
Participare
hunedoreană
la 0. N. U.

; latre 21 şi 25 octombrie 
a.c.. a avut loc,, la Palatul 
Naţiunilor - din Geneva, 
conferinţa Naţiunilor Uni
te pentru Comerţ şi Dez
voltare (UNCTAD), a gru
pei interguvemamentale de 
experţi pentru minereul de 
fier (sesiunea a V-a) şi Pri
ma sesiune a comitetului 

• pentru oţel. dm gadrul Co
misiei. Economice O.N.U, 
pentru Europa.

La aceste întruniri au 
participat specialişti dift 
ţările exportatoare şi im
portatoare de piperau de 
fier, precum ş i din cele 37 
de ţâri producătoare de o- 
ţel, membre ale C.E.E./ 
O.N.U

ROtpânia, membră a Co
misiei Economice O.N.D., 
a participat eu O delegaţie 
din care a făcut parte şi 
domnul' director general, 
doctor inginer Silviu Sâ- 
moHescu de ie .Siderurgi
ca " S A .  Hunedoara '

Au fost analizate per- |  
spectivele dezvoltării pro- I 
ducţiei de oţel şi. cu deo-' f 
sebire, aspectele acestei 
probleme te ţările cu eco
nomie in tranziţie.

Delegaţia română a pre
zentat utr matâtfdl' asbpra 
situaţiei actuale din side
rurgia românească şi per
spectivele pi te perioada 

: imediat următoare în con
diţiile de criză,: datorită 
lipsei de recurse energeti
ce şi materii prime, in pe
rioada de tranziţie spre un 
sistem economic descentra
lizat.

S-a stabilit că In luna 
februarie. 1992 va avea ioc, 
la Bucureşti, un simpozion 
asupra restructurării in
dustriei siderurgice din 
România, cu o largă par- 

' ticipare a experţilor dift 
cadrul Comisiei Economice 
Europene. <■

•- i r NICOLAE TlBCOB

M  ŞECENSAMÎNT '92, 
Specialiştii apreciază că, în 
Komânia, prima înregistra
re « populaţiei a avut Ioc 
în anUl 1838. După această 
date, cronologia recensă- 
mintelor consemnează ur
mătoarele: al doilea recen- 
sătnînt V  avut loc în pe
rioada decembrie 1359 — 
martie 1 8 6 0 : al IH-lea, în 
decembrie 1899; al IV-lea, 
la 19 decembrie 1912 : al 
V-lea, ia 36 decembrie 1930( 
af Vl-lea, ia 6 aprilie 1941; 
al Vn-leia, ia 25 Ianuarie 
1948: al vm -lea , ia 21 fe
bruarie I95fi; ai iX-lea, la 
15 martie 196«t al X-lea, 
la 5 Ianuarie 1977.

Recensăminte 1 populaţiei 
Şi al loeuiierilor, care se 
v« efectua pe întregul te. 
riforiu tn perioada 7—14 
ianuarie 1992, va fi, aşa
dar, cm de-al XI-lea re» 
censămînt românesc.

Îmbogăţind repertoriul de 
acum cunoscut al manifes
taţiilor ■ de stradă, o nouă 

. lozipecLş-a făcut auzită de 
* curţnd ;"' „Jos Rep ublica !". 

Ea a fost lansată vineri la 
Bucureşti/ cu ocazia mitin
gului pro-monprhisi din 
Piaţa Revoluţiei. Nu mi
tingul în sine m-a contra
riat, ci această nouă stri
găt ură care trădează lipsă 
de luciditate şi de realism. 
Căci dacă o lozincă pre
cum „Noi muncim, nu gîn- 
dim !" era de o perfectă 
stupiditate, de care azi se 
jenează probabil şi emi
tenţii ei, „Jos Republica !" 
e o lozincă absolut ires
ponsabilă.

N-aş vrea să se creadă 
eâ am vreun resentiment

(major) împotriva fostului 
rege. Dimpotrivă, în ado
lescenţă am fost un înfo
cat monarhist, căci Mihqi 
I era pe atunci un fel de 
idol al tineretului. De 10

~ : ■ r  -

fria !". L-am văzut şi aie
vea pe Măria Sa, în , oc
tombrie 1946, cînd a par- 
ticipat ia sfinţirea Catedra-

Sl din Timişoara : era 
alt, ţînăr, frumos iar uni

haî era cam greu de cap. 
Nu e adevărat. Dovadă bă 
a ajuns un aviator de no
torietate, ceea ce nu e. la
îndşmîna oricărui prostă
nac, A avut: parte, în

CONTRAPUNCT

Mai sau de 8 Noiembrie, 
elev fiind, participam ală
turi de studenţi. ta pasio
nate manifestaţii de stradă. 
Comuniştii încă nu-şi dă
duseră toată arama pe fa
ţă şi scandau „Regele po
porului !". Ceilalţi, „reacţiu- 
nea" cum ar veni, răspun
deau prin „Regele " şi Pa- ~

forma de aviator îi venea 
ca turnată. Abdicarea sa 
a fost neîndoielnic o mişe- 
Iţe iar revelionul din ziua 
următoare, a fost cel mai 
trist dih istoria ‘românilor, 

-fiindcă toată lumea ştia 
şau măcar „bănuia ceea ce 

,/ya urma. Gurile rele susţin 
• că încă ţie mic copil Mi-

schimb, de o copilărie 
frustrată, între un tată pria
pic şi o mamă umilită. Că 
nu şi-a prea dovedit ca
lităţile în timpul domniei ? 
Dar nici n-a avut cum, căci 
n-a prea apucat să dom
nească : Antonescu l-a o- 
bligat la uri roi pur deco
rativ, iar Staiin, după ce

l-a decorat, i-a pus ghea- 
ra-ri ceafă, pînă. a prins 
momentul şă-l azvîrie exi
lului. A avut un destin tra
gic acest rege şi cred că 
trebuie privit cu respect, 
nicidecum batjocorit. Cit 
despre monarhie în gene
ral, ea şi-a avut meritele 
ei incontestabile dar, mai 
aies de la Carol al 11-lea 
încoace, şi-a relevat şi as
pecte profund deplorabile. 
Şi atunci, profitînd de li
bertatea recîştigată, să pur
cedem azi ia restaurarea 
monarhiei, reîntronînd un 
rege ‘de 70 de ani care n-a 
mai avut răbdare şi a în-

RADU CtOBANU

(Continuare în pag. » 3-a)

ANUL <11

NR. 487

VINERI, 1 
NOIEMBRIE

V$91

4 PAGINI #  5-LEI

■fete*

DRUMURILE NOASTRE POATE...
Inspiraţi nu de cunoscu

tul şla’găr cu acest titlu, dar 
pornind de la importanţa 
vitală ce o au drumurile 
naţiopale pentru economia 
ţării, Prefectura judeţului. 
Primăria municipiului flu- 
nedoara şi Direcţia Jude
ţeană de Drumuri au por
nit o iniţiativă lăudabilă şi 
eficientă de colaborare cu 

, o renumită şi reprezentati
vă firmă italiană care, prin 
.domnii Brunno Crabbi şi 
Perini Romano ■ Et Lucia
no. vor asigura refacerea 
şi modernizarea reţelei de 
drumuri din „judeţul nos
tru. In cadrul acestei ac
ţiuni. în ziua de marţi. 39 
octombrie a.c.. cu partici
parea conducerilor orga
nismelor amintite, a uribr 
primari de oraşe din judeţ 
şi reprezentanţi din iftai 
multe judeţe ale tării- in
teresaţi tn dezvoltarea co
laborării eu firma Wirtgen

Macchine SRL, a avut loc 
o întîinire de lucru cu de
monstrai U practice Ia Hu
nedoara. Ce s-a relevat cu 
acest prilej ?

In.primui rtad ş-a des
prins necesitatea unor am
ple lucrări, costisitoare şi 
de durată cîţ mai scurtă 
desigur, pentru a da o 
nouă faţă drumurilor, care 
să satisfacă nevoile actua
le ale traficului rutier 
sporit, aţjt ş^ -a sp ectu L  
creşţerii-'Vitezăi'de circula
ţie a persoanelor şi mărfu
rilor, cit şi al tonalului 
mijloacelor de deplasare. 
De asemenea, s-a eviden
ţiat că nota tehnologie ce 
o  aplică firma amintită, ca
re are angajate lucrări d e . 
anvergură îh domeniul pro
filului său. în Australia, 
Brazilia, Polonia. Austria, 
Spania, Uniunea Sovietică 
şi în multe alte ţări. este 
deosebit de avantajoasă şî

profitabilă sub aspect eco. 
Bţomic, atît randamentul 

' maşinilor şi instalaţiilor a- 
duse, cit şi gradul de re
cuperare şi refoiosire a îm- 
brăcăminţii asfaltice fiind 
rtet superioare metodelor 
tradiţionale folosite pînă 
acum te ţara noastră.

Fără a intra In detalii 
tehnice, care stnt de com
petenţa specialiştilor in  
materie, este de reţinut 
iâpful că. aşa cum am pu- 

vedea 1» - faţa lOfculuE 
respectiv la intrarea din
spre Deva în municipiul 
Hunedoara, lucrările efec
tuate ou maşina de frezare 
şi c u . celelalte utilaje de 
turnare a asfaltului întru
nesc :* condiţiile cerute şi 
satisfac orice exigenţe de 
ritm, consumuri materiale

. NICOLAE TfRCOB 
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NU NE VIHPEM ŢARAI

FIER VECHI PE... VALUTA
După ani şi ani de ssi* 

le in care o călătorie tn 
străinătate dra de dome
niul visului, iată că, A pă  
revoluţie, s-au deschis 
larg şi pentru români por
ţile; Vestului, mai m ult 
sau mai puţin îndepărtat. 
Bieţii rom&naţi au umplut 
Occidentul, sk 'vadă' Şf et 
altă lume, să mai vitidă, 
să mai cumpere, -

S-a vtndut tot ce mat 
aveam bun prin magazi
ne şi depozite, producin- 
du-se un  vid de mărfuri 
pe care. l-am resimţit fie
care dintre noi. A  fost a 
vreme cînd, cu bani în 
mină, nu puteai să cum
peri nimic, fiindcă nu se 
găsea : totul lua . drumul 
portbagajelor si sacoşelor

cu destinaţia străinătate.
A  fost perioada celui 

mai înfloritor ^Copierţ ex
terior" românesc. Mărfu
rile noastre, mal buhe sau 
mai rele. după cum erau, 
au umplut idtidodkrile 

■ Europei unde s-au vîndut 
la jumătate preţ sau. chiar 
m at p :ih, pentru o b m -  
mă de valută.

tn ţară, naivii se lăsau 
cuprinşi de jocul politie 
şi strigau cu înverşunare 
la mitinguri şi demonstra
ţii : -Nu ne vindem ţa
ra V, Afară se vindea to
tul, de ut rulmenţi la 
hirtie igienică. .

TIBERHf ISTRATI

(Continuare in pag, a 2-a)
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tnţîlnire la. Primăria municipiului Hunedoara.
Foto PAVEL LAXA

Maşina de frezare a asfaltului lucrează cu ca
pacitate sporită.

— De cînd munceşti 

în acest birou ?

— De cînd mi s-a spus 

că altfel' mă concedia-

a s i i - ;
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©  „SALONUL CĂRŢII DE
V A L u n i ,  4 noiembrie, la Casa 
Căiţii din Deva, se va deschide 
-Salonul cărţii“, ediţia ă XVI-a. 
Festivitatea de deschidere a ac
ţiunii societăţii: comerciale „Bi
blio for“ S.H. Deva are loc la o- 
rele 15,30. (V.R.) : -

0  SESIUNE : ŞTIINŢIFICĂ  
ANUALĂ. Astăzi, :fij or ele" 9 £0,- 
la Casa de Cultură Deva; arş loc- 
deschiderea sesiunii ştiinţifice a- 
nuale a  Muzeului Judeţean. ' Hu
nedoara—Deva. ţn  plen vor f i  
prezentate comunicările „Transil

vania bi istoria naţională“ si
-A ctm lită ţi şi perspective tn pro
tecţia mediului înconjurător".Vi- 
neri după-amiază şt sîmbătă di
mineaţă. lucrările sesiunii vpt-
contlhua pe secţiuni, la Muzeul 
Judeţean Deva. (V.R.)

O  CONCURS INTERJUDE- 
ŢEAN. Palatul Culturii din Deva 
găzduieşte sîmbătă, 2 noiembrie, 
orele 17 şi duminică, 3 noiem
brie, orele 10. un a tractiv  şl in
teresant concurs interjudeţean al 
dansului ide societate. Pdrticipă 
şi invitaţi din Republica Moldo
va, - studen ţi' ai Msditvtului de 
Artă din Chişinău. Prezentarea 
şi recitalul — Anca Ţurcasiu. 
(C.P.) - '

0  TEATRUL NOTTARA LA 
DEVA. Scena Casei de Cultură 
din Deva îi va avea oaspeţi, du
minică, 3 noiembrie, pe Victoria 
Coclaş, Ion Haiduc, Stelian Nis- 
tor, în  piesa de teatru „Amor
american“. Prilej de reintilnire a 
iubitorilor genului cu un specta
col de succes al teatrului bucu- 
reştean. (C.P.)

©  LA JSA B E LLE “..., bou- 
tique-ul deschis de U.J.C.M. la 
parterul blocului 5 din bulevar- 
dul „Decebal" Deva, se găsesc 
în vînzare maşini de calcul ja
poneze, combine muzicale, par- 
fumuri franţuzeşti, nes. Bani să 
fie... (E.S.)

©  IN SPRIJINUL FAMILII
LOR CU COPII DIABETICI, La 
Deva, în cadrul Direcţiei Sanita
re s-a înfiinţat subfiliala jude
ţeană pentru ajutorarea copiilor 
suferinzi de diabet, asociaţia a- 
vînd sediul la Timişoara. Fişele 
de înscriere, precum şi datele pri
vind:■ funcţionarea subfilialei, sta
tutul acesteia sînt puse la dis
poziţie de dr. Lucia Bălăşescu. 
(E.S:)
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Au apărut, pe acest 
fond, bişniţarii, navetiştii 
Gst—Vest care s-au lăsat 
de servicii şi au profitat 
din plin de această situa
ţie, vinzlnd in străinăta
te, la preţuri de nimic, 
mărfuri care la noi în ţa
ră nu erau scumpe, avînd 
preţuri incă protejate de 
stat.

Paradoxal, sărăceam pe 
dinăuntru şi ne chiverni
seam pe dinafară cu Vă- 
lută_ Au apărut, astfel, 
îmbogăţiţii care vindeau 
ţara sub adăpostul sloga
nului : „Nu ne vindem ţa-

Si fotul ar fi  fost pînă 
la urmă, dacă. nu bine, cel 
puţin satisfăcător, dacă 
Vpluta obţtnutlţ s-ăr fi 
întors în ţari, spre a mai 
aUna suferinţele români- 
lor. Dar n-a fa s t s& fie 
aşa ţ Româneşti noştri au 
fost ţeataţi să-şl valorifi
ce dolarii, mărcile, şilin
gii f i  fo r in ^ t pe maşini, 
televizoare, alte oparaturi

vechi, mărfuri de „mina 
a doua", pe care le-au a- 
dus în pară spre marea lor
satisfacţie şi invidia ve
cinilor.

Numai că bucuria « 
fost de scurtă durată, Ma
şinile erau vechi, .coap
te" de rugină, Jffiră piese 
de schimb, televizoarele 
cu tuburile cinescoape tn 
pragul epuizării, aparatu
rile necesitau costisitoare 
reparaţii. Multe din aces
tea vo t intra tn curînd 
pe porţile depozitelor de 
fier - vechi. Iar, slavă 
Domnului, fier vechi a- 
vem destul în ţară, in 
toate fostele întreprinderi, 
socialiste.
-Nu ne vindem ţara /“ 
— la vremea ei lozinca a 
sunat frum oşi

Numai că, în umbra ei, 
ne-am „comercializat* cu 
vârf şi îndesat. A m  vin- 
dut străinilor ce mai a- 
veam bun prin ţară, iar 
banii obţinuţi l-am dat 
tot lor, cumpărîndu-le fie
rul vechi- pe valută forte !

Asta da afacere!

Q  SOCIETĂŢI ne BiNEfACEHE

„OFTANEX“ —S J i.L . D ev a
iniţiativa înfiinţării so

cietăţii cu titlul 4e mai 
sus aparţine diul 6», Re
ni ui Angeiescu, din Deva. 
Ai» aflat de ia domnia sa 
.amănunte" legate de func
ţionarea societăţii, care, de 
fapt, constituie principala 
motivaţie a creării .Ofta- 
nex*.

Societatea va funcţiona 
în localul fostului „Modex" 
din str. 1 Decembrie şi va 
acorda consultaţii medica
le zilnic Intre orele 8—20, 
seara, inclusiv simbăta şi 
duminica.

Relevant este faptul că 
vor fi acordate consultaţii 
gratuite pentru invalizi, 
handioapaţi, nevăzători. 
diabetici de gradele 3 şi 4, 
din punctul de vedere ai 
gratuităţii pentru aceste 
categorii societatea fiind 
prima de aceşt gen din ţară.

Vor beneficia de consul
taţii gratuite — la cabine
tele de medicină generală 
■şi de geriatrie toţi pen
sionarii. iar îa celelalte 
specialităţi aceeaşi catego
rie ya beneficia de o re
ducere de 10—15 la sută.

Statutul de funcţionare 
al societăţii permite o ta
xare mai mică a consulta

ţiilor decit acefca practica
tă la policlinica cu plată, 
eit şi urt ciştig mai mare 
pentru mediei. I» cadrul 
„Oftanex" vor funcţiona 
cabinete de chirurgie; gi
necologie, intern». OKL. of. 
talmologie, chirurgie plas
tică plus operaţie estetică, 
urologie, neurologie, endo
crinologie, reumatologie — 
balneofizioteranie. darma- 
tologie. pediatrie, acupunc
tura plus eiectroacupunctu. 
ră şi metodă originală pen
tru slăbire. De menţionat 
că Ia aceste cabinete vor 
lucra medici şefi de secţii, 
medici specialişti solicitaţi 
in mod deosebit de popu
laţie, cit şi medici pensio
nari din tot Judeţul. Te 
măsură ce se va dezvolta, 
societatea se va dota şi cu 
aparate pentru un cabinet 
de stomatologie.

Lucrările necesare adap
tării spaţiului Ia specificul 
activităţii medicale, eît şi 
cele de utilare. sfert în 
fază d« finalizare. Apre
ciem iniţiativa eu speranţa 
că prestaţiile medicale tot 
municipiul Deva vor fi pe  
măsura astentărîlor bolna
vului.

ESTERA ŞINA
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şâ energetice. preeuOMl de 
calitate Impuse de turme
le internaţionale.

Din datele tehnice şl de
monstraţiile practice pre
zentate de reprezentanţii 
italieni s-a desprins conclu
zia că o colaborare comu
nă, prin înfiinţarea unei 
firme mixte, este nu numai 
utilă,- ci ş l  foarte necesară, 
starea actuală precară^ a 
drumurilor noastre recla- 
mind o intervenţie urgen
tă şi consistentă pe toate 
planurile. De mcnţkmat-că 
toţi cei prezenţi la intîfflti-

-jaţ s-a* declarat satisfăcuţi 
die performanţele utilajelor 

V şi interesaţi să colaboreze 
cu firma Italiană, care a- 

,f duce, tot premieră pe ţară. 
' demente de noutate şi pro

gres to» construcţia şi mo
dernizarea drumurilor. In 
esenţă, acestea constau în 
faptul că zilnic, cu setul 
de utilaje aduse, se poate 
realiza turnarea asfaltului 
pe o lungime de circa 3 
km. în condiţiile de asigu
rare a mixturii asfaltice ne-

^ cesare. Important este în- 
^"să ca în judeţul nostru să 

fie dezvoltate rapid capa
cităţile de producere a mix
turii, care acum acoperă

Ch utilajele de turnare a 
lucrări rapide, de calitate. *

se realizează

Şcolile se confruntă la a -  
ceastă oră cp o serie de 
greutăţi generate de lipsa 
banilor. Ca s i-ie  depăşeas
că, conducerile acestor* tre
buie să se zbată perma
nent, să caute soluţii. E 
tot atit de adevărat că da
că unele neajunsuri pot fi 
depăşite, altele in sdhimb 
nu pot avea aceeaşi soar
bă,

La Şcoala Generală Do- 
bra. incertitudinea, de a*, 
fel generală, a burselor se 
lectează numărul copiilor 
din internat. Aici au venit 
să înveţe elevi din Bătrt- 
na. Poiana Răebiţeiei. Fata 
Raţie. Cine cunoaşte aceste 
localităţi, ştie umie se a*, 
flă t Normal, aceşti «mii

ziste dacă nu stau in inter
nat. Ch-, lipsa burselor ? ! 
Şi condiţiile de a tril fii 
internat sînt bune, şcoala 
mc o fermă cu 20 de poroi, 
o grădină de legume 'dîh 
care se faee o bună aorp- 

■ viziona re.
Pregătirile pentru iarnă

de posturi ale administra
ţiei în cazul acestei şcoli 

La Şcoala Generală Vor* 
p  stăm de vorbă cu dom
nul director Cornel HŞmu- 
gă, un bun gospodar: „Lem
ne de foc avem la şcoala 
d« centru şi ne vor ajungă 
ptoiă fn luna februarie. La

sînt reale. S-a schimbat 
instalaţia de încălzire cen-

trebuie să locuiască^ te in- trala ^  căfbw* . cu una 
ternat FarăAjttirw. femdto j\ pe păcură: Tocmai in rifat 
te se descurcă gw i^unm » , ^ t r * .  directorul
le este chiar mwcslbli sări ;şcoih. domnul Ion Velesou, 
ţină aici. Alţii fee o nave* şe afla după un rezervor 
tă grea la Muncel, fiind ,ja Şlmeria. S-au făcut, ctr 
nevoiţi să stea I» staţia «fa, ; sprijinul Inmteetoratului 
autobuz pînă tot jurul orei ţ  Şcoiar Judeţean, reparaţii. 
Ifi. B greu. de asemewea. . s-a izolat centrala termică, 
pentru navetiştii din Stăn-’ La bucătărie, pentru pre- 
ceşti-Ohaba. Răduleştl. n e  pararea mftteării se folosesc 
Spun» prof. Violete ve- lemne, care se procură im- 
lescti. Există fefttHiţ care plicit eu ajutorul Primă- 
iuerează la pepinieră, atţ,\ riei locale. Alte greutăţi 
4—5 copii, au pot să re- sînt generate de reducerile

celelalte şcoli de Pe sate 
rezolvăm eu părinţii, care 
le aduc de acasă gata tă*
iate. de ani de  zUe. S-aU
făcut micj reparaţii la aco
perii, ta sobe, au fost cu
răţite coşurile. Anul viitor 
poate va fi nevoie să fa
cem reparaţii mal mari. 
Problema cearnai spinoa* 
Să O ridică fesa.transpor
tul pînă şi din comună. Nu 
este vorba pentru cadrele 
didactice ci pentru elevi. 
Sînt aduşi, dar înapoi, pe 
navetişti nu-i mai duce ni
meni. în ziua vizitei noas

tre, toate autobuzele de pe 
rută au „picat". Şi cîrtd 
te gîndeşti ce timp e afa
ră şi că în cizrlpd Va veni 
iam a! Avem rnuţţi elevi 
navetişti, intrucit potrivit 
noilor reglementări ale Mi
nisterului InvăţămSntUlui şi 
Ştiinţei, aplicate de Inspec
toratul Şcolar Judeţean, 
internatul .perj*.fag* des
fiinţat Par unde se află. 
comuna noastră şl unde 
se află alte localităţi ? i 
Problema neclară a burse
lor ne creează, de- aseme
nea, puni greutăţi. In ca
zul câ td s-ar aproba să 
avem dpi nou internat eu 
65 lei pe ai. etf a l putea 
să dai unui copii cînd un 
compot eite 52 lei ? Încer
căm să rezolvam şl fap, 
blema . caietelor. Mâi ates 
pentru copiii săraci. fole- 
sind caietele de teste de 
peste «ni*. .

£  greu, domnilor dirigui
tori ai ţării. Dar vet-ba op
timistului : «poute fi r i mat 
rău t* Şi isrnp fac# nm a  
sosit I TRănamm fa tă  eu  
speranţa mărturisită de 
un alt director de' şcoală: 
Sperăm ca ariul viitor să 

fi6 mai bogată ţar* *"

Min e i ,  b o d e a

. VREMEA £ 

INCENDIILOR ?

După Incendiile ce am 
avut Ioc în Capitală şi 
la Focşani, iată că şi 
judeţul nostru intră în 
topul.» incendiilor, ;"

Duminică seara uri 
incendiu s-a produs la 
Staţia de primire a mi
nereurilor Gura barza.
Marţi, fa Hunedoara, fo
toreporterul nostru a 
surprins Pe peliculă un 
început de incendiu fa 
instalaţia de benzen a 
S.C. „Siderurgica* S-â, 
(Imaginea alăturată). Ce 
va u n aa?

Fote FA VEL LAXA

Se  pare c t  ne mai do
mină teama. O teamă 
perfidă, ce ne anihilează 
gîndirea, simţirea, vorbi
rea. Nu mai ştim. nu mai 
putem sau pur şi simplu 
ne e frică să mai fim nes 
îoşipe. Ne-am convins de 
acest lucru reoliztnd un 
sondaj da opinie. O în
trebare simplă, banală, 
la care aşteptam răspun
surile omului de pe stra
dă, care să vină să con
firme sau să infirme cele 
declarate de formaţiunile 
politice referitor fa popu
laritate, tptr-un articol a- 
părut recent: — J m tos 
ee form aţi** politică 
veţi opta la w toarete a- 

lpt*. 8 f  paie

că această întrebare a a- 
tins un subiect tabu.

— Jntrebaţi-mâ orfee 
altceva, că v i  răspund, 
dar nu mă băgaţi fu po
litică..." — ne-a spus N.G., 
muncitor.

Atitudinile binevoitoare 
ale oamenilor mascau un 
zid al tăcerii. Au fast 
foarte puţini cel care. csu 
intona în dinţi, au afir
mat categoric;

— Cu Alianţa Civică. 
Aştept de la ei o adevă
rată democraţie. (N.F. — 
asistent farmacist).

— P.N.T-cd. Sper în-

bine.tr-o schimbare în 
(A.B.. laborant).

— FJS.N. Ii doresc să 
aibă succes în realizarea 
programului I (Cornelia 
Băbeanu,- pensionari.

O altă categorie de oa
meni. aşa-zişii .blazaţi", 
s-au eschivat de la un 
răspuns clar. escamotîte- 
du-şi teama cu ajutorul 
cuvintelor:

încă nu m-ara ho- 
tărtt (Emilian Dumitri), 
ofRer).

— Nici nu ştiu cine 
mai sînt. Ne-am săturat 
de toţi. (C.S.,

— Nici una- Ne-au pă
călit toţi. nu maî votăm 
pe nimeni! (Florica Po- 
vîrjean. vînzătoare).

—• Cu nici una. Nu au 
capacitate Cosif Pocoş, 
conducător auto).

— Secret. In orfee Că*, 
nu cu cine am mai do
ta t (farmacist anonim).

Ultima categorie intil- 
nitâ au alcătuit-o oame
nii rare’ a« fast practic 
incapabili să-şi ascundă 
teama din gesturi şl cu
vinte. Priviri circumspec
te aruncate In jar, între
bări nerastîte, dar cîtîte

în  priviri de genul i „Oa
re  mă vede cineva Iar 
un anonim ne-a spus. îa  
mod clar, of-ul personal s 
.Dacă vă răspund ta în
trebare, poate că mîine nu 
mai am ua loc *  mun
că. Merită ?“.

Această frică de pre- 
sent poate moştenită din 
vrwaurite abia trecute, 
poate apărută de curind şi 
consolidată pe parcurs, 
am întllnit-o la oamenii 
maturi, la oamenii de 35— 
te  dc « ti. Pensionarii 
»*» .dgvedit a  ft mai pu- 
p n  refteetoţi. De ce7  Oa

re ei ered că nu iBai asi 
nimic dă Pierdut 7 Tine
rii au fast «te aaemanea 
deschişi dialogului fa  fad 
se tem ? Nu-i acsaaţi c i  
nu au materifate politi
că. fiindcă ei sînt cel da
re au .făcut Revoluţia «i 
tot ei sînt «fin păcate s  
proape siagurii,-) cri oa
re au cu ru jul să Spună 
răspicat ceea, ee glBtieso.

Deci p» ne eapeeţfeBv  
formaţiunite v o tm w  Peu- 
tru că pu ,-R.teptite* nimic 
bun de fa Vem
transforma «erate «tegeri 
într-a tşRnbeM t  \ f a »  tra
ge Aozul* cu formaţiu
nea politică ? Dacă va 
ieşi... nodrimUar l
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p e  m a r e a  o r a ş u lu i
Nepăsarea, lipsa de res- 

a»  ajuns k  
Um e 3&.Z «ie®
imafamite» Io  wfc- *s®»î *v~ 
tuaţii kmwdiUia, dar re
gretabil adevărate, orice 
trecător prin «raşulHune- 
doara, care îşi abate paşii 
în cartierul Micro - 7, pe 
strada Eliberării sau, de 
ce nu, pe cea a Mureşului, 
ci >i -„r, e *») 1S-" , j  i, 

stup fîat, Crt m m 
incredibil, dar adevărat, 
pentru că niciunde în a- 
ceastâ ţară nu există 
blocuri (fie ele de cel mai 
prost confort), care să-ţl 
ofere o  privelişte atît de 
zdrobitoare Pe strada Eli* 
berării, la nr. 1, te întîm- 
pină fosila blocului G9, 
Cîndva au fost 114 aparta
mente. Acum... au rămas 
numai găuri negre. Un Jaf 
fără margini: nu geamuri.

uşi, nu calorifere, nu 
instalaţii sanitare, nu... ni
mic. Au,mai rămas doar... 
pereţii, . ş l aceştia ciuntiţi 
de multe cărămizi care îi 
alcătuiau. Un strat gros de 
mdioz. deşeuri textile, cio
buri de sticlă, resturi de 
tiarchet, urmele unor insta
la şi electrice, alături de 
ceda ce... ar ff jenant pes
triţ o coală de hîrtie. In 
jur. de asemenea, bălării, 
resturi de tot felul.

Aceeaşi situaţie jalnică
0 consemnăm la blocurile
1 I şi I 2. d in «trăda In* 
trarea Spicului
Micro 6, Două bl .entfi. d  ■ 
«cadavre* cu patru nivele 
înconjurate de- rugi de 
lăstari de .aaddft

pentr^ o ■ ffităgine; ce®* 
piftă. dtsrjOf il*sef
toni eartiretoui nume as 
«ruşinea oraşului*.■ zăbovi») 
c > va, m  str, jfe -
resuhiî. la blocul 23. ,A- 
ceăcMf dremA âeeeari pri
velişte. Numai că aici măi 
locuiesc (dtfva familii oe 
cînd în blocurile anîintite 
anterior , doar... • stafiile. 
Pe*«abil «Fn str. Mureşului 
este întregit de prezenta 
unor rănite eo e»i. al fă*, 
ror ad*nr«t tw  este altul 
dorit Interiorul clădirilor

f f f
O asemenea situaţie ri

dică mari semne de între

bare. însoţiţi de dna 
Ana Sălcueeanu. inspec
tor-' la compartimentul 
fond locativ din cadrul 
primăriei mu neipMui am 
b&tut i-, uşa directorului 
^  A.M.G.C X. tttmedft #n*
pentru •> i.«, iri i de "s, 
problema. Stupoare ! ţ ! Şe
ful executivului regiei nu 
prea ivej t mp şi cr dem 
că nici chef de o disciiţie 
pi . ca„ "i cele constatate 
ia puţinele minute, totuşi, 
pe care ni le-a acordat, 
vorba din popor «Ca-ntre 
două trenuri*, mai mult 
s-a plîns de greutăţile pe 
care le are. Na contestăm 
acest lucru. Dar oare aceste 
„monumente negre ale o- 
raşului" nu sînt. încă în 
evidenţele regiei ? Oare a- 
ceste* probleme nu sînt şi 
ale dv., dle director Pleşo- 
ianu ? Sigur că nu vă fa
ceţi dv. personal vinovat 
de ceea ce s-a bitîmpiat. 
Dar, e o situaţie -de care 
cineva şe face răspunzător. 
$ aed . mp '-J ţt buie să 
răspundă pentru tot ceea 
ce s-a întîmplat cu aceste 
blocuri.

<CH timp vor sta „in pi
cioare* asemenea relicve, 
aceste pete pe fata oraşu
lui ?“ — se întreabă hu- 
măeven il. Cine trebuie să 
hotărască în această im
portanţă problemă’ G’«- 
podărească. de estetică ţi 
nu numai t Pentru că mi. 
zeriiîe adunate aici de 

- peste ani constituie adevă
rate focare de infecţii. Se 
aşteaptă da o  zăpadă ima
cu la ţi sg t n i »  dfto I®» 
heeBtente 1 Bsz va veni o 

»«Pu* primăwsrt..... #  cară 
fierbinte cînd microorga
nisme e se vw  descompu 
ne. atectînd sănătatea lo
calnicilor

Ne amăgim, meree dînd 
vina pe vechiul sistem. Ori
ce sistem este ate&odt din 

d»s ifc#
dacă vrem să facem ceva 
pentru această ţară. pen
tru liniştea părinţilor şî -a 
copiiîw noştri. sA punem - 
degetul direct pe rană. 
Faceţi ceva. oameni buni!

ESTERA ŞINA,
CORNEL POENAK

los Republica ?
(Urmare din rag. 1)

.-..re

cercof să' revină în Jară pe 
uşo din dos ?

Se -zice că prezenţa set 
or duce Io reeonciiiereo 
nofională. Dar reeoncttte* 
r#o aceasta de toţi dorită 

' ne cred că ne-o poate dă
rui un om ol trecutului, ci 
propria noastră înţelepciu
ne cortttţitoafă .te ţărm u- 
-net-: persotkii&Sfl «fe caroe* 
ter a  pfaţentdfut. Acăosţo 
trebuia flăptă, Şe moi zice 
că Inrurfnfîfe sal» ilustre pr 
0 $Kit mari foloase firt, 
sjmr '• ri udă tîe 3 !tt( o  "tr 
nd-ov ajutai cu nimic nici 
cînd fU Bikfatuî, nici cînd 
cu Abdicarea iar azi lu
mea -nu med e  eomfuRTtfe 
mtoile îw  ifî rCeahş, •? As- 
marile familii am fim»*!*» 
Ier, î» S f» d  « t  *»-**■ 
f uf*o rroe bmrte
-ji Onorobil tfcf î^Sate*1 *  
cu; «inel prioîeie de mori- 
tot î

Aşadar, reptotică . sau 
monarhie ? Stărui te <re- 
dwt)a ed una din freşeblt  
actualei noastre guveţnârr 
este c-stea da o m  fi o? 
gontzot un referendum pe 
această temă înainte de 
adoptarea Condituîiei. Pro
blema S-Of fi tran şat. ast
fel definitiv şi fără drept, 
de cn*^ p«- el«4 «sj#> 
ncefrrştit var €>;f»â tot îl .•« 
pyl motiv $S conteste legi- 
timftateă republicii,' Ceea ee 
se vede de pe acum, . sin 
Mea lozincă, . tos Hap*#!* 
ca s ?înă «4», dto, 
nia e republica. Afro decff 
cea dintre 1947 şi J989,, 
Pofi eventual sa strig» „nu 
mai vrem republică i“, dor 
cînd clamezi „jos 
ca f ,  t m  dk 'opi' m s a r l^  
f# lor ; oda e - -

ft, totodofă, un- mdd de 
ă-fţ făîa rr iCa de sub p;* 
efeore si de o-Ji .
lâj ce Inemcenată lijţao* 
ytîenfo edisre iţii -.-«fc-# %v 
if-âu pierdut lucidifdtoOk

ALE 

NOASTRE

O comandă de repara
ţii încălţăminte durează. 
Cei puţin la Deva. de la 
o săptâmînă în sus. Nu, 
nu vă grăbiţi să-l acu
zaţi pe cizmari de .aceas
tă lipsă de operativitate. 
Cit au acum de lucru ciz- .„ 
marii de ia reparaţii, n-au 
avut de cînd ştiu ei. Ca
re este1 explicaţia acestui 
asalt asupra atelierelor 
de reparat bvcâlţâminte ?
Ei. care î E un semn al 
prosperităţii noastre ce ni 
se insinuează in viaţa de 
zi cu zi, paralel cu dez
măţata cursă a liberali
zării preţurilor. De un
de să scoţi 1500—2000 de 
lei să dai pe o pereche 
de pantofi sau de ghete?
O suts-două gă
sesc prin bugetul fami
lial. Le dai la reparat pe 
cele vechi şl mat respiri 
3—4  luni.

Nu vă amăgiţi însă cu 
ideea că întreaga societa
te îşi dă pantofii la re- 
paral Daţi-Vă frit-inire î;> 
atelierul pespectiv cu ori* 
ca rc teabopătâtU -<\-
după revoluţie. N-o sâ'vi- 
nă fel ţntRnfeă. flti siguri. • /

. Pentru soţia unui asentb-; . 
nea intreprid. 6 009 de 
lei pentru o pereche de 
cizme rtu-i tui efort fi
nanciar deosebit, după 
cafti nici 4—5 !>CC c.U. 6 SA 
efort pentru adidaşiî «Pu
ma* *1 progeniturii wtk: 
Fiecare suportă co^trî 
ţMStaâţiei îft fehd Să% a- - 
şatC* k» sfelierpl :,de re- 
p u * t  tecSlt&ninte daţbfâ ’ 
totitetre nA tlA SEttâttX, ă?
; cu m  - şomer sa» m a r ţ -  ,, 
■m it  nit «a*rtfiuâbif Aa 
riad.

Am scris cele de faţă . 
pentru că Intr-o zl am 
bătut degeaba Ia uşa un* 
de se primesc comenzile 

: pentru; reparaţii s ..Doar». .. 
na e dusă după materia- 
le, căci nu mai avem cu

•«ap itoij

e t  lucra* — oe-a lămurit 
oinivoiiOT un ri>2 mar,cur-
cM m f m M  u^m afea za
darnică pe u  aşi. Păi de 
m  mai are  eomierattva 
compitrtiinsnt 4» . aprovi
zionare. dâeâ dttpă 
rial® trebuie să mne&fgâ. 
salariatul care, în cadnd 
atelieruhii. are misiunea 
de i  primi şi elibera ta -  
inenziie populaţiei, după 
im program afişat Ia ve
dere ? De-aia am scris {

CON e m u

n-a» fost -deranjaţi tiiri 
jj* pmmiculţ AM âs rm b  

aflaţi im m m c M  
de «pază* a băncii. Oare 
nu se putea extinde fur
tul?

Noi ani anunţat atît 
politia municipiului cit şi 
Inspectoratul Judeţean'al 
Culturii. Dar. eu atîta 
ne-am ales. Cel puţin pl- 
nă acum. Maj aşteptăm, 
poate sînt prinşi hoţii. Ce 
bine ar fi I (Păgubaşii:

I N F O R M A Ţ I I  
• N O T E  

•  O P I N I I
PRINDEŢI UOŢH.„

.: La invitaţia Inspectora
tului Judeţean al Cidto- 
rfi •*  şi sub auspiciile 
sale — am participat la 
Tîrgul meşterilor popu
lari organizat te Deva, in  
ztfeî® de î«» m î i  or- 
tontbrie a.c. Am venit cu 
ceea ce am a-n»: oaie, 
vaze cu eufttrţ!, ul- 
cioare, eertmdere si ahe 
obiecte spciifioe riâtif&a* 
de noi. Am fost afitife. 
sâţf în eentftotoRmi^riu- 
lui, chiar M fstoR ăneii 
Naţfenaie. ier n toam tost  

la boteiul
pîoă afei r n m itM K  * § ►  
mal că” în ‘două^Hopţl Ia 
rînd, to m  —
că să nu le spunem alt
fel — ne-au furat bunuri 
îi» valoare da 4—500 tot. 
Cri mai
prietenul Sorin. El a  pier* 
dat mai mult dectt a cîş* 
tigat. ŞI. cuhnea, făptaţii

Kt-ie» kea%  MtiSn tem  
şi Maia Sorin).

CĂMIN CULTURAL ?

Fost * cSifciî- culturri 
din satul Prăvăleai (Va
ta de Jos) arată ca o 
cl â'f, ci* ost trecută
prtotr*u» seism t 
«spărlfr uşi “ii uaeH  4V  
irite» înăuntru, ■«'> 'k- 
greŞst s #ţafs Sabin 
Micîuţa, teiul Rîc,--* Cc»- 
tăţenii satului care a par
ticipat la ridicarea lăca
şului de cultură din sat. 
ne spunea ca durere In 

: suflet: ' ^JSUSsiţ'' bravură 
a unor tineri ce au ple
cat ■AJhije? m HfS i» «ba*
î «  #-•, «ţnd «a
tpwt tot «t au bstllnit k  
oafei, In loc şă sw*v griji 
de etotoeul <3 d ta» 1 . *.<i
numai eă l-au lăsat in 

ddr I-ău ş*
A UQl « O cii-aisS

părWtâ'. d» ftc < to*
derit Că aici oamenii pur

feau vlaiorjâ «rt ^  
spectacol..." (S.Cj

ACUZAT»
NElNTfâriEtATB

La insistenţele dhn 
Traisa» Rogdan «i>t ârail 

ir i .;»»»'?,ic i* c i  faptele 
ce nî le sesizează in seri- 
scarea ee îs prezentatro 
sînt reale, în ziarul nos
tru nr. 470 din 1? octom
brie a.c. s-a publicat ar
ticolul intitulat „O situa-' 
ţie intolerabilă". în care 
se prezentau o  serie de 
aspecte din aefâvttateă de 
l i  Staţia de epurare m 
E.G.C.L. Rrăd,. - Uhwior, 
luînd cunoştinţă despre 
voluminoasele dosare 1#* 
gate de activttotea pena
tului şi a dluf Vasito Tmk 
lan (în prezent penstonăt 
de la E.G.C.L.. cOnSid«r*t 
persoană persecutată 
n.n.). ambtt affelţi «te «Mă 
mulţi ani, din diversă 
tive. In litigii CU 
te; amintită «Mi-î-Sa iW 
scrisoarea -c«iţî»* - Wfffiki 
date arondls şl ihrţisfart 
nefoodato I?. a ă m tt m m  
persoane; i»  speţţ ă  (Ro# 
Ştefan Cfeosu ş. b t »  
Vas&e.

Llv/»  edifteaito dw- 
Isn CRws ore^ iref 
adresa toi» care a> fdri 

'dispusă #ccater«S ste #§#» 
urrrtării^a pCfnail, 
cîndu-se vinovat de emiţi»

. ferea vr6unri infiaetfâto» 
De aseotenea. dl S.G, «S- 
I s acotot -i* Iun'** *s » p  
tă, fără a se face vreo 
dovadă »  toris. 1

In ceea ce-1 priveşte pe 
.11 L.V„ îs afară df kto- 
iui o& mi este . profesor* 
i i  antrenor «’U,? se 
face dovada £S Cineva 
dintre sala: c.'i f  ce
rut sâ Fr suis din W»-c- 
că. : ' -

Cop J acuzaţi s 
neintemei te, ,*«, criom 
niaţl îşi rezervă drCptoţ,: 
de a se -apăra în insigiK. 
tă. (N.T.) ............
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PRONO C O N C t  U I  

D I N  3  N O IE M B R IE

IIIIIIIIIIIIf
t

.1 FARUL (12) 10 3 2 ă 7r-8S 8 2)
,U " CRAIOVA (4) 19 5 3.2 11— 5 13 (+ 3)
Kt i pa u t»; i < r nţ t u *. pie m
însă ocazia să se îndepărteze de zona retrogra
dării. * • ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Pronostic i 1, X,

2. COR VIN I I, (16) .  10 3 0 7; 14—21 6 f—4)
—. RAPID (13) 10 4 0 6 11—15 8 (—2)
Nici ; i  t sî.» echipe r u  a rân iz to  I>C acrea 
mizăm pe şansa Corvinuiui.
Pronostic: 1 .........

-----------------------------------------------------------  — ----------------

3. A SCOLI 08) 8 0 2 6 3—16 2 f—6)
— CRESKJNffiB tţ%  t  S l f 4  *»- » 5 (—3)
Gazdrie. pentru a stai spere trebuie ftePpărat s» 
«î-jt dar joapă tr dOfdssare
Prostode: I, X,

LAZIO (3) 8 3 4 1 11— 6 10 (+2)
— JUVENTUS (2) 8 5 2 1 9— 3 12 (+ 4)
Derby «I etape Di io 7.v'j c mira Iii Tr; pătt mi. 
Lazio n-a ciştigat încă pe „Olimpice"...
Pronostic: X. 2,

MILAN (1) 7 5 2 0 9 — 2 1 2  (Hhă)
— ROMA (6) 8 3 4 1 6— 4 10 ( + 9
Numai un accident al gazdelor ar putea aduce 
prime infringere <:•*/ să nu uităi j. romanii s j  
cucerit 7 puncte d in . 8 în deplasare !
Pronostic; 1, 2.

W IPOl I Şt) 8 3 4 1 10— 5 10 (4-2)
— SAMPDORIA a i )  8 3 2 3 14— 8 8 (0)
Napoii nu h mai 5 ivin pe Sampdor i de 
G* vt, neg^ănt meciul egt , .
Pronostic: 1, X

A PKHRStTOfA «Ufe 
— CAGLIARI ( » )  
După ce duminică

» 2  n  r i* > )  t  e 4 )  
8  2  1 5  6 -4 1  S

realizat surpriza (1—6 ia 
Bergamo), Cagliari nu va «vea prea multe de 
spus la F.!swt»,
Pronostic: f,

5. FOGGlA (9) 8 3 3 2  88— t  » f f l )
—RARI (17) 8 8 3 5 3—10 3 (—5)

ilari :tw « cucerit nici * m p o m i i i  «fepiâsST® O 
^  fe»? duminică ? Rari va încerca dar Zeman e 
f e r » ;  „Foggis v& hipto ponte 
P iv w itk ; 1.

7 3 2 1  T— 5 t  t-J-l)
8  2 % % 6— 7 7 (—1)

Bregamp 4?,' -

10, PABMA (10)
VERONA (16)

- Parma c favorită,. însă 
mică* a campionatului. 
Pronostic s t, 2,

8 2 5 1 8— 8 9 c+ l) 
8 2 6 6  5—16 6 6—»

Verona este „buturuga

11. TOK1NO (5) 8 3 4 1 8— 6 16 (+ 2)
— INTER (7) 8 3 4 1 7— 7 10 (4-2)
Scifo s-a accidentat duminică şi probabil au va 
putea juca. Inter iţămîne o ec^tipă greu da ftrvins. 
Pronostic: 1, X ,  2. /

tI1
I
II
II
Iiiiii
!

12. A*m »sLtîm  f i«  6 2  4 * 1 8 - 1 5  *  m
-  w ia c b i  m ' t  * -î 1 11— * ti <*## 
,‘=x‘ i t .n  pentet gazde. Detarl şi Tu IcylsnftZ m t-  

d *  nona 
Pronostic: 36* 2.

- ,  - 4»)
«* Am t-AM îA «  
Caprteieasă echipa' din 
să nu Iartă î 

1.

13. BD6IHSSB (3) 9 3 6 0 9— *.«* fH D
— LECC* (6) 8 6 3 1 10— 8 1* ff*3)
tîn joc derby al divizie! secunde. în care nti tre. V  
baie şansa oaspeţilor.

............*. 3L
U  M.

îti t r e . . ţ

-  t
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VI NZARI  — 
COMPARĂRI

•  VÎND cameră video
Grundig. Informaţii Sibiu, 
telefon 924/44339. (3568)

»  CUMPĂR forinţi şi 
mărci. Preţ convenabil. De
va, telefon 25493. (6534)

•  CUMPĂR în zona cen
trală din Deva casă la 
carte sau apartament cu 
garaj şi boxă. Oferte la te
lefon 14657, Deva. (6532)

fi OFER recompensă pen
tru predare contract apar
tament 2“~3 camere. în 
(Deva.* * Informaţii telefon 
656/26S60. (6566)

•  VÎND microfon AKG 
•I difuzor de joase Sound- 
feraft (15 ţoii) de 200 w , 
noL Telefon 957/28046.

... (6565)
•  ylîjp'autoturism Audi

80, state ireproşabilă şi pie
se do, schimb. Deva, tele* 
ion 14387.. <6563)

•  ' CUMPĂR ooiecte 
vechii; mcibilă, comode stil.
fcwtriinSftte muzical* ta- 
blpurf Stghttatie. ştafoete 
bronz!.Jucării, păpuşi căp 
pffirţeraSr f̂ceaiuri.: pendule, 
sticlărie,. porţelanuri, mese 
i.e sclîs " reîefân 954/1735'.

- /  , (6561)
m VÎND'gîfrsonieră con

fort tuni ş l  schimb aparta- 
rnrirt-confort unu. eu; ARO 
248, DieseL: nou, cu motor 
Braşov. va. telefon 81788.

(6559)
•  CUMPĂR casă (Vilă), 

cu gaz. apă. -în-Deva, Si. 
merla Veche, telefon 61661.

- (6557)
•  VIN© apartam ent cu

două camere, ultracentral, 
confort unu. etaj unu. cu 
(parchet şi gaze, în Simeria. 
telefon 66392. . (6569)

•  gîND în ser *re Re*., 
(iunie 4988). Deva. telefon 
15780, după ora 16. (6573)

O VtND înscriere Dacia 
{februarie 1996). Deva tel« 
Ion 1142% (6574)

•  ‘f.c< • er< 
«Septembrie 1987 rldicabiîă 
Imediat, preţ convenabl. 
Deva. telefon 20360. (6576)

§ VÎND biblioţecâ <lcC” 
4ft> •ţj.’» Cumpăr tuh cine- 
seop Elerom şi.boiller 15 
litri. Informaţii Deva. te
lefoane 23354 s , 24060

(6578)
•  VÎND grîu de calita

tea a. doua şi. sfeclă fura-. 
|eră. Qeva, telefoane 15077 
sau 2351.6. - - (6581)'

i» VÎND Dacia 1310 
break', “nouă. puţin avaria
tă. Deva. telefon* 11041.
' (6583)
„ o C'A.P. Sălaşu .d e . Jos 

scoate la licitaţie în data, 
de 10 nov.- 199Î mijloace 
fixe din dotare. Lista cu 
preţurile se află afişată Ia 
sediul unităţii. (6582)

•  VTND viţei 2.0 mi pe
reche. Informaţii Almăsu 
Sec. nr. 90. (Tudor). (6584)

•  VÎND dolari. Infor
maţii Deva, str. Horea nr. 
57. (6585)

•  VÎND înscriere Dacia 
1300 (august 1689), Sime
ria, telefon 60480. între o- 
rele 18—20. (6589)

•  C.A.P. Simeria scoa
te la licitaţie. în zilele de 
8 noiembrie şi 13 noiem
brie 1991. ora 9. mijloace 
fixe din dotare: grajduri, 
moară ciocane. Ifron şi al
tele. Lista se găseşte afi
şată la sediul unităţii. (6591)

o  VÎND Dacia 1300 (1987). 
•4800 km. Informaţii Hu
nedoara, str. Rotarilor. 36.

■ : ■ 15152)
fi VÎND înscriere Dacia 

(septembrie 1987'. tfdica- 
b'Uţ imediat. H in'edoara. 
telefon 17287. (5153)

•  VÎND televizor alb- 
negru, Snagov 235: Deva, 
telefon 19057. (6599)

•  VÎND struguri. sat 
Bejan. Informaţii Deva, 
telefon 18564. (6579) ^

S C H I M B U R I

DE LOCUI NŢE

•  SCHIMB apartament 
2 camere, proprietate, par-

1 ter. Deva. cu două garso
niere proprietate sau cu o 
garsonieră proprietate şi 
diferenţă bani. Deva. 18643.

(6567)
•  SCHIMB apartament 

proprietate, două camere, 
confort unu, etaj unu. Hu
nedoara. b-dul "Republicii, 
cu apartament similar în 
Deva. Telefon 957/14276.

(6535)
•  SCHIMB apartament 

proprietate, două camere. 
Deva, cu, similar Hune
doara. Informaţii Deva, 
24004. (6590)

•  SCHIMB apartament 
cu două cainere. încălzire 
g; s metan, Jse,
zavat şi 1 ha teren agricol 
în oraşul Agnita, judeţul 
Sibiâ, cu apartament De
va. Deva. telefon 16009, în
tre orele 18-t-r20.j(B575)

•  .SCHIMB apartament, 
două camere Deva. eu Ti
mişoara. Informaţii Deva. 
telefon' 24550.- (6577)

•  SCHIMB apartament 
două camere, ‘ confort unu 
Deva. cu similar Sighişoa
ra. Informaţii Deva.- tele
foane 12157 său 14607.

(6588)

OFERTE DE 
SERVICI I

•  SOCIETATEA Co
mercială „Metalchim" SA. 
cu sădiul fii Deva. str. 
22 Decembrie, bloc 4. se. 
A-B ' ganizeaz# concurs 
pentru ocuparea postului 
de şef staţie calcul. Con
cursul are Ioc la sediul 
societăţii (ti data de 15 n o -' 
iembrie a.c. Se pot iriscrie 
la concurs absolvenţi al 
tnvăţămîntuHii superior de 
specialitate eu. o veîhiirte 
în domeniu de cel puţin 5 
ani. • Relaţii suplimentare- 
se pot obţine la telefon 
26008, zilnic Intre orele 
7—15. (6594)

mmm rnmmm  o ©  i'o'tfiîe •

•  c  a m in u l  spi
tal- bolnavi cronici
Brănişca angajează ca
dre medicale cu. sţu-• 
dii . medii: - asistente 
medicale (său 3 surori 
medicale), trei pos
turi. Informaţii . su- 
piinjs ' t*. ro i<* telefon 
66567 Brăniş (6340)

. • © • • ' • « ► • • • o » • m *

PIERDERE

•  PIERDUT carnet de 
membru, eliberat de Coo
perativa de Credit Decebal 
Deva, nr. 21138267, pe nu
mele Moloţ Angela. îl de
clar nul. (6572)

DIVERSE

•  CREDINCIOŞII Pa
rohiei Ortodoxe Române 
Brănişca au plăcerea de a 
anunţa sosirea în mi jlocul 
lor. în dimineaţa zilei, de 
3 noiembrie 1991, a unui 
oaspete drag. P.S. dr. Ti- 
motei Seviciu. episcop al 
Aradului şi Hunedoarei, 
care. însoţit de un sobor' 
de preoţi va feinecuvlnta 
lucră? executate la t>î. 
serică ofieiind totodată şl 
Liturghia Arhierească. Vă 
aşteptăm cu drag. (6531)

C O M E M O R Ă R I

•  SE 'împlinesc şase 
săptămîhi de la- tre
cerea în* nefiinţă a ce
lui care *a fost un mi
nunat soţ. tată. fiu şi 
frâto
IULIAN jVLBULESCU

Comemorarea va a-, 
vea loc .duminică. 3 
noiembrie, la Sarmi- 
zegetusa. (6562)

© PIOS .iomagiu so
ţiei şi măicuţei noas
tre” dragi , .

AURELIA STAN. 
la trei ani* de la des
părţire. Familia.

(6556)

*
© FAMILIA Mari- 

nescu aminteşte cu 
durere că se împlinesc 
6 luni de ba decesul 
celui care 4  fost 

Pramor
JON MAMfcNESCU .

Slujba de * pomenire 
duminică. „3 noiem-
b V Î-SW1, ’m  BSSC 55*
Or od( xă d îţ Gurasa- , 
da. îti vom | păstra o 
veşnică gmiftire.

* . -(654.-5) .

1

•  PIOS omagiu, la
crimi şi regrete ' Pen
tru cei care a iost ■ 
ALEXANDRU pARVU 
la împlinirea & cinci 
â h i" d e ' cînd he-a pă
răsit, • lăsîndu-ne cu 
sufletele îndurerate, li 
vom păstra o vie a- 
mintire Familia 
- - - ■ (6592)

•  A trecut un pn do la
crimi şi dor de cind ne-â 
părăsit dragul nostru ’-c-t
şi tată - -..

OCTAVIAN CtRLAN 
, - (TĂVI)

.Mereu vor curge lacrimi 
F-î p  mormîmul ii:î Me 
reu noi te vom plîoge, tu 
'••si dor 4*
în pace suflet blfnd. So- 
ţia Victoriţi şi copiii 7,î- 
viu, Mariienâ. ? Camelia. 
Claudiu. (5148)

' •  MARIANA, Oliviu.
Nelu, Adina şi nepoţii' co
memorează sîmbită. 2' no
iembrie 1991. oua 9, la 
Biserica din str.i Libertă
ţii Deva. împlinirea unui 
an de la decesul celei ca
re a fost mamă şi bunică 

IRINA RADU
(6600)

U c L t S i

•  UN ultim omaghi 
din partea colectivului 

magazinului „EVA“ din 
Deva pentru cea care 
a fos)

GHEORGHIŢA
PETRUT

şi transmit pe această 
cale sincere condo
leanţe familiei îndo
liate. (6596)

•  O lacrimi, o floare, 
un gînd pios lă 7 ani; de 
la despărţirea' de -cel {«re 
a fost un bunisoţ şi tată 

VIORI l
din Deva. Gaţnemorarea 
dumin că, 7 mafiot brie, 1*5 
CiBattlîUÎ din
str.• Eminescu*. .stă, 1'3,' 
ţia Sofia. <65201

« IN 9 n®i®uwie se îm- 
plinesc i.~ «ic "'t'd
ne-a părătet pfil|tru tot
deauna lusitan riţîsţţta soţ. 
tată şi cuscru ,

om *cu un suflet şobil ş l - 
de o „rr-'isă om enţ Od- 
neinorarea i p »;■*»«-

brie, ora 13 la dim Ura* 
:itr> Hsm. str. Cămgăreni. 
Nu te vom uita mciodată. 
DumnezeU să te ocşhrieaşcă 
în !’a, j(6570)

•  COLEGII de mun
că de la Secţia de 
Drumuri Naţionale De- 

• va sînt alături de Pe- 
truţ Aurel în aceste 
momente -grele, prin 
pierderea soţiei- ' în- 

- tr -un tragic accident, 
şi-i exprimă ne aceas
tă cale s'noere eondo- 
leante (>586)

m SALARIAŢII So- 
c etăţii Cotn x iale „t* 
nivers" anunţă cu du
rere dispariţia fuige- 
rătoare cole ti lor 

• GHEORGHIŢA 
PETRUT

Sîntem alături de 
familii îndoliată.

- (6571)

•  ŞOFERII Vladi- 
mireschi Gheorghe. 
Tbcol Ştefan. Tnfu 

Borcan
ţi Blrceanu Coreei, 

de :la coţoana -II des
facere. ce deservesc 
rutele comerciale de 
lapte şi produse lac- 
’ii?  »ts i e li
turţ de dna Petruţes- 
ou la. decesul soţului 

VASILB 
PETRUŢESCU 

şi transmit pe aceas
tă cale sincere con- 
doleanţe familiei tn- 
dbllâte. <6Wî)

fi COLECTIVUL clasei 
a XII-» îi a Liceu „fi 
viram lanru" din Brad este 
alături ts? s-J’ngb !*f Ama- 
'•a în momentele grele rr‘- 

■ cinuite de decesul tatălui "
, MARIN RUSU 

4 Sincere condoleanţe
(6597)

•  COLEGII de birou de 
Iâ I.C.P.M. Deva sînt ală- 
i jm de colegul .or ce. 
Pâvel Toan Eugen, la grea- 
iti i icerca e nu ţă < “ 
decesul tatălui său. i>V<- 
rere condoleanţe (6590)

•  ACELORA ce ne-au 
dovedit recunoştinţă în
«V'-ue -1 i*- •}?• fc t- “
fiind alături de. noi. le 
dăruim recunoştinţa noas
tră. Familia Pintea. (6598)

•  SOTTA Ani, fiica Anca, 
cu adîncă durereT anunţă 
în retarea fulgeră! are du 
viată a bunului tor sot şi 
tată. ...

GHEORGHE MORARIU,
în vîrstă de 51 ani.

Tnmormîntarea — sîm- 
bătă. 2 noiembrie, orele 13, 
de lă casa. mortuară Deva.

' (6391)-

•  SOŢUL .Aure] anunţă, 
cu adîncă durere, trecerea 
fulgerătoare, îrt - nefiinţă a 
soţiei , .
PETRUŢ GHEORGIIITA 

(53 ani)
înmormintarea ■Ţ-'azi. ora 

13, de la casa mortuară 
Deva. Dumnezeu să te o- 
dihnească ! (6392)

ţ PREFECTURA UDETULm:^UNB3QARA \
S ^  ' “ "  ' " )
\ v  Orgşmaeoxo vineri, 15 noiembrie J99T, i 
ţ concurs pentru ocuparea posturilor tfe inspec- \ 
i tor m ass-m edia şi inspector protocol în cadrul (

P i  e £ 5 A  U  X A i i  A  __ A. A - -  - A. J  î       l i  8 . .  J  •Biroului protocol- mass-media,. aparţinînd Di-i -*• -ww« «iwww*- ■•luza-iiiwyiivif. ujjui ItutilU tri- i
* recţiei pentru Administraţia-Locală de Stat. ţ
ţ Concursul se va desfăşura în conformitate > 
ţ cu Legea nr. 30/15 noiembrie 1990. Tematica \ 

de concurs se găseşte la Biroul protocol mass- i 
media- i

1

CRĂCIUN & COMP. S.R.L- ţ

prin magazinul tip 

B O U T I Q U E

amplasat la etajul restaurantului 
„Baehus" oferă t

confecţii., şi încălţăminte pentru bârbaji, femei şî 
copii ;

9  mărfuri alimentare [cafea boabe şi ness, ţigări «Ml); 

I #  dulciuri. -

PRETURI CONVENABILE 

Deschis zilnic, între orele 8-21.

Duminica închis.

V
V
I-

(775)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„VINÂLCOOL" DEVA S.A.

, Cu iediul în municipiul Deva, 
b-dul 22 Decembrie, biocul 42, paner

Organizează în data- de 11 noiembrie 1991 
CONCURS pentru ocuparea următocffelor pos- 
tijrî :

•  ŞOFER — care să posede urmâtearele 
categorii de permis de conducere ’i B, 

. .. C. E.
înscrierile se fac la sediul unităţii, pînă Io 

data-de 7 noiembrie 1991.
Salarizarea se face conform Legii nr. 14/ 

1991.
Informaţii suplimentaro, .so - pot obţine la 

sediul societăţii şi la telefoanele 27798 şi 25882.
m )

\

\

V

\

I
FILIALA GRUP ŞANTIERE DEVA 

(fostă A.C.MJt-UJE.)

Organizează licitaţie publică, în ĵata de 
14 .noiembrie, orele 10, pentru vînzarea mij
loacelor fixe casate. Lista acestora, precum şi 
preţul de pornire a licitaţiei, se află afişate la 
sediul unităţii, din localitatea Mintia, str. Şan
tierului- nr. 5.
1 Informaţii suplimentare la telefon 18750- 

inferior 23. (774) .

\

V

COMISIA DE LICHIDĂRI: 
C.A.P. haţeg

i

Organizează licitaţie publică a mijloacelor 
fix© existente? în ziua de sîmbâtâ- 3 noiembrie 
1991- orele 10, la sediul fostului C.A-P. Haţeg, 
str. Ciprian Porumbescu, nr. 14. Lista cu mij
loacele fixe ce se vor licita se găseşte afişată 
la sediul fostului C.A.P. Haţeg. '

â * ** * * * *  «rfifi» *■*•» * * « M * ktt* * * * * * *  fi* a m riia-1»**»*  frâ * « ă i  * * *

î
t REDACŢIA $1 ADMINISTRAŢIA»

î  2 700. Devo Or. 1 Oecmnbrfe. 3S> 
Juffeful Hunedoara.

î  teioioano s 11275.12157
• I elefon tioograffe > 25904
;  ■ ,?«* »■ » i» t

i

introaga râspunifera pentru conţinutul 
armatelor pubficale o poartă 

autorii acestora.

. TIPARUL»
S.C  «PoCftova* S.A

O eie str- 22 - DoeeaRirfe 2S7
Tiraj: 80884 exemplare


