
- *ste a  reaiitatedurtr-c*; ~ 
in actuala conjunctură şi 
criză ce ne b în tute. „fra-' 
ţii“ de .a răsărit ne prepă- 
tesc o iarnă «rea. siberiă- 
nă. Cum nu 'mai avem să 
le dăm mlncare. se supără 
şi ne închid 1 tomna, robi
netele de gaze şi combus
tibil (petrol), nu ne mai 
dau cărbune şi alte materii 
prime dectt cu Piaţa Jos şi 
în valută, asta pentru ei 
însemnînd. bineînţeles, şi 
hrană, care n ţ lipsesc şi 
«juă. După decembrie 1989 
credeam c-o să avem mal 
multă mţncare şi îmbrăcă
minte, poate chiar o abun
denţă din fiecare. Rămînînd 
hi perimetrul realităţii, 
constatăm însă că acum.
In prag de iarnă, ne con
fruntăm cu mari lipsuri şi 
greutăţi legate In special de 
asigurarea hranei noastre

d e te s te  ziiCte. Avînd Irt 
vedere aofest fapt. recent 
ş-a făcut o analiză cu par
ticiparea prefectului, sub- 
prffecţilor. prânanior mu
nicipiilor şi oraşeîof, pre- 
p u i^ ş i a agenţilor econo
mici - implicaţi ta  probleme 
de aprovizionare a popu
laţiei. Ce constatat cu 
acest prilej ?

Concluzia, tristă dar a- 
devărată. a fost că ne as* 
teaptâ zile erele pe care. 
s-o recunoaştem deschis, nl 
le facem singuri. Deşi pen
tru unele produse dirijate 
exista reoartiţtt. acestea nu 
stat acoperit» . du resurse. 
Asa eă stăm' â ^ n fih a  ta- 
tinsâ şi cu ochii spre. vapor

sau tren, -cerşind de  la Oc
cident zahăr, ulei, unt, car
ne, legume, poate Chiar şl 
fructe şi alte cele nfeeesa- 
re:- traiului.- Dacă- noi n-am - 
putea să produeenv aseme
nea alimente, ’ne-am con- 
sola cu gtriţlul câ niâvem 
posibilităţi, sîntem vitre
giţi de soartă şi asta-i si
tuaţia. Dar ctnd sub 'ochii 
noştri rămta terenuri ne
lucrate şi necultivate, cînd 
recolta produsă cu-trudă se 
{Năpădeşte neadunată pe 
cBnp, căci nu mai vin mun
citori. elevi şi militari ia 
recoltat (inclusiv duminica), 
tithd se face mult «şomeri 
cp puţină marfă, cînd pre
ţurile au luaă-o-razna, iar

i-şţ fao' de cap 
c a i a  or$* economie - de^ 
piaţă, 'esfl atfâu.*'1 impoSbil- 
c i ^ - s ă  n^rafez i că se va 
g m  o soluţii toagjcă. . fn 
afară de rrfunca bine făcu- 
tfe43entr(ifi^irea âiti im* 
pâsft -Sîntera ‘obişnuiţi înşă, 
atdncl cliid dăm de greu
tăţi de orice natură ar fi 
ele. să arătăm cu degetul 
şi să strigăm la Guvern, 
ba să ieşim în stradă şi 
chiar să-i schimbăm. Foar
te Mine, să vină altul mal 

să ne dea ee ne tre- 
, Ku contează că est» 

„ nu fond de marfă, că 
vistieria este goală. Datoria 
noastră Cste să cerem. Iar

■ A p

el. Guvernul, trebuie să ne 
dea.

Fără a Intra In prea mul
te detalii, din situaţiile ce 
s*ău prezentat rezultă câ. 
de bine de rău, pentru tri
mestrul IV ne putem aco^ 
perî oarecum necazurile în 
speranţa că vor fi onorate 
repartiţiile de către toţi 
furnizorii de produse. Neli
niştile mari sînt pentru se
mestrul I din 1992. nimeni 
necontraotind vreun fond 
de marfă. Plutim deci ca 
frunza pe apă.

Acum, cînd toată lumea 
are probleme cu plinea, 
laptele, ouăle, carnea, le
gumele (în special'cu cea
pa, fasolea si cairtofii), mă
laiul şl cu alte produse,

NfCOLAE TÎRCOB 

(Continuare In pag. a 2-a)
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CEARtĂ CU FOLOS?
m ni; iw y m

Di a l  og u l desfăşurat 
săptămtnă trecută Intre 
R.A-M.G.C.L, Hunedoara si 
asociaţiile de locatari a, 
scos tn evidenţă multitudi
nea de aspecte „rave care 
se manifestă In activitatea 
edilitar-gospodârească a o. 
rasului P rtm m  rrfn tn n £  
tea care- a avut loc într-o 
sală frnuroaşă a  institutu
lui. «m retînut tdteva <jî«.

alimentează .conflictul" < 
dintre locatari şi cei care 
administrează' fondul loea-

. tiV de —— ^ j.' .

ll.A M.G.C.L.
HUNEDOARA ACITTtA
Situaţia economico-nnan- 

ciară a Regiei de faţă de
vine îngrijorătoare Pe zi 
ce trece. Debitele celor 63 
de asociaţii de locatari de 
pe raza municipiului şi a 
comunelor Teliue şi Ghe
ţari cresc. Cîteva cifre în. 
Acest sens sînt edificatoa
re : 12 milioane la 31.12.
1989 : 15.3 milioane la 31.12.
1990 si aproape dublu — 
27,| milioane lei la 30.09. 
1991. Situaţia existentă are 
consecinţe grave asupra 
realizării nrogramului pre
gătirilor de iarnă. efectuă
rii hidroizolaţiei la terase
le blocurilor, imrxjsfbitltă- 
tii achitării agentului ter
mic furnizat de S.C. ..Side
rurgica* (regia avînd în 
prezent o datorie pentru a- 
gentul termic de Peste 40 
milioane lei). Totalul dato
riei regiei faţă de toti fur

nizorii se rmieă I» «respec
tabila* sumă de 7*A mili. 
oane. încercările prin di* 
versy mi Joace. «te recupe
rare a banilor au fost za
darnice. -Gutei « $ e : alar» 
m an t! Riscul blocatului fi
nanciar este evident. în 
opinia regiei , situaţia de 
fată'este dată de următoa
rele; cauze: In funcţia de

profesional. comisiile de 
cenzori nu au ntei o acti
vitate. comitetele asociaţii
lor ma-şM-mei , tadeoiinave
sarcinile şi atribuţiile con
ferite prin statut, linsa • le  
coordonare ei control dift 
partea organelor competen
te. prevăzute - orin Decretul 
38? h  977, Reiese de aseme
nea faotul-că !a unele aso
ciaţii s-au constatat încăl
cări grave ale legislaţiei în 
vigoare ; fals şi uz de fals. 
delapidări etc. La asocia
ţia nr. 43 administratorul 
a sustras suma de 800 000 
lei. iar la asociaţia nr. 2 
administratorul acesteia a 
plecat definitiv în străină
tate cu aproape 200 mii 
lei. In alte situaţii debitele 
sînt incredibile : asociaţia 
nr. 44 — 1823 885 lei ; a- 
sociatia nr. 19 — 1 288 430 
lei.
. Activitatea preşedinţilor 

de asociaţii se rezumă la- 
şciitirea de la plată a  ta 
xelor comune a imo- oer.

CORNKI, POISKAB - ;

fGnwli—are fu mut.* 2-ai

.»  P»»ă a  riscaţi» fu».
5WiNfc»«»tK , :

■ţi* re, ....
amin doi 1* fel de viso- 
n f t  mm ales t a !

m • M-9*

u

TRANSILVANIA
„.Ar fi $tupid să pretin- 

că o operă de artă 
şă; 'copieze reali* 

scot, cel puţin să 
din aceasta as- 

„ V eridice", „remis* 
M m $ţa a fast teoria 

MJ*»-
la cate. nim eni tm- 

se va IntOarqe. Dar rit 
opririi artistici se Hnşpiri 
< f realitate . ritmine to- 

ţi dst -aderiSr. ‘ 
Televiziunea români

triesprietatorilor acest- e- 
pi . Orictt vom de fie* 
ţiin ii eciA ai ficţiunii, tiu 
putem să nu observăm rit 
acest „regat al Transilva* 
n ie f are un. anumit grad 
ie  vasalita te faţă de Vie- 
«*, o l u«e g» rege îugfto 
ff ofMieiatg „ea oadc u^MV 
datorită viciilor lui, Vie* 
Urnă iui Fantomas, că 
r ^ a ^  PPa iftngarit #  
roadă, "ea kt halta Kar*

■ PMrik fprrisufntsa capitala
ne*d programat stmbătă a regatului transilvan) tre* 
seara două film e artişti* u i opreşte doar uh mf-

Deseo de V. MIIlAlLESCU

ce? • serialul JFantomas* 
ţ i  pelicula americani -La
gărul", desigur, fără să 
faci nici o asociere Intre 
ele. Asocierea o fac eu, 
ca telesspeetator ţ i  ca om 
născut ţi  crescut tn Ar* 
deal.

Deci, ultim ul episod 
prezentat simbătă a avut 
tn  centrul acţiunii capti
vitatea unui rege al Tran
silvaniei, de la care. prin 
furtul unui diamant ro- 
ţv , Fantomas. a obţinut 
o mare sumă de bani etc. 
etc. Ekir acţiunea In ţine 
nu ne interesează deloc, 
este vorba despre un se- * 
rial comercial, de lă ca
re nat ne-am aşteptat la 
prea nţulte calităţi artis
tice.

Ceea ce a frapat a fost 
viziunea despre Transiţ-

nut. faţă de 15 la Viena, 
că tneuşi pam iul tran
silvan e pustiu şi dezo
lant-. Mal lipsea doar 
Dracula!

Să fim  bine înţeleşi, noi 
nu condamnăm a operă 
de artă. Autorii filmului 
puteau să-ţi plaseze ac
ţiuni» unde doreau. Dar 
oară aceasta este lmagt- 
nea pe care Europa a 
are despre Transilvania f  
Cu aceasta am intrat foi 
Europă, sau, dacă încă nu 
Om Intrat, cu această ima
gine vrea să ne introdu
că.., Fantomas ? Nu a fost 
oare îndeajuns de defor
mată Imaginea noastră în 
străinătate, ca să nu mal 
fie nevoie şi de această

TIBERIU ISTRATE
sa % _ _ . ...  ...........  ...
pe care o prezintă (Continuare în pag. a 2-a)

Q  SPECTACOLE DE VARIE
TĂŢI. în cadrul -Zilelor culturii 
hunedorene", publicul va putea 
aplauda aiteva promiţătoare spec
tacole de varietăţi, tn 2 noiem
brie la Brad, 3 noiembrie la 
Clubul „Siderurgistul1' Hunedoa
ra, 4 noiembrie la Casa de Cul
tură Deva, orele 1$. vor evolua 
apreciaţii interpreţi: Nicu Con
stantin. CrisUna Stamate, Radu 
Zaharescu. Paula Rădulescu, Că
tălin Criţan, Carmen Mureşan, 
Nicu Dumttrescu. {M.B,}

O  SESIUNE ŞTIINŢIFICĂ

MUZEALĂ. Mîine, fa Diva, are 
---şoc sesiunea ştiinţifică anitală a 
Muzeului Judeţean, manifestare 
ştiinţifică tradiţională de înaltă 
ţinută, organizată cu sprijinul 
Inspectoratului Judeţean pentru 
Cultură. Genericul sesiunii — 
*Transilvania iu  istoria naţiona
lă". (M.B.)

© EXPOZIŢII DE FILATE
LIE. Interesante expoziţii de fi
latelie se deschid mîine la Deva, 
avînd ca"tematlcă „Istoria Româ
niei in filatelie" şi -Natura în fi
latelie". Organizatori: Cercul fi
latelic, de pe lingă Casa de Cul
tură din localitate şi Muzeul Ju
deţean. (M.B.)

O  LACTO-VEGETARIAN. Jn 
complexul meşteşugăresc din str. 
1 Decembrie, parter, s-a deschis 
o unitate lacto-vegetarian, apar- 
finind Socom „Mureşul* Deva. Se 
servesc aici clătite eu dulceaţă 
şi brtnză, sandviciuri calde, go
goşi, sucuri, cafea cu lapte. (E.S.)

© NEDUMERIRE. Doamna 
Olivia Josan din Deva, Aleea Pă* 
ciţ, bl.' A  4, ap. 7, este nedume
rită, şi pe bună dreptate revol
tată, Cauza ? Nimic altceva de- 
cit telefonul. Care telefon este 
defect din 7 iulie a.c. Pentru că, 
deocamdată ţţu poate fi reparat 
(cablu), nu mai plăteşte taxa pen
tru, abonament, dar. culmea, fac
tura primită în aceste zile spu
ne clar: trebuie să plătească im-

i m 
pulsuri ! f  Desigur, suma nu este 
mare, dar faptul in sine dovedeş
te  cum se lucrează. (V.N.)

© GARA DIN DEVA, frumoa
să, dotată corespunzător. ar tre
bui să fie lacul unde călătorul 
să găsească o ambianţă corespun
zătoare. Din păcate. frigul îi pă
trunde pa călători încă din ho
lul central, la casele de bilete. 
Beţivi, huligani au spart gea
muri. inclusiv de la u şi! Cine 
pune ordine în gara Devei, pe 
unde trec zilnic mii de călători 7 
(S.C.)

’ #  CAIET DŞ* EDUCA. 
ŢIE. tn  .aceste mie,'libră
riile vor fi fi* măsură să 
ofere elevilor , din clasa a 
IV-a aşteptatul «Caiet pen
tru dSaeaţia moral-civică*. 
tipărit de Editura „Coresi*. 
In absenţa unui manual 
pentru această disciplină 
nou introdusă în planurile 
de învăţămint, autoarele 
caietului — profc Eugenia 
Şincauf şl învăţătoarea Vio
rica Enache — au reuşit, 
prin demersul lor didactic. 
Să ofere nu numai un deo
sebit de util Şt atractiv In
strument de lucru Pentru 
elevi, dar şi un. necesar 
ghid metodic rentru das
căli. Se află in emu de a- 
pariţie — la un alt nivel 
de accesibilitate — un ca
iet pentru aceeaşi discipli
nă destinai elevilor dh* 
clasa a IlI-a.

^ J I  VOTUL POLONEZ1-

dupt ce apreajte toate 
tarile au fost «i 
Formoţtaneasoea 
itta' atatţdr.. .̂ itor 
ltezu)t|^e <M5Btt|ste indi
că e «aferenţi mult mjj|: 
mică Ccm pd pr it) In
tre Uniunea Democrată a 
ini Tâdensz MeroVclecfct, ca 
ceva perie 12 la sută, şl 
(ex-)comunişti, cu aproape 
de 12 la sută. Nici un alt 
partid nu a obţinut mai 
mult de 10 Ia tată din op
ţiunile votanţilor. Numai 
43 la sută âto electorat a 
vetri. Leat Waleş» cere 
parlamentarilor să lase 
A — te . ■Iii «mite at «ak  
culete polISw şl ai te eefte 
-ffrtf'fţi f . su im  ■•nftrri 
nomice t Bena ! - ■

•  COBESPONS ABîT.t- 
TA W  fN DATORIE. ' Re. 
prematanţii celor t i  repu- 
bîicl sovietice au acceptai 
să preia reaponiablBIaWa 
achitării datoriei externe 
de 65 miliarde de dolari a 
U Jl& S, aceasta fiind o 
cşad tie  r i  sM im n  a unor 
noi credite occidentale. U- 
craina ţ  secpnat documen- 
tul numai după o» tn tex
tul iniţial s*a adăugat b 
propoziţie privind ţările 
baltice* cărora Ie Va reve
ni o parte din datoria a- 
cumulată.

■  REFORMA ŞI REAC. 
ŢIA STRĂZII Progresul 
radical de reformă p e  ter
men scurt prezentat de 
Borte Elţîn parlamentului 
rus prevede privatizări ra
pide, reforma fundară şl 
liberalizarea pre urilor din- 
tr-odată pînă Ia sfirŞi|ttl 
anului. Aceasta va antrena 
deteriorarea generală a 
nivelului de trai, dar atţfef 
nu se poate stăvili criza e- 
conomică, susţine Efţin.
. Reacţia imediată a mos

coviţilor. Înregistrată de 
BBC este de neîncredere şl 
dezamăgire. „Nu mă mai 
interesează, nu mei cred 
nimic !“ Riscul politic De 
care şi-l asumă Eltîn este 
extraordinar, apreciază ca. 
mentatorii din capitala so
vietică.



*■*— t i

date firi*

tJPfteKctOaiU.
zîftd restituirea taaniîdţv .La
ta moment dat lasă. I.w- 
*-|ta. _%!#%■ î ' stere <lf e- 
brietate, îşi. prinde priete
nul r>t guler ţi ii înveţe 
ca capul în faţă. :ffi6osf*. 
vtae repede. Bămilă terin- 
duri ţ l  «Mtorteciftda-i pe 
Lsncan, «are se postogele^r 
te pe scări.

Ineidet tul esk observa 
<JC m ;i mulţi martori, dat 

t f< :• ta* interwea 
-â, ®ft©tiv̂nd „ e l  fmbrfn 

■ cit «stei. ta  stare de ebrie
tate. Plnă ’q urmă însă, 
Tudosie Luncan este dus 
în propria, garsonieră şi 
abandonat? întiris pe pat.

©iatineafe ’ftL sărsonieiti 
ltd T.l. este5» liadste de
raermÎBt. Şi 'Ha Irftitaplă- 
tar. O vedM îm at de su
flet, cane şi-a făcut timp

i*atra a trece pe j* tas*».
iT-

m  ' m c

ani de puşcărie. Puţini ştiu 
€#. ®aaLr*s « ss«w .«# ,***- 
«tnovafâ* faptă un but sfii-.. 
IC m urit îndeobşte, cunosc 
«cest lucra.

peujţru în-: 
tevîre caru- 

Pree“ : 
, ufiire a tenor a- 

pfiwfMfe 
rare au pre- 

confîiştuaîe gri
la abor- 

spre aducere 
Acţiunea aariră 

«te argumentată şi de se-, 
implicaţii sociale, 
vă invităm site

■ m » -
««. f  
«Megal. te  
M l »

;■ scris ; ‘
• zona p sste riăa iio
M . • •
Desigur. multe s-ar pu

tea spune despre' ceia ee 
-•-& tettarsplât. Cert este în- 
să că un om Sa floarea 
rtrstei a dk^irti»  e& aa 
altul este judecat şi con
damnat. Pentru ce ? Pettra 
150 de lei! Atît «ă valo- 
: rea viaţa ::

vm  s i tit mri, iac m m m  . 
m. «I g» w  a «stita-# 
arf Sasm « mmm  ̂  a *»c 
Ttet&a* *eîM tl  îacanştisa* 
ţel rnmnimi * *  g* &«#
'*& teu mmm <â® «Unul. 
ta  toate aceste te a  peni» 
bQe asistă | a i t  doi prîe- 
Mdv.de pahăr : Emit Ora- 
tesca $l Cornel Totoreea. 
Ăştia da prietenii

ULTIMA «ERE

® ^epS-hee^zâ *  t.j 
prevestea , »flţriie -tieoseţjt 
pentru ComeîAartRn ÎŢn. 
e*aş. Sta la :•  masă p e te -

. :. .: Twete, dar adevăraţii» 
lac ai meitgi la «tft-,
rit tăvile, te duci te puş
cărie. Se peets şi aşa, şi 
kw# dwfcs. ti? 1**,-, a 4» 
vedeşte si cazul lui Joa» 
Crişan din Călan. Poarte 
m  fCW , ŞUI * *08
aşa. I. Crişan are 21 de 
ani, lucrează la S.C. J&- 
deimet* xBP Călan Şi ur- 
rooasă cursurile lioeuki* 
seral, in  uituna vreme ’-m '

«  vi& fA  »  «  - .
— 136 ne in

. Greu de tetr-fr-'
devăr, că «  viâţă «fe om 
poate • ale ra şl #’*? S«f Kd. 
iDar aşa este ! Vă veţi con. 
vjjjge de acest lucru din 

«W m>*
: ' • « ţ - A ' . v a i g s - “-yff'lS-•if» '.w • |MţwiVţWn Unt.
f# teteraM .

■ -  t '«a-^eîo-vBu; S 
teob teb tetteteric. da- 

t t p  -££ «11 .4?
pffi»b 1V- "4s0- 

tea. Har e i r i ă  Urcoăte.
' HMSd M l  m  4e #«.

te ft*«~
rit m m m n m  m m - 

rifite la  « A te o te n t d a t d  
Sw i v? lui VasHe, »  

«e loeoia la «  
a  blocului, fter* 

itfete^tawsectei i£sr fe 
tt* te  îs*!R»eştfc«j Tudosi»

. esm te R.iiiGiC.it.) «u ra« . 
*  «  »s fî
C8?Qi& p  in ^ w m tşse  
«t: te» cîteva luni 6» *#* 
tnft.

un  dialog cea-

LOVITURA 
DE

Petresmu. cu csare rtdar 
v m  să se căsătorească.

întsH» seară pleacă sfi-i 
facă o vizită unei oolege 
de liceu, pe care nu o gă» 
seşte •wa»a. îi intQncştc te 
sdhîmb pe Adrian Radu, 
un alt tîn?r din oraş care 
a  Încercat de mai multe 

n * * ă -

ca Fiţi m
SATILE fBEf AII !

Să nu uităm că in loca
lităţile de deal. departe de 
centrele de comune, trăiesc 
oameni care se ocupă în
deosebi cu creşterea ani
malelor. Aceştia stot ne
voiţi dfe muite ori să v in i 
la oraş pentru a se aprovi
ziona cu diferite produse 
care ar trebui să le gă
sească în magazinul sătesc. 
Cethuna Vaţa are nu mâi 
puţi* de 17 sate. La Căaă- 
neşti şi Prăvăleni. cele 
două magazine nu satisfac 
cerinţele cetăţenilor. Le

Ttm din

,etc. Cte-
. t *

sarprindere

Un alt caz ce tec^m nă 
serios la « M l  f e *  m  
tetîmplat la Se^sssA Ou 
atît mai mult cu cit tra
gedia. - a te s te  dl'
Cste vorba de 4'

tr-o
sui - 
Cu 

Era tetr-o 
nă) oted. "te

«Rteita*

aărb-.rt -vteul tete .vliSte-, 
Poposi, ifi, bb»<
Vîrtt», 
ora
ftiză să

venţia vărsdui său. ' 
ti loveşte, 
tuală se menţine şi pe stra
dă, vagresivitâtea l«l ELSt 
revărsîndu-se asupra păjte- 
ţilor. care sa  Snceitat să-4 
convingă să meargă acasă.

Ajuns cv mare greutate 
•la. domiciliu, tinăral vrea 
neapărat să facă a etU3p <%rt, 

autoturismul. «.fă
5«i n’i«4j -iin Aoâ
•asupra * ren, 1*0 ! sare, f> 
cresc, nu aveau cum să-1 la
se să plece. Pentru a apla
na conflictul, te acest mo
ment in bei vine Trasa» Po- 
povioi, unchii! iui Oorrt 
M zare Intervenţie tetaiă 
pentru că nepotd îi 
cu pumnul t e  feţă. u*nal 
cade şi dă cu capul de tro- ,

Tfibte-M M fififflfeănătam l J“i ' '"'“1
Bbfc lk  sMtefi'M ;,'bere, pen-!
tru că... fe r i  nieî un

............
M M 'm m  ’« «  s»
M  Plutete ̂  *
M  Bmesbn î

te tteeni

i '*3»7 • aEa-vinQ - . "■ «i. *
h n  f i  făcut, CLA.
II tfe d palmă 
Omul se 
cade şi dă es caPaL 
InsEala de brtern. Rezi^a»

M T  Tţ-auiaaiism crimîa- 
oerebr®. iar « doua. sâ 
i m c ? ’

Se pot învăţa s t a t e  şl 
din acoastă tragică tetisa- - 
idâre. nu?  /.. .. '

butt însemnate cantîtâţi de 
;rfi»hte --.pentru •ca.&wnenii
41̂ --0®î r.%3iăitrsa. - IfefinaiŞ- 
necesară. Din xvkturi lip
sesc

%î cas^
ne. stat încă Intiraîeri la

leni. Avii ee fac naveta.
şc tala .n-t 1 sţ "i 

ore in şir, in special la 
prînz, la reîntcarcerea a- 
rasă. să sosească autobuzul. 
Frigul 3. venit, «penele" o 
ransportul călători iot te 
-t’c s-au mărit! lată de 
ce S.C Criflms Brad tre- 
buie să ntervinâ peratis 
pentru îmbunătăţirea trans
portului de persoane la 
şate.,
în legătură cu aprovizio

narea magazinelor săteşti 
din comuna Vaţa, dl Ioan

raSvel din Vaţa, ne-a re- 
oă %e mc eforturi 
/svcteeriţtea m m - 
- te  unzte ia <fe- 

zafiftruiui şi u-

ciaftă. Pentou a supHni 
S*»a de pîi«te s-au distri-

de fătaă la preţuri aece- 
«Wft m  u m t m m m »m
adus cmserve dWtet e  de
legume, dulceaţă, 
tute;- Ŝ au <daviB<

fl «m 1» .
de aiutar di «( IMn CML- 
şan. m«®tadvri»ar cif 
la spital. Totul este însă 
te zadar , o parte din. 
. sîpteîe provenit din hem^. 
rasia mutelă a pătruns De.
. căile «esnlraftorii «-»n*tad ̂  
asfixiere mecanică 1 
. ®  cted te gîndestl că A*"
driaa Radu aven ST de ani. 
iar acest conflict putea fl! 
foarte asor tremslkrrmat te- 
cu totul altceva. decSt In 
trmsedie.

VALENTIN NEAiGU

Jor on mari
f a  ambele sate. t w iitw ă  

.se Tnb%g 4e  iv sc rfe  greve 
<ce şi-au făcut ioc te aeW- 
vllsfee de transnwrtari, La 
CăzSneşfl, ca şi îa Prăvă-

Fteă
Irwâwtercte" dMa 
: lăsetiln etăte-Domuterib-e*
noavted drec6*8-«SÂ t*--Wi
tetelor »s «»-
lor nu vkÎ- *5 ■>« .■enet j*i 
toti cei care pot si ar tre- 
i-î. 6 s M  p t e  -w»#»- f, 
re trivn̂t la vtde*tee repse- 
lor din Prinosul nviwcti 
lor a«’w»V». fructe de pă
dure «tc

■ - SAIWN CWWW •
Stau

(Urmare din

tririS denlgntre T €Slci, o«i- 
•; ce. s-ar idee, 4eţi fSmal : 
este o ficţiuee, ceva de
spre o podbSă itamgine n 
Transitvaaîei tot 
in amintirê  
ralul de ortewie ar Ji eîj 
Să luăm,. 

ţie, fUtmd 
aceeaşi seară, M  
prezentat o poveste de
spre suferiraţele, chŞnterSe 
,fi curajul de care ha dtat

0 „viziune" despre Transilvania

gwyrwyw^wwuwM Vwvwwwwvvvwrtfv www w w tfSi

Ce vom mai «tnca şl M răca t a  tarat ?

Sovadă un grup de infir
miere din armata S.V.A., 
căzute prizoniere la ja
ponezi, pe teritoriul Fili- 
jdnelor, in eel de ml doi
lea război mondial. O 
poveste verosimilă, care 
nu avea, irmă. ce punţi 
de plecare, un fapt real 
lucit reoteMtwB ţBHuuţui, 
tu, textul prezentat in ji~

au precizat efi I» Fî- 
Uphte nu nu %sţ făcute 
prizoniere infirmiere ewe- ’ 
riaeme, dar' că fUmul rS- 

omagiu adus ie
de aere ax dat 

dovadă trupele americane 
te această parte a imani,
: iată, deci. oă nu «rte 
poveţe de respectarea 
teriete a adevărului isto

ric pentru a crea *• ap<’- 
ră de «rtâ. - Eter « JefesJ 
mnetf* de p,ceare d* <i- 
devărul «v- **. î
; prezenta s imagine defor
mată asupra unei retpMmi 
istorice m  n.n trecut alit 
de z&ucmtwt ea si Tnw- 
silnontee, *u se parc *m- 
«ct de gradă superfixâa'i- 
tate. dmai nu de re» At~ / 
tenţie. ■Bmds.Murwpm. m  
d yreyte fch w  ps-^tri nsnî 
unor fUmo seriale-,, tre
buie & wt v

(Oman âsn tt

iarna timpurie şi ateii 
prinzindu-ne cu cămările 
şi depesatrie goale sau a- 
proape soaie, se puse în
trebarea, nu In Stemă ci 
în serios, dacă na cumva 
nete sefeut pofta de mte- 
cam. Cert este că în faţa 
scumpete! actuale (un- 
deşe fi protecţia su.'ŝ lSH 
vrtod-nevrînd raţia va fl 
mai subţire. Dacă ar fi 
măcar mai consistentă I 
~ tlbii agenţi economici daa 
vin* pentru slaba 
ziteBap. pe biocajete ta*'- 
natadare. ifaraizoril de tnftr-

- î^ăţii pe loc. Au dreptate 
«ţsâr parţial, bloeaţrte fiind 
provocate de 
masIVă în unele . mărfuri

de import fără vînzare sau 
cu vînzare lentă, acestea 
! and foa s storn** petit » 
buzunarul românului «ie 
rte--1 (băuturi sdoooikje, <?- 
gări. blugi şi altele). Itite  

: este că deri la -unele. p ro -. 
duse stat oferte ieftine in 
anele judeţe «a profil a- 
« a r . mărfurile au  pot f i  • 
aduse dta lipsa combusti- 
bihilui necesar. De 
nea. se eonsani o i 
donarea este lăsate te fe> 
titadinea u d erUor «f «ea- 
tionarilOT-. oare şti» -ri ce  
fee cu viaţa noastră. Dar 
să nu disperăm, « i  mte

cu căldura, cu

alimentare n-am prea 
vorbit, deoarece in ahtiate 
% ituală, clijd cTrciva «H»

mult măi asare dedti tdsr- 
ta, ia r eo«cţa<e»n* 
te orice
ţie a r  fi lipsită de sens 

Deficienţe persistă şt 
apcovifeicaarea «a 
minte «t 
trn  târnă, aift la oraşe rit 
şi la sate. Dar românul 
este ttifeditar şt terţă. O m  
m  tm m t diStm  terni, mal 
trece ş l asta. Insă dacă nu 
ne vtoe mintea de pe ur
mă, să ne producem tin- 
« « i  a to f id te e  tie eareţ a- 
ve»  nevoie, vom fl îartei 
in situaţia să dăm etin aeR 
te  colţ, să m eiăte te tea- 
pariuri pe vatată. Vom triti 
î i  vom ved ea dacă Dma^ 

t'u, cb %ef. M  -m 
uităm eS 4 tip dfi 4f ţa , 
te 4x' te tfaMi tm m  
gă nimic, ~

CEARTĂ CU FOLOS?
(Urmare ăla pag. f)

soane. Astfel, lunar 18—ÎS 
mfi A persoane «ut «a- 

. tite de ţam . conteavaiomea 
acestora fiind înaăraată pe 
ceilalţi locatar L

ASOCIA TH1.E
c o n t r a a t a c a  •;

Repiicifc dw fâriea aso- 
ciaţiitor te  această întîlni- 
re '  ’i fost tiz . Iţite, 

fii Constantin Grec», a- 
seriaţaa 3 9 : . : „In3rnma im  
asoriaptor erte proastă. La 
alegeri n-a f«rit. nimeru wfct _ 
de la  primîirîe rikS de 'la  
r o ^ .  Ha trebuie să ne 

la taal .mult / In 
situaţie. Tarifele.. 

steit fneăreate peste limi- 
tele ît,ale. Se percep 
v m tm  WdM setvMi ■ nee- . 
fectuate*. . > —

Dl Icuri lîriict asociaţia 
n». 5 ; „Asotanţiite de lo- 
enteri tant ţapii ispăşitori''.

SI âtauti 'Ciarinacă. aso- 
cteţte *sr. 26: »N« se va 
şm&ea rezolva problema 
pentru că cel cu legea In 

n-n apkcă. S-au îo- 
4 dosare de evacua

şi săm snOuţionaî. 
©raşul arată ca după bpm- 
bardament de i il.t-ebt- 
«te. Beţivii rup şi distrag 
totul. Nimeni na-i- tatErâ-
m>- -

Dl.fon YcMcşan, aso
ciaţia nr. 3 ; J3e trri ani 
bafcm la uş^ dv în p*®- 
btema izolaţiei bîocurilw. ţ 

•- . -  r  ia Ir e- 
aoriată ptaă ta  prese»t“.
. Dl; ătiedtee -«Mffaţ*. -a- - 
,-vr aţia jir. 26: „De i ei aai 
■ t 'hs , 3& la sut . D» f»* 
numărate ori am solicitat

sprjfâi Ai. t fte»# aouBi st 
--•3 rezrihrat Oamenii 
ragă»* -Mâ~m .iac «teu C- 
raşul este- murdar, <:-*e 

1 6 »  t&uk Khâ « d  ţia
«®^;.fctfedi|îşfeb:«Asta *Ste 

wmmial

venk lupă docă ore, deşi 
i- test wit*ţai5 n r n *eic- 
fon*.

Dl Stauon tesatvasoeia-
ţia n r 3 : JLaariârtle ^ n  t 
făcute de  mtataM ă. easA- 
fizanea-este tafetadabfc. ba»ii 
rtfu. î«s»‘î fără fu  ttiăeare 
Matţi lucrători ai regiei 
stea tastă «s%a ta 
zsirtul .Ptateg*.

Ne abţinem de n feee 
Bfişeefert In favoarea vreu— 
»ri p&rtS, Atrs «r *fn- 
gar lucru: .  tem a bate te-- 
uşă. Vam avea fau  nu :căl- . 

îîrte feArcbaree pe

ToeuHbri ai oraşului n?-o 
punem şi noi.
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CONSUMCOOP” PRAŞTIE -  UN NUME
SI UN RENUME CE SE CONSOLIDEAZĂ

•  Ce este „Oonsum- 
coop* ? •  Fosta coopera
tivă -de consum din Qrăş- 
tie care şi-a schimbat re
cent numele, conform u* 
nei hotăriri a _Cent.ro- 
coop"- De fapt, întreaga 
reţea a comerţului coo
peratist urmează să se 
reorganizeze îp perioadă 
următoare. •  Vă rugăm 
sS ne daţi dteva date ge- 
nerale asupra „Consum-? 
coop". •  Cu plăcere. A- 
vem t te  unităţi de des- 
facere, iar numărul lucră
torilor — marea « 'tites 
tate fiind calificaţi — este 
de peste 500. Unitatea 
noastră este cea mai ma
re dna-, iară. afit ca *^b- 
lum de desfecete.' cit şi 
d«a punct do  vedere al' 
re»dta*elar -afeţiuste •  . 
Cum aplică prrm tjm - . 
re» in  mţmnta «eugciatlei 
tlţ consum ?  * FsfoSfcn
îîs rtodo acordăm utotâti 
lor ir» cotă fixă a? sc-îs 

IHUK &mm~ de 
] unităti au trecut ia ae&st 
î sistem co .se. dovedeşte 

foarte m Apc<«»;
a avut t«e l» OrăstV — 
cum a consemnat şi zia-;

«te

rnl nostra — na concurs 
pe ţară a  vttriniuilor pi 
decoratorilor d in  reţeaua 
■de profil. Ce semnificaţie 
are acest fapt ? o  Este 
cred eu — o recunoaştere 
a activităţii bune ce o 
desfăşoară unitatea noas
tră. •  Cum s-a desfăşurat 
concursul #  cine l-a ciş- 
tigat ? *  în  bune condiţii

Interviu cu' dl ■ 
CATALTN RADU, 

preşedintele societăţii

—•• cum au apreciat dom
nii veniţi de ia jGeiitn*
coop" şi de 4a Uniunea 
Judeţeană. Juriul, foarte 
exigent, a stabilit, ia "e- 
chipe, pe locul 1 t e  Elena 
Albu şi TatianaHofmaft, 
judeţul Neamţ, pe tecul
II — Constanţa Rădaţă 
» toan Urină ;Ua e iude-

tt.j 1 „te sea, Jar f£  tocul
III — toan '■ şi Gheorghe 
Codrescu .judeţul Cluj. 
La individual, pe locul I 
-- i.'j H rUănăsoaâ Vran- 
eea ce îoctit *î - Um 
Codrescu Cluj. ia pe o 
cui III —* Geamina ScşoU .

.. Neamţ. •  Ai noştri, nî*; 
mie ? •  Aici este o po
veste Incîlcită. Vitrtnieri 
şi decoratori are numai 
Uniunea Judeţeană dâre, 
pentru a antena ia o vi
trină. la faza de prese
lecţie, ne-au cerut bani.

■ •  Mă rog, asta este o 
chestie ce o vom reţine. 
Vorbiţi-ne de pcn®*ctive- 
le „Censumcoop". •  Noul 
sistem de organizare a 
cooperat ipi de cons» tn ne 
asigura mai multă auto. 
nomie şi ne prootmem să . 
acţionăm m  următoarele 
direcţii- 1. extinderea sis
temului aprovirionăriîdi- 
recte de la - producători şi 
furnizori; 2, moderniza- , 
rea reţelei. de desfacere;
3. .continuarea privatiză
rii- -prin extinderea pre
luării unităţilor tor cotă 
fixă; <L perfecţionarea 
servirii, ntrodut ca n 
eţeaua 1 tesfa ere i 

unei discjpime stricte, a 
politeţii şi solicatudinii 
maxime. Pe aeesie câi 
vom c«J3 fiîte remaneie 
uniţii ii r«*>*in o - aţi 
niiţâ-o orktire cele mai 
bu i-’ din ţa ă.

m ţ m s A  m m â ş î im :  a u m 0 * tă®e 
mmm mmtMm, s o r  m i b u n ă  smmm

<1 unitate curaţi», ca 
mărfurile frumos-arasja. 
te ia  «aCturi, cu « u  sete 
vhs —w toilă.

|  %# anta,. d a t  «m ltst 
1 nov- ta- A to n tsn i an 17, 
j, rfinccntnd Otiişiioi, -fflto-' 
■ d M  #  dmUfthiţa Itoan- 
' eă. w la tă to  de «ici.'
: coautor d ia  doar trei to- 
ieriHaw» — slătw ldeşe- 
r fa fiind zi > de zi (biele 
ţ Maria Tar " şl Mariana 
• Gheme*. *— avea «m vo- 
|  tom de' mărfuri vîndute 
i populaţiei to valoare de 
•peite 1«^S80 lei

Asa jw  riatoM  Ia <*«
. mai măre aBmowefeăy cea ' 
dto . Comptowatr JMIa*. 
Ia ceie din ooganri no*, 
ca şi 4b la  per^orre.. . . - 

fle Ia gospochnele

t c fa -oampăiatmi . ctt -eai. 
.re «m tdă iM ni impresii 

netat eă reţeaua^
—i * ■—r 'jauKBto

bhte smsă Ia panet. to- 
f f l in i l  d ia  aceste mtităţl 
d e  bază y e a to  to m  a-* 
provizienare a populaţiei 
dă* Ocăştie dovedesc mul
tă strădanie pentru ,a £a- 
ee « «artere cit mal fm- 
nă, etostlM, crvMîaată„.

*- ean  ̂ anat. ia stare *ie . c-
brietafŞ; i$>. prinde pri-dte- 
msî r>t guler ţi  ii -ow.şr* 
ce capul fr* Riposta
vtoe repede. Bămilă tonă»* 
du4 ş i toibrfncifjclu-1 pe 
USncan, care se rostogoleş- 

par şî simplu, haine noi 
Gheorghe Urîtu, şeful 

cgntfam hii, ne spunea 4 
.„Lucrările efectuate au 
costat aproape un nailon 
şde Ici". „In- ce au constat 
acestea ?“ „S-au făcut re
paraţii la zidării şi in

stalaţii. s-au montat lam-

3 loveşte. Starea eonttte- 
tuală se menţine şi pe stra
dă, agresivitatea lui HM. 
revărsîndu-se asupra păjto- 
tilof. care -*0 Snceitat să-4 
con vingă sS m®(rcS acasă.

MUNCA 
SPORNI CĂ -  

REZULTATE 
MERITUOASE

Din discuţia cu dna 
Elena Ştcf, eontsdritol 
fel a l jpoautoCMP* 

am reţinut: •  
După nouă Ioni de ac
tivitate din acest an, la 
capitolul desfacere, vo
lumul prettmina* a  l t o  
depăşit cu peste 2t mi
lioane te i •  Profitai 
realizat este de peste 
1,3 milioane le i ♦  S-a' 
atins o rentabilitate -de, 
4,52 la sută, mai mult 
dcclt idveid to B s d . 
n a i •  Reţeaua dc des
facere se lărgeşte şi sd' 

-modimtozeasâ continuu.
La iMMd depezR de aai- 
totiato-ee se na»rnrtjrarri 
ia^ircitBeâ se W t des
chide •  carmangerie, o  
ooft-pste, s  tU’ teJwra*- 
tor m t n  răcoritoare.
♦  Cele ţmn

■ n l Â d : :*Bîi* 
restaurantele „Itetâăt* şi-

Sia4! şi cea £ n  M b e  S, 
ultima fiiiMl red esd âă  
■fă&m -Simîie •

rea« miei d tt torute db 
la s»teă la 
m t «towdfai to «an4 
să*m4to »mui l»ote£ Ce- 
i» ver
tf atecate to

„ P W » *  —  
/ p t m r r â i f  . 

dC* PRH4 RANG -
: ttoatpieKui _Papa" Qst#

*> Ste-Stfev* Jt> #ft&» rs»6 
a „Cemsanftesnp" ©răştie, 
v«» totod sum #
v«stă - ivitea de mTiirnri • 
ne de desfacere cam" 
tom l i  «B^utoţi» poptt- 
M e i  'd  .foarte '. b e to d ă .. 

cu teiul -nssât In
tragedie.

fn  - aşteptacca ' consum atoriJar.„

moare i
Se pui învăţa mtoto : şl 

chn această tragică întto»- -
PÎâre, nu ? VALENTIN NRAGtî
WWtftffteMftftRfUSHI>W*ftWRrtfWVWSte!WWWVWWMUWWV

COFETĂRIILE -  RUCURJA < & m & L
• La ceasurile ( ^ â  copi-
laşii .din clasele mici in
vadau străsâle Orăştiei 
d cH  ee jş i terminaseră 
orele de clasă din ziua 
respectivă, ne-am dus şi 

■pM  «toi /ţUtorc ei Ia
citeva cofetării din oraş.
Pentru că, orice am zice, ■?*“  *5. valoare «p |
bucuria copiRer <»te ■#

t e ” ” ?*““ *• *  • * -
gurăm în fiecare zi co- serîile din Oiăştte tte ppi

ee;.' to  .'.tetoltoA -!•?
ra... puşculiţei tor",
. A ^ 'd » e iS a * 'lM y !
rla N. . 1  .
lună utottoea d e m ^ f f |d |  
cu scamă pcidâi h ^ i l ,  
dar fi Ia alte certate, — 
tcuniL ăatemari toe, W»>

1200000 fad.
Dar pentru a  r especta

#?»■-. ssttt Cliea.- 
t#l f»ef*r| «îl bî*i s ta te ,  
nki —- şase, şapte sdril- 
« te to u d e iirtotoir i 'iButof-

servi
*e p rupnrtog te  .Utoii l a . . 

Jtornter to  „CtoKameMp*;.
_____  ̂ ___ dto c « « t r i f j r .  emtototo, ■

ptoe «-fh-ecuw 4nă ăteria
«â? cofetorici ţuri ata«»lttî*r, €*a să să 
la sdrî'n* şl Con »:>,'*>'#» ■ni tovifădi -â 

eesii rabt. %w, I» sl.'T̂- te-gustoti t 
' se tatu* *» liteţwrfto eruve ^  «toasul'
«e sl-mi făcut toc to «e(S- l°r »*-
vîţşrtee de tiuswrewrtari. La ®are *̂c
etM eto». ca' şi la î*r*vă- - ■ - S4WW CTWTO

taurant de categoria I 
ce arc trei săli şi 54 
tocuri, un bar de zi cu 
40 locuri, o grădină de 
Vară şi an salon unde se 
p st organiza mese ocazio
nale, nunţi, botezuri ş.a.".
, „Ce este neu la .Da
cia" ?“ „Am introdus cOn-

I
preparate culinare, ne 
străduim să asigurăm o 
servire promptă, civiliza
tă. întregul personal — 
cc numără 20 de lucrători 
— este animat de dorin
ţa dc a face din „Dacia" 
o unitate de elită a co
merţului din oraşul nos
tru".

JBcsteurantol „Oteia* —  eemptet ren««to — Iţi primefte r£ d n P  
ritudinc şi politeţe de totoi uivcl.

soîî-

din Împrejurimi, ci, şi 
de l i  distanţe îndepăr
tate - dc la Deva, Alba 

'lulia ş.a. — şi se opresc 
maHi turişti români şi 
şţrăini. Faptul acesta se 
exolică prin bogatul 
sorţiment de anarfă ce 
se află permanent în 
■rinzare aici, unităţile 
coatotexului practicînd 
pe scară largă anrovi- 
ztoiMrea -,{»» ctă .Ie * 
Producători si furnizori, 
în' acest sena Se apelea
ză la unitSti cu ridica
ta dto '  judeţul bostru, 
dar si Ia ftoitid fi de- 

. pozite ySe pe fot euprin- 
’ sul ţăriL La nivel dc 
„C’o^sttrrseoţ®* «rea 5# 
in *trt* marfă « 
prodnră pe nceaftă ca
le, - îpsfâitomţb maeazi- 
n«! de
încălţămiMtc e» t c  , î
ş.a. toc dese' drumuri in 
Capitală, la Cluj, Temi. 
şoara. Arad etc. dc un
de se întorc întotdeauna 
cu marfă. . Acum, în 
prag dc iarnă, „Palia" 
este bine aprovizionată 
eu articole de sezon pre
cum, şi cu alte mărfuri 
de fejpstoţă curentă şi 
îndelungată, aparate e- 
lectrlee şi tdeeteouice 
de crifr mva, to>i tipuri.

Nici Uu apuci să intri 
bine în Orăştic (dinspre 
Deva) că o tentantă opre
lişte se iveşte: Cabana 
„Poieniţa", Spaţiile de ca
zare — nu vă speriaţi, în 
căsuţe, este adevărat — 
sînt funcţionale, adică pri
mitoare şl în sezonul re- 
ee. Cit priveşte servirea, 
şeful unităţii, dl Ioan Ru. 
san, face citeva preci
zări : „La noi este o tra
diţie — să-i primim şi” 
să-i servim bine pe toţi 

-cei care ne trec pragul. 
Grătare, muşchiuleţ, co
tlete, mititei, • cîrnăciori 
oferhn ertcînd ftjw1;/»'- 
les, bine stropite cu berc 
proaspătă, cu vin, cu ceea 
«cc doresc clienţii..."

Fep «-oi «ou-‘-«j» »%-
vortd Rece", de la ime
diata intrare în judeţ 
dinspre Sebeş, - este un 
mbrauat loc de popas, dc 
relaxare pentru fiecare 
turist ce trece pe aici. 
Nici nu-i de mirare că 
parcarea de lîngă unitate

este mereu plină dc nv». 
şinl cu număr ăl ţării 
noastre, dar şi străine, 
Ceda ne înseamuă - dl res
taurantul, barul do zi şl 
spaţiile de cazarc sia i p ii- 
miibarc, bine apr» izîo- 
nate, iar servir»?a este -a- 
sigurată de un personal 
harnic şi priceput, ce-1 
are iii frunte pe dl Fia
ra Radu. Buna aprovizio
na;'» a popasului este a- 
sigurată de o gospodărie 
anexă proprie.

Sus, în renumita sta
ţiune Geoagiu-Băl, dl 
Leentin Branea conduce 
un frumos şi elegant com
plex de cazare şi alimen
taţie publică. O să ziceţi, 
stimaţi cititori, de ce 
scriem acum, la sfîrşit de 
st zon estival «I 
coop" Orăştie ? Vă răs
pundem bine documen
taţi : aici cazarea, servî- 

de î ţ̂sfe-
nă, tratament şi reefecre, 
buna servire sîut.„ nan 
stop!

Pagină reaBzalS de

TRAIAN BONDOR, 
GIL L NEGKEA
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DIRECŢIA DE MUNCĂ *
Şl PROTECŢIE SOCIALA 

A JUDEŢULUI HUNEDOARA . >

î  enun ţă  concurs pentru ocuparea urm ătoarelor '  
4 posturi vacante «fin cadrul Oficiului forje de . 
j  munca : ţ

INSPECTOR DE SPECIALITATE GR. III —  J 
în cadrul Biroului forjă de munca, orienta- '  
r e  profesională fi calificare. ’4
CONDIŢII: studii superioare economice, V
juridice, tehnice sau de a ltă  specialitate* ■» \
— vechime: minimum 5 an i în s 
—i domiciliul stabil în municipr

INSPECTOR DE SPECIALITATE W  
|k  ax fru l Oficiului teritorial 
■Com partimentul gestiunea locutiMItt: 
t â  fi fOOM^ Potroşani.
CO NDCpti studii superioare M M O m ee; |
—  vechime: m inim e* 5 «ni în  specialiiate; *
—  dom idC ut d d d  %

" i

#ibo#a»fc i 
' V

___  HI — Ut « tih n i Biroului gestiu- \
ap e  locurile, d e  m o n tă  fi (dosare —  Punct ^

.. t studii medii de specialitate eco* ! 
administrativă, tehnică sau  curs d e , 
—  postlicealâ în aceste  specia li-:

n
sp  I

— W tfew e în munca 5 ani ; }
—  doenciliol în oraşul Haţeg sau în zonă. I

•  « S P ă C T O t
I

l| —  în 
d o  muncă f i p lasare

.+&&&%-, ' v-!■; ■■ ■ ' _ :, ■ ■, ■■ ■■ ■ -, ■■ -v

CONSMŢtl: studii medii de specialitate în 
4 u N iii economic, sau  «urs de specialaUre-

cadrul tiroufui g e n iu , ţ .
m i i -  (,

-v
' s
k

postlicealâ în domeniul economic; |
* « hâ!ma: minimum §
. i© »kîliy i u d n l  in  #t«»ifflpt**l i h n s m o )
; r a .  . - h - | .

- Concursul se va organica în d a ta  d e  29 ne- > 
iembriO :T99t, o ra  9, ta  $ e 4 d  D .M f i .  dhs s i t a - , 
d a  1 P » cembrie  nr. 12. Actele n e c esa re  îheeriem. 
iE  la OMfatit f t ?  I  depuse ■

f 2Ş n făm t& tk t m
—  compartimentul ş m lWwBBNf' iwHthidw itf»»' 
fi sînt urm ătoarele : I-

— cerere de  înscriere la concurs; S
— carnetul de  muncă; i
—  buletinul â*  hientdaie; ’ \
—  CURRtCUţUM VITAE ; l
—  recom andare de  fa ultima unitate la care 

a  fost încadrat conform Anexei 1 b  la 
O rdinul n r .S  a l  Ministerului Muncii fi 
iProtecfiei Sostsifc

BIBLIOGRAFIE : se gâsefte  la Oficiul forje V 
d a  muncă» * _ j

Inforţnajii suplimentare la sediul D.M.P-S. ţ 
Hynedoăra-Deva, sau la telefoanele 17048,1 
15521,1*031. (771) j

i
CENTRUL DE MEDICINĂ PREVENTIVA 

A JUDEŢULUI HUNEiDOARA-DEVA

§ strada JR . Eminescu, nr. 99, organizează eon- 
fy}s pentru ocuparea urm ătoarelor posturi:

. 9  consilier juridic C.M.P. Deva 1 post 
- •  infirmier (agent D.D.DJ C.M-P.

Deva 1 post
•  şofer C.M.P. Deva 1 post
•  chimist S.M.P. Hunedoara 2 posturi / 

registrator medical S.M.P- Brad 1 p o s t/
•  laborant determinări fizico- '

chimice S.M.P. Petroşani
| (muncitor IV) 1 post

Concursul va avea loc în d a ta  de 28 no
iembrie 1991, ora 9, la Centrul de Medicină 
Preventivă Deva.

Reloţii la  sediul C.M.P. Deva. (772)

-frf- t- îM - -...— ..... -

PUBLICITATE
, v i N  Z A RI — 

C U M P Ă R Ă R I

e  VÎND înscriere Dacia, 
(iulie 1987), achitat 70099. 
Informaţii Deva 25391.

(6389)
* VlND- înscriere Dacia, 

1310 (aprilie 1989). Infor
maţii Deva, 22471. (6390)

e. VÎND urgent înscrie- 
, re 1990 (Dacia 1300). De

va. «sfori (6388)
v  VlND cţ»s& dependin

ţe, grădir ă, Tîrissata str, ?< 
Deva. telefon 18295 (6551) 

e  VÎND autoturism Re- 
naolt 18. T .r., — brealc 
fabricat« îă?I. **»-
ItftW 15516 (6352) 

e  VÎND înscriere Dacia, 
februarie 1988/I%va. tele- 
ion 12238 (6479) 

e  CUMPĂR In zona, cen
trală mM  ta
Auri-* sau apartament cu 
garaj şi boxă. Oferte Ia 
felelor 14657, B em 4 4 *
■ â  CUMPĂR forinţi şl 
mărci, preţ convenabil. De* , 
va. telefon 25493 ^6534) 

e  VÎND urgent video- 
««Oorder. Tel^um|ăn, nou. 
lider maţii Qxa&te, , %te, 
Arnnatei, bloc 8 sca^a 
et. 1, ap. 40 (6502i

# VtVTi con rerwhfl
Dacia iu^’.«ţ»lJrî«* 

19m şiiianuarie 19?8).De- 
■m 14759

m -X ă fo  sfeclă furajeră, 
fin şi otavă. B Con
stantin. Leşnic lHţ. (6642) 

p  VÎND apartament 4 
camere, zonă attitiălă (în 

şi Dapia C te ...
M i. Devsp tefefon îm<t.

-49*11)
#  VÎND 

KashtjUiţ m p
m  ttMnn 15361 «4T-

•  %-̂ SC Dada 1393. eu 
tinhUnătătM, fatirjeaţie 
1977. Pref inforrhativ 
300900 !«  negociabâ: îîe- 
va. tdefoane: 25638; ffftŞB.

(6553)
•  VÎND însfcriere Dacia 

1986. Deva . tdefon 17253. 
după ora 18 <6535)

•  VÎND urgent Jjada* 
1200. Hunedoara, teîefon 
13135, orele 16—18 (3151)

■■ •

O F E R T E  DE  
S E R V I C I I

•  „ACADEMIA de 
Arte şi izîkss,' Cra- 
Uk® fcserfel
& hkcuit^iie: ^sculp- * 

pictură. grafi- 
management, va- 
de artă şi ziaris- 

Telefon 941/ 
19250 sau 941/78925.

(6533)

S C H I M B U R I
O E  l o c u i n ţ e

•  SCHIMB apartament 
proprietate, două camere 
confort unu, etaj unu. Hu
nedoara. b-dul Republi- 
„ti, cu apartament similar 
jf, Utvj. Tekdon 957/14276

(6535)
•  apaţtantent

două :« w i*  ce,t£,irt unu 
Galaţi, cu sinUlar Deva. 
T'defect Interior
!r.s orv’e 8—u  cm n

’•  SCHIMB apartament 
două camdre, zona Bălces- 
cu, cu trei camere (pre
ferabil Dorobanţi). Ofer 
recompensă bună. Deva, 
teîefon 10158, după ora 17..

(6546)

P I F R O E R i
•  PIERDUT legitimaţie 

veteran de război, pe nu
mele Visarinesc Nicoîae. 
*âsfcers¥.Ă d* Asociaţia ve
teranilor de război, filiala 
Deva. O declar nulă.

(6544)
•  PIERDUT caăiet de 

membru nr. 21071995. pe 
numele Gianu Dumitru, e- 
liberat d Cooperativa de 
•credit Deva. îl declar nul.

(6539)
•  PIERDUT pechinezâ, 

în zona Transilvania. Are 
pui pentru -alăptai Găsi
torului recompensă. Deva, 
telefon 13935 (6548)

D I V E R S E
160•  CU autorizaţia nr. 

din 23.04.1990.
►la Prefectura 
lîuneţloara. a iu*i fiinţă 
act indei mden .
»fieîfeai Nicolae. cu v;- 
diul în Deva. Micro 15. 
Moc 86. ap. 37. cu obiec
tul activităţii înregistrări 
magnetice audio pr casete.

(6554)
•  CREDINCIOŞII Paro

h ie i Ortodoxe Rortiâne

Brănişca au plăcerea de a 
anunţa sosirea în mijlocul 
lor, în dimineaţa zilei *i* 
-I nmesnblto î« 5 , n i-mv 
oaspete Xi-

. moţe: SevM i, episcop al 
adulţii D  ^Hunedoarei, 

ire. însoţit de un sobor. 
0 preoţi, va binecuvînta 
lucrările executate la bi- 
••Wcă. oficiind totodată şi 
liturghia Arh Vă
aşteptăm cu drag. (6531)’

•  COMO S.R.L. Ti
mişoara, Filiala De
va. Şcoala d e ' şoferi 
amatori — face zilnic 
înşerieri, pentru luna 
noiembrie a.c.. la 
cursurile practice şi 
teoretice, în vederea 
obţinerii permisului a  
îonda e t  eategor i B

Informaţii şi’ în- 
ăcrieri *a sediul 
din Deva, str. 1 De. 
cembrle rs« is  ţtft.wi 
de copiat acte). Tele- 
frs»rs«* 18869 Intre 
i<? 8—14. 21837 orrfe 
16—21

Filiala invită pe c*- 
res^nşi la pf'.oa 
redcă să participă la 
orele de sală. (6481)

a.CU autorizaţia nr. 301 
din 14.05.1990, eliberată de. 
Prefectura judeţului Hu- 
nedoara - luat f.î> tă tu 
vitatea independentă „Ban- 
chi Horea*, cu sediul in 
Vulcan, str. Crivadia nr. 
37. avînd ca obiect de ac- 
tivi ate transport rsoane 
instructor auto. soălat 
maşini, schimb ulei. (6536)

COMEMORARE

a SOŢIA Elena, copiii 
Nelu, Cristian. nepoţii 
Radu şi Liviu ca lacrimi 
în ochi şi durere în sufle
te, anunţă împlinirea a 
şase luni de la dispariţia 
bunului lor

MUNTEAN ANGIIEL %
Comemorarea — vineri,

> ari- 1 - m im
Bejan Deva. la ora 13.

(6549)

D E 3 E S E

a  CU durere în su- 
fiet anunţăr i fewr-ti.- 
rea din viaţă a iută 
-talul nostru

Prof, OTAVA 
(VW ^TîNtiS 

Înmormîntarea —1
î i. 31 octombrie, rr-a 
14, în Nălaţi-Haţeg. Fa
milia şi rudele apro
piate. (6550)

a  COLECTIVUL de sa
lariaţi ai Şcolii Speciale 
Păclişa esţe alături de dna 
Otavă la decesul soţului

OTAVA CONSTANTIN

şi exprimă sincere condo
leanţe familiei îădoliate.

- (6543)

•  COLECTIVUL Şan
tierului Brtanuri-Po» 
du-: Deva v is  
turi de colegii lor Po
ţi >•• -i -a si W'w/S»' 
în greatsa dam »  ?.ri» : 

ds- piente-sa 
tvV! care a îest

GABOR MANIA

Sincere
familiei îndoliate.

a  CU sufletele în- 
durerate soţia Lieuţa, 
f*’î ii'»..- î n  Genei. 
ţ> n ele ,L.t şt n -i i 
Mioara. '•*•»*-r ,him eu 
nepoţelele C -istina, 
Ioana, Atica şi An- 
! şea inaptă moartea 

fulgerătoare a 
lui lor tată*il 
nic. . . . .

PAV m . tOAÎÎ

• înmormîntarea : — 
vineri. 1 noiembrie 
1991 ora t.’ n  comu
na Brănişca.

Citi iul * ’ « . i >>* A 
sufletul tiu  robii vor 
rămîne veşnic în a- 
mlntirea noastră. Dum
nezeu să te odihneas
că în pace. (6558)

S C. HIQROCONSTRUCJIA S.A.
’ BUCUREŞTI

SUCURSALA RTU MARE RETEZAT

|  cu sediul în,Brazi, jude}u! Hunedoara
1 O rganizează concurs pentru ocuparea ur

m ătoarelor p o s tu ii:
•  1 pdst cohtabil-fef sucursală
•  1 post ie* sftrrslu  finantiar-coiţtabiătate 

sm s ik im
# 1  post eentabil şef autobază 

•  1 |w 4 jw % e R ttilt
•  1 p o s fa n p is t  program ator 
Salarizarea j f  face prin negociere conform

Legii 14/1991, îndtm ita grilei de salarizare.
Se acorda jp o r  de şantier şi spor pentru 

condijii deosebite, cazare gratuită, masă la can
tină contrafcosf.

Informaţii suplimentare ta biroul personal, 
telefoane 957/70950, 70951, interior 106.

(738)

AZI SE PREZINTĂ :
Societatea comercială 

„ARPO" S.A. STREHAIA

•  Adresa: Strehaia, str- Cîmpidui, nr. 1, cod 
1475, judeţul M ehedkti;

•  Telefon: 979/70312; Fax: 979/71419;
•  C ant nr. 301601 — B.A.S.A. Sfeebaia;
•  C o p ie i socfaf: 267,4 nulioan* le i

' o b ie c t u l  Ac t iv it ă ţ ii s 
Pr<nAn€fi?tM p  comerdaHzacea .1» 'Se*wăţţ.ri §mim- 

triale Am «4*1, centiitugMe, Mo tefetft ■
zinca tă m  cercuri: prestări s«%*e3i 'Mr# ^
agenţi wwiwrici, i>»fî«»iv ^  mipoace 4 
grâu. ■ ;r

# Reprezentanţi:
tUredM (eneral. bvr- Ctqnei Psivet 

— contabil şef, cc. Constantin Emanoil
* Vecfcee denuuiire: IAIO* Kiritîsa*».
— OFERTA NOASTRĂ ASIGURA CEREREA 

DUMNEAVOASTR A 1
e Reclam» prin Agenţia „Public* — Turme S en- 

rin, tel. 978/̂ 8578, -.€■»)
_  . ___ ;_______ _______ ___ _
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REDACŢIA Şl ADMINISTRAŢIA i

2 708 Deva str..4 Decembr**, 35, 
Judeţul Hunedoara.

leintoene , 11275 12157 
(melon tinogrofia i 25904 

fm  » .«©961 .
I

inlraaga răspundem pentru eentfeuluf 
.erneoMor pub Scale o poartă 

«Mărfi

TIP AR OU '
& •  aPefidave" 1 A _ ^  

>eva, str. 22 Decembri» 257: 
Vmijj $9 im} « « a l to *


