
Aspect din timpul desfăşurării festivalului.
Foto PA VEL LÂZA

Vremea geroasă diit ul
timele zile se face resim- 
ţită şi te C.F.R. Strădui 
lef de a' oferi un transport 
cit de cit civilizat slnt re
lative, fapt dovedit In ur
ma unui raid efectuat In 
nud multe trenuri.Nemul- 
ţumirea călătorilor este

m  totalul de oţ«*a«oa- 
ne de dasă rid Acestui 
tren. trei entu ne încălzi te. 
Dacă asemenea aspecte 
stat IntDnite frecvent In 
tramrit, altele slnt semna
late încă de la plecarea

\ Anca Ţurcaşiu
j festivalului.

— prezentatoarea

TIVALUL DANSULUI 
ffi SUCtETME i

în zilele de 2—3 noiembrie 1891, la 
Palatul Culturii din Deva, a avut loc a 
V-a ediţie a Festivalului dansului de 
societate. Au participat 8 perechi, cla
sa E (Începători), şi 5 perechi, clasa D 
(avansaţi). Au prezentat- demonstraţii 
Valentin Ileş, Mariana Minişan, Marius 
Popa şi Luminiţa Paseanu. din Hune
doara (clasa C — maeştri).

Juriul a acordat următoarele premii:
CLASA E
Premiul î  — Claudia Stănciulescu şi 

Claudiu Stiipineanu — Bistriţa; pre
miul II — Anca Mirci, Florin lenei — 
Bistriţa: premiul III — Alina Buzgar, 
Roberto Albu — Timişoara.

CLASA D
Premiul I — Antonia Biro. Dănuţ 

Iuhasz — Timişoara; premiul t i  — Ma- 
rilenaLeşnisc, Alexandru Şchiopu — Hu-

(Continusre fn pag. a 3-a)
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DIRECT LA OBIECT
TATONAM

. Recent — spre a nu de
rula retroactiv, toate ten
tativei — Trtamvtnrtul 
statelor est-eurepene, Ce- 

' hastavatia, ITagmlii şt Pa* 
ieste, care se vrea .încetă
ţenit* In Europa. a conchis 
că feră .remonsţrea* Tran
silvaniei o asemenea vo
caţie nu este posibilă.

Afirmativ, decizia a fost 
luată de statul polonez fă
ră ca acest stat s4 fi in
dicat pe adevăratul inte
resat In cauză. România — 
ca stat vecin cu cele amin- 

. .„.fite.— n-ar fi comis o ă- 
semenea tentativă la sub
minarea suveranităţii, pen
tru nimic în lume!

Se vede treaba că Polo
nia a uitat ospitalitatea de 
care România a  dat dova
dă după 1 septembrie 1339 
etnd, ocupată fiind de ger
mani şi sovietici, cetăţenii 

. ei şi-au găsit adăpost la 
noi. Mai mult chiar. In 
pofida tuturor greutăţilor, 
le-am adăpostit şi tezaurul. 
La'fapte mari. recunoştin
ţă efemeră.

Transilvania nu va ..a- 
junge* în Europa ca un 
accesoriu (enclavă, diaspo-

•  INEFICIENTE (?)

ră | al Ungariei, 1» cUrerea 
terţilor, după cdm nici 
Romăste s s  v  pute» A
mutilată, fiindu-i suficient
preofucnita :.. ilwric; • iwi 
1940—>1944. precedent la 
reaiiznteacărula ce-i drept, 
şi-au adus o contribuţie 
substanţială Germania si 
Italia.

De altfel, la emisiunea 
TV Actualităţi, din noaptea 
de 1 octomhfie 1991. Piaţa 
Comună Europeană s-a 
dovedit mai maleabilă. In 
sensul că a primit Ia si
nul ocrotitor cele trei ţări. 
fără respectarea condiţiei 
sine-qua-non, respectiv re- 
morcarea Transilvaniei.

Recent, la Budapesta, a 
luat fiinţă un guvern „ta 
exil" al Transilvaniei.- âl 
cărui preşedinte „alea* a 
fost Dan Zaharja. Am zis 
.a fost*, pentru că respec
tivul guvern s-a autodizol
vat. Probabil că auzise de 
„inovaţia* internaţională a

TTTUS SEVRRINEANU 
Deva

(Continuare ts» pag. a 3-a)

m m  din

— De ce ţipa MRi- 
că aseară la nevastă ?

— Nu voia să-i spu
nă pe ce a d ^ ă t  
banii.

— Dar şi ari l-am 
aurit ţipînd.

— Azi i-a spus-

din statute iniţiale. Să re
amintim că la trenul 244, 
Deva — Bucureşti, din 2ft 
Octombrie, şase vagoane au 
circulat fără tacălzire, iar 
Ia întoarcerea sa (241>,pa- 
tru vagoane nu au pvut 
căldurf (0231, 4781, 467* 
7180). Un alt exemplu 
dificator ,11 oferă trenul 
745/30 octombrie,, tim i
şoara — Galaţi. Din 13 va
goane. ultimele' şapte n-au 
avut căldură (3053, 1566,

CORNEL POENAR, 
IOAN JURA. 

corespondent

(Continuare în pag. a 3-a)

Martori Lupu lucra te 
Mina Lonea şi locuia 'la  
un cămin de nefamilişti 
din Petrila. Era considerat 
un pm, ta general, liniş
tit. doar atunci clnd con
suma alcool manifeste a- 
gresivitate.

Io ziua aceea, ctad a să
vârşit atentate la viate mai 
multor oameni, a băut mal 
tatii bere la localul -Piaţă* 
din Petroşani. Mai apoi s-a 
mutat la restaurantul ho
telului .Jiul*, unde a con
sumat tot bere. dar a com
binat-o cu vodcă, ameste
cătură explozivă. Atei se 
tatfineşte şl petrece împreu
nă cu G.D. şl cu alţi ctţiva 
inşi. Se discută calm ptaă 

..................................

la \ un moment dat dnd. 
nu are topoi teMă^Bte ce 
cauză, se iscă o ceartă. Cu
toate acestea comesenii se 
despart şi pleacă fiecare 
spjfe'ttesă,

CUŢITARUL
• « I'I M

pe insoţ 
luat-o ,i 
cămind! 
văzut 
vea nî 
II loveşte 
ti tatii: 
l.B. căror!

după care a 
Aluni la 

locuia, l-a 
cu care n-a- 
împărţit. dar 
eL Mai apoi 

C.B. şi pe 
zice, avînd

ce s-a lăsât 
tatitaericul, M.L. a ieşit ta 
o*«|. ta Petrila adică, şi 
t-a reîntllnlt pe G.D.. în
soţi dş încă cineva. Fără 
o vorbă, a scos cuţitul, «i 
s-a năpustit asupra lut lo
vind de mai multa ort. Cu 

aşi cuţit La împuns şi

ochii congestionaţi de bău
tură §1 demenţă:

— Am tăiat doi. O să vă 
tai şi pe voi!

Şi se repede cu cuţitul 
lovind la nimereală, apoi 
din nou o la lâ fugă. Ar fi 
tăiat $i pe alţii, poate, da
că Poliţia, sesizată Intre 
timp, n-ar fi intervenit pu- 
ntad în cătuşe mina purtă
toare de cuţit.

TRAIAN SONDOR

FLASH !

© CONTRACTARE. La Geoa- 
giu-BiU este organizată, la nivel 
de ţară, cu participarea coope
rativelor de consum, acţiunea 
de contractare a utilajelor spe
cifice comerţului practicat de 
către aceste unităţi. Contracta
rea are loc ptnă In ziua. de 8 
noiembrie, inclusiv. (N.T.)

© MONUMENT. Asociaţia 
Foştilor Deţinuţi Polii ici Antico
munişti, Filiala judeţului Hune
doara, anunţă că la Banca Ro

mână de Dezvoltare, Sucursala 
Cluj-Napoca. s-a deschis contul 
4072996061409, pentru colectarea 
contribuţiilor benevole ale mem
brilor asociaţiei şi ale- simpati
zanţilor acesteia, in scopul ri
dicării unui monument in me
moria deţinuţilor anticomunişti, 
care au suferit sau au murit tn 
Penitenciarul de la Gherla. Su
mele pot fi trimise prin mandat 
poştal, pe adresa Băncii Române 
de Dezvoltare, Sucursala Cluj- 
Napoca, co i 3400. La rubrica de 
corespondenţă se va menţiona: 
mPentru ridicarea monumentului 
de la Gherla, prin A.F.D.P.R. — 
Filiala Cluf, stih P. Maior, nr. 4, 
et. II, cam. 80, 93. (GH. P.)

©  SFlNTAr jm C EN lC A VAR-

VARA — reuşite 'ptblouri sculp
tate (n lemn am văzut la Exploa
tarea Minieră Lupani, O frumoa
să iniţiativă a credincioşilor şi a 
realizatorilor, constatată şi la 
alte mine, undey tabloul ocroti
toarei minerilor îşi găseşte tot 
trial des locul ei, aproape de su
fletul oamenilor adincurilor. (S.C.)

© GESTUL CONTEAZĂ. De
spre expansiunea comerţului Cu 
străinii, in piaţa municipiului 
Deva, mai ales cu cei din Ră
sărit, s-a mai scris în Ziarul nos
tru. Acum aducem tn  atenţie u- 
nele gesturi penibile, văzute pe 
viu tn citeva rînduri. Este. vorba 
despre înclinaţiile spre flirt ale 
unOr români, care din organizaţi, 
ptin mina pe mai multe mărfuri,

iar în timp ce unii „negociază* 
preţul, alţii bagă produsele tn 
buzunar şi pleacă cu ele fără să le 
plătească; Este şl aceasta, pen
tru Unii, un mod de a-şi da in 
petic. (N.T.)

© CORATRANS cere scuze 
publicului călător pentru faptul 
că nu mai poate efectua trans
porturi cu autobuze de la auto
gara Deva din lipsă de motori
nă. (L.P.)

m  SPITALUL COLŢEL 
Recentele discuţii purtate 
între reprezentanţi ai u- 
nor mari firme americane 
de construcţii şl ai Minis
terului Lucrărilor Publice 
au pivotat Su lunii ideii 
construirii unui mare spi
tal fn centrai Bucureşti*»- 
iui. Problema s-a pus emu 
aşa: Spitalul Colţei. care 
este cel mal vechi din Ro
mânia şt ce pare şţ - dML 

- Europa, să răcaină muced
<•; parte» din fufă — cjt 

clădirile vechi şt pute» 
importante, aflate In incin
tă. ta spate, să fie demo
late. Pe tocul rămas liber 
ar arta» s i se construias
că un spital ultramodern. 
cm fKarcaf'-atMUattz ţ̂k:-1 "teb" 
felul de utiiitiţi „s«r a- 
merican. Deocamdată, diş- 
cuţii...

■  STATISTICA la  
FRONTIERA. Conform da
telor furnizate de Biroul 
de Presă al M.L. de te în
ceputul anului, frontiera 
României ă fost tranzita
tă de 20 026144 persoane, 
dintre care (3149 458 ce
tăţeni români şi 6 876 678 
străini. L» controalele e- 
fectuato de organele va-, 
«ale, la trecerea frontie
rei, au fost retrase 7450 
documente, s-au confiscat 
bunuri fn valoUre de 
25452400 de lei. cit şt 
5 403 150 de feb reprezen- 
tînd bani nedeclaraţi.

■  INTERPOL LA MON
TEVIDEO. Delegaţii ale 
poliţiilor di» aproape (00 
de ţări* de pe cinci con
tinente, participă, tn Uru- 
guay, la a 50-a reuniune 
* Orga dm gtt I j t o a t l i- 
nale de Pefiţite CriStinală 
(O.I.P.C.). Interpol, pentru, 
a examina situaţia infrac
ţională din lume. La re
uniune, care este găzduită 
de Punta dej Est, staţiu
ne balneară aflată la (50 
de ton est de Montevideo, 
participă miniştrii de ta- 
terne din ţările membre. 
Discuţiile abordează pro
bleme privind traficul de 

«stupefiante, infracţiunile 
economice internaţionale, 
falsificarea de bani, tero
rismul, . cursurile şl trafi
cul de copţi.



HA&m m
H A Ţ E G

|  Mufţi eoMwwftri s&»t nedwwrM d* ce| 
I berea este aşii de scumpă $t m tit w a f t^ J  
I sa» localuri pohte» mai», o stelă de 1 /t gjwnge > 
I ptnâ la 40 de NI I Afater, (v e ^ te  Bw#@ară! 
{ berea de la fabrică îio tă  preţurile, le funcţie j 
|  de iertiftiei^dc ce se produc :

I • RÎU MARE—16 lei; | 
! • ZÂNOAGA —18 lei;j 
| • BUCURA —20 lei.j
|  A rm pw frf «reale aşa mâk m comerţ ? j 
|  ŞhuphbfN our*«fezifiur riănfi ă  
f  şm + M i ţ  e4HW ’*>-:C% m - .td H  o n i i |
1 adaug! fnai multdedt se «igţăie, ,,înc«»c*nd̂ * 
- prefuf 'ferii Asm e treaba 'tetor în drept sfif 
|  v a ti d t n  cifliaăpe nedript de- «atee un& §

Se spune, — fi pe bună dreptate ! — ca , 
( berea de Haţeg na ere nevoie de reclama. în 1 
i multe judeţe «de ţâra este foarte căutata. Mufţi j 
i apreciază b ereaJa sticlă, tip RÎU MARC, ZA- i 
 ̂ NOAQA, BUCURA. Dar şi berea la halbă, cea j 

i dtf te te fa l ş» s ta  4fc l« Stic® îft4 1 %  -cri** |
! apreciată de consumatori. Mai ales dacă e  ̂

rece şi ospătarul „nu uită" puţină apă în hai- | 
| bă. Dar ceea ce «te bucură sînt veştiN bune ţ 
|  de ta fabrică, potrivit cărora în curînd se vor f  
\ intnedace noi instalaţii perfecţionate, care vor |  
\ d a  berii d e  Haţeg noi valenţe şi un termen de S 
) garanţie ferm. - î

Prin fitanfearea prt i de 
fabrica1[ie,tiealitate m ta l * Ieri

— Dte lireetor, a  trecut » «fei» <4er
bere de Haţeg are aceeaşi cămare ca I ;  sdtefe de ca#u 
r a i .  Cititom ; arului consumatorii «• dori «* ştia ce 
nai .'•t ■»* îi r ă r in d  de către societatea 
„HAQER" S.A. Haţeg, pentru creşterea capacităţilor de 
producţie şi a calităţii berii ?

— Şi pe noi he frămîntâ creşterea producţiei şi îm
bunătăţirea calităţii berii de Haţeg, eliminarea unor 
strangulări şi a statului la rînd a unui insenwtat număr 
de autocamioane în  acest scop, ne-am propus realizarea 
unor însemnate schimbări de instalaţii, care să  i s t e ţ ,  
lăţească tehnologiile de fabricaţie a  ’berii, să sporească 
ritmul producţie* şi, nu în Ultimă instanţă, să ridice 
calitatea. Am  eeairactast şi achitat în valută o nouă in . 
staiaţie de filtrare a  berii, cu o  capacitate de 250 de hl., 
din Anglia am «oittraetgt, de l» o firmi'-efe Specialitate, 
o instalaţie de pasfetirisare a berii, care va. funcţiona în 
flux continuu, ceea ®e ne va da posibilitatea pasttmrizării 
întregii cantităţi de bere ce o livrează «pşietşţgţ aoaştră. 
Asta, înşeamţ^t o caliţate şnpegfară  â  b^rîl ău F fa  SBclă,. 
c ti  şl îa  butoi, eresefnd m u l ţ ş i  term enii do garanţie.

Convorbire cu «Tino. IONEL IŞFAN,
ifoţşfcwl

' f t l s ş i  s a  h**»

Berea la  t e i t o i * a f i  garantată p în ă 'îa  f  f i r  c f i  la  
A ţ i ! ,  rs<.,t Jnuîi» '"«s» e fn  A n g lia  vonâ ţ& h tce  n k  
w & r  s/4 b iox id  « r f l î», «,*»< " •’* ig  t a  o  concer _ aţie 
'-«***/.<; * de uswfi# J fe  #£*''■» *7 tra ta tive  faem w  OeidL 
*% »  « » -  de t»U îi»ie 4 *  b.ojK Acestea v ^ f %«-
bMârle d in  « iam anit^ a  că re r buâaţie in te ric - riv a  început 
Să' s«: deto ioneze. S ia tm n de asemenea la  tra ta tiv e ,' ţg t 
«» o ;  s*ră> > , pM iteu în fiin ţa re a  « î*-*» soetetftţi 

care a r p ria ti®  s ite le , o c H  w « *»  # a fe .'
a«ţă noastră — memterea unei l in i i  de  linbnW Bere a  
0a rtt V * i }  w ta  d in tre  S^t-\ ts ra ik  ba*&
9M i«Bă^i «ovstae<.«af^ pe Ung* s p o rite i pdd ue ^ie i, 
d N w t  m u lt ri ţ  p im âe riic  le  teregintesas p ri®  sper. 
gafe® «nai jta rş tr  destul de mare de stic le  ou actuala 
B»talaţi« de îm buteU ere * \
. — Noile instalaţii, ţe preconizaţi să le etmtractaţi ţ i  

să te introdueeţi in ^odiicţie. trebuie să fie bine cunos
cute de către cei ce le otiiizeeză. Se pune problema per
fecţionării profesionale ? 1
- ' — Sigur, aşa este ! Doresc să precizez că pe întreg 
fluxul de fabricaţie a berii avem oameni ca o calificare 
ridk ' t  >i cu o jo&îită experienţă *rj producţie Wu sti. 
denţiez pe ohneni In mod deosebit, fiindcă na permite 
spaţiul o listă aşa de lungă, şi aş comite o nedreptate 
P«« mu! 6 care siat buni rne^eri şi şi ar rămine în 
aî-'b-â, Cit despre mînutrea noilo instalaţii ut va Vi ni «
> problemă deosebii Priza piui de b: ii este cunoscut, 

în plus m ’ noştri v.-- part ripa clrrC.Y 11 mon.
terea_ lor. Ua burt prilej de a cunoaşte m detaliu parti- 
* dări « w  lor, \ '1 de folosire * gurind ^

s*ate*wr şi o producţie «1-',$ ■¥- iscr4
— O ultimă întrebare. Cu cît va creşte producţia de 

bere după intrarea în funcţiune a acestor instalaţii ?
— De la  400*00 — 420 000 de hl cît realizăm anual, 

ia 700 000 de hl. Şi. subliniez, o bere mai bună, cu un 
C;' & gananţte mai mat şi t aprovizionard-constanti 
f L mefieia, itap

Vă mulţumim !
SABIN CHRHU

Este Mae
să se
ştie!

Pentru evitarea aglo

merării la desfacerea 
to r i t  ( t e i  h a d t ţ j r t i r  

s-a şrauâxut:

•  MiERCURSA să fie 

ziua în cară şe Burează  

Bere numai pentru so« 

detâţÎN particulare.

•  Beneficiarii şîflrt 

rsşaţi să respecte 

grefkele ie  livrare 

şi contractele îiute- 

M e ca societatea 

cenerctati H A8EB 

S i .  Haţeg

Betşe m
■ c a .»

Oricine cunoaşte că 
nici u n  profiL-s «u 
fm m  â  tneMvt; 
cheituiel Cu t ~ieMi
litate, da* T&RSZA 

. AlffcBi'i. *
şef ai soeiefaiţii, na-a 
dat citeva relaţii in 
7: u-JUi J,a
0(3, ■ ţn âfcl s

.lei- la fytşnei*.&f ia 7Q 
4m: t%i &a>, SIS fe  

. ih pŞnîititmi ■ JBŞj

.. tran$, f>r(!ţui a crescut 
de' M  ori, la .. eaps^/c 
fbîtcafei]|.. ,tfe, fa cţpt-iî 
băni teî. Creş
teri în; mnat*. ..n cu
noscut tipărirea eti
chetei», preţul daler- 
genţitor. Printre pr* r- 
■i-'te cete mai marţ, 
ea? .  tnreglsl 's J ' 

procesul <te J.jftr4 
caţie şi îmbuteitere a 
berii, se spar
gerile ,îc sticle, atU 
din cauza vechii in- 
stalaţti_ cft şi; a lipsei 
de  caifes## « undr Stf- ’ 
1 . 'mrteb tfâ  plăteş

te impşzM pe cte- 
, iJxjîa «win.t ie  
la sută.

> . « t a  tabloului «te comandă Se 
de fabricare a bârfi.

U»a dintra 
care prezluâl yr<

Voziţiâe sacietăţM comcrci ale IIABER ŞA. llaţcg. 
sate; de bună calitate. Foto PAVEl LABA

P U B L IC IT A T E  -  P U B L IC IT A T E  -P U B L IC IT A T E  - P U B L IC IT A T E



aparate $1 obiecte gospo
dăreşti. striat w w m i  ar 
nei lăm âii, terepl *£ te 
bucuri d l  nu mai a l virata 
lor.

Legate de problema na
talităţii sînt *1 «vortarEe, 
provocate sap spontane, 
destul de numeroase. Chiar 
dacă sini mai puţine dacît 
pe vremea decretului, care 
a dat atîta bălaie d cap 
bietelor femei, totuşi sd 
mai Intîinesc avorturi pro
vocate. cu mari riscuri pen
tru  sănătate şi chiar pen
tru viaţa celor în cauză. Se

lor K se pot u rasem  
îcace antiaoocepţknaie.  ̂E  
mujt mai sim pla sâ previi 
deci! să  întrerup! e  sarci
nă, fie şi într-un cabinet 
de spedalitate. Dar. pen
tru  că mai există «1 un 
.dar*, tot dl dr. Bre toi tsl 
explică scăderea gradului 
de fertilitate J  femeilor 
occidentale, nevoite să  în
fieze eonii de la noi. şi prin 

abuzul de anticoncepţionale.

HATAIITATEA-ÎN SCĂDERE,

ţMmmm&mmm
c n i w w * » #  pmM u, 
probatei că am  astm* la o 
co n ştien ţi» »  a ttt «  riscu
rilor, cît şi a posibilităţi
lor de a-şi apăra fiecare 
sănătatea şl viaţa, t a r  3- 
ceasta a r  avea «ieets be
nefice asupra sănătăţii na
ţiunii noastre, a tinereţii 
şi vitalităţii ei.

r  V rO IU C A  RO M AN

^ < ■ : - - ■
" AFLĂM DE LA

CAMERA DE COMERŢ 

- Ş| INDUSTRIE

Societate comercială
din i Bucureşti, reprezen
tant unic in  România 
societăţu ARGOS 
«fovGreeia, care este prd- 
andBSr şi exportator d e ' 
portocale, oferă spre cum
părare PORTOCALE ast- 
f«T r -

pentru livrare CIF 
Bucureşti (Vama Chitii») 
l i  preţui de 335 î r i o n f ; 

’%Tlţ* Rpstm  livrare direct 
de la  producătorul din 
Grecia fox woA j Ia pre
ţul d e  24® l / te n ă i  .

— pentru livrare CIF 
Constanţa. ia preţul de 
2Ş*j*,Ş/tonte * ' *

Societatea OBasercia- . 
l a d i n  Tuicea ojferil cop- • 
servo, şi seanconsenre peş- ; 
te,- ■ sortiment;,' bogai, ■ cu 
preţuri de Tivrbre în tre . 
36£0-?5ţa&- .

m Societate « n fe rd a lă  
dfo DHMtetare IA m P  can
tită ţi mari de taWă de 
ipex In coli, la difi^ensiu- 
niea lif2 m, şj grosiaţea de 

* îi> I  c^ităţi. ' -
f JD H rm â din Ungaria o- 

feră ceapă lâ  50 lei/kg, a- 
dusăv  la  Deva, v liyrabiţâ 
imediat. ' ' /

Penţry d e l i i i - ‘suplimen
tării i ţ ă  - r  ugăm să vă a - 
drijfeaţi la sediul Camerei 
de Comerţ şi Industrie a 
judeţului Hunedoara. De
va, str. î  Decembrie nr. 
35, zilnic în tre  orele 8—12, 
la . telefoanele 12924 şi 
14865. ■

"JF 0  fţeSKB&$, —fUfţţţljf*
gdm-mmm  «‘tow*fc»
: duw » «um ărul de 

-copE faregisteaţi şi «teoe- 
sele d in  acest tm  cu  peri
oada cwfeswKapătpare -. d in
1990. Cel puţin in munici
piul Deva. D ar foarte pro
babil şi in alte localităţi 
din Jtaieţ şl dm  ţară.

De ce se nasc acum mai 
puţin copii, de  la un an ia 
altul {silei vorbă să mal 
faci comparaţie cu perioa
da anterioară Revoluţiei) ?
Nu-şl mai doresc tinerii 
căsătoriţi ' (şi căsătoriile 
sînt jn creştere faţă de a- 
nul trecut !) să-şl împli
nească v iaţa  Prin urmaşi ?
Ce se va fot&npla cu noi 
peste ani, vom alunge o 
naţiune Imbătrlnită (mulţi 
dintre decedaţi sînt tineri 
şl foarte tin e ri!)?  Vom a- 
iunge in postura Occiden
tului, să „importăm* copii 
de aiurea, pentru că a- 
conx- 1

Am căutat răspunsuri, 
măcar la  o parte dintre 
aceste Întrebări. în discuţia pare că o explicaţie a r  fi, 
cu di dr. Virgil B reto i me- taxa de 509 «ie lei pentru 
dic specialist lă  cabinetul > întreruperea sarcinii. în  
de ginecologie ăl Polidini- fapt. e mai curind o necu
cii Deva: Dumnealui eonsi- noaşiere exactă a tuturor 
dera scăderea-natal ităfti ca  prevederilor acesţei mă- 
i »  Fenomen justificat. ; atoli-, căci de plata laicei
„După cmnpltîa perioadă stei exceptate mai multe.
t96s—mat- «m da dl Bre-
fei. M  «are o»  deeret ab- , 
surd i-a conferit femeii -.re-' 
mâne un statut tocai ifioa- - 
bil, s-a produs un seati-- 
ment de eliberare Proba
bil că situaţia se va redre
sa dună un an-doi. cînd se 
va stabiliza viata economi
că*. Posibil, Căci. d a c ă  te 
gîndesti Ja posibilităţile de J 
Cumpărare ta le  tinerilor 
(asta ia  cazurile fericite, 
cind nu Sînt şomerii si la 
preţurile mobilei, ale altor

categorii de femei. în tre  
acestea, se numără cele-fă
ră venituri, cu patru  sau 
mai m ulţj copii si. desigur, 
femeile bolnave, pentru 
care ducerea la sftrşit ş  
sarcinii a r însemna ut* risc 
pentru viaţa hm. Sau în 
caiurite in care unul din- 
tre părinţi a re  o boală gra
vă, transmisibilă ereditar, 
ori sarcina este urmarea 
unui incest sau viol.

De neînţeles rămfne în 
' ziua de azi provocarea Prin

Foarte «fes a jevenlt îa- 
disecţie necunoaşterea, lipsa 
de «uitură medicală. I a  
fapt, aste doar un sectar 

. al (hriculturii. .multiîatcrar-. 
le* dobirufite de mai multe 
generativ ia deceniile de 
tristă amiâtîrO. Cînd tino 
rii ' treceau p rin . şcoală .ca'. 
raţele prin apă. $i tn aceste 
condiţii este explicabil im
pactul pornografiei asupra 
unor tineri lipsiţi de cui- ’ 
tură temeinică^ ce nu mai 
au nici sfiala şi nici jena 
bunicilor faţă de viaţa in
timă. ceetRnta în Dumne
zeu seu teama de judecata 
câfeeţivjtătii, prin prolife- 
rarea bolilor venerice şi 
sSTOEI. Mai mulţi mediei, 
cu c&re am ’stat de vorbă 
ctt diverse prileiuri. ,co«si-

%
F estiv a lu l d a n su lu i de socie ta te

Hlrmare din pag H

nedoara; premiul B T .»  Adina Ctojocaru. 
Marina. Dani — Piteşti, * .

M ietele premiu a  foşt acordat pere. 
cfaii Ema Novac, Cristian Pernescu — 
Hunedoara. ■ .

1
■ / f e l ;  ■ Festival" 'a fosţj aleasă, -'JĂfa- 

riana Minişan. K
Festivalul, care a avut’ ca prezenta 

toare pe cunoscuta solistă de muzică \
uşoară. Anca Ţurcaşiu, s-a bucurat *de 4
un  deosebit Succies. ; ' ţ

LA OBIECT
î- (Drmarr f ia  pag t)

polonezilor, inovaţie căzută 
ia  desuetudine,
; E adevărat c ă , dictatura 
itie piuă la  22 decembrie 
195#“»  cauzat «n adevărat 
exod spre Vest, prima ţ a r ă r 
jn  eâlea fugarilor fiind Un- 
garia. *Ca’ o remarcă gene
rală. e de reţinut fosă c$ 
au plecat aventurierii şi 
cei care au avut rude în 
-străinătate, indiferent de 
etnie, printre care şi „ro
mâni" ce au cerut azil în 
Dngâria. l a t  âcuoP-SMfla- 
dintre ghilimele mteatio- 
nează să se întoarcă în 
Transilvania, dar nu ori. 
cum, ci cu uri guvern „de 
exil" în frunte. După 22 
decembrie 1989, ţările ma
ture din punct de vedere 
politic nu maj acordă azil 
fugarilor din România. 
Ilustrez afirmaţia cu ur- 
mătorul caz concret. în  
toamna lui 1990, d u p ă ' uri 
meci de handbal iucat de 
6 echipă de tineret din 
România, In Suedia. 10—11 
jucători, de. etnie maghia
ră, au cerut azil politic, 
cererea fiindu-le refuzată. 
Numai două puţeau fi pre
misele refuzului. Lipsa con
diţiilor dictatoriale de pi
s ă  la 22 decembrie 1989 
şi, nu în ultifoul rind; sen
timentul consîngean, pe 
care-1 poate ocroti kt sin ut 
său numai Ungaria.

Confirmarea ultimului^ 
ţnătiv se află la pag. 387 
şi următoarele. în capodo
pera : „Ardealul, pămînt 
românesc" (problema Ar
dealului văzută de un ame
rican). autorul fiind român 
de obîrşie evreiască —<■
Milton G. Lehrer. a cărui 
competenţă te  materie nu  
poate fi pusă sub semnul 
îndoielii.

în  sprijinul afirm aţiei 
amorului „ăBritifii a  fost ş i 
baciu’ Alexa din Certej —•' 
Săcârîmb care. „avînd ve
denii'*. a arithriijat în: 1Bt2- 
câ războiul declarat împo
triva U.R.S.S.-ului nu se 
va Sfîrşi p in i cînd nu Vom 
vedea luptele ce vor - fi 
purtate pe Valea Mureşu
lui, Aşa a fo s t! ,

Tot cu acea ocazie, ba- 
ciu’ Alexa a  fost întrebat 
cum vede rezolvarea dife
rendului provocat de Un
garia încă. d in1 1929, La o 
asemenea întrebare, acesta 
a precizat că soluţia «u  
poate fi alta declt schimbul 

-de 4X>pulaţîe dintre cele 
două ţări. ţa ţă  deci, doi 
români, de etnii diferite, şi 
ou pregătiri deosebite, care 
au gîndit la fel. fără ca 
ei să s e  fi cunoscut. In 
timp ce primul a  avut o 
pregătire deosebită, vred
nică de toată invidia, se
cundul a fost înzestrat cu 
bunul simţ al istoriei.

AŢA DIN
 ̂ ţ ilr ia a re  dts pag. fi

1624.-.). Şi pentru că sîn- 
tem în stadiul unei con
curenţe destructive, la tre
nul 328/242 din .39 octom
brie *91 (Cluj Simeria -c  
Bucureşti), călătorii din opt 
vagoane au fost lipsiţi de 
căldură.

Sigur că exempieie ar 
putea continua. Dar nu 
ne-am propus neapărat a 
statistică exhaustivă te  a- 
cest sens, cj-.^de «  reaminti 
că Uansjx>rttil cu trenul 
este de foarte multe ori 
departe de cel omenesc, 
firesc, comparabil cu pre
ţurile percepute, pentru un 
bilet. Uneori, dacă pe tra 
see scurte situaţia (fri
gul) este mai uşor' de su 
portat, pe un traseu care 
numără. 5--8 ore; sau chiar 
mai mult, devine un „cal
var"..Să ne gîndhn că mulţi 
din tre oălăţorl r in t - co^fi, 
bătrini, oameni bolnavi, 
iar gheaţa din trenuri îşi 

.fade pe deplin simţită „bi
nefacerea".

Starea jalnică a multor 
trenuri este rezultatul bar
barismului dfe care - m ulţi 
dintre călători daU dova
dă. Lipsa «dor mai ele-, 
mentare reguli ale bunu
lui simţ, alături <je neres- 
pectjirea normelor şi a ac
telor juridice în vigoare, 
sînt aRe eauze ale acestui 
fenomen. Distrugerea ban
chetelor, a instalaţiilor e-

lectrice, a tablouriloi' elşp- 
„ trice. a instalaţiilor de si

guranţă, fără a lua în dis
cuţie igiena vagrihnetor 
saţi, .mai nou, jaful siste
matic, slht doar citeva din
tre gravele probleme cu 
care st; confruntă lucră
torii Căilor ferate, Bungle 
intenţii de a ofgri-condîţii 
civilizate «te călătorie sfat 
zădărnicite din lipsa tasta: 
materiaie (becuri, geamuri, 
ajdMl ’ pentru acumutefei, 
e if^  tare determină: aces
te aspecte, prezente tot mai 
des In viaţa transport uri
lor,feroviare.

Vechimea .parcului de 
vaffiiane îşi spune cuvîn- 
■foL^Uîtimele vâgoane pri
mite (la Simeria) datează 
dîn perioada anilor *70— 
“ 3,;Wechjmea maţe a a- 
cestora, gradul mare de u- 
zură, diseonfortui, cit şi 
starea jalnică a multor va- 

„ goane aflate în circulaţie 
a r  trebui să ridice semne 
de întrebare pentru fac
torii de răspundere ai 

■ SjNX-CFML ' •
Contradicţia dintre că

lători şi S.N. C.F.R. este 
evidentă. Călătorii dau 
vina pe lucrătorii instituţiei 
de faţă, motivind că nu-şi 
fac pe deplin datoria, iar 
aceştia din urmă, pe călă
tori. : Din acest „passing* 
al culpabilităţii suferim cu 
tolfi. Ce ar fi dacă ne-am 
privi mai întîi în propria 
oglindă ? !
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împreună cu  
GAOSSI SHOES GmbH (R.F.GŢ 

SRL 0£VAs

1H I 3  noiem brie tW E

Ş l  T R IC O T A JE
deschisă zilnic între orei*. JO—17 în soia ; 
lăţii comerciale CONSUL S.A. Deva (fostul 
Centre Terilorial de Caicul), bdol Oacsbiat. bl. 
P, parter.

m

Brecţia de înncă 

; şi protecţie soc»iă
A JUDEŢULUI HUNEDOARA 

O rganizează  pentru şomeri, m kmo noiewh
brie, următoarele curşuri de 
date. In < o n d ^ » i |g p l )

L o c a lita te a
Meseria

D E  V A 
* sudor electric

Data începerii
cursufeî

2SJ0 
2«vXE 
27.XI 
26. XI

obiecte oz-casnic 29.XI
— instalator apâ-canal 30.XE
— frizer 3aXI

- tăpplar manual
- inttaEator apâ-canal

HUNEDOARA

PETROŞANI
- ţesător — '2 clase

— instalator apâ-can«d
— lăcătuş mecanic

[ 'vA-R A ':© '
: — «blau
* — tutttOT
! — coafeză

i SIMERIA
— brutar

H A | £ C
— tapifer

C A l  A N
-  operator calcula

toare PC

ORĂŞTIE
- blânar
- frişer

18.XI ■ 
21JU 
20.XJ

204»
204(1
204»

254»

28.XI

22.XI

15.XI
154»

25

.1 2 5 ^.; 
• V ,-ş.ş

3* 4’ j.
50
25

>225 •,

2S
25
25

25

25

25

25
25

înscrierile la cursuri se fac prin punctele de 
Forţă de. Muncă şi Şomaj din tocaiităţHe res
pective, cu două zile înaintea datei de înce
pere, a  cursului (cel mai tîrziu).;, (790»

ÎN ATENTtA VETERANIIOEf DE RĂZBOI 
DR4 ZONÂ MUNICIPIULUI HUNEDOARA

Veteranii de război din municipiul Hunedoara Şi' 
din localităţile aferente riat convocaţi la adunare» 
generală de înfiinţare a Subfilialei Asociaţiei Vete
ranilor de Război din această rente Adjwţarea v̂a
fite u  ziua de sîmbătă, 9 noiembrie l99l, orrie tf, b  
Vribafete municipiului Hunedoara.

D t tW I W I t  H l h U H  
A ASOCIATTET VETIPR î NILO* Bto KA23KHI



; S&CUffATt A f l f t  MHtQAI A r .■ V- '
„V H U tC O O l* ' DEVA S JL  I

.:;.y;v: ; . ■„ *
ta IkiHitM, nutrairi, 20 noiimbri» ţ

1991» la  Ndwl filialei Vtnakool Deva SA ., A- î •  C.A.P. Băţâlar 
vinde la licitaţie publi
ci, fet dau de 8 nă- 
Lmbrte 1991, orele 14, 
mijloace fixe din d§- 
tare. « t i

5 1 * 0 9  Vioi f i  a Vinului, nr. 2, următoarei  
1 ce fix e :
|  •  autoatelier TV — 14 F
I  •  multiear
f  Mljteaeoto fim  pat fi vizitate ino 
ţ  data d t 10 noiembrie 1991, orala 10—>1 
j  dM  Filialei Vfoakool Dava SJL

OieCTfiOSlOMA S.A. CLUJ-NAPOCA

Oferă, în ţOndiţii avantajoasa, cabinetelor 
medicala particulare

•  aparatură»ed icalăpentru: electrotera- 
pie, eloctrochirurgte, diagnostic-investigare.

A dresa: str, Republicii, nr. 109, telefoane i 
95/113444, 115030 (marketing}* telex 31391.

SOCIETATEA COMERCIALA J

„PRODSERCGM" S.R.L. (

■ ■ .. ' ■ \ 
cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie, nr, 30 \

Vinde, din stoc, maşini de măcinat cafea j 
tip „familiar", construcţie indigenă, cu motor i 
de 235 W.

CTJVfNIţUlIBER T IP ARUL*
S. C „Polidava” S. A 

Deva, str 21 Decembrie 257 
Tiraj : 20 439 exemplare.

DEVA 1»
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AURUţ. BRAD —  MUREŞUL PfVA 2 - 0

ftici acest joc nu s-a Iurî &u fost înscrise In 
dasprins irân. ârrfe exe-.
tăCâ marilor âtefcRlriiîi or- cotat Cu dfe fcostar,
gSii care în cîtevacazuri balonul i-â păcălit pe a- 
a4  Învins spectacolul-spor- părătorii deveni si 1—0. 
t$v Aurul a obţinut o yte- Cel de-al doilea eol a fost 
tipie pe deplin itieritatâ. operat lui Orbeanu, după 
dar scorul putea fi mai o fază prelungită în ca- 
eategoric, ratindu-se cîte- reul devean. - 
vşi ocazii bune. Unele din- AURUL: Ţţliban. Be- 
tre acestea au fost ratate, rindet. Nicu,'Steluţă. Cos- 
printre care şi o lovitură de tar (miri. 83 Gavrilă) Pol- 
1$ l i  m executată ' de|ec- yerea, Ciontos. Văcariu, 
tuos de Orbeanu. apoi stil- Ţînţăreanu. Orbeanu (min. 
pli barelor s-au, Opus în’ 80 Mihăilă), Ormenisan. 
Ojin. 72 şi 85, 1a şuturile , .MUREŞUL: Rus, Cîrsto-
k j  Ciontbş. Oaspeţii au iu, Ardelean. Sterie. • Tă- 
ieşit la atac 'abia in min. naşe, Lavu, AlbU, . Nacu,

prin Albu, care a dat 
primele şi ultimele emoţii 
tribunelor. Cele două go-

Petric, Rados, Marlncescu.

ALEX. JURCA

......

PUBUOTRÎE
c V î N Z  A« 1  —

CUM FiA **A -Rl

j  PREFECTURA JUDEŢULUI HUNEDOARA

I
«

Organizează în data de 2 decembrie 1991. orele 
10,00, concurs pentru ocuparea următoarelor postări:

' e 1 post — inspector specialitate gradul IU. gra
daţia L
Condiţii t studii superioare economice şi mini
mum 9 ani lu vechime fn specialitate, 

e  1 P«wt — instructor specialitate gradul IV, gra
dam  r.
CiondlţU: stuU  Mtperiaare economice şl mini-

l

I

dota de noiembrie j 
_  _ imntfi! personal, • ' ■
telefoanele 12358 bau 113». inie-1
la

mmi
A

ifc. ‘ tefos (HA
oeneers t e  fiola de

posturi
de privatizate

l«  «em uli

m

i

Organizează în dala de 18 noiembrie 1991 
concurs pentru ocuparea a

•  2 posturi de revizor contabil, cu respec- 
tarea iegislaţiei In vigoare.

Relaţii suplimentare la

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ A DRUMURILOR 
— R.A. DIVA

i
Str. Dragoş-Vodâ nr. 1—3  

Angajează pentru Deva sau Hunedoara 
conducător auto autorizai ISCIR pentru auto
macara Kraz — 17 tone.

Salarizarea se face conform leg ii nr. 14/ 
1991,

Relaţii suplimentaro ta telefon 25090,
956.

I

IX

LICEUL CU PROGRAM DE EDUCAŢIE FIZICA 
Şl SPORT DEVA

1

A N U  N Ţ A
Candidaţii înscrişi la cursurile de pregătire pen

tru admitere- la IJE.F.S., gimnastică aerobică şi gim
nastică de refacere, sînt invitaţi, în data de 8 noiem
brie 1981, Ia Liceul cu Program de Educaţie Fizică şi 
Sport, sala festivă, pentru repartizarea pe grupe şi 
începerea activităţii. (781)*

I

•  VÎND npartanient două ă.
camere.' confort 1. etaj. 10, 
(lingă hotel Deva).' Infor
maţii Deva, telpfoane 20891.. 
sau 24940. *■ . ■ (6705)

•  VlND răcitor Siemens, ■
mijlociu, absolut nou.-preţ^ 
34000 le£ Hunedoara, str. 
Aleea Cocsarilor, nr. 8*
blbc 8, ap. 58. (6924),

•  VINI) înscriere Dacia 
1300, preţ foarte convena
bil. Deva. telefon Pt4I5- î  .

(6693)
•  VlND Trabant 601 S.

perfectă stare. Simeria, te
lefon 81310, orele 9—12, 
14—20. (6691);/

•  VlND cuptor patiserie1 
electric, etajat. Deva. tele
foane : 13021. 15142. (6690)

•  VlND bicicletă U.R S.S.. • 
nouă. Deva, telefon 18407*

(6688)
•  VlND pui Canicfea, 

negru. Deva, telefmi 17694.
(6684)

•  VJND video Panasonic. ?
N.V.J.—35 E.E., 1590» K
caian,

•  VlND Înscriere ....
1300 (august 1986). De: 
telefon 18263.

' •  VÎBîD Insprier'
1300 (1090). ţjeva. m  
28455. dudă ora 15. (6882) 

p VtND taacriere ARO
m *  wt%.yqbaa>ţi
dîăt. DfeV*,, fetefdh 16849

<on ^ ^
lă cu 4 scaun» tâpiţate vi 
un corp bueătSrfo alb. sus
pendat. ; telefon 2Htt, 
între Orele 17—20. (6359)

•  VlND Înscriere Dada 
-1310 toewmtete lMOÎ 1P»-
va. tritfon l»33 .r (6660)

» VBfP Dada 1316./ an 
fabricaţie 19*4.' Devar t». 
lefon 21585. (6695)

•  VÎND v foscriere-' la 
I.D.M.S.. din februarie 1989, 
pentru Dacia 1310... fofor- 
maţii la telefon 13829, Deva.

-- (6696)

« V tŞ D  con vena bţl 
toturteot/Dacia 1310, 
nou. faigKi telefon 
diminedfa şi 77383 dupfH 

20*_ :f' *
•  VlND garaj din

Informaţii Deva, teldfon 
«tK»2, *66ân
. â  VlND casă mare *ln 

ŞimerfaT., str. Retezatului, 
nr, S Qîngă gară). Simeria, 
telefon «134. m m

•  CUMPĂR. în Dev*>- 
partament două camere, 
centrul. Deva, telefon ®877.

m m
•  VÎND Dacia H00 sta

re bună. preţ convenabil; 
Infonraftîl Ccmiuna Cettel 
juî de SUs. terefoîh 67173, 
după orele 20. (6668)

U pREjÂU contract apăr- 
taţherit 2 camere, bf>JDevâ 
(exclus Micrp 15). Recom
pensă In valută. Deva. te
lefon 19389,' orele 17 -19.

:6674)
•  VlND Volkswagen mi

crobuz şi Lada 1200. Deva, 
telefon 18346. (6698)

4 VlND Dacia 1300, mo
tor francez. Orăştie, tele
fon 41414. V (6671)

•  SOCIETATEA corner- - 
da lă  EXIMTOr  S.R.L; or* * 
ganizează; excursie pe tra- ■" 
setă D eva. — Istanbul, în * 
perioada 10 noiembrie . 
14 noiembrie 1991, cu ple
care la orele 9, cu autoca
rul, suma fiind de . 5 200 
lei, taxă de transport De
va, telefon 25231, orice oră.

(6694)

•  FAMILIA ingineriJufer - ^  
Olimpiu Cste-alăfuri de ff- 
milia * dr.' Fierea Nîcolae 
din Brad, fii greaua încer- 

•ca're pe care o reprezintă 
moartea dragei lor 

LUCIA FLOBEA.

S C H I M B U R I
DE L O C U I N Ţ E

•  SCHIMB apartament
2 camere, zonă centrală. 
Deva, cu apartament 3 ca
mere, similar (eventual 
preiau contract apartament
3 .camere). Deva. telefon
18703. (6669)

•  SCHIMB apartament
3 camere, proprietate de 
stat. Deva. zona Mârăşti, 
cu apartament 2 camere şl 
garsonieră (exclus Micro; 15 
şi Dîcia). Deva. telefon 
20633. (6665)

.•  SCHIMB apartament 
4' catpsffo cu modificări 
deoseMfo, Deva. Aleea Cri- 
zanteţnelor. cu 2-r-8 came
re, boxe şi garaj, numai 
etaj I sau parter. în zona 
centrală. Informaţii Deva, 
telefon 24396, după orele 
16. (6670)

•  SOCIETAŢEA cor 
mercială * „Leu" Baia 
Mare, strada Trompe
tei,. nr. 3, telefon 994/ 
15675. oferă întreprin
derilor şi persoanelor 
particulare acumulatori 
(baterii), anvelope au
to de toate tipurile, cu 
garanţie. (6697)

•  CU durere în su
flete, soţul Mihai. fiul 
Gigi; nora Nuţa şi ne
poţica Alină anunţă 
trecerea în nefiinţă a 
Celei ce a fost o bună 
soţie, mamă. soacră şi 
•bunică. -

petr a  pasa re
Nu-te vom uita nici

odată! Corpul neîn
sufleţit se află depus 
■ la Casa Mortuară din 
Deva. înhumarea are 
loc joi. 7 noiembrie 
1991, la cimitirul Be- 
jan. (6680)

I N C H l f i l t R i

* STUDENŢI eăt|tăm ar
parlament mobilat pentru 
Închiriat. Deva, telefon 
25079. (6687)

•  CAUT garoj de închi
riat pentru 3 îuni, preţ 
Convenabil. Deva, telefon 
969/23520. (9993)

25206 (după ora 17,00). *** 
(6658)

•  CU autorizaţia nr. 
2011 din 12 septembrie 
1990, eliberată de Prefec
tura Judeţului Hunedoara, 
â luat fiinţă Asociaţia fa
milială reprezentată p rin . 
Tanţa Luca. Hunedoara, 
strada M. Viteazul, nr. 4. 
bloc 12. ap. 32, avlnd ca 
obiect de activitate alimen
taţia publică. ..-(6662)

•  CU autorizaţia nr. 1943
din 30 august 1960, elibe
rată de Prefectura Judeţu
lui Hunedoara, a luat fiin
ţă  .Activitate Independen
tă” cu sediul fii Deva, str. 
Libertăţii, reprezentată prin 
Cornel Vasiu, avînd obiec
tul activităţii — ceasorni
car - (6973)

•  LOCATARII blocului 
P5 sînt alături de familia 
Pasăre, în aceste momente 
grele, pricinuite de decesul 
celei ce a fost

PETRA PASARE 
şM transmit sincere con
doleanţe. (6881)

C O M E M O R Ă R I

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

•  S-AU împlinit doi- ani, 
fit 5 noiembrie, de cind 
tristeţea ne poartă paşii pe 
poterile cimitirului, lăsând 
lacrimile durerii pe mor- 
mfrtţm bunului nostru sot 
■tetei». .

-IONEL FKASIE , 
Difigoste şi neuitare. ani 

de lacrimi şi dor. Soţia *1 
copiii. (8677)

* FOSTA şcoală de 
şoferi amatori Hune. 
doara, . cu sediul fit 
municipiul Honedoar», 
str. 1 Mai. nr. 1, îşi 
reia activitatea şl fa
ce inscrieri, Începând 
cu dala de 8 noiem
brie 1991. (6923)

•  PENSIONARA, caut 
de' lucru în contabilitate. 
Pretenţii minime. Deva, te
lefon 27058, (6689)

•  PROFUND îndu
rerată, familia dx, 
Ţheodor B&dău anun
ţă că s-a săvtrşit din 
viaţă un om minunat, 
naşa noastră 
dr. LUCIA FLOREA 
Dragă Lucia, nu te, 

vom uite niciodată!
■*' (6672)

•  FAMILIA -Purece 
Iotin anunţă, -.aişz ne
spusă dâî«re, moartea 
celei care a fost o mi
nunată soţie şi mamă.

Inmormintarea joi, 
7 noiembrie 1991, la 
Uricani. Dumnezeu s-o 
odihnească! (6678)

•  COLECTIVUL res
taurantului ' „tterta* 
Deva este alături de 
domnul Ramce, fit ş- 
ceste momente grele, 
pricinuite de decmdi 
mamei sale. »l-t trans
mite Sincere condo
leanţe.

•  MAMA. fiica şi 
ginerele anunţă, cu 
nespusă durere. înce
tarea din viaţă a fii
cei şi mamei.

elisa beta  
MAGYABOŞI 

Inmormin tarea va a- 
vea loc azi. 8 noiem
brie. orele 15. din ca
pela cimitirului roma- 
no-catdlie Hunedoara.

(6676)

PIE RD ER E

•  PIERDUT autorizaţie 
fierar — potcovar — con
fecţii metalice, eliberată de 
Primăria Denşuş, seria A 
110711. O declar nulă.

(6692)

COLECTIVUL S.C. JâGROSIM" S.A. SIMERIA 
Anunţă (focosul, în urma unui tragic acci

dent, a  colegului
DAVIO STOIAN 

la numai SI de ani.
Sintem alături d e  familia greu încercată.

(791)

•4tţ t rk***4r1r irit A s e e>â *es see* S* se » «ese e » s w» «»« » ******** ■*-»»*<

*  REDACŢIA Ş! ADMINISTRAŢIA«

* 2 700. Deva, ttr 1 Decembrie, 3$. 
tedeM Hunedoara

leietoobe 11275. 12157 
Telefon tioogtene i 25904 

t e n  Ţ8861

Întreaga răspundere neutru conţinutul 
mtkotetor publicate o poartă 

autorii acestora


