
în atmosfera. politică in
cendiară de după insu
recţia minenlof, -rpfeSfeiin- 
tele Iliescu a pronunţat un 
nume care a calmat din- 
tr.odată toate spiritele. O- 
poziţia politică a făcu tl> 
dasa i rapide «V %-<•, sfae- 
ţie, majoritatea parlamen
tară a zîmbit în barbă, 
ambasadele’ ăiî căzut ' de ' 
acord că preşedintele ' a 
ucat o carte d-- aur 

GSteva informaţii" "'sirii 
absolut necesare ca să în
ţelegem exact ‘ valoatea 
numelui Stolojan, în toate 
aceste medii perfect dis- , 
tonante. El a fost, înain
te de toate, uri om de ba
ză în echipa' premierului 
Petre Roman. ' încă din 
primele luni a le  guvern 
nării provizorii. . Desem
narea e-t ‘pentru ?■ 
foliul finanţetor, In gu
vernul de la 20 iunie, nu * 
a surprins pe nimeni. Cei 
care-1 cunosc foarte bine.

ÎNSEMNĂRI DIN PARLAMENTUL ROMÂNIE!:

FORŢA
PREMIERULUI STOLOJAN

spun- că nici demisia lui 
din primăvară nu trebuie • 
să surprindă.' El a susţi
nut cu tărie că procesul 
de liberalizare a preţurilor 
trebuie să s î ip»,u în două 
etape: la 1 noiembrie 1990 
şi la 1 aprilile 199L Pre
şedintele ţării, pe cit , se
pare, ..a respins această .
variantă drastică, socotin- • 
d-o nerpalistă. Stolojan a 
întşpbat din ce motive nu 
se aamite‘ şi i s-a răspuns 
că (Mt m.dÂ e politice, O n 
s„r riţâ a fost logieâ dacă 
motivele politice • soluţio
nează mai bine probleme
le financiare, atunci nu e 
nevoie .de un ■ specialist în

finanţe, la minister. E sur 
fieient un om politic. Şi 
a cerut 'demisia. De unde 
rezultă o concluzie actua-. 
lă că Theodor Stolojan nu 
mimai că va duce refor
ma îhainte. dar o Va ac
celera.- Ceea ce este . în 
consens cu; hotărlrea Par- 
lamentului.

Pe de altă parte, noul 
premier a organizat di
rect Agenţia Naţională’: de 
Privatizare, de unde a pu
tut dobîndi o perspectivă 
favorabilă asupra proce-* 
selor ’ economice funda
mentale pe drumul spre 
economia de piaţă. Ceea 
ce contează. Dar lumea

spune ui S to lo jan n ic i 
« u  avea să m ai râm înă 
a tu tt tim p  la  «Hreeţia a- 
genţiet, în tru c ît fusese de
p rim a t pentru funcţia  de 
d irecto r a l B ăncii Mon
dia le. Aceasta şi exp lică  
consensul unanim  a l fo r
ţe lo r M  ;ce în  favoarea 
şa,, de. asemenea' îm blânzi
rea jun g le i po litice  in te r
naţionale.'

i. - i să a i* i i  ît să im agi
nea A *  a problem ei • i 

' a m u ta ţiilo r de aşteptat în  
v iito r, «trebuie : să-l ' în ţe 
legem bine şi pe Theodor 
Stolojan c, om B&sâ este 
adevărat că îef 'ttm p  * d e  
ră zb d  ta ra  are trebu in ţă  
de rin  general. cum a fost 
m areşalul Ion Antoneseu. 
treU ţile  să adm item  că pen- 
truL jie rioada  ■ de blocaje 

' G heare p rin  care trece

fOW HPU

(Continuare în pag. a 2-a)

H r

ZIUA POLIŢIEI 
ROMÂNE

Sărbătorim la 4 noiem
brie Ziua Poliţiei Româ
ne, eveniment re în
scrie şi Poliţia hunedo- 
reană cu rezultate, poziti
ve pe-linia prevenirii şi 
descoperirii fenomenului 
infracţional, a apărării 
ordinii de drept, a avu
tului particular şi pu
blic, in meriţinerea unUi 
climat de ordine, şi si
guranţă civică corespun
zător- pp raza municipii
lor. a oraşelor şi a co
munelor. Ca instituţie 
apolitică, subordonată u- 
npr legi elaborate de 
către Parlament. Poli
ţia se află în prima li
nie pe frontul deschis 
îmootriva infractorilor. 
Care. prin faptele lor ne

săbuite. aduc atingere 
vieţii, in tegrităţii şi să
nătăţii* persoanelor, avu
tului public şi privat, 
ordinii şi liniştii publi
ce. Chiar dacă sîntem la 
un mom ent aniversar. 

' trebuie să a ră tă m ' fap 
tu l că starea : infracţio
nală, în perioada d e  Ia 
începutul anului şi pînâ 
In prezent, este fără p re
cedent. înregistrîndu-se 
creşteri a larm ante faţă  
de anul 1990. Ia aproa
pe toate genurile de in 
fracţiuni.

î i .  colonel 
IGAN D. ABSENTE, 

şeful Direcţiei - Judeţene 
do Poliţie Hunedoara

(Continuare în pag. a 2-a)
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tidielisRwl politic
Lichelismul este corn- 

... ■>. fm fft lichele.
m m m m  1^ 3#*% . ta r

mic, netrebnic, mcătpA ,
a m  m?. mc-
ţiom rul e îi iiedic). ■
r O buîtntm  la to t pa
nul, w* *.îroM, X u 

% dk&enc mâtmim, 
sau chior W xiM tl finul 
partid IfitttţCf &e e lş l  5e 
gu^emămtnL  Servăisnml 
ţ ţ  Aversiunea sîntarmelo 

. Ifcfcelef. Lupta pentru h -  ( 
am iire, jf-fo orie* . ’
€% pm knt el tsu  ex tern ' 
m  #rap pprcpt&t fH  e m  

deviza  a  li
chelei, in special acum, 
cfnd are cbnp liber de 
acţiune.

Că ttu mai are nici un 
Dumnezeu este clar,, că 
na med ,«r* te, r simţ »<*£ 
clor, că iţi vinde fratele, 
mama fi tata -pentru «*şi 
atinge treptei ss»ţ cHr. 
Unii î-c* tuit.'fet oşo -  
este *?. im  el nM r'if — 
dar cei mai m ulţi M for- 
measti f t  idefU.
Răul m t e su  eă
natura ÎM-mmmu 
le-a făcut un semn, d

ne putem  feri de ei, dfti- 
duriie seama că am ţinut 
te ua jms-ş# -Astmsi 
ep arnt guţiat din cupa a- 
J l | r 4  'i deziluziei 
A. Unit, pe

aljîl - f  cei
trial mulţi, din păcate 
ocolind legile, prin eva- 
iduke efectivă, '  folosind 
relaţii sau chiar futicţia, 
trag „tare", pentru îmbo
găţirea peste noapte atft 
tirkp Cit mai «Citi iţi 
funcţie. ■ ■ V

Oare ti 'sesizăm care 
sărit? Se vor recunoaţte 
ei singuri citind aceste 
rînduri *

De ce n u . se gindesc la 
semenii, lor ? Starea so
cială grea*'— a oricărei 
pături de populaţie —, le 
este indiferentă ?

Nu uitaţi că trăiţi in 
România, nu uitaţi că a- 
veţi o patrie mamă, ntt 
uitaţi că aveţi un Dum
nezeu ! Lăsaţi apucături
le meschine, nedemne ţl  
ţineţi la omenia care greu 
se ciţtigă, dar uşor se 
pierde f ,

big. GEORGE RAlCAN

Toamnă in Retezat. Foto PAVEl  LAZA

UM4 f5B2J
•  Ospătar, pe fondai ceştii mele este «  muscă 

Ce înseamnă ' aste ?

— Nu Şti», dopţnnle, întrebaţi-o pe colega mea, 
Ep ghiceşte in cafea.

Tn pagina 

a lll-a

CALEIDOSCOP

FLASH !
O  AICI RADIO BUCUREŞTI! 

Ieri, I noiembrie, s-au împlinit 
63 de ani de la prima emisiune 
radiofonică de pe pămintul ro
mânesc. Atunci. în 1928, cînd 
Postul naţional de radio a fost 
pus in funcţiufte.au răsunat pen
tru prima dată tn  eter. cuvinte
le : -Aici .Radio Bucureşti". A- 
cum, după ce.~ au trecut 63 de 
ani, emisiunile Postului de radio 
Bucureşti sânt ascultate, non-stop, 
ir aproape toate cămineh româ
neşti. Urăm Radiodifuziunii ro-

RRRăRZRRzmmmmmmumtmmmmmtm

mâne ani m ulţi ce lîetis ţl 
stu.nl *jt rr.ii C itu f- fh  ie. tî c*tt- 
tători. TL.P.)

o CĂSĂTORII. De la dna. 
Elena Poenar, secretara Primă
riei Crişcior, am aflat că p€. te
ritoriul localităţii s-au întemeiat 
de la începutul anului 36 căsă
torii. Şi ultimei perechi de tineri 
care şi-aţi'unit inimile şi sufle
tele pentru toată viaţa, Mariana 
şi Radu Pripon, ii urăm-La mulţi 
ani /". (Al.J.)

O  PREŢURI AVANTAJOA
SE Potrivit noilor reglementări, 
unităţile'„Rem at” din judeţ şi

din ţară oferă preţuri substan
ţial mărite, avantajoase tuturor 
celor care colectează predic 
w ".teteric t ‘7  losibiit Citeva e- 
xem ple: cupru — 50 lei ; bronz 
— 40 le i; aluminiu — 6 te i; htr- 
tie — 4 lei; fier vechi — un leu; 
cioburi de sticlă — 0,30. lei kc . 
Bineînţeles, totul per kilogram. 
(Gh.I.N.)

O  SPECT AGO LE. Duminică, 
orele 18, Teatrul „Nott.ara" Bucu
reşti prezintă pe scena Casei de- 
Cultură din Deva piesa mApioţ 
american" de , Murray Schisgal, 
iar luni la acelaşi aşezămînt de 
cultură, orele 18, are-loc un a• 
preciat spectacol de varietăţi cu

participarea unor cunoscute nu
me ale umorului românesc — Nî- 
cu Constantin. Cristian Stamate, 
Radu Zaharescu ş.a.

O  ARTIZAN ALE. A fost re*
; deschis •magazinul din strada 
Mihai -Viteazul nr. 1, din Haţeg. 
Oferta in vînzare este: o gamă 
variată de articole artizanale din 
sari Haţegului toate executate 
de bunii' şi recunoscuţii meşteşu- . 
gări ai Cooperativei «Bucura*. 
(N.S.) ■ \

FLASH!

DIN TARĂ
■  DE ULTIMA ORA. 

InCepînd <yj data de . no
iem brie funcţionează De- 
parlam entul td m in istra ţie i 
Publice I « f j îr condus -Io 
1 -» secretari de -tel unul 

de Ia PNL şl altul de la 
FSN. Constituirea unui a» 
«m enea organ ;ste fusti 

ficată de necesitatea coor
donării, i d  î î ’. i- i î, şi „ c p - 
tro iârii modului prin are 
organele adm inistraţiei pu- 
*;Jhc  locale r  alizcazâ pro
gram ul de reform a al gu- 
vernului, prccuţn fi a. mpt 
duiui în  care se respectă 
. i şi t-is*-
laltc :*«*--.* normative.

n  EVTtIŞENKO 0 S S P «  
UN NOU PUCI. Cunoscu
ţi» fK»*# ’j^^Nen)

a A eiih-hf ~fi 
nouă lovitură cţe stat :' ar 
putea fi pusă Ia calc în 

. U.R.S.S., dacă nu se va în- 
s  u imbunăţătire vi- 

zibilă a imctelte dt 
ţă ai oamenilor în această 
ţară. tntr-o declaraţie ,fă~ 
cută presei U Tokio, 
jenko a jwda* i «c 
sm iitc  concrete ate 
«raţ»? « s e  'Sf >s5»Ul î̂*-‘ă 
în Uniunea Sovietică, de- 
«r*s-ir,{ .Nu V'Hi 
sau îmbrăca libertatea de 
«xpresie #S a$ni am în
călzi ,cu  ea căminul în 
timpul ierniL Not am crc. 
zut că Hboctatea va repre- 

cheia şte.s». u
prosperitate . # »  ea «î* 
funcţi nmatrM',

■  COSTUL ttAztMPXU- 
LUI J)IN  Ot«,F Războtol 
din Golf « cartat In j^r de 
•0 de i i^ lr t fe  de ^riari.
dintw t x v
turn- »îf4tp#.’ *ef:n Statr^.
Ivr Vmie » unxsnt-aţ ?*»*«-
feeonoL Pait&bw ;<S de «■- 
iir.t aî Ministenihi 
can at Apărăi îi ?;*îe Tfl 
Uia \tt a reamintit eS *n- 
gajamenteie ţărilor ca . 
participă .Ia finanţarea o- 
peraţiunilor desfăşurate în 
licit ridici A  53,9 trai 
liarde de dolari. în timp 
ce văraăinintele actuale to
talizează numai 49,2 mili 
arde." '

DIN LUME
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ţară acum, nici o  soluţie 
nu poate fi mal bună de- 
cît 8n specialist în finan
ţe. Poate că-i lipseşte far
mecul propriu lui Pefre 
Roman şi poate că nu are 
nici stilul politic al aces
tuia. dar are. cai sigura»» 
<tă. o imagine a severită
ţii mai mare. o austeritate 
ea re descurajează 1 iniţia
ţi velfc ee ocolesc limba

jul- matematic. Aceasta fa
ce bine societăţii româ
neşti de astăzi, atît de fa
miliară cu grevele şi mi-

PREMiRULUi STOLOJAN
lingurile şi atît de străi
nă de limbajul pragma
tic.

într-un singur punct 
noul premier i-a surprins 
pe toţi. Anumite cercuri 
financiare mondiale au 
refuzat şă înţeleagă cum. 
poate renunţa uo om la 
o reşedinţă in occident, 
pentru el şi pentru fami

lia  lui, ca să stea mai de
parte intr-un Bucureşti 
cuprins de furtună $i 
n-au putut înţelege, in al 
doilea rtad. cum poţi re 
fuza un salariu de şase. 
mii de dolari pe lună cit 
se spune că ar fi avut. ca 
direct® de bancă, pentru 
a  cîştiga salariul primu-r 
lui ministru dintr-o ţară

săracă In termeni dras
tici. aceasta înseamnă să 
preferi 35 009 de hd pe lâ 
nă. in lac de tal «niHott 
«00 de mii de lei (6000 
dolari X Ş00 leii. Mult! 
cred oă renunţarea e nu
mai pe şase luQi, eînd pos
tul respectiv «a putea fi 
totuşi ocupat.

Desigur, calculul -şi spe
culaţiile ne aparţin. Cum 
ne aparţine şi reflecţia că 
aici trebuie să edem un 
act de patriotism cu re 
verberaţii posibile, inclu
siv in conştiinţa revendi
cativă a românilor.

r

n Fugi mata la magazin şi adă-mi
un t i

Ne confruntăm zi de zi 
cu o realitate palpabilă: 
preţuri mari, unele enor
me, percepute de comerţ 
pentru obiectele vestimen
tare, pentru alte articole 
de s&ictâ necesitate, fie 
ele dblar şi de calitate în
doielnică. Ca-, urmare, sînt 
puţine persoanele care-şi 
permit Înn6irea gardero
bei, numărul celor care 
apelează la atelierele de 
prestaţii pentru recondi- 
ţionări fiind din ce In ce 
mai mare. în  fond. o ciz
mă din piele ori o gean
tă, Ca fermoarele strica
te, se pol repara, un par
desiu vechi din Stofă s-ar 
putea vopsi, un costum 
cu căptuşeala descusută 
ori cu pantalonul demo
dat s-ar putea reface, un 
ciorap se poate remaia. 
Aşa gîndim noi. Dar să 
vedem ce se tntlmplă con
cret Io 'atelierele dc pres
taţii.

Aglomeraţie la cizmă
ria din complexul meşte
şugăresc al Socom „Mure
şul" Deva. De oameni, dar 
şi de Încălţăminte adUnatâ 
«taie peste grămadă pen
tru oft_. nu există soluţie 
de lipit, nu sînt fermoare 
potrivite. Beci. oamenii fac 
drumuri inutile, pierd timp. 
fug Ia magazin după fer
moare,- dar nici aici nu 
găsesc ceea ce s-ar po
trivi.,. .. . ■ ■

„Acum lucrăm orice ni 
se solicită, nu refuzăm pe 
nimeni" — ne asigură dna 
Amiţi lorgu, responsabilă 
de tură la croitoria pen
tru femei din acelaşi com
plex. Adevărul este că de 
cind S-au ridicat tarifele, 
numărul comenzilor s-a 
micşorat. J3ta păcate, doar

buna intenţie a croitorese- 
lor nu rezolvă solicitările 
clientelei, deoarece şi aici 
lipseşte varietatea de cu
lori la aţe, la fermoare, 
nu sînt întăritori, * pînze, 
furnituri:

Şi la mârochtnăria de 
la parter se toc reparaţii. 
Chiar pe toc, «Numai că 
avem probleme cu fermoa
rele — ne spune - dna , 
Deoitora Marian. Cine so -' 
licită înlocuirea fermoa
rului, merge lâ magazin 
să ni-1 aducă. Dacă ni

unei maşini de remaiat 
ciorapi şi deschiderea ri
nei activităţi similare iii 
complexul din str. Cuză 
Vodă «r. 31.

N ici ombrekk. nu-« ief
tine. Deci, recuperăm ee-4 
de recuperat. Scotocim 
printre, vechituri şi Mai 
găsim eîtecsva de pus ta 
punct Dl Szebesteyn Ei - 
ric, de la atelierul de 
„Reparaţii nada  ele  şi ta- 
cărcat brichete" din pîa- 
ţâ, ne asigură că în două- 
trei zile ne repară umbre
la. Aceasta. In cazul că ful 

Că altfel, e  Merit

• • • • • * • • • • • mmm: ;
.HORTICOLA" %

IN SPRIJINUL *  

GOSPODINELOR *  

«
La unitatea nr. 2 din # 

J  Hunedoara, aparţinind ă  
„Horticola* S A t  

jj ;# c v a . »4HI vtadot popu-•  
^  fructe,

In va-

: 
. *

K

Despre un .
bil ne-o relata

>t incredi- la revoluţie, lor unii ră- 
zflele tre- niţi n-nu potul fi vindecaţi 

cuta televiziunea, fa *  vor- în ţară, no credem că pre- 
ba. de sume importante de tonţîile lor nu sfiit justifi- 
bani donate d* oameni fi « te . 
care trebuiau sâ intre în Dar, atenţiei tncredibi- 
Contul Libertatea, desti- tul abia acum vine. Deci 
nat ajutorării victimelor n-avem fonduri sS vinde- 
Revoluţiei din decembrie efim te străinătate râni- 
1989, dar care au apucat ţii revoluţiei, însă. avem 
alte căî, datorită onor ne- bani, }i încă din cei ce 
oameni. Sn acea cont, fie- trebuiau depuşi ţntr-un 
cane om cinstă din ţara cont umanitar, pentru a
noaară o  depus cit to n  f  t0^ fGr*
lăsat inima şi nevoile, con- *°b'l birourile «tor direc- 
vîns că face un gest uman» *°r1' tnciosiv anteecmierele 
câ in acea fel contribuie, R o b i t e  0% «tor secre- 
cu ptoimd alto la alina- trase prin mei, sau 
rea Silinţelor. g«".,Iro a  da P»»™» M ba-

Că o bună porte din ' T !
fondurile strinse au o j u n s . , f ®  ««*«»* <*e.„ 
la destinaţia tor, nu ne în- ,, * , ,
doirn. Şi, totuşi, ce ne-a Vcwn trăi şt wm  vedea 

... fort dat sâ vedem pe mi- ee cuvînt vor avea de 
.V - ; . , spus in acest caz ($1 în cîtecui ecran ne-a umplut su- _  ■ r:» - .-« « Iu  «„ __ or mai tij organele tm-

°T *". ptăermcite -di tege sâ ve-
Staze ca fondurile Să o jun

ii
*1

11

II
|2
13 
%*
14
J«
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cooperativa.le-ar asigura 
ar fi bine*.

Frecvent căutate stat şi 
centrele de primire ale 
Curăţătoriilor tMmiasţ ■* 
părtinind Cooperativei 
„Progresul".' Cei care aduc 
obiecte pentru vopsit slnt 
Insă refuzaţi. .Momentan 
nu avem vopsit*  -■>- ne 

■ lămureşte dna Marcela 
Ghiurcuţft. ' Mut discuţia 
pe care am purtat-o mal 
apoi cu conducerea, ras» 

- pectiv cu dna Klein- Re
gii i na cont&bil-şef al cod-' 
perativei, am reţinut .e i 
nu doar lipsa de coloranţi 
menţine închisă vopsi torta, 
ci şi aceea a unui mese
riaş, p ricep u t;'

Aproape inexistentă este 
în Deva activitatea de re
maiat, singura secţie, cea 
din strada Libertăţii, ne- 
satisfăcind cerinţele tot 
plai numeroase. Tocmai 
de aceea, după cum ne 
asigură conducerea ace
leiaşi cooperative, se fac 
eforturi pentru procurarea

'SM Iltfi este situaţia ~ia 
secţia comandă coaiecţH 
pentru  Camei, amptasatâ' 
h  etajul t  de te «Arte 

■ Modei'". De ce î  Ne răs- 
p u n d ed iP rtru  îtocea, res
ponsabil de unitate: .So- 
Ikâtări sînt, dar nu avem 
Ga cine lucra". 1» cuvinte 
puţine, iată exprimat ua 
trist adevăr. Unde sînt 

- oare meseriaşii ? . De ce 
sînt nerenlabile upele croi- 
torii ?. Dar d « p re  aceastft 
realitate, altă dată.

h\ demersul nostru prin 
multe alte unităţi de pres
taţii, n-am întîlnit nici
unde retoz ori rea-inten- 
ţte. Dimpotrivă, aş zice, 
fă ră .. exagerare, că lucră
torii meşteşugari, respon
sabilii de ateliere, mani
festă -dorinţă de a servi 
prompt clientela. Singur 
rul impediment este înşă 
lipsa materialelor, a unor 
«mărunţişuri* atît de im
portante în „făurirea” lu- 
ernrtka; mari. Cine să le 
procure, dacă- -au servicii
le de aprovizionare ale 
cooperativelor ?!

ESTERA SfNA

•  tearesA»
•  « M id .l t

_ strlrtăţl. W

» peşte 29000 de te ,  M - ş  

6 c g  M  şefi de unitate, I
• t e t a M a i  «b n w d i * , l• 2ă 522te**S2S *
•  »  M ţ p r i  caapodteeter, |
•  am m , in  prag d e - w «
;  pter* a I st t—sls. p a  j
•  tm  fa n ă  M t  cei*-a»- a  
»ceem * te « M U . <LV->«

• »  m m m

(IM IwWjWil* ■ "ana|-- ln f hlMtiln n ftn fA»

c m  nu pot H d n d ta ă  wfofhţe
sa

viter 0 0 -

!!f;f te ţară, fipsindune «»pa-

eccetare. răniţi care '. «u 
făcut m d de dememm
pentru a -fi ajutaj. vCa- 
Wi prezentat de televiziu
ne - este • edîfieator. ■ Pentru 
«mii .dte^b «  - na .-$-a te» 
treprins nimic şi pe motiv 

;:fcâ pretenţiile nu le- ţint- 
pistificate. S-ar putM ea 

• unii să aibă pretenţii, dar 
> este dreptul lor,

n - 0 0  pteQetat 
sâ-p .punâ viaţa în peri
col pentru binele ţării în
tregi.

Vom teii ţ v  sperăm, vom 
cunoaşte mătenle ce se 
var. .iun,.. Sau- dar mm m
putem sâ ne >gtndim eâ a- 
ceastâ mtrg&vie uo- Ir mi- 
fumaltentS, u» . fv treevfâ 
te contuL. loti rM. Pen
tru că e  strigător la cer 
ca una să  te*«rdăreascî 

pi ăome-

18
18

18

28
?0
21

22

22
23
23

s
pov

.vărsat sîngele pentru noi nâor ăMtiţi 1 ' 
ţ ' -t«4l. Din moment ce au
^  teacut aproape doi ani de GHăOtGHE PAVEt

V

w

V
>30,

ZIUA POLrpBI
(Urmare din »

Astfel. Uv cele trei tri
mestre ale anului 1921» 
ofiţerii «i subofiţerii de 
poliţie din Judeţ eu Iden
tificat ş$ deferit Justi
ţiei 2000 de tefiecmrii 
dintre aceştia 236 fiind 
recidivişti, 178 minori, 
iar 625. datorită gravi
tăţii faptelor, au fost cer
cetaţi in stare de arest.

Fără a intra în detalii, 
precizăm că au fost nu
meroase situaţiile cind, 
pentru prinderea unor

ŢINE LA BLAZON

In oraşul Brad, şi nu 
numai aici, activitatea de- 
pusfr 'Ap’dl Teofti Golea, 
şe fii secţiei argăgttorie a 
Cooperativei Meşteşugă
reşti M oţul", este opre- 
ciată ca de foarte bună 
calitate. M eşterul" ţine 
foarte m ttit la „WdzoavZ" 
unităţii şi al său, predtnd 
lucrările executate la 

r timp, ck o amabilitate de 
invidiat şi de urmai de 
către alţii.

Ce mai e nou la Brad?
dorinţa de a debloca nişte 
bani stocaţi în cămări, ar 
trebui să le dea de gîn- 
dit celor obligaţi să le 
primească. B litzu l este o 
ilegalitate, intrucit se ştie 

M i achiziţionarea acestora 
se poate face ta schimb, 
contra marfă sau fi» bani. 
Cine trebuie Să vă rea
mintească obligaţiile, dom
nilor in ale comerţului ?

nului in vechiul loc, nici. 
u* intermediar neputînd 
tulbura de posesie pro
prietarul. V ;

EXEMPLU

GENERALIZASE SEMNAL

Iaş magazinele aliment 
tare (dar nu numai la a- 

f cestea) aparţinătoare so» 
■ vietăţilor comerciale sau 

cooperatiste din oraşul 
- Brad. nu se primesc am- 
l batale (sticle şl borcane}. 

Acettştă „generalizare", fii 
ciuda eforturilor oameni
lor eare fug zadarnic cu 
sacoşele pline fit mină de 
la o unitate la alta, fit

Nu peste m ult tim p va 
incepe fabricarea putett. 
Daci pisă w t de mult se 
puteau, de pildd, instala 
cazacele chiar tn faţa tt- 

•nei clădiri, numai apă să 
f i  fost, acum, prin apli
carea Legă fondului fun
ciar problem«b eM
schimbat, flroprişturut te
renului este cm aura am 
hotărî funcţionarea’ eoza-

Cofetăria jGaroţiţa*, “ 
responsabil dna BntiMa. 
Lazăr, aparţinând socie
tăţii comerciale „Avram 
/ancu* din Brad, se bucu
ră de aprecieri pozitive 
din partea consumatorilor 
aored tra c  pragul, - 

fie Ungă faptul că uni
tatea înregistrează depă
şiri medii lunare prin 
abundenţa de mărfuri 

specifice, amabilitatea per* 
sonaiuhti şt curăţenia In 
tocai făt lasă un guste. 
dulce. -

DACĂ
VĂ ABORDEAZĂ, 

EVITAŢJ-LE! 
în  ziua de 26 septem

brie *1991, numita Slmona 
Cocoş (16 ani} ş i Bomboa
na Kovaci (Zi de ani) hau 
atras pe cetăţeanul T.O.B. 
la grupul sanitar al res
taurantului ..Perla Crisu- 
lui* din Brad, unde nit 
întreţinui cu acesta reia
ţii sexuale. Profitînd de 
naivitatea şi starea îna
intată de ebrietate a Un- 
drăgo sUtului", iubăreîele 
t-au uşurat ă* o însemna
tă sumă de băni „Bom- 
bonica" med arc la activ 
o astfel de faptă, sustră- 
gind, prin aceleaşi meto
da, lei şi valută de la ce
tăţeanul C.V., la restau
rantul „Fadul Moţilor", 
Sumele de bani au fost 
recuperate, tor iubgreţele 
vor da socoteală pentru 
faptele tor.
' Grupaj realizat de 
•TURCA ALEXANDRU, 

corespondent

„infractori deosebit de pe
riculoşi, viaţa poliţişti
lor a fost pusă ta peri. 
cal. dar profesionalismul 
şi curajul şi-au spus cu- 
vfntul. pentru as«tenea 
indivizi izolarea de eo- 
cietote fiind singura mă
sură

O altă direcţie de Ac
ţiune a poliţiei a consti
tuit-o combaterea acte
lor de  speculă şi bişniţă, 
a dosirilor de măftori 
In vederea vinzării tor 
preferenţiale sau la n$- 
prapreţ, a faptrior de
natura economic*1 ce de
termină prejudiciermr o* 
untului public şi, impli- 
tit. îmt»^Eţirea filră mun
că. Astfel. în eontomd- 
tate cu dispoziţiile Legiţ 
12/1990. completată cu 
Lefjea 42/1991. privind 
protejarea populaţiei îm
potriva unor actlvifâti 
comerciale ilicite. s-au 
emutoteţ Şi sancţionat 
637 de contravenţii, a- 
menzUe fiind de peste 9 
milioane de iei. mărfu
rile confiscate ating In d
valoarea de 2 565 900 de 
Iei. De asemenea, con
troalele economice e-

a creşterii parcului auto. 
situaţia operativă a  că
pătat un caracter mm- 
plex. Astfel, pe ftmdul 
consum uluideaicoatfial 
Încălcării flagrante a 
normelor de disciplină iu 
trafic,! s-au Inn^istrat 
280 de accidente grave, 
soldate cu 74 de morţi. 
177 de răniţi Şi 1322 de 
autovehicule avariate. 
Pentru conducerea unor 
autovehicule sub influ
enţa alcoolului Sau ta  
stare de ebrietate, s-au 
ridicat ta vedere# sus
pendării, 1754 «te per- 
-Mise de oonduscra  ̂ .'cu. 
1090 mai nkalte dseit ta  
anul 1890. aspect ce "de
notă că. în mod incon
ştient şi fără Să se gta- 
dească ia consectate. 
mulţi conducători auto 
tacalcâ flagrant norme
le circulaţiei rutieto-

Concluzia care se pea- 
te  trage dta referirile sin
tetice ia cîtevs

m

m

■ îs.»

&
9.
9,

20.
io;

u ,
13,
13,
13.
« .

ariM 

18,: 

28,<

te al*
este aceea că ateam con- 
fruntat - eu o problema.
tică deosebit de com
plexă. în majoritatea ca-

ţectuate în diferite u- ZUrilor —• fără precedent, 
nităti au condus la 'Trebuie neapărat remar

cat faptul că am bene
ficiat ta  multe sftuati! 
de sprijinul opiniei pu
blice. ta descoperirea u- 
nor infractori, şi este de

identifioarea unor olu- 
suri fii gestiune, ta " va» 
luare de peste 8 miîioa* 
ne de lei şi minusuri va- 

? ferind peste 3  milioane 
de lei, persoanele viuo- apreciat cind cetăţenii 
vate fiind deferite jus» fac front comun cu po- 
tiţiei. liţte Împotriva infrac-

Ca urmare a  intensifi- ţtonalităţii. Avem con- 
carii trafioilui rutier, vingerea că vt«ai reuşi, 
în condiţiile eliminării sigur vom m tş i  să dăm 
barierelor artificiale im- o ripostă fermă taturor 
puse de fostul regim şi celor care încalcă lege»!

...

22/

28.Î
23J

23,*

1
I8ţC
t e i
IM
17,1
17,3

18,0

18,3

21,0
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SĂPTĂMÎNA LA TELEVIZIUNE

REFLECŢIA ZILEI

H  „Cum *2 armonizăm omenia ţi duioşia, inerenta 
sufletului omenesc, cu duritatea ţi vehementa, necesare 
uneori actului educaţie? Tristele. Viufa te sileşte cîteo- 
datâ sil iubeşti cu asprime. Educaţia ratează dacă uni- 
versui apare eopiWtii căptuşit cu puf".

PETRE BOTEZATU

vvvuvuww¥wvvwvuw^rwvuvwvuvuww,wwwvvvvwvvvvw•

M O Z A IC  SPIRITUAL

„înainte vreme, oamenii învăţau pentru a  se 
perfecţiona ; acum o fac pentru a trece drept învăţaţi",

Coafucius
•  „Minunată in ochii mei est» nu faîma oamenilor, 

ci spirituaiifetea care iradiază din ei. pastri lor spre 
oameni ai dreptăţii, faţa lor dăruind bucuria",

: Brăd«ţ Covatiu
O „A mumei mi înseamnă a produce doar lucrări, 

ci a da un preţ timpului".
Delacraix

•  „Singurătatea este soarta tuturor oamenilor în
zestraţi eu o capacitate deosebită: ei o vor deplînge 
uneori, insă o vor alege totdeauna ca pe cel mai mie 
dintre două rele". . ■-.■■■.

; ■ Shoponhauor ■'
•  „Feriţi-vă de cei ce întorc spatele iubirii, am

biţiei, societăţii.
Se vor răzbuna, fiindcă au renunţat".

Emil Ctoran

N ‘ „ . Selecţie de ILIE LEAHU

VwdSVWVmWWWWmc^ WVWMWUVVVVWMVVVVWVVW tftfi

|  TO A M N A  Ş l... 

1 NOIEMBRIE

P IN  B O A #E ..

imaginoţi-vă o clipă că trăiţi într-un bob de strugure... 
ca | i  cum fi|j trfil într-un «cvoriu, ţau precunş fătul în pîn- 
lecJe Momii, Acel holou iuminbs şi dulce, curin i de piefiţa 
âlb-verzuie sau vineţie, ce trăieşte încă zime come ale 
Toamnei, nopţile dă gheaţă, răspîndind inccwfundubfld mi
reasmă a strugurilor copţi, şe va strivi iăsînd să se scurgă 
mustul detce şt aromed care, «fierbtnd în sucpraprw- timp 
de © lună, ne va Împodobi, sub formă de v«t rubwww, masa 
festivă a Sărbătorilor de iarnă.

Bobul de strugure visează vinul ce va fi. •
INA DEIEANO

I Noiembrie — tu îm- J 
J prăştii în natură palete |  
| policrome de lumini ! * 
* Galbenul, moroni, ere- J 
I mul se îmbrăţişează în . 
; covoarele de frunze pre- 1

I cittn Romeo şi Julieta. J 
 ̂ Albastrul cerului e în- *

»'  singurat, stăpînit de *
plumburiul revărsat in j 

J boabele de struguri, tari I 
|  ca sinii de fată. j
î  Ga o corabie fris tâ ,| 
I părăsită de echipaj, vi- J 
* ne de pe drumuri lungi ( 
l,?i îndepărtate TOAM-» 
'  NA, odată cu brumele... 1 
I Coboară şl curcubeul în  ,  
; poştal frunzelor. Prin J 
\ s i t a cerului, ploaia se J 
* cerne măruntă şi deasă, » 
î Zilele şi nopţile sint tot t 
I mal rec t E toamnă l  î 
|  Berzele au plecat în  I 
|  căutarea «aeî oiţe ueH. » 
* Cu gîndul la ele, privesc |  
|  cerul gol, unde doar ulii J 
* ,se mod rotesc in voie. |  
I Simt un gol, mă doare. . .« 
* Mă doare şi pentru tron- 1 
I dafiruî care. îmbătat de * 
» simfonia toamnei, vrea J

Jsă înflorească pe bru- * 
m i.

t -.Prln liniştea mea, se > 
furişează mireasma bo-1

t bocuhk de trandaf ir d în î 
glastră. Scormoneşte la f  

* umbra sufletului. Caută* 
( raţa căita şt soarelui. |  
* încerc să comunic cu * 
I ei şi s&-i spun că... pf- î; 
' s i  I j  vremea căldurii î  
J — trebuie să treşem  I 
'p e s te  TOAMNĂ, iarnă * 
I  ţi primăvară. Şi numai |  
|  atunci va înflori din nou. |

*
ALINA ALB»

I

E L O C U Ţ I U N I
ORIZONTAL: 1) Atacanţi Incisivi i 2) 

Te. ţreCC pragul — Echipament de protec
ţie pentru strungari: 3) Bijuterie din lada 
de iestre a polifoniei — înscris la drept; 
4) Uvertură la o veche suită — Poziţie 
clasică —- Punct de atracţie ; 5) înregistra
tă la pierderi; 8) Copie necanformi cu 
originalul; 7) Specie de platan — Scos 
din grupa mare — Cădere de eăraîn i; fi) 
Scîiţîie din roţi alene — Prezentat frag
mentat ; 9) Simfonia acoperişurilor — Uni
tăţi de interior ; 10) Acceptabil într-un feî.

VERTICAL: 1) Nu se sfirşeec nicioda
tă ; 2) Ultimul spartan — Te la la bum- 
băoonlă; 3) Incapabil să reflecte — Ie
şite din sfera economiei; 4) Aranjat în  
mod permanent — Nimic de ? is: 5) La 
modul general — Apei prietenesc ţ © în 
scrise în registru ? — Pilă sub aspectul 
ei negativ; 7) Străveziu faţă — Dată 
de exemplu; 8) Calitate preţuită în lu
mea bună Un om a v u t; 9) E cam tare 
de urechi — Cadru larg pentru expuneri 
(pl.); 1© Tip de neajuns.

VASULE MDtOBEŞ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„EXPLICAŢII”. APARD* IN  ZIARUL 

DE SIMBATA TRECUTA ;
1) PROFITABIL ; 2) ROMAN — CA

SA ; 3) ABATOR — LOB ; 4) POT — TA- 
RANIţ 5) AT — CĂMIN — L ;  8) D— ; 
MUTAT — RI { 7) INIMOS — PAT; 8) 
TUN — RIGIDA; 9J OLIV — ŢIPĂT; 
10) REMUNERARE.

MAT ÎN  D O U A  MUTĂRI

Controlul poliţiei :
Alto : Rd2,- Df3, Cd7, p :c3  
Negru : Ra5, p : a4.

SOLUŢIA PROBLEMEI 
DE SIMBATA TRECUTA:

1, 
2. 
1. 
2 . 
t, 
2. 
i .  

t .

Dg7! Rh4 
Dg4 mat 
. . . T 
Dh7 mat 
. . . TbO 
Dg4 mat 
. . . Rh4 

Ng4 mat

LUNI, 4 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I

O 14,00 Actualităţi * Meteo •  14,10 Ca
lendarul zilei f  14,20 Worldnct USIA •  
15,20 Avanpremiera săptămlnii •  15,40 
Copiii noştri — viitori muzicieni •  16,00 
Casa noastră •  16,30 Muzica pentru toţi 
•  17,00 Ştiri •  17,05 Emisiunea în limba 
maghiară o 18,35 Invitatul săptămînii •  
19,05 Tezaur •  19,30 Desene animate •
20.00 Actualităţi •  20,35 Repriza a treia •
21.00 Studioul economic •  21,25 Teatru Tv. 
Largo Desolato de Vaclav navei *  2335 
Cronica parlamentului * Actualităţi •  23,40 
Confluenţe •  0,10 Recomandări din pro- 

' gtam.

PROGRAMUL II

o 16,00 Actualităţi o  16,15 Desene ani
mate •  16,40 Tradiţii •  17,10 Veniţi cu 
noi pe programul doi... printre femei sin
gure! •  2030 Super Channcl: JDoney 
West" (6) •  2040 Magazin auto-moto •  
2130 Video-satelit •  21,30 TVR Inferna- 
cional a 22,00 TV5 Europe •  22,35 Stu
dioul muzicii de cameră. ’

MARŢI, 5 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I

•  10,00 Actualităţi * Meteo a 10,20 Ca
lendarul zilei a 1 O Canal France Inter
national •  12,40 Ora de muzică *  1330 
Interferenţe a , 1430 Actualităţi * Meteo 
•  14,20 Muzica pentru părinţi a  14.50 
Tradiţii •  15,20 Avanpremiera TV a 15,30 
preturi versMaria •  16,06 Teleşcoală * 1636 
Muzica pentru toţi •  H M  Ştiri •  17,05 
Convieţuiri. Comunitatea italiană o 17,35 
Drtimuri în  memorie O 1835 Salut, prie
ten ii a  19,65 Cultura in lume a  19,30 De
sene animate •  20,00 ActuaRtăţi O 2035 
Sport a  28.45 Studiau! economic •  21.05 
Ţeleeincmateca. Nopţile CU lună plină 
(Franţa, .1984) o 22,35 Cronica parlamen
tului * Actualităţi •  2M0 Jazz-fan.

PROGRAMUL TI

•  1630 Actualităţi •  16,15 Desene ani
mate •  16,40 Documentar ştiinţific a 17,19 
Studioul de literatură » 18,10 Film serial. 
Veterinarul •  19.10 Sport-magazin a 19,40 
Tribuna non-confornriştUor O 20,0# Super 
Channcl a 20,% Muzica a ri * 21)00 Vi- 
deo-satelit •  21,30 TVE Intcrnacionaţ a 
22,0# TVS Europe a 2235 De-ale pieţei 
în economia Capitalei, ,

• MIERCURI, 6 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I

•  1030 Actualităţi * Meteo •  16,20 Ca
lendarul zilei »  ţp,30 Film serial. Ultimul 
meu" Vis va fi păntru tine! a 11.3# Super 
Chaaneâ a 12,40 Ora de muzică •  1335 
Fotbal: Dinamo Bucureşti — Genaa 1693
•  lSy30 Prmnivcrsitaria •  1630 Teieşcoa- 
lă a 1630 Aniversări muzicale •  1630 
Tragerea Pronoexpres •  17,00 Ştiri * 1735 
16, 16, 17,.18 •  1735 Tineri interpreţi de 
muzică populară •  18,05 Televiziunea vă 
ascultă ! •  1630 Reflector •  19,00 Arte 
vizuale - •  1930 Desene animate •  20,00 
Actualităţi •  2035 Sport •  2045 Studioul 
economic * 2140 Film seriaL.Cine e bă
iatul ăsta? Ep. 3 •  22,15 Universul cu- 
noaşferii *"23,00 Cronica parlamenti&ui
* Actualităţi •  23,35 Pro musica.

PROGRAMUL II

•  1630 Actualităţi •  16,15 Dcscae ani
mate •  16,40 EmhdUuca în limba maghia
ră •  18,10 TV IJRVA * 2130 TVE I*fer- 
n ac tonal •  2230 TV5 Europe •  22,35 Bi
juterii muzicale.

JOI, 7 NOIEMBRIE

. ' ' PROGRAMUL I

•  10J90 Actualităţi * Meteo •  18,20 Ca
lendarul zilei e 1030 Super Channel •  
12,40 Ora de muzică a 13,30 Oameni d* 
lângă noi a 1430 Actualităţi * Meteo •  
1430 Jazz.magazin •  14,50 Ierusalim. Do
cumentar artistic a 15,20 Preuniversita- 
ria •  1630 Trieşcoalâ •  1430 Mpztca 
Pentru toţi *  1730 Ştiri •  17,05 Forum 
•  1735 Ţele-discul muzicii populam *  
17,45 Vîrstele peliculei •  1630 Reporter 
’91 •  1038 Desene »nimato •  194 Ac
tualităţi •  20,00 Fotbal: Steaua '— Spor.

ting Gijon a 2C50 Film seriaL DaBas. Ep. 
72 e 22,40 In fata naţiunii •  23,25 Croni
ca parlamentului * Actualităţi a 0,00 Sta
dion.

PROGRAMUL II

a 1630 Actualităţi e  16,10 Desene ani
mate a 1635 Dicţionar de personaje * 
17',05 Emisiunea In limba germană •  1935 
Concertul Orchestrei Naţionale Radio •  
20,30 O viaţă pentru o idee •  21,60 Vidco- 
satetit a 2130 TV-E fntemaciona! •  2230 
TY5 Europe a 22,35 Arhive folclorice.

VINERI, 8 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I

a 10,00 Actualităţi * Meteo •  10,20 Ca
lendarul zilei •  10,30 Film artistic. Cineva 
acofe sus mă iubeşte (SUA, 1956) a 12.40 
Ora de muzică a 1330 Medicina pentru 
toţi # 14,00 Actualităţi * Meteo * 14,20 
Mondo-muzica * 14,45 Mapamond •  15.15 
Reflecţii rntlere a 1530 Preuntversiţaria 
•  16,00 Limba noastră ,* 16,30 Studioul 
muzicii uşoare •  1630 Tragerea Loto »
17,00 Ştiri a 17,05 Emisiunea ia  linba 
germană •  1035 Pr» patria •  19.00 Ecra
nul *  19,30 Desene Mimate •  2036 'Aer 
lealităţi a M.35 Sport •  2035 Viaţa par
lamentară •  2 |,|0  Film serial: Ioana D*Arc 
— puterea şi inocenţa (Franţa, 19M0 *  
22,45 Simpozion. Revistă de literatorft şi 
artă •  23,30 Actualităţi *  2335 Divertis. 
mm»t nocturn * „Phoenix" Mve.

PROGRAMUL II

*  1630 Actualităţi •  16,15 Desene ani
mate a 16,40 Tradiţii * 17,10 Dacă O Vi- 
neri^ e*. «port şi muzică. Emisiune do 
Cristian Ţopescu a 2130 Video-sat«R« * 
2136 TVE Internacional •  2236 TV5 Eu
rope a 22,35 O muzică, o ţară. Polonia.

SÎMBÂTÂ, 9 NOIEMBRIE

p r o g r a m u l  I

dimineaţa» a  1036ilrta* . 
w aţi * Meteo e 10,16 Club „And*" •  1146 
Descoperirea planetei : San Franrise» e  
1130 Viaţa spirituală * 12,30 Ora de mu- 
î i  7^ 7- Evenimentele Interne
ale săptămînii a 14,00 Actualităţi * Meteo
•  1440 Tde-club a 1730 Iti.ierarii.D ru- 
mul mătăsii (5) •  it3© Arena. Emisiune, 
concurs a  1930 Metoda Îndrăgite •  19,15 
Teleenciclopedia a 2036 Actaalîtăţi *K «* David- Ep,„  SăPiănuna sportivă a 22,16
Romdivertia, impex SRL ^Spectacol cu 

limitată" a 2235 Actualităţi
•  « w t  *.bb artistic. Aurora (coproducţie 
Italia — Anglia, 1984) a 0,45 Video-dlsco- 
teca. „Fats Domino* a  1,20 TV DEVA,

PROGRAMUL II

« e C E ° E V A  a  15,55 Actualităţi
# 1635 Desene animate a 16,30 Con vie.

Fi,m ««fistic. In seara asta 
sau niciodată (Franţa, 1961) •  18,50 Opera
în capodopere: „Tosca" a 2130 Videc- 
^ e i i t  •  2136 TVE Internacional * 2230 
TVS Europe a 2235 Serenada.

d u m in ic a , 10 n o ie m b r ie

PROGRAMUL I

a p o  TV DEVA a 8,30 Bună dimi
neaţa! •  9.30 Abracadabra a 10,25 Film 
seria! pentru copii. Singur pc lume * 1030 
Actualităţi * Meteo a 11,00 Lumină din 
lumină # 1 2 3 0  Viaţa satului a 1330 Ho. 
ra şatuluH a Gura Riului *  1430 Actua- 
J W  * Meteo a 14,10 Atlas •  14,30 Vi- 
deo-magazm •  1830 Ştiinţă şi imagina- 
ţie •  1830 Convorbiri de duminică a 19,00 
Film serial. Dallas. EfiT 73 a 20,00 Actua
lităţi •  2035 Film artistic. Kamifeazc 
(Franţa, 1987) a 22,15 Duminica sportivă
* 22,35 Studioul şlagărelor •  23,05 Actua- 
Wtăţ* •  23,20 Maeştrii, Tenorul Mihai 
Munteanu.

PROGRAMUL II

•  1630 Actualităţi * 16,15 Desene ah», 
mate •  16,40 Convieţuiri. Comunitatea ro- 
m flw a 1740 Pup magazin a 1730 Oraşe 
şi civilizaţii a lSJO DhMstismeet inter, 
naţional * 1830 Sw ett mnrieaia- TV a
21,00 Vidc»-«atciit *  2830 TVE Intema- 
cional a 22,00 TVS Europe *  2235 O n.
tecul mimii n d e .  "
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puBLicrrnîi
IJb fabricaţia 1982. Deva, 
telefon 24848. (6617)

•  CUMPĂR apartament 
,două camere în Deva, 
zona Lido. Deva. telefon 
22082. (6619)

•  VIND Fiat 127 combi,' 
consum 5 1'-^ 100 km. De
va. telefon 29123. (6623)

•  VIND înscriere Dacia 
(mai 1990). Deva, telefoa
ne : 25466 sau 27088. ore
le 10—17,30. (5149)

•  VÎND rulotă Austria 
Citroen G.S.A., motor mo
del Oltcit, sintetizator 
K JM , amplificator 20 
W încorporat, microfon 
profesional, orgă lumini 
completă, teîecolor. videp.. 
Player, telecomandă, ma
şină tricotat nouă. Hune
doara. telefon 16641. (5154)

•  OFER recompensă 
pentru preluare contract 
apartament. Hunedoara, 
telefon 21613. (5156)

•  VIND reciver satelit 
cu telecomandă, nou. Hu
nedoara, telefon 957/13214.

(5155)

. Î N C H I R I E R I
•  CAUT elevă sau stu

dentă în gazdă, zonă cen
trală. Informaţii Deva. 
17080. (6398)
- •  CAUT garsonieră sau 
loartament (ne)mobilat in 

Deva pentru închiriere în 
perioada de iarnă. Infor
maţii Deva, telefon 12337.'

(6608)

O F E R T E  D E  • 

S E R V I C I I

_ A N I V E R S A R I

•  DRAGA noastră Elly
Maria Sitaru împlineşte 
zece ani. ocazie cu care 
bunicii îi urează „La mulţi 
a n i !“. ' (6538)

•  PENTRU Cristi toate 
florile din lume şi un căl
duros .La mulţi ani !" la 
a 22-a aniversare îţi do
reşte a ta prietenă Emv.

(6605)
•  LA aniversarea fru

moasei virsto de 20 de 
ani| dragă Simonă dCordu- 
neanu, tata şi mama îţi 
urează sănătate, fericire 
şi „La mulţi ani !“ (6393)

V I N Z A R I  —
C U M PA RAR I

•  VÎND motoretă Sim- 
son. -Deva, telefon 17694.

■ - (6595)
•  VÎND înscriere Dacia

1300: (august 1988). Preţ 
convenabil. Deva. 'telefon 
21388. (6587)

•  . VÎND pămînt în Bo- 
holt.' Informaţii' Alba Tuba. 
telefon 968'23622. „(6504)

•  . VINDEM mobilier şi 
obiecte gospodăreşti în

- Brad. str. Trandafirilor nr.
7. Informaţii la telefoane :
50005 şi 50116. între orele 
17—20 ,6602)

•  -VÎND înscriere Dacia 
(decembrie 4,987), ridicabilă 
imediat. Depuşi 105 000 lei.
Deva;, .telefon 16568.: (6603)

•  .VÎND. înscriere' Dacia; 
ridicabijâ lUnedtat. Achitat 
175 000 lei. Informaţii Si- 
meria telefon 61340. (6604)

•  VÎND 'casă, mobilă 
dormitor. mobila combi
nată. şeînduri de brad 12 
buc x 4 m. maşină de cu
sut S ih g e r.u n - butoi /d e  
700 I din lemn de brad şi 
alte mbiecte: gospodăreşti.
Informaţii sat Lunca nr.
2 (Botezaţii).'  (6608)

•  «VIND dubă izotermă, - 
Opel. Diesel. .Volkswagen: 
setnicamioneţă (6 locuri şl 
platformă).- pe . benzină, 
furgpnetă Fiat -1000 » cmc *t 
{te benrit\ă. xerox Toschi- 
ba format m A 3—A4—A5. ■ 
expreşuri cafea.£  Informa- I 
tii Petroşani? telefon: 43533. *

'6609)
.•  CUMPĂR forinţî- şi 

mărci, preţ convenabil. De
va, telefon 25493. (6534)

•  VÎND înscriere Dacia 
(august 1988): preţ conve
nabil Deva telefon 11045.

(6M1) -
•  VÎND. apartament do- - 

Uă camere Hunedoara (car
tier OM) , b-dul 1848, bloc - 
11. ăp. 7. (6616)

•  VÎND „Canon" T70.
ou Zoom şi Ford Taunus '  * ’ * mm- * **

. SO O fîA TlA  COMERCIALA 
„RROOSIRCOM" SJLL 

cu n4wI în Deva» str. 1 Decembrie, nr. 30 
; Vinde, din . stoc, maşini de- măcinat cafea 

tip. „familiar",. construcţie indigenă, cu motor 
de 235 W.

S.C. „PROMET" S.A. BECLEAN 
Organizează concurs pentru ocuparea ur

mătoarelor posturi vacante:
#  1 post — şef oficiu de calcul;

1 post — jurist;
.1 post — inginer chimist — specialitatea 
chimia anorganică.

Data concursului: 4 noiembrie 1991.
Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa 

la telefon : 40611, interior 136 — serviciul ̂ per
sonal (788)

MC. „FLORIA" S R.L. ARAD, SUCURSALA DEVA 
.Vinde televizoare color, diagonala 5l cm, teleco

mandă marca „SAMSUNG". Asigură garanţie 6 luni

•  SOCIETATEA Co
mercială „Garant" SRL ' 
— Deva, str. A.' Şa- 
guna nr. 1, telefon 
11592, angajează su
dori pensionari (cat.

; 3—7): Execut#: ame- 
najă i * decoraţiuni 
de ‘ spaţii interioare ■/ 
habitate. . concretele, ’

' industriile .•$, 
te şi execuţife’. mobi
lier. ţtehtru' sfeatii.
' merciăleî reclâmăj,fig*, * 
me -luminoase, cor)*.,' 
fecţii şi construcţii 
m e t a l i c e .  -‘ Relaţii 
Zilnic, - orele 8 — 16, 
telefon - 11592. dtipă 

',ara’ 20. telefon 14720, 
ing. Supuran Dorin.

(6606)

e SOCIETATEA Co
mercială - „Conltour 
LSwe" SRL Ms/fetLe.

. ra angâjăază-- cariHan- 
ger — gestionar ■ şi 
bucătari; pentmi res- i 
taurantul . Şintuhalm. 
Informaţii, l a ' telefon 
956/21% 13/ (6610) f I

|urS garanţie 
B54M- de lei.fi 30 dc kmi pottgaranfie. Preţ. -

Informaţii la sediul sucursalei, din Deva, str. Horea, 
complex comercial „Viile Noi" sau la telefon )54/i5444. 
Deschis silnic, între orele 9,00-164)0.

•  SOCIETATEA Co
mercială „Metalchim" SA, 
cu sediul In Deva. str. 22 
Decembrie, bl. 4. se. A-B, 
organizează concurs pen
tru ocuparea postului de 
şef staţie calcul. Con
cursul are loc la sediul^ 
societăţii în data de 35 no
iembrie a.c. Sfe pot în
scrie la concurs absolvenţi 
ai învăţămîntului supe
rior de specialitate, cu o 
vechime în domeniu de 
cel puţin 5 ani. Relaţii su- 
plimentare -c pot obţine 
Îj  lele on 26008, zilnic în
tre orele 7—15. (6594)

Gheorghe, Deva. str. Cid- 
clovina. bloc 14, ap. 42, 
avînd că obiect de activi- 
1;. e: comercializare ponr; 
de iarnă. confecţionare 
material Ssuţe camping, 
valorificare deşeuri £< •?>*• 
foc. (6618)

•  MAREL BOJIN 
MARIN — SCS an
gajează difuzor! pre
să în- marile întreprin
deri din Deva, Hune
doara. Orăştie. Sime- . 
ria. M intia. şi Chişcă- 
daga. Informaţii De
va; telefon 25838;

(6589)

P I E R D E R I
•  PIERDUT parafă me

dic pe numele Puie Ro- 
dica, eliberată de Direc
ţia sanitară judeţeană 
Hunedoara-Deva. .O de
clar nulă. (6613)

•  PIERDUT. în . zona *-
Zamfire* i Deva poşetă . 
neagră, ca acte şi parafă 
medie bună
recompensă. Rugăm so- 
naţi telefon 19007. (3614)

•  PIERDUT carnet «k v 
m*'”»  eliberat de T.LC ; 
Timişoara pe numele 
So to toan. Găsitorului 
bună recompensă. ■ Ru
găm sunaţi *•. Hunedoara 
telefon 957/28272 (6626)

D l V E R S f

. # c a l m  s w l  .
- Timişoara

filiala Deva.
Ş »ata a* i*ofe\

’ ' ''" 'A m a  
Tgce înscrjferi
pşntrtf '  luna noieni-'" 
w ' a.O. la cur|uri% ' 
jr  îcţi'ee' şi ■" ţf * 

îi vederea j>b|lnirft 
permisului d'e"' con- 

caţşgang
Informaţii si frueticr; 
Ja “sediul firmej din 
Deva, str 1 

. brie .nr. 19: (6|i;«» de 
C ^îat >cte). JTelefite- 
ne 1M99, iatre orele: 
4—14 şl 21837, orele 
16—21. Filiala Invită 
Tc 2«» respinşi 'a 
ba teoretică să parii- '. 
ctsse U i isde 4e *Mlâ 

(6481)

•  Cu autorizaţia nr. 
din 21.X.19&1, eliberătă 0  
Prefectura judeţului Rit 
nădoara, ă  , luat fiinţă " 
*>'« tis  familială ^Silva", 
reprezentată prin*" N ^ ru  '

- Corvinv.1 Hunedoara |n - 
tflneşte duminică, pe te
ren propriu, pe R a ţii, «n 
meci important pentru 
configuraţia clasemen&u- 

C ii't'tndi ţrei'H1.' îU 
-părăsească tona pericu* 
loasă a retrogradării, iar 
Rapidul vrea să recupe
reze din punctele pierdu
te acasă. Va fi o partidă 
tăioasă, o luptă-, acerbă

•  ECO-TOURS De
va. b-dul Decebal (in
cinta firmei Las Ve- 
gas). organizează ex
cursii în
Cehoslovacia, Polonia 
(3 şi 17 nov. 1991), ou 
2 nopţi cazare —

' 10 000 lei.
Turda (10 noiem

brie — 9 000 lei, cu o 
, noapte cazare şi 5 000 

lei numai transport).
Iugoslavia —* bisăp- 

tămtiial. transport pî- 
nă la Belgrad — 80 
DM. (6607)

•  P.N.Ţ.-c.d. Brad 
anunţă adunarea , ge
nerală a membrilor şi 
'simpatizanţilor joi, 7 
noiembrie 1991, ora 
17,. lă sediul din Brad.

(6620)

G O M E M  O R A R I

•  SOŢIA Ghizela, 
împreună cu fiicele 
Bila. Veronica ş i . An- 
dreşa, anunţă că au 
trecut şase luni de dor 
şi-tristeţe de cind 
moartea n< piloasă 
le 3 ieşpărţit de. d«a- 
gui lor .soţ si tată 

lOSIF PAP
N\i te vom uita 1- 

odată. (6580)

. ♦  CU nemărginită 
;rr părinţii

d î mătuşa şi unchiul 
aminţă 'că azi, 2 'Ho- - 

. |şi)hrie l99fc se Impli- 
nesc 6 luni de la 
greaua durere 
-guiţă moărtea 
mătură la numai şap
tean işo ri a unicului^ 
fiu ■

ROBERT FODOK
Dumnezeu să.-l odih

nească s y,it t e . yom 
uita nidodaţă. (6564)

. •  CU inimile zdro
bite de durere, cu 
laerkni kt ochi. come
morăm un an de cind 
moartea, fulgerătoare 
l-a răpit' dintre noi pe 
cel care a fost 

TfBEBIU
c m i w ; » ®

bun soţ şi tată. Come; 
morarea are loc în 3 
noiembrie, I® Biserica 
Ortodoxă

(6500)

. e. .ŞSŞA ,Lucreţia şi - 
nepoata Puşa dtp De- 
va u acria > tn ochi 
şi iJure."!-: in suflet a 
mjnţă ci* 1 ini, 4 a >■ 
iembrie, sg împlinesc : 
6 ani de la dispariţia 
dragului lor

MIHAI PUCHIU 
din Haţeg. (6593)

•  OCHII tăi luceau 
ca două stele/ -Le ve
dem luminile şi azi/ 
Lacrimi mari şi pline 
de durere/ De 11 ani 
ne curg, mămică pe 
obraz.

În amintirea veşni
că a celei care a fost

VIORICA COTOR 
(SÎRB)

31 ani, decedată 
3 XI 1980

Nu te vom uita nici
odată. Copiii Lili -şi 
Dani, mâfna, soţul, 
împreună cu ginerele 
Neiuţu şi >,r,C ca Ro- 
xana. (6629)_______

D E 6 ESE
•  PROFUND consterna

te familiile Rută şi Stan- 
ciu aduc omagiul lor prie
tenului
GHEORGHE MORARIU,

jis.-w-a, ; rem itur t>; i » - 
noi.

L'asrtr ?zeu să- odih? e;s- 
că in pace că a fost un 
>m .a i. i onekileante 

ţiei şi fiicei. (6627)
•  UN ultim şi sincer o- 

magiu bunului nostru prie
ten

MORARIU GHEORGHE
Odihneşte-te . în pace! 

Familia Monce Vaier şi 
Ana. (6395)

o FAMILIILE Cio
can şi Popa anunţă 
cu adîncă durere • în 
suflete moartea ve'ri- 
şorului I»;

C i« » iS ( î? K  
MORARIU 
de 51 ani

Îi vom păstra ne
stinsă amintire®.

- (6621)

•  COLECTIVUL d a . 
sei a XlLa chimie- 
biologie. Liceul „De- 
cebal" Deva. este ală
turi de colegă lor 
Moraria. în greaua 
încercare pricinuită 
de decesul tatălui 

GHEORGHE 
MOBARTU

şi _expriniă pe aceas- 
tă cale. sincere condo- 
•« tnţi familiei Sndo 
,;aU C>?T4

•  SALARIAŢII S.C. 
„DECEBAL* S A. De
va anunţă cu durere" 
dispariţia fulgerătoa
re fs f-r-Viu'ui Ier

MORARIU
Sîntem alături de 

familia înddiată. (778)

A v a n cro n icd  fo lb a ib tic A
pentru ciştigarea puncte
lor puse tn joc. Sperăm 
să tobă ciştig de cauză 
echipa hunedoreană.

Jiul Petroşani îşi dis
pută al Xl-lea meci tn 
Divizia B, tn - compania 
echipei arădene, Aris.

. Deşi a luptat pentru un

punct la U.T.A., Jiul a 
pierdut la Urnită, 1—0. 
Sîmbătă. Jiul poate obţi
ne victoria, dar e foarte 
greu să se menţină in ă- 
propierea echipelor afla
te în fruntea clasamentu
lui, fără a aduce puncte 
de afară.

•  S-A stins din viaţă un 
minunat nrieteri
p r i s Ac a r u ţ A v a s e l e , 

28 ani.
Pi< s omag u. Familiile ; 

Moldovan, Mitroi. (6615)

•  Pîv''Kî.',ND îndureraţi 
de pierderea finlilai nostru 
drag.
PRISACARUŢA v a s il e ,

sîntem alături de familia 
îndurerată. Famil’a Dol- 
can. (6394)

•  UN ultim omagiu a- 
c us i > nul '< no t v > 
PRISACARUŢA VASILE,

plecat prematur dintre noi 
la numai 28 ani.

Colegii de muncă de la 
Avicola Mintia. (6394)

•  MULŢUMIM colegi
lor, prietenilor, vecinilor, 
tuturor celor care ne-au 
fost alături şi au condus 
pe ultimul drum pe cel 
care a fost

ŢIBULEAC MUREŞAN
Familia. (6612)
•  MULŢUMIM pe aceas

tă cale celor care au luat 
parte la durerea' noastră, 
prin prezenţa lor la cata- 
r .s--. celu * ? a fost «- 
bitul sot frate si unchi

IANOSI FRANCISC 
îj* >fes< - de i ri t n U- 
. 1  decedat în data d.* 28 
octombrie 1991. Îndurera
ta familie. (6624)

•  CU adîncă durere 
în suflet soţia, copiii 
şi nepoţii anunţă de
cesul, după o grea su- 
V  ţâ, la ML"* n 55 ■ 
ani. a dragului lor

IOAN MOLDOVAN
Innwrmîntarea are 

loc azi, 2 nov. 1991, 
ora 14, de 1® domici
liul din Deva. Goidu, 
bl. B 6. Dumnezeu 
sâ-i od hneaşâă (8622)

•  RECTORATUI U- 
j.i'-'.rş tăţii Ecolog ce 
Deva, zguduit de moar
tea fulgerătoare a stu
dentului

ş m  A f & A  
la mimai 23 an:. ?"\s 
alături de În
doliată şi îi transmite 
sincere condoleanţe ţi 
profund^, compasiu
ne- in aceste -foarte- 
grele momente prin 
care trece. :
- Ii vom păstra o vie 
ami ,t iv în suftetele - 

oastre

•  IN aeeste clipe, 
grele, cind bunul i-os- 
tru coleg

SOS ATILA 
ne-a. părăsit - -pentru 
totdeauna- lăsted un
u-c l iw  >n băr < Ik 
facultăţii, sfotem a i i  
turl .de familia greu 
încercată.
corn? asitine , de
grupă -  297, ( « in

Tot sîmbătă, la Brad, 7

«*' Mureşul Deva, care se \ 
află f» frdmtea -
m lu i s im it  a X -a M e- 1 
olurile dintre aceste echi- . 
pe m  iot*. însă, întotdea
una ( ’k isputăte, indife 
rent de locurile ocupate 
f -  clasa nc^sJ,

SABIN CERBU

REDACŢIA Şl ADMttjISTRATIA t

2708. Deva * t. i  Decen&rk. %  
s j~ml fţuneOnfrn

îeleîoane. 11275. 12157 
Telefon tipograf^, r  259W 

fa» i I8MI

întreaga răspundere pentru confimiltd ; J 
arncoWor pubScote o poartă T
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