Iliescu, ori
ginar din Orăştie, şi de - 
libris" cu creaţii 'ale artiş- 
tilo. Iosif Teilmann, Da- 
finel Duinea, Ţoro Vilmoş.

I-. continuare, lucrările 
simpozionului s-au struc
turat pe aspecte - vizînd . 
„Istoria cărţii şi a tiparu
lui", „Carte. Bibliotecă. In
formare", în care s-au a- 

• bordat momente ale vieţii 
social-culturam . locale: 
lupta pentru emancipare 
socială şi naţională în zo
na Orăştiei în primul sfert 
al secolului al XX-lea, is
toricul presei hunedorene, . 
tipografii şi tipărituri o- 
râştiene, literatura română 
în manualele şcolare din 
.perioada interbelică, meto
dici şi tehnici de elaborare 
a dicţionarului personalită
ţilor .toteto ş.a.

Simpozionul, care s-a în
scris în seria manifestări
lor vizînd trecutul istoric 
şi cultural al pămîntului 
hunedorean, s-a bucurat 
de o-deosebită primire din 
partea unui înSemnat audi- 

•toriu.
MINEL BODEA

U t <

AZI, ROMÂNIA -  SCOţl A
Astăzi, începînd de ia ora 18, pe stadionul din Ghen- 

cea arc loc partida de fotbal dintre». ROMAMfA şi 
SCOŢIA din cadrul preliminariilor Campionatuluh Euro
pean de fotbal. Dorind succes tricolorilor noştri-, vă 
amintim că meciul va fi transmis la televiziune.

ESTE BINE SA CUNOAŞTEM»,

m

/ Pentru cunoaşterea şi de 
către publicul' spectator şi 
a se evita scenele neplăcu- - 
te din unele partide de 
fotbal, dorim să reamintim 
că Forul Internaţional (F.A. 
BOARD), în şedinţa din 8 
iunie a.c., a adoptat 3 de
cizii în vederea completării 
art. XII (greşeli şi incorec
titudini) din Regulamentul 
jojului de fotbal, ale căror 
dispoziţii au intrat în vi
goare la 25 iulie 1991.

Decizia m\ 15 este cu
noscută şi aplicată de ar
bitri încă de la începutul 
returului fotbalistic. Ea se 
referă la situaţia cînd Un 
jucător se deplasează în 
direcţia porţii adverse, a- 
vînd o situaţie evidentă de 
a marea şi este oprit în 
mod intenţionat cu mijloa
ce neregulamentare. Aceas
tă neregularitate se sanc
ţionează cu o lovitură li
beră (sau lovitură de pe
deapsă) şi eliminarea ju
cătorului de pe teren. 1

Decizia nr. 16 se referă 
la jucătorul (altul , decît 
porterul) care In propria 
suprafaţă. de pedeapsă îm
piedică adversarul de a 
marca gol, jucfnd în mod 
intenţionat mingea cu mi
na şi care. pe lingă lovitura 
de pedeapsă ce se va acor
da, va fi eliminat de pe 
terenul de joc. De menţio
nat faptul că nu pentru 
toate greşelile cînd se joa
că mingea cu mina în su

prafaţa de pedeapsă, jucă
torul în caute trebuie eli
minat. Jucarea mingii cu 
mî-a trebuie în mod evi
dent să anuleze posibilita
tea marcării* unui gol. Spre 
exemplu: apărătorul care 
opreşte mingea cu mina a- 
tunci cînd mingea urmea
ză să intre în poartă. A- 
ceeaşi sancţiune se aplică 
şi portarului care înlătură 
o situaţie evidentă în tnar- 
cârea unui gol, oprind min- 

,găa cu mîna în afara' su
prafeţei de pedeapsă.

In atenţia portarjlor tre
buie să fie decizia Iz, care 
prevede că dacă un portar, 
după ce a controlat min
gea cu una sau ambele 
mlini, ori cu unul sau am
bele brâţe atinge mingea 
din ppu cu mîinile sau bra
ţele, fără să fi fost in a- 
cest interval atinsă sau ju
cată de coechipier în ex
teriorul suprafeţei dc pe
deapsă sau de un jucător 
al celeilalte echipe în in-/ 
teriorul sau exteriorul su
prafeţei de pedeapsă — se 
va dicta lovitură liberă in
directă. Regula celor patru 
paşi se 'respectă. O altă 
noutate în arbitrajele in
ternaţionale ba fi rolul ce
lui de-al 4-lea arbitru, dc 
rezervă, a cărui prezenţă 
se pare că va fi generali- 
zată.începind cu 1 ianua
rie 1992.

VASULE NEMEŞ,
colaborator „ -
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99CURAJUL DE A RISCA !
Magazinul auto de pe că şi satisfacfia de-a avea j 

b-dul Decebal din Deva în permanenţă în magazin Y 
este, de la o vreme, căutat un stoc de piese-căutat de V 

- de mulţi automobilişti, nu automobilişţi este mare. Şi ţ 
numai din municipiul reşe- cred că şi cîştigul este 1 
dinţă de judeţ, ci şi din încurajator. Greşesc? V 
alte localităţii Secretul a- -  Nu greşiţi. Avem a- y 
fluenţei Cumpărătorilor l-am ceasta satisfacţie. împreună i 
aflat dintr-o convorbire a- cu angajatele mele (de fapt > 
vută zilele jacăstea cu dna adevărate colege pentru că \  
Paula Mihăiesc, proprietara înţelegem bine de ani ( 
unităţii. »• zile) Doina Tămăşloni, 7

a 1-  Aşadar, aţi făcut pa-' NeSruî-
i care este P?m°kos *. C,M »>tul meu \

Ileana
sul privatizării 
totuşi curajos în 
conjunctură economică 
ţării.

actuala <?' ,et angajat) reuşim Să l 
- vindem lunar piese în va- } 

1 -j- ilioa- j

nu dăm înapoi 
dăm că atare.

şi proce- \

-  Vă- gîndifi să' dCzvol-. i 
taţi ceea ce aţi început ? J

-  Intr-a perspectivă mai 1 
largă, da ! Deocamdată în- ţ 
să ne gîndim şi ne strădu- i 
im să consolidăm pasul pe / 
care l-am făcut. Trebuie să ' 
returnăm la termenul sca- i

i*.. *

societatea comercială AU- 
TOCOM IMPEX S.R.L. în
că din luna aprilie anul a- 
cestd, ‘ am închiriat localul 
în care funcţionăm, am 

l  făcut un imoortant îm-
, prumut la bancă  şi 

i am Pornit la treabă. Am
l stabilit ca aprovizionarea
ţ cu oiese a magazinului să

o facem direct de la pro- dent îrripPl)rm,tuJ de la ban- t
ducătorii» lor. Soţul meu. cg şi' să acumulăm mai >
Constantin Mihăiesc; este mult capital şi, ducă cum )
cel care face aproviziona- este consemnat în chiar de- i

t rea şi, credeţi-mă, toată numirea firmei noastre, j
t săofămîiKJ este plecat. Fur- poate vom ajunge să fa- 1

nizorii evită, deocamdată, cern şi import-export de j
să încheie controcte a sîn- piese pentru autoturisme, i
tem nevoit» să-i vizităm cît l.Deoinde de noi,- dar şi de..-. ) 
mai des îh- scopul ochiri- piafă. - ’ 1
ţionării pieselor de schimb _ Eu. vă doresc ury. pro- 1 
pentru automobile, motoci- fjj bun şi $ă reuşiţi să mul- t
cfete, motorete si biciclete, ţumjjj cîf mai mult cumpâ- }
f>: care le -ofettm europă- părătorfi, sa aveţi o piaţă )
rătornor. ‘ . , •

-  Efortul -'eşte într- ş̂jevăr 
mare, furnizori» sînt-împrăş
tiaţi tn toată ţara, dor cred

pe măsura aşteptărilor ţ 
dumneavoastră ! |

GHEORGHE PAVEl [ 
l

CUVMTUUUT

loare de circa două milioa-
. _ „ . . „ ne de lei. Adaosul la pre- l-  Da, sa ştiţi ca mi-a jor; pe care „ practicâm ■ ■

trebuit curaj ca sa întse- este de maximum 25 la ’ 
prind acest pas, pentru că sută (deci rezonabil). De V 
găsim cu mari eforturi pie- aceea dorim ca.profitul ob- \ 
sele pe care le solicită cum-? ţinut să fie realizat mai a- i 
părătorii. Mie însă îmi plâ- Ies dinfr-un rulaj cît măi * 
ce această muncă şi îrrt- rapid al caoitalului. De )

„ i aici şi eforturile pe care \reuna cu soţul am hotă? |e faceîn. Dar Qm cPonvenit,
,t sa riscam. Am mfnnfat şj ^  şi salariat; j

C U M  F O L O SIM  BANII ?- - iî . v ; ' V ; " - . t a

Deşi are mai multe neclarităţi 
la scrisoarea ce se referă ia activi
tatea independentă de transport per
soane Orăştie, facem următoarele 
precizări : 1. împrumutul de Ia ban
că trebuie folosit pentru scopul jus
tificat ; 2. Din contul curent se poâ- 
te face orice plată, la cerere, pentru 
suma ce depăşeşte 100 000 de iei, 
plătindu-se un comision minim;

DACA VĂ INTERESEAZĂ

La-întrebarea dnei L.R. din Deva 
„dacă se colectează cutiile din alti- 

. miniu în care au fost sucuri din im
port" răspunsul este. da. De la dl 
Gheorghe Trifan, lucrător Ia „Re
ntat" Deva! (fost D.C.A.) aut aflat 
că aceste- cutii, ca şi alte obiecte 
metalice sau deşeuri de hîrtie, se 
pot preda; la rujatele firmei, .plasate 
în municipiu. Sau pot fi duse direct 
la depozitul de metale de pe strada 
Mureşului, nr. 30 (lingă abator, peste 
'linia ferată).

ORGANELE

COM PETENTE RĂ SPU ND
t - ' ' ,

■  U.J.C.C. Hunedoara—Deva.
Referitor la scrisoarea dlui Gheorghe 
Duma, . diri Crişcior. adresată Zia
rului „Cuvlntul .Liber" Deva, pri
vind aprovizionarea tn comuna Criş
cior, vă facem cunoscut următoa
rele : ,

— Zahărul se aduce din import, 
înregistrftidu-sc o restanţă de 3 luni, 
respectiv iulie, august şi septem
brie, pe măsură ce gahărul va intra 
în ţară, vom da restanţele şi pe a- 
ceste luni;

—■ Ip ceea ce, priveşte aprovizio
narea cu orez, produsul adiicîndu-se. 
de asemenea, din jmport, nu am 
primit repartiţie pentru e l ; .

— Făina de mălai nu s-a primit 
în tot cursul anului 1991 din lipsă 
de porumb la morile din judeţ.

■  Primăria Municipiului Hune
doara. La scrisoarea dlui Adrian 
Strat, din Hunedoara, vă informăm :

Hidro izolaţia - terasei este degra
dată din cauza antenelor individua
le montate direct pe aceasta. S-a 
dispus înlăturarea lor de către lo
catari- şi legarea la antena Colectivă.

In conformitate cu prevederile 
Decretului 404/1965 refacerea hidro- 
izolaţiei se efectuează în baza co
menzii asociaţiei de locatari, care 
va suporta cotă parte din cheltuie
lile aferente acestor lucrări. Peten- 
tul a fpst îndrumat să se adreseze 
•comitetului asociaţiei de locatari, în 
.vederea lansării comenzii, după care 
R.A.M.G.C.L. Hunedoara va trece 
la execuţia hidroizblaţiei/

Referitor la- lipsa, apei calde în, 
lunile august-septembrie, arătăm că 
aceasta s-a datorat faptului că a 
fost spartă conducta principală de 
alimentare pe coloana scării D. Con
ducta a fost reparată la sfîrşitul lu
nii septembrie 1991, în prezent apa 
caldă furnizîndu-se conform progra
mului stabilit.

PO ŞTA  RUBRICII

•  Ileana Dan, Viorica Vizireanu,
Brad. La încheierea perioadei de 
180 de zile, în care beneficiaţi de 
ajutor • de • şomaj, aceasta se mai 
poate prelungi numai dacă urmaţi 
un curs de ' calificare. Altfei, peri
oada acofdării ajutorului de şomaj 
se poate prelungi numai în cazul 
în care Parlamentul operează mo
dificări la Legea 1/1991.

•  Cornel Hulea, Cîrjiţi. Nu pu
teţi beneficia derit de drepturile 
prevăzute du* legislaţia Sn vigoare. 
Dacă infirmitatea dv este cauzată 
de up accident de munca, puteţi so

licita o proteză gratuită. De ajnto» 
ocazional, acordat pe baaa unei an
chete sociale înaintate de primărie, 
se poate beneficia numai tn lipsa 
oricăror mijloace materiale. Lămu
riri privind gratuităţile sau redu
cerile de preţuri la medicamente, 
puteţi primi de la medicul curant

e Emilia Fleacă, Simeria. Pentru 
lucrul prestat în zilele de sîmbătă 
şi duminică, potrivit prevederilor 
art. 120 din Codul Muncii, benefi
ciaţi de compensarea cu timp liber 
corespunzător,'în următoarele 30 de 
zile. Dacă nu se poate acorda timp 
liber corespunzător şi dv sînteti da 
acord, aceste ore lucrate’ în condi
ţiile de mai sus se plătesc cu un 
spor de 100 la sută din salariu. 
Sporul la care, vă referiţi se plă
teşte pentru depăşirea sistematică 
a programului normal de lucru şi 
nu pentru munca prestată în zilele 
declarate libere. (I.M.)

•  Constantin Zăvoianu, Hăţeft
in  perioada concediului de boală*, 
sporul de vechime nu se plăteşte' 
separat, ci se adaugă la salpriul de 
bază, ^asupra cărora se aplică pro* 
centul prevăzut în Ifotărîrea ne» 
880/1965, Sn raport cu vechimea ne
întreruptă în. muncă, determinîndu- 
se astfel cuantumul ajutorului de 
boală. (I.M.)

•  Anonim, Hunedoara. 1. Pen- '
sionarii pentru limită de virstă, ăb* 
ţii decit cei pensionaţi în femâyV^ 
Decretuîui-Lege nr. 60/1990. pot' 
piula pensia pu salariul, th con®** 
ţiile Legiî nr. 2/1991. ’ ' '

2. Conform Hotârîrii Guvemţ^l 
nr. 562/1991, unităţile C.E.C. nu maf 
acordă credite pentru cdmpttipip: 
de locuinţe decit pentru construcţii 
noi şi case de odihnă. Vinzareeţ »•> 
partamentelor din fondul locaNv-Aă 
stat se face prin oficiile de pro^, 
în condiţii avantajoase. (I.M.) ’ ■-

ţ mm’0-t

Vi s-a înlnnplat. stimaţi 
Cititori, vreodată cu. dorind 
să beţi o răcoritoare, să vi 
se pună un nod în gît ob- 
scrvînd că paharul este 
slinos, cu urme de ruj sau 

Qfţlte impurităţi ? Desigur 
'"că v-aţi întrebat cum este 

posibilă o : asemenea lipsă 
de respect faţă dc sănăta
tea con$umatotii|or. Din 
dorinţa de a afla cum şi 
dacă se preocupă corner- •; 
cianţii siaaerieni de respec
tarea regulilor dc igienă, 
am. făcut un raid pe la cî
teva unităţi din oraş. Am 
beneficiat in demersul nos
tru 3e sprijinul competent 
al dlui dr. Mircea Călugă
rii, dc la Centrul de medi
cină preventivă Deva.

Inconştienţii 
sau nepăsare ?

O adevărată salbă de ru- 
lote-bufet flanchează zona 
verde din faţa gării şi au- 
togfirii riimeria- Prima ia 
care ne-am oprit, fără fir- 
n»ă, avea în vin zare, pc 
lingă» dulciuri, şi ţigări, şi 
bere la sticlă şi sucuri la 
cutii. Dar se puteau vedea; 
aici pahare de plastic, de
şi- . care am fost asiguraţi 

J f1 că nu se folosesc. Greu de 
crezut, dată. fiind şi naveta 
cu sticle de 'apă minerală 
din rulotă. Pe ce deran
jează folosirea paharelor?; 
Pentru că rulota nu are ra
cord la apă, deci igiena

estb... în suferinţă. Căci, în 
cazul folosirii lor, pahare
le se spală în lighean şi se 
„dezinfectează seara" curti
ne mărturisea.cu nonşalan
ţă vînzătoarea din rulota 
firmei „Proconserv" (altfel 
cochetă în interior, dar ca
pe funcţiona în aceste con
diţii „igienice" de două 
.săptămîni). De fapt. o sin
gură rulotă de aici este. 
racordată ‘la apă potabilă 
şi la canal, dar şi aici am 
întîlnit unele neconcordan- 
ţe ce trebuie avute în ve
dere. Cea de-a patra rulo
tă. purtînd inscripţia MIB, 
se pare că n-a. mai desfă
cut nimic din august. Pen- 

- ţiu aspectele depistate se 
ya recurge la restrîngerea 
de activitate în, cazul pri
melor două rulote. Dedare-. 

"6e în condiţii de ruloţă, în 
absenţa unor dotări care să » 
garanteze servirea igienică, 
se impune folosirea unqr 
pahare de unică utilizare. - 
Iar cum acestea, lipsesc... , , 

O restrîngare de activita
te se vă 'face şi, la cofetă
ria „Elmar", unde spaţiul 
strimt este impropriu şi 
producerii şi desfacerii pră
jiturilor. Lipsa unui spaţiu 
adecvat păstrări) materiei 
prima r depozitarea -ei îm- 
tireună cu produsele finite 
în . acelaşi acregnt frigori
fic, absenţa unei hote, alte

neajunsuri impun renunţa
rea la ceea ce vrea să fie 
acum „laboratorul* propriu.

Dar dacă in aceste uni
tăţi, în ciuda neîndeplini- 
rii tuturor condiţiilor igie
nice care să excludă poşi- 

. bilitatea ■îmbolnăvirii- oa
menilor (cele mai multe 
nu aveau nici dezinfectan
te) era totuşi curat, am 
găsit în drum spre Deva

duşumelele, ca sâ dăm doar 
cîteva exemple relevante).

Omul siriţeş^e lo cu l'
în contrast total cu acest 

chipşp, .estp ambianţa în 
„Ehcpreso bar", local select 
în Oare pînă.şi femeile pot 
servi , ne^tingherite., fără 
nici un fel de temeri,, o 
cafea sgp s«c. Dna Benea, 
patroana firmei Comtouri-

•>V .. .■jO’ŞV

şi un chioşc murdar. Este 
vorba'despre unitatea so- 
cictăţii comerciale Comtour 
Lowe SB.L. Hunedoara, a- 
menajată în fostul punct 
de control de la Sîntuhalm. 
Am înţeles că nu este pri
ma dată cînd lucrătoarele 
de aici sînt găsite în culpă, 
şefa. unităţii. Daniela Cai
mac, făspunzînd reproşuri
lor dlui dr. Călugăru doar 
printr-o tăcere îmbufnată. 
Ceti drept.? avea motiv să 
fie supărată. ' dar nu pe 
noi, ci pe lipsa proprie de 
preocupare pentru păstra
rea curăţeniei (in chioşc 
nu .prea era mare ordine, 
frigiderul gol dar murdar; 
vasele se spălau într-up li
ghean. pe jos, într-o apă 
în care parcă se clătiseră

nex S.R.L. Simeria, aprecia 
că nu pot fi probleme cu 
comportarea clienţilor ba
rului, majoritatea acestora 
fiindu-le de-a lungul vre
mii elevi, dumneaei sau 
soţului. Dar dincolo de 
prestanţa incontestabilă a 
patronilor, ceea ce impune 
respectul clienţilor este e- 
leganţa, întreaga atmosferă 
a barului. Iar respectarea 
normelor de igienă aici este 
lege, Deci, se poate şi aşa. 
Păcat că terenul viran din 
faţa, unităţii arată ea după 
cutremur.

Lucruri bune şi 
altele de neînţeles 

Nu ne vom opri în acest 
articol asupra magazinelor 
de tip general (cu mărfuri

industriale şi alimentare) 
prin care am trecut, nu a- 
tît din motive de spaţiu, 
cît mai ales pentru că în 
materie de igienă! aspectele 
sesizate sînt minore. De.» 
altfel, mi excepţiile prezen
tate la lnceput. nici în alte 
Unităţi n-am întîlnit aba
teri grave de la normele 
sanitare. Era curat la ma
gazinul nr. 11 dc măCelă* 
rie-mezelărie al S.C. .De
cebal" S.A. Deva, gestionat 
dc dnâ Ana Iacob. In 
schimb nu prea avea ce 
vinde ,iar salamul se păs
tra, coritrar normelor igie
nice, ciorchine în spaţiile 
frigorifice. Surprinde imen
sitatea spaţiului. în con
trast cu * cantitate^ redusă 
de marfă aflată în vînza- 
re. Chiar dacă aici se pri
meşte zilnic marfă, spaţiul 
oricum este prea mare, în 
timp ce cofetăria ;,Eimer“, 
de alături, este mai mult 
decît înghesuită. *“*

Cu un* spaţiu de servire 
supradimensionat pentru 
posibilităţile sale se poate 
lăuda şi patiseria „Gladio- 
la". Soluţia găsită a  fost 
d~ â prepara, alături de 
produse de patiserie, şi 
prăjituri. Dar laboratorul. 
principal este de fapt... im
propriu pentrti aşa eevă, 
Şe tpcaîcă şi obiectul acti
vităţii din autorizaţia de

funcţionare. Imaginea „râs* 
turnată" a oriei dinţii es§» 
cofetăria „Raluca" aflată 
In perete cu ea. Spaţiul ej 
de vînzare este restrins, 
iar* laboratorul ma* mare» 
De fapt, aici a fost cîndva 
laboratorul pentru produse 
de cofetărie al Simeriei şl 
s-a stabilit ca şi după trans
formarea sa să aibă ace
laşi rol. Dar treptat cele
lalte unităţi au renunţat la 
serviciile sale. preferind 
să-şi aducă prăjituri- dini 
altă parte sau si şi le facă 
singure. Acest gen de con
curenţă în care se află, vo- 
lens-nolens, cele două uni
tăţi ale aceleiaşi societăţi 
(.Transilvania" Deva) ăQ 
ştim dacă foloseşte cu a- 
devărat cuiva. în aceste 
condiţii, în cazul- Gladioleî, 
nerespec tarea întru totul t» 
igienei este generată de
inaiecvarea spatriilul d e !
producţie.

\. . prozentabaspecte dSt 
cîteva unităţi simeriene. 
Este obligaţia comercianţi- 
tor -să respecte normele 1- 
gienico-sanitare. Dâr. fle
care dintre noi ar trebui 
să fie di rect • Interesat dq 
proori* sănătate. De aceea 
vă invităip. stimat* cttHoH, 
să ne semnalat! orice aba
tere de la un comerţ ci
vilizat. orice neglijenţa e© 
atentează la sănătatea PO- 

• blică.
/

? re w v n
VIORICA ROMAN
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ANIVERSĂRI
1 W- AŞTAZI, cîpd împli- 
fe ! Un anişor," dragă Mi-, 
lteela-Alexandra, din Bre- 
lelln, tata Mihaei,. -manra 
tridente, bunicii Octavian 
| [ , Aurelia, unchiul Gabi 

M  ft|ătuşa C^nelia îţi urea
ză „La mulţi anlî” (6136) 

® ClND prir.zi in buche
tul Vieţii * fel-a garoafă, 
jgrag* OMMlta, din Brete- 
«n. VOţul Oabi, împreună 
icu sara UJdeefat. cuama*

■ Soi -aiSHwfl.uesxKica Mi- 
• haelat tata ■Octavin*», ma

ni . Aurelia, tţl urează „La 
maiţi # i r ^ i3 6 >

•  'PENTRU Budnic Dom- 
tiica, de ziua sa» _ multă 
sănătate multă fericite şi 
’„La mulţi teri 1". Copm 
GicS şi Dtena. îfol&8) ' ■

rVîNZARî—.
CUMPĂRĂRI

.•  S. C, 3RATU A 
«■ASACU" — SNC e-
ferâ *»r«dusele . firmei 'j 
•Bucureşti-Berlin £>.RX.
Sa  regim de « r  gros: 
mituri alcoolice. Oe-
»*. Str. Horea, nr. 19,

: friVlirii **-•MUWt ImiC OTCl" «7*“' § ■
telefoane 956/18348; 
15889. Preţurile cele 
ami-mwmtajiresei g g ş

•< ViKfc îaşcriăre «Stecia 
l3»ţ^*8?L rfoiţsforiă ime
diat Bpeţ negociabil. De- 
Jra, tefofon 20856. (?074)

.înscrieri: Dacia

K>v. 1987), depuşi 170 000 
. Simeria, telefon 61286, 
[ după bra 17.

VIND urgent înscriere 
Dacia 1300 (mai 1990). De- 
ya, *e*Sfon 20185, după ora
u.fmn  .

• Oiftipiiţ' taMtaac alb- 
fiegctt, Deva, telefon 29336, 
0r„ *8—21. (6118)

•  C.Â.P. Simeria: scoate 
la licitaţie in ziua de 20— 
fel Octombrie 1391, ora 9,

■ IteifŞpHfe fixe, din dotare :
S A w ţŞ :, atUObăscuVante 

nTifoir; 1990). moară cio
cane, ÎPRON şi altele. Lis- 
fci, Se găseşte afişată la se- 
diu Vibrităt ii (Wlj3) ' ,5 ■' - 

•  VlND apartament trei 
Camere, confort I. Deva, 
telefon -92412 -după orn 16.

• * (6114)
•». , .C, „G  A B" SJLL. 

Sibiu v;Vndc televizoare co
lt Punai' japonezo şi alte 
art.cbte- (cosmetice. îmbră
căminte. dulciuri etc.). In- 
iarjăaBiî, Sibiu, IclcPon 
924-9JS66. (6046)
, - . VÎND înscriere Dacia 

ţianţtarie 1849).' Deva. tc- 
IMop 1J689C (6420)

«.^VQfD urgent înscriere 
.Da.Ji .."..(1987), ridicabilă 
tmedinL foarte Convenabil, 
Depus ooo lei. ’ Deva,
teIefaiT8446. (6121)

•  , *«NB - bostani în di- 
ferife cantităţi. Deva, te
lefon m k  (6124)

#_ VJND lăoaîi altoiţi. 
De- ^oieiefon 11078. (6125) 

•  băţen ciobănesc
geritum, de 7 Urni, Deva, 
telefpa^loooa (60lS)

UÎNO sfeclă furajeră.. 
SintuKsdns nr. 87, telefon 
8030 4.(6131)

•  tVlND înscriere Dacia 
1310, din decembrie 1987,* 
$1 instalaţie satelit. Deva,
tele&dJ&M*. (6130)

ivSKD îrabant 601 S, 
Ste«eria, telefon 61647.

. . (6133)
-  VlftfD înscriere Dacia, 

Iar..* 108?, ridicabilă ane- 
d: Jt„* îmforfflBţii Dbva, str. 
EogşMritţttni.' i i i ' E‘3. ăp. ' 
t4. ( s m  -

-» -Vtl®  teşeriareD acia 
ţaugCWt 198?), ttdicabilă 1-

v a ^ t^ ^ m 8 9 ? (6 i3 5 )De* 
•  VÎND Opel Rekord 

Sport. 2000 cine; stare bună 
'0 0  009' teJ>, lpătrii jroţi

I75/R-14 (2500 lei bucata). 
Simeria, telefon 61518.

„ (8137)
•  VÎND înscriere Dacia 

1 m  (august 1087), ridi
cabilă' imediat, preţ con
venabil. Informaţii sat 
Turdaş, tefofon 41120. (6138)

•  VINQ Înscriere Dacia 
1300 (iulie 1987), Telîuc. te
lefon 39040, după oră 18.

(5120)
w VÎND Opel „Ascona 

B“ 1600 cmc, stare excep
ţională maşini de scris 
ele tronice „Sigma” şi 
-„CommuAicator* şi maşină 
sc. .s ih^anică „OHivetti”. 
Creţuri 'Convenabile. Hune
doara, telefon 14070. (5119)

-w VH4D Daria 1300, sta* 
re perfectă, preţ «amvraia- 
bil.. Hunedoara, telefon 
16031. (5118) . .
• •  ylND apartament 2 
camere (zona teatru). In
formaţi: Hunedoara, * str,
©. foffeseu, blpc 4, ap. 21, 
zifolo «rele 15—10. (5117)

SCHIMB 
DE LOCUINŢĂ

•  SCHIMB - garsonieră 
confort pnu sporit. Deva, 
cu apartament 2—3 came
re, Inîotfoaţii Deva, str.
25 Decembrie, bloc 41, ap.
38. (6122)

OflERTE DE 
S |  R VICII

•  ÎNGRIJESC copii pre
şcolari ia domiciliul men. . 
Djva, telefon 23166. (6128)

P I E R D E R I
•  PIERDUT: legitimaţie 

de serviciu eliberată de 
G.l.G.C.R. Deva, pe nume
le Boiog Adrian. O declar
nulă. foîf{8)

•  PIERDUT legitimaţie 
veteran de război, elibe
rată de Liga Veteranilor 
da Război Deva. pe nu
mele Lemnard Ilie. O de- 
clar oulă. (612t)

d i v e r s e
•  MONUMENTE fune

rare din marmură, mode
le deosebite. G.C. „Ame* 
tist" Deva, str. Mărăşti, «ir.
25. între orele 15—18. (6123)

•  POŞŞED spaţiu (fost 
magazin): în localitatea 
Zdrapţk Caut asociaţi. In
formaţii Zdrapţi, telefon 1 
56319, după ota 16. fo!32) -

COMEMORĂRI
•  ANA. soţie şi Puşa, 

fi: .. anunţă cu adîncă

A N U N Ţ  |

Se convoacă toţi membrii Ligii Veteranilor de 1 
Război în Deva, str. 1 Decembrie, nr. 30, camera 8, 
pe data de 17 octombrie 1991, ora 10, pentru Mătu
rarea crmflictului între Ligă şi Asociaţia Veteranilor 
de Război de la Centoil Militar Deva.

Liga - veteranilor de război este constituită legal 
şi nu este în afara legii, aşa cum se exprimă cei doi 
secretari ai Asociaţiei Veteranilor de Război. Dorim 
sâ subliniem câ liga luptă pentru drepturile vetera
nilor de război.

Secretarul "Ligii Veteranilor de Război

de la decesul dragului lor 
sot si tată 1
c o r n e l iu # « c o l e sc D r
Comemorarea aii, 1# tx- ] 

tombrie, în dîmitirul - dftl - 
Haţeg. Dumnezeu să-l o- 
dihnească în pace. fo090)

•  MAMA, tata, sora OU 
•ga, -surorile şi frapi mai 
v - nnOnţă CU durere te 
sufift  că azi sc împlineşte 
unran de-cînd a dispărut 
di ne noi '

SORIN GILTÎCA 
*la nUnîai 38 âhi. In'1 voci 
voi.: fi nehîtegfiâţi. (5191)

PENTRU AGENŢII ECQNOM ICI

Îftcepînd ca data de 15 august 1991, la Agenţia 
naţionălă de presă „ROMPRES*. a luat fiinţă redac
ţia „Informaţii economice", oare transmite zilnic pe 
telex a  emisiune de şţiri, note şi alte materiale de 
presă, din viaţa economică internă şi intemaţionaiă. 
Aceste subiecte se regăsesc, de asemenea, în buletinul 
„Infornfâţii economice”, editat de .redacţie în limbile 
rontănă — Zilnic şi engleză — săptâmînal. Cei inte
resaţi »  pot adresa la sediul „ROMPRES” — Piaţa 
Presei litere, nr. 1, sector 1 Bucureşti. Informaţii la 
telefoane: 182878; 182334; fax*— 170487. telex 11272.

DIRECŢIA D E m E C O M U N lC A Ţ II 
HUNEDOARA-DEVA

O fe ră  publicului ţ i  agen ţilo r econom ici ser* 
vicii f a  can inele  tefe tax  —* in sta la te  la  t d r i s e  
le  telefonice din oficiile D eva, H unedoara  şi 
P etroşan i, d e  transm itere facsîmilwri p e  caii A  4 
fa  ab o n a t»  d e  Faxuri interni şi externi.

Tarifele p en tru  servicii cab in a  Telefax sînt: 
In terne —  prim a p ag in a
—  A  d o u a  fi u rm ătoare le  
In ternational t

: —s* Prim ă p ag in ă  
-r- A  d o u a  fi u rm ătoarele  
în  am bele  cazuri se  fax eazâ  în  plus tarifu l/ 

ta iiţa t d e  convorb ire  telefonică.
P rogram ul d e  funcţionare a  cabinelor Te- 

tefox i
—  Luni «— vineri I —20

î m b ă t a  * - ! 4
: —  Dum inica fi să rb ă to ri le g a le  închis.
' - P23)

!

35^K) lei/pag.
15.00 le i/p ăg .

80.00 le i/p ag .
50.00 lef/pag .

C.A.P, ROŞCANI

\finde la  licitaţie m ijloace fixe aM ate in  d e - 
hsre, In d a ta ' d e  27 octom brie 1991,

aim,lto Lista eu tn i^ o ace le  fixe ce  s e  vo r vinde p re-
dureW împiinirea unui an . j  cu™ fi.VaJoflce.q « e s t a r a  $e va  : ofi; ■ la

m agazinul sătesc din satul Roşe ani. (719)

AUTOMOBIL CLUBUL ROMAN 

FILIALA rfUNEDOARA-DEVA

•  CU nemărginită 
durere, soţia Mihaela. 
fiita Smaranda  ̂ şi şo- 
ţul ei, Mircea, fiul 
Nicolae cu soţia Ele
na şi ttepeţii Alinai 
Ancuţa, Mi hai şi Ioa
na deplîng trecerea 
înr ne£iintă a dragu
lui ier - tată şi bunic, 
BUHAI GKEOKGIIIU 

Lnmormintarca va 
avea-ioc miercuri, ora 
14.60, ia cimitirul Be- 
jan din Deva.

•  COLECTIVUL £- 
diturii „Triumph” este 
alăteui de domnii 
Gheorghiu Nicolaej io 
gr<a9>ua Încercate pri-. 
cinuitâ de moartea ta
tălui său şi ■ transmite 
sitioere condoleanţe 
familiei îndoliate.

(6129)

A W D N Ţ Ă *
Inccpîad cu f l  oriombrie 1991 pune la cltspo* 

ziţb Celor {pier ui (mfo proprio, cfoitra
cori, în vederea efeţfUărîi t dc conducere asin, 
ateplasat în Deva, ‘ str. Depozitelor (Parcul tinere
tului). '

•  Săptămuial, In zilele de marţi, miercuri Şi joi. 
între erefo 16,30 şl fl,^ , Orgaiâzitn cursuri de pre-

j  dare a legisimiei rutiere, cu cadre didactice autori
zate, ia sala A.C.B. din str. 22 Decembrie nr. 257 
Deva (AteUer A.C.R.).

TURISM PRIN TOURfNG-A.C.».
•  Informăm membrii clubului nostru câ Incopînd 

cu 25 oCtonibt4e a.ri, riote Ovca la dt8|tOii(la lDta$ri 
luWrsţMntni ăeţiiinllo turistice M  autocar „VOLVO”,

•  Căutăm eolafcewMorf tfehizi) pentru organizarea
cxteridiforOMorna p «xtereo, -

bifanuafii sdpRmantare put*ti primi Ja sa- 
diul nostru din Deva, str. Gh. Cofbuc 21, sau 
la ielofon 95612822, zHnic între Orele R -ÎĂ

P l î )

SOCIETATEA „ONIX —  SRL* ORADEA 
v P re ia  p en tru  Teeşcrparrr an v e lo p e  a u to  D a

cia Ţ300, D acia 1100, Skoda, Lada, O ltcit, ARO, 
tracto r fa ţă , rem orci, cam ioane - pen tru  în tre 
prinderi d e  sta» şi p e rso an e  R ţjftcu iare , P # 11 

_ punctul d e  p re lu are  fi vînzare din Brad, str. Vî- 
\ nâforiior nr. 40. Asiguram  g a ran ţie  6 luni pen 

tru -anvelopele reeşap a te . Executăm la com an
d ă  orice articole tehnice din cauciuc.

Informaţii O ra d e a , te le foane  991/53332 sau 
55082. (5728)

OCOLUL SILVIC DEVA
Vinde la  licitaţia m ijloace fixe. Licitaţia va < 

a v e a  ioc la  pep in iera  M lreşu, în d a ta  d e  18.10.) 
1991, o ra  9,00. Lista se o ftă  la sediul u n ită ţii) 
fi la sediul Filialei ROMSILVA RA D eva, str. 1 
A. Şaguna nr. 1. (726) .)

\

SOCIETATEA 
„FAVIOR" S.A. ORĂŞTIE

Anunţă pentru  d a ta  d e  21 oct. 1991 concurs 
p en tru  o cu p o tea  postului d e  director d e  socie
ta te  com ercia lă  p e  acţiuni „COOP-FAVlOR" 
S.A. .

Condiţii: studii 'econom ice superioare  sau 
sfudn m edii cu vechime d e  minimum 15 an i în 
activ itatea d e  com erţ.

Informaţii şi înscrieri fa sediul unităţii „FA- 
VIOIT S.A. ORĂŞTIE, telefon 41741/141 —  bi
roul p e rso n a l sau  la  CO NSU M -CO O P O răştie , 
telefon 417156 —  serv. personal.

f

SOCIETATEA C O M  
H JS S A .H U N i „ „  

cu sediul în H unedoara , s tra d a  ficaterm a 
V erga, nr. 3 

ANGAJEAZĂ 
•  un şo fer-au tom acarag iu  pentru  au to m a

ca ra le  d e  12,5— 18 tf (p o a te  fi fi pensionar).
Relaţii suplim entare fa  telefoanele  12933, 

13657, interior 125, fa b irou l personal. (721)
::: ş̂M»ftkîteteai£iine||idtaMiiifo4|ş|ieiuMerietemAp̂̂ | "j pfr::iritlij-ie■:' ■’ Itriafon iriii m /.

SOCIETATEA COM ERCIA U 
METALOTEX S.A. OEVA (fost UPIPS) 

sfir. 2 2  D ecem brie, b l. 4 
O rg an izează  în  d a ta  d e  31.10.1991 con- V 

curs pentru o cu p area  postului d e  \
• Ş E F  BIROU FINANGAR i

. Condiţij: studji superioare  cu veţ^ijrrie ţm- 
nim â de 5 an i în  specialifate  sau  stadii medii 

* e u  vechim e m inim ă d e  8  am  în  specialitate , 
înscrierile  se prim esc la  serviciul O.P.I.S. 

p înă  la  d a ta  d e  27.10.1991.
Inform aşi suplim entare 1a te le fo a n e le : 

T1S54; 20714; 16725, 26009, interior 2 9 . (725)

BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE

A nunţă deschiderea  în  municipiul D eva a  
CASEI DE SCHIMB VALUTAR.

Publicul in teresat să  cum pere s«ta sâ  v îndă 
valu tă  în condifiuni leg a le  e s t e , invitat s ă  se 
ad reseze  ah işeelo r descnise la  p arte ru l Hotelu
lui „D eva , precum  fi Io sediul băn c ii din str.
1 Decen»brie, nr. 23; (731)

,RA
ULUI HUNEI

cu sed iu l în  D eva, str. 22 D ecem brie, nr. 226, 
A nunţă O rgoruzarea concursului b  » u a  d e  

14 noiem brie 1991, p en tru  o cu p a rea  postului 
d e  consilier juridic.

Informaţii suplim entare —-  Ia sediul unităţii.

A* »****! IA*** »*M ****** ****** Ai ****** A A *J t

REDACflA Şl ADMINISTRAŢIA:

2 700. Deva, str. 1 Decembrie, 35, , 

î & i  11827

oRptee

ptfilTO B9lQt
‘ 9  p o m i

TIPARUL.
S. G. „Pofkkrvu0 & A 

Dcvu, ttr. 22 Decembrie 25?
Tiraj: 21047 exeoiglare


