
Cauţi xnulîm -şwtetr teu- setdmb fag ai .noroctef 
Şit fa  Şo<& tu  «cest -«a * i cumperi doi «mmute- 
agricultorii consacraţi Ia- tar{  c* Si m  #  &  
13 tas* o* «a merit a- m t tr ţih i nici o  ton3 
part#- prtwfod asigurarea fa  zile. cam 4 #<# Intim- 
celor m eem te traiului plat unte şoferi, o  «far 
nostnt 4* fiecare zl, fa  -malraftfa precum 0

cora/tmarm  poterilor & p a ta  aspectele im m tt «» 
aprovizionarea judeţului Mnarartu fa  sustragere 
rwtteâ ta  profan oU- f ie  fa tocurile ic  parate 
w fitw e.^rivM ^iîîw  jo-

tfosta tTSM Ak Ţrsrini fa »  desprins tefanste >1 
part# areutăţBo c* care preocupare# deeedtte p«*- 
«• confruntă privind agi- tn i iertarea  fa fast# 
prafate u«i- W ' sW ' tmtdtfh tf tn n tpottu M

Crai*. totH n  comunicat 
dat publicităţii fa  oraşul 
caSfarwan Outari», pre« 
p fa ttte  S.U-A- fieftfg» 
Busfa. a anunţat adapta» 
rea- de sancţiuni împotri- 
va Iugoslaviei, cărate i-aa 
fost «tras# avantajele co
merciale deeurghtd dia 
Sistemul de Preferinţe. 
Generalizate {G.SJ*4 ce 
permite exportarea la Sta
tele Unite a anumitor 
predase fără plate taxelor 
vamale, fa» asemenea, up 
purtător de cuvirrt prezi
denţial a menţionat cft fa 
situaţia In cate războiul 
continuă p*; teritoriul Iugo
slav, WC misterul fa  finan
ţe al S.UJL _are fa pre
gătire şi alto sancţiuni.

0  SALA. AV ÎNREGIS
TRAT fa trimestrut III 
un detsdt fa  1©A aiU an  
de de dolari. In trimestre In 
anterioare, bilanţul a evi
denţiat excedente datora
te ptăplor aliaţilor d n o  
rted tn Răritoiu! din M .  
Preşedintele Sash a recit-

Întrebări Antr-o* unghi extrem fa  im
portant — cel a l drumaillsr. Pentru fa, 
fără dramuri bone, fibere, ( t e t e , f a  fa  
patera mişca. Sau, fa ld  spus. pentru fa  
drumul este viate — după cum f a u  
mi specialist in materie din Judeţul nostru.

- B eci să privi» puţin starea dramu
rilor — din Comune şl Oraşe, a retor Ju
deţene şi naţionale — acum, la ceas de 
iarnă, şi fa dăm răspuns la întrebările 
mai sus puse. cu ajutorul celor care 
le administrează, te repară, le întreţin.

te critice ale drumurilor 
— -curbe, fante, rampe —. 

mi necazuri. precum şl la  secţii şi ta 
punctele f a  sprijin, mai 

Hunedoara, muft de SSOO tone-de ma- 
fani fi prin teste! tmddetefant. te sfa- 
iprijm ale- , fad', «gură şt cenuşă fa  

termocentrală. Aş mai a- 
i ia noi fa- Alunga, faptul că ne bizuim, 
şsfe avem şl f a  0  tfaă acum, pe spri- 
n unele co- i inul oqţarater de faB fle  
fa  anumite şt sd primăriffor. iste In 
fost. slrtt rituali, fam faite vom ep- 

rumurile iu- tubora eu marile unităţi 
ratate ? •** mmemkO 0  prgaftîzaţii’e
:far tnterlo- fa  «iiMteafal cate famua

fote PAVEX, LAZA

■  A K i«m t în c h in a .
Ministrul nipon « | afoce- 
riter CTfaffa. WtiShlo Wa- 
fonabo. ea vizita duna te
jraafttefe» tuafi tararafammm- - . a.»iuw *c, ni jp e n ^ c iif i  c*»-
tortei teipSratedid AHUte 
in acea*** ţfaki tennmrito 
agenţia Kyefa, eftîod ara
te oficiale, «rina aşteap
tă vizita suveranului -td- 
pon pentru a rame* ante 
Viitor ă 39-a aniversare a

— Adică putem spatie 
călătorilor că vor avea căl
dură te iăîde de aştepta
re. la casieriile fa  bile
t e ? -

— Mai bine să vedem 
pe rînd ia faţa locului — 
intervine doamna Ioana 
Fereacz.

— De acord. Da haita 
Aure! Vlaleu hidroiaolEtfia 
trebuie reparată, pentru că 
pteuft tn uneia încăperi.

— La gara Orâşttei?
— Aici nu se ridică nici 

un fel f a  probleme, pre
gătirile pentru iarnă sînt 
încheiate

GH, I. NEGREA

Domnii ingineri fe s a # -  
falşi» şi Norbert Corneei, 
fareefa;. şi respeetîv, te* 
gtoer şef te unitatea 1* & 
Deva. sing. Petru fafafac 
şl doamna tebntcten foamt 
Perene*, fa  te «ervirial 
clădiri, fa -fa  -tesoţif pe 
traseul fa  cale te te i fa  
pe ram dumnealor fa  ac
tivitate : Aurel Vlaicu * - 
2am ; Simeria — Hunecioa- 
ra ; Deva —. Chişcădaga ; 
SlMeria —* Brad.

— După cate aţi putut 
constata, gările noastre 
sînt, în general, bine pje-' 
gătite pentru perioada de 
iarnă — spunea domnul 
sing. Petru Busuioc, şeful 
atelierului construcţii-mon-
taj.

■  MOGADISCIO — 
PBADA CONFLICTUL 01 
INTERN, peste 4 000 ! de 
persoane au fost ucise şi 
8909 rănite fa  ultimele 
trei săptămfni. ca urmam 
a luptelor violente dintre 
clanurile rivale din Con
gresul Somaliei Unificate 
— au anunţat organizaţiile 
umanitare din Nairobi, La 
sfirşitul săptăminii trecut^ 
s-an intensificat luptele de 
artilerie dintre cete două 
fracţiuni. Oraşul Mogadis- 
clo este devastat de ban
dele fa  hoţi Înarmaţi, car# 
ameninţă  ̂ şl atacă popu
laţia, Produsele alimentate 
şl medicamentele fiind •  
raritate.

specifice. De *»

0  bas ds csAtmm  —
zm. POD. prin fag i prtww fei
aratului Petrila, U  teciipiifttl «- 
cestH Iute a începui «tefauirea 
Unul pad naşte rtol Tute — spre 
CkeUe Maţului. La «faeuţte tfa  
crării, dau, un ajutor substanţial 
minele Lonea şi Lonea PUlcr, 
cetăţenii din zonă. Se preconi
zează ca, tn preajma Crăciunu- 
hii, podul să fie dat in folosin
ţă. (D.G.).

o  „CĂLVŞERUL TRANSIL
VĂNEAN*. Slmbătă ş l dumini
că, ta Prtcaz şi, respecţi», ta 
tteva. va avea toc /estteul»! inter- 
judeţean „Căluşenl tPtmidlidb 
neanu orijtmimt de ftupgctoratof 
Judeţean pentru Cultură fi f a  
Centrul Judeţean de Conservare 
şi Valorificare -a Creaţiei Popu
lare. Vor fi prezetitd cele mat

bune formaţii < căluşereşti din ju 
deţ 0  din mirele folclorice ale 
Trttns&oanl^. Succes celei mai 
«proptele — sufleteşte — mani
festări din preajma Crăciunului 
şi u Anului Noul (M.B.) -

0  ALIMENTARA. Pe strada 
Horea, din Haţeg, s-a deschis O 
Unitate alimentară, gestionată 
de dna Victoria Mimpeseu. Pre- 
tentînd o pţmâ bogată de pro
duse: mezehiti, pline, conserve 
diverse, produse zaharoase, su
curi, băuturi alcoolice etc., tufa 
lelea .este asaUqtă, Zilnic de 
cumpărători, p .  Sj.

e  expoziţie m  ajita $r
08  MANUALE ŞCOLARE, f a c  
fia fa  Artă « Muzeului Jude
ţean găzduieşte, tncepând de azi, 
o interesantă expoziţie de artă 
şt de tnanmla şcolare vâdhi, ti

vind genericul „Confluenţe — 
artă—tipar, manuale*, Vor fi ex
puse lucrări de pictură din pa
trimoniul judeţean, manuale după 
caro au învăţat, în şcolile hu- 
nedorene, generaţiile care ne-au 
prese dat. fM, B.j.

0  SPAŢII* NEFOLOSIT. Cu 
mai multă vreme te urmă, rine* 
va, doritor de o se privatiza, a 
luat o parte din spaţiul localului 
„Cocoşul de aur*, cu gîndul de 
a deschide aic i — se zice — 9 
farmacie veterinară. Nu se ştie 
ce s-a intimplat, Insă spaţiul 
respectiv g£ţş încă npfplosit. Dgcă 
cel ce l-a luat primul o f i  re- 
m nţot la #1. spaţiul să-1 fie dat 
altcuiva care «f-I folosească, dar 
nu pentr§ circiumă sau bonţi- 
(fue, că ătntr-aşţca are prea 
destule Deva 1 (T. B.).

0  FLORILE DALBE... Şi 
«n*S fot f a  în florit — minunate 
dar 4$ gheaţă — la terestră, sau 
in vechi $ dragi colinde, de ce 
nu s-ar arăta priv irilor noastre 
şi de pe— rimeze î l  Spre a vă 
convinge, ajunge s* păşiţi din
ţa ta  fa  pragul Galeriilor de 
'Ăiitd „Forma* din Deva. Astăzi» 
te orele S aţe dupS-amiezii, co
ru l Liceului de Artă vă aştenp- 
td cu tui concert de colinde in 
minunatul ambiental al expozi
ţie i de artă p7astică pe tema 
Sărbătorilor de Iarnă. (N. V.).
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CUVTNTUL LIBER I

Viaţa ca o dramă (I)
In minlserialul ce ur

mează vă prezentăm, sti- 
m&ţi cititori ai eCuvtntu-' 
lu i ' Liber", o situaţie a- 
supra căreia vă •invităm 
să meditaţi şi, eventual, 
sS vă spuneţi părerea.

+
_ Alo, redacţia ziaru

lui „C u v in tu ?
— Da.
_ Sînt o persoană de

la Asociaţia Handicapaţi
lor din Deva şi aş vrea 
să vă semnalez un caz 
deosebit. Cunosc o doam
nă în vîrstă care este for
ţată de ginerele nepoatei 
sale să plece din locuin
ţă deşi dinsa a plătit-o. 
Ştiu că ' ziarul dumnea
voastră a mai intervenit 
in astfel de cazuri. A ţi 
putea s-o faceţi şi acum ?
_ Vom încerca. Cine

este doamna şi unde o 
găsim? . . .

— O cheamă Minerva 
p are 67 de ani, este 
foarte bolnavă şi locuieş
te în blocul unde se află

' unitatea «VînătorulM» in  
apartamentul cu ̂  rvr. 22. 
Vă rog frumos să o aju
ta ţ i!
' Aceasta este, în esen
ţă, convorbirea ce am a- 
vut-o recent cu o inter
locutoare ce a ţinut să 
rămtnă anonima. Do obi
cei, anonimele nu le lu
ăm in seamă_ Am consi- 

1 derat. însă că. dacă lucru- 
rîle ,!u a c  cum ni . a 
relatat, merită să le cer- 

. cetim şi să le facem pu
blice, (ntrucît ne-am fă- 
cut un obu < j  n - 

< terveni în sprijinul oa
menilor ce au nevoie de 

■ ajutor. Cu. acest g in i , am 
sunat la uşă pe care scria 
^Familia S"

N-am luat ‘ ine dege
tu l de pe butonul sono
re l e i uşa s-a deschis. 
In pragul ei stătea un om

tînăr; îmbrăcat în par
desiu, ce tocmai îyi pu
nea' pălăria pe cap. Aşa 
cutii m-ă cer profesia şi 
buna-ctuviinţă, ne-am pre
zentat legitimaţia, ■ am 
spus pe_ cine căutăm şi 
am tn itibe t dacă putem 
sta de vorbă cu doamna 
M.P.

— Sigur, poftiţi — ne-a 
răspuns domnul. Apoi, 
către interior: Mătuşă, 
te caută cineva!

Dlntr-o cameră a apar- 
■tamentului mobilat co
chet, cu mult gust, a 
ieşit o bătrinică cu păr 
alb, cu faţa ridată abun
dent, ce s-a apropiat căl
când cu dificultate. Au 
urmat iarăşi prezentări, 
apoi am intrat în came
ra de unde ieşise bătrî- 
nica plină de bibelouri, 
mileuri, sticlărie şi por
ţelanuri, ca şi de alte o- 
biecte, cele mai multe 
vechi, curată precum un 
pahar. Am relatat intim- 
plarea cu telefonul ano
nim.

— Aya este situaţia ? 
am întrebat.

— Aya.
Interlocutoarea a în

ceput să lăcrimeze şi 
printre suspine dese şi 
profunde a început să 
vorbească. Am f i  vrut să 
stăm de vorbă doar a- 
- lin ii'! ,  pentru „c spu- 
sehş să fie cit se poate de 
sincere. Mai ales că cel 
re ne-a primit la intrii- 
re era chiar reclamatul. 
N-t rst posibil însă, în* 

. mj 1-0 dat 
f - H fi l  i  i  pi , ă- 
lăria t» cuier şi s-a ăşe- 
zat p>-, un scaun zicind:

~  .Şljgu şi eu de faţă, 
că mă interesează ce vor
biţi.

(Va urma)

TRAIAN BONDOR

„Te-aştept pe-acelaşi drum...t t
(Urmare din pag. I)

treprinderi şi a celor 
necesare vieţii populaţiei, 
apoi în celelalte situaţii, o 
simultaneitate perfectă . fi- 
ind imposibilă — a ţinut 
să precizeze dl Petru 
Cureteanu. Oricum, însă, 
îi rugăm po cei din zonele 
unde vor fi probleme să 
ia legătura direct şi ime
diat cu secţiile şi punctele

noastre de sprijin, care 
sînt dotate în mod cores
punzător cu utilaje, dis
pun de oameni şi de ma
teriale.

— Cel mai bine. insă, 
ar fi să nu ne potopească 
o iarnă grea, să nu avem 
înzăpeziri. pentru că stăm 
extrem de rău cu moto- 

,rina —- a concluzionat dl 
Inginer şef Ioan Remus.

Să v-audă cel de sus...

IN F O R M A Ţ II •  NO TE •  O P IN II
j Aflăm de la Camera |
| de Com erţ şl Industrie |

SI ABURUL

tngheata,

NU-I AŞA?!..

th. secţia din Petrila, a 
S C. „Sarmi'smob" S A. De- 
va, tehnologul secţiei şi pre
şedinta de sindicat ne-au 
dat cu amabilitate relaţii
le dorite, pentru care le 
mulţumim. In schimb, în 
ateliere nu am putut intra 
deoarece „este interzis de 
la conducerea societăţii 
din Deva”. Cel puţin ciu

dată această măsură.,, de 
tristă amintire.

In acest caz. fotoreporte
rul Pavel Laza a prins. 
pe peliculă ce a văzut în, 
exterior: şanţuri neacopeş» 
rite ş» movile de pâmînC, 
diferite materiale aflate 
în dezordine şi ma; ale** 
conducta de abur tehno
logic din imag ne. De ce 
refulează non-stop din 
această conductă aburul 
bl atmosferă ? Pentru a 
nu îngheţa în conductă, 
ne-a spus tehnologul sec
ţiei. O fi... Dacă spune 
tehnologul... (D. G.).

I
Adresăm rugămintea 

tuturor producătorilor, in-
I  diferent de forma de pro-

de grădină : (bănci, um
brele), seturi berărie etc.

i prietate ca. în cazul . în 
care doresc parteneri, să 

- “ trimită oferte detailate 
1-aele produselor Jopfînso- 
I  - ţi te de fotograf iirşau ca- 
|  taloage de prezentare.

■ Camera de Comerţ şi 
Industrie a judeţului Hu-

I nedoara are posibilitatea 
să prezinte, pe piaţa sue-

•  Societate comercială 
română oferă, piese din

I

I
fontă, perii colectoare |
ppntru motoare ,pteptelee. I 
bunuri de larg consum I  

, i I
cării. miniventi{|t<5şţ^. I

deză produsele dvs prin
|  intermediul unei noi cor-

I
poraţii guvernamentale 
suedeze care se ocupă în

ţ  exclusivitate de activita-

lămpi, auto pentrdIJţL,., 
nare la depanări), circul- I  
te magnetice, utilaje spe- ■  
cifice fabricaţiei de re- I  
pere ceramice. •

•  La Cameră de Co-1 
merţ şi Industrie a iu- a 
deţului Hunedoara se află |

tea de import.
|  •  Cei ce dogesc să ex-

programul de participare ■  
a tării noastre la tirgu- |

porte tăuraşi la 450 kg şi
I  berbecuţi în Turcia sînt

I
nvitaţ să te f  ame 

ra de Comerţ si Industrie

I . să facă oferta.
•  O firmă germană şi 

-  una austriacă sînt inte- 
I  resate în importul din 
a ţara noastră de împleti- 
I  turi din răchită, mobilier

rile internaţionale. A- ■  
genţii economici doritori |  
să participe la manifes- g 
ţările din cadrul Pro- |  
gramului de participare]
a României la tlrguri in- |  
temaţionale în anul 1992 I
pot face înscrieri la se
diul, Camerei de Comerţ I  

a  judeţului ■şi Industrie 
Hunedoara.

'‘‘‘reţia ie  moMlă Petrila, 4  S.C» „Sarmfsmob" 
S A  Deva. Aburul tehno logic se pierde în eter 
pewttt» * sa.,; îngheţa ie conductă.

O GURA REA.
Multe guri rele sînt pe 

lume. Una. foarte aproa
pe de Primăria munici
piului Dfeva şi d e , Poliţia 
de aicivWeste gura de ca- 
aBL de pe strada Octavian 
Goga. in poarta laborato
rului d e . cofetărie. De ce 
este ea rea ? Pentru că. 
de ani buni, perioade mai 
lungi sau mai scurte, iar
na şi vara. ziua şi noap
te.;, - deversează) abundent 
din canal în stradă li
chide şi miasme şi ni
meni nu caută soluţia pen
tru a opri acest izvor. 
Ca atare o pistă de pati
naj deloc necesară. ba 
chiar periculoasă pentru 
cei care circulă pe respec

tiva stradă — şi nu sînt 
puţini — se formează în
cet. solid, durabil.

Alte guri rele spun că 
numai R.A.G.C.L. Deva 
poate rezolva problema, 
câ doar este a ei. Ieri, în 
sfîrşit, a sosit la faţa lo
cului o maşină de la salu
britate. Poate.., (D.G.).

I „ E r a  m a i  b i n e . . . “

|  (Urmare din pag. I)

I
A crede că ..era mai 

bine”. înseamnă a uita 
că atunci o majoritate 
de 90 la sută opinia Şi 
dorea o schimbare. că 
mult tineret a murit pe 
graniţele ţării, căutînd 
regimul politic spre care 
înaintăm astăzi, că au 
avut loc aproximativ 
două milioane dfe arestări 
cu confiscări de case. a- 
veri. şi detenţii nedrep
te. în care au pierit mii 
de nevinovaţi, că s-au 
distrus monumente de 
artă, sate şi că. pentru 
noul sistem, spre care 
păşim, au manifestat sute 
de mii de cetăţeni şl cî- 
teva sute au căzut jertfă.

Incontestabil că a fost 
o perioadă în care a fost 
mai uşor, dar nu mai 
bine. Astăzi este mai 
greu. dar cu paşi siguri 
spre „mai binele", vis al 
omenirii din toate tim
purile.

Raţional şi folositor 
este să ne gîndim cum 
putem trece de la acel 
..era mai bine”, la efor
tul întregului nostru po
por de a împlini pe „va 
fi mai bine", care re
prezintă singura alterna
tivă şi se impune drept 
unicul scop la care se 
cuvine să aspirăm, depu- 
nînd toate eforturile spre 
a-1 realiza.

La : Cum e posibil ? 
este uşor de răspuns, lu- 
înd în considerare evolu

ţia altor state, din a că
ror experienţă rezultă 
două imperative salva
toare :

1. Pc plan intern : De
păşirea controverselor de 
opinii şi angajarea una
nimă a întregului poten
ţial de muncă în acţiuni 
constructive.

2. Pe Plan extern : Ob
ţinerea unui ajutor sau 
împrumut masiv, spre 
modernizarea tehnică a 
întregii vieţi economice.

De dorit. deci. a nu 
se mai spune că era „mai 
bine* în trecut, ci doar 
că era mai uşor. Să nu 
pierdem din vedere că 
mai greul de astăzi este 
singura cale de realizare 
a mai binelui în viitor.

VA MULŢUMIM,
DOMNILOR ŞOFERI!

(Urmare din pag. I)

Recent, de la dnii.Ioan 
Bota, director şi Mlrcea 
Drăghi i. ontabil şef la 
fi ma amintită, ani u'/mt 
că f /  feri de t 1 
bazele -din Deva, ; Hune
le-.: . Petroşani 1 Orăş- 
tie au format o coloană 
de autovehicule care a 
transportat Ipsos de la' 
Turda in Ungaria adu- 
cînd, la întoarcere, peste 
100 tone ceapă şi cartofi, 
în baza coniractului în-, 
chelat ie  compartimentul 
de profil al societăţii. 
Reuşita acţiunii, cu toa
te greutăţile intîmpinate 
din cauza gerului, s-a 
datorat bunei colaborări 
cu dl Gyorgy Bereny, di
rectorul firmei Agro-Ti- 
mex din Mehkorek. In 
continuare, s-a stabilit să 
fie amplificate schimbu

rile de, mărfuri, pentru 
emul viir.cr ; evăzîndu-se 
importul a peste 5000 
tone carto ■ făină şi cea
pă '1 i  vor f i  n . '<v p( 
pieţele judeţului nostru.

Dacă avem pe masă 
cartofi, ceapă .1 alte pro
duse, să ne gîndim că me- 
fîîftl şi şoferilor
ic  fa AgniţranspOŢt. .*»>■ 
ra le adutem mulţumirile 

. noastre. Şoferii iîn  cauză 
se numesc: Nicolge Bo.g- 
dan, ROnmlus Mieluţ, Ni-

lega, -Petru d Granda, . Do-,, 
rel Munleanu, iosif Bre-, 
gea. Ion Iliescu, Gheor- 
ahe Jugănaru, Ioan Se- 
bastian, Ioan Deac şi Ioan_ 
Bora, toţi participanţi la

de produse agroalimenta- 
re efectuat la începutul 
acestei luni de la firma 
ungari Agro-Timex. {N.T.f

PAMI Deva — an magazin bine aprovizionat. Foto PAVEL LAZA

I a r n a  d i n  . . .  g a r ă  î n  g a r ă

(Urmare din vag. tj

*— Am ajuns la Turdaş...
■— Nu avem necazuri, 

totul este bine. Navetişti
lor li s-au asigurat condi-. 
tii.

— Simeria ?
— Gară... grea — subli

nia domnul sing. Petru 
Busuioc, Avem cărbune g*

sigurat, pentru încălzire, 
cam pînă prin 10 ianuarie 
1992. Dacă nu ne mai so
seşte.» a

— Da Hunedoara?
—■ Prin acoperiş plouă, 

după cum bine se vede, 
sobele de teracotă nu au 
Just reparate, lemne şi căr
buni nu sînt încă...

24 de început de

luna decembrie, lună de 
iarnă. Nici în gările Bră- 
nişca. Ilia. Mintia, Gura- 
sada, Zam, lucrurile nu e- 
rau mai bune.

Aşa că. fără supărare, 
trimitem rîndurile de fa
ţă pe adresa Regionalei 
de Căi Ferate Timişoara 
cu speranţa că răspunsul 
ya fi cit se poate de... cald..
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V o i e v o d  —  s ă r b ă t o r i t

V a i d a  

l a  B r a d

Intre scriitorii care 
s-au ridicat de pe .aces
te meleaguri ale Ţării 

■ Moţilor, Mtrcea Vaida 
Voievod, s-a impus ca .9 
personalitate aparte, cu 
disponibilităţi certe de a . 
ocupa un loc de frunte 
în peisajul literar naţio
nal şi, in ultimul timp, 
în peisajul editorial ro
mânesc prin editura pe 
care a deschis-o la Cluj- 
Napoca, al cărei proprie
tar , este. Acum, la împli
nirea vîrstei de 50 de 
ani, acestui om de bază 
i  s-a făcut. la Brad, o 
caldă primire cu prilejul 
unei sincere şi afectuoase 
manifestări . de simpatie 
organizate de localnici, 
in primul rină, de Bi
blioteca orăşenească din 
Brad. Un lucru frumos, 
care merită toată lauda 
şi ne duce cu gîndul că, 
în Zarand, mai trăiesc 
oameni de suflet care 
ştiu să-şi preţuiăscă per
sonalităţile.

In cadrul acţiunii, des-

chişa, de dna Dorina Nis- 
tor a. a fost evocată acti
vitatea, creaţia artistică a 
scriitorului MifCea Vaida 
Voievod. Au vorbit, îri 
cuvinte emoţionante, ar
tistul Nicolae Adam din 
partea Inspectoratului Ju
deţean pentru Ci 'tură, 
profesoara Maria Razba, 
de la Biblioteca Judeţea
nă. Despre copilăria şi 
viaţa de student a sărbă
toritului au vorbit Ioan 
Pirva şi prof. Livia Fu- 
murescu. Profesorul Do
rin Crişan a evocat tre
cutul familiei Vaida, in 
special cel al lui Alexan
dru Vaida Voievod. In 
încheiere, protopopul Ioan 
Jorza a adresat un cuvint 
de suflet şi mingîiere 
scriitorului aniversat.

Manifestarea a fost în
tregită de două expoziţii 
de carte şi documente 
— una dintre acestea pur- 
tînd genericul »Alexan
dru Vaida Voievod — o 
personalitate a Marii U- 
niri de la Alba Iulia. din

1 Decembrie 1918" / a 
doua eâtpoziţie a înfăţişat - 
cărţile unui urmaş al a- ; 
cestuia — scriitorul M ir- J 
cea Vaida, ambele pri- * 
mite cu deosebit interes 
de public.

In final, scriitorul Mir- 
cea Vaida Voievod a 
prezentat cartea apărută 
în acest an la Editura 
„V.V. Press" din Cluj-Na- 
poeat sub titlu l ..Cîntece 
de la izvorul Dunării. 51 
poeţi germani contempo
rani", antologie, traduce
re, studiu introductiv şi 
note bibliografice sem
nate de scriitorul sărbă
torit. Credem că astfel 
de mănifestări cu totul 
şi cu totul aparte nu vor 
r&mine flori rare şi vor 
împinzi ogorul fe rtil al 
spiritualităţii noastre a- 
cum şi în viitor. Impor
tant este să nu lipsească 
oamenii de suflet care să 
le gîndească şi să le or
ganizeze !

MINEL BODEA

mmş mmm m • mm mm

„.Un peisaj pe care-1 Intilnim mereu. Acesta este din zona Gării Deva.
Foto PAVEL LAZA

NICI O FALSĂ ALARMĂ
Am văzut factura pe 

patru zile, respectiv pe
rioada 21—25 noiembrie, 
lansată de Filiala Electro- 
ceiitrale Mintia a RENEL 
in contul R.A.G.C.L. De
va pentru plata ene gioi 
termice furnizate ; pentru 
încălzirea locuinţelor şi 
prepararea apei calde me
najere în municipiul De
va, De i -s.ţ. vort , I- 
•căldură, te ia cu friguri 
de gheaţă Pe* şira spină
rii : pe patru zile 20 mi
lioane lei, de cinci mili
oane lei energie termică i 
pe zi. şi asta la un preţ 
minimum de 2 000 lei/ 
gigacalorie, deoarece ener
gia termică avînd ca a- 
gent de transport’ aburul 
fierbinte costă şi mai 
mult. Dar nici 2 000 lei/ 
Gcal nu este „ultimul preţ". 
Ca să ajungă căldura la 
radiatoarele noastre mai 
trebuie adăugată regia 
prestatorului de servicii 
precum şi cheltuielile e- 
nergetice şi materiale fă
cute c.u prestaţia.

„Sîntem — ne spunea 
domnul Zamfir Rlendea,

contabilul şef al regiei — 
în imposibilitatea de a

»nt- £a< .i % depf e de 
la buget încă nu am pri
mit subvenţiile iar cele 
m a i. multe, asociaţii de lo- 
eatari ne sînt dă lo ire pen
tru ‘ prestaţii efectuate an
terior".

In situaţia de insolva
bilitate, f'j. niz ir, i de 
nergie . l-a anunţat fără 
menajamente pe prestato- 
rul de servicii că va în
ceta'- furnizarea. Nu e ' de
loc o alarmă falsă. In
tr-o economie de piaţă 
nimeni nu poate pretinde 
nimănui să facă servicii 
per datorie, cu atît mai 
mult pe gratis.

Deot ar lată rsopul ţia 
a - st!pb iâ > tul it« h «1 
1 ît~ giei ‘ tice şi e~ 

i ctrice. fc* ; - tul stai îlui 
achită îno diferenţa le 
la 220 lei la 2 000 lei/ 
f ii.' alor • Dar i opulaţia 
va trebui să suporte inte- 
gral costul rezultat din re
gia prestaţiei şl alte chel
tuieli materiale şi energe
tice prilejuite de ea. Cît 
va mai suporta însă bu

getul diferenţa de care 
am vorbit ? Ştim deocam
dată că din primăvară • 25 
la sută din această încăr
cătură asupra bugetului va 
trece asupra buzunarului 
nostru, iar din 1993 va 
re’c j ă sui •' îm costu 

rile. reale ale serviciilor. 
Va rezista buzunarul nos
tru asaltat zilnic din 
toate direcţiile ? Iarăşi ră- 
mîne de văzut. Un lucru 
este cert în să : reforma 
nu poate şi nu trebuie o- 
prită în loc, iar recupe
rarea integrală, indiferent 
pe ce cale a  costurilor 
cît- ma} economiceşte de
terminate ale produselor 
şi serviciilor fac parte in- 
tegran ă din reformă. So
luţia g < şi econo 
este una singură. Pe sea
ma muncii noastre înalt 
productive să obţinem. ve
nituri cît mai mari. capa
bile să facă faţă acestor 
asalturi. Dar atenţie ! pe 
seama muncii înalt pro
ductive, nu a revendică
rilor populiste !

ION CIOCLEI

■  BURSE MAJORATE. 
Conform Hotărîrii Guver
nului nr. 780, cu începere 
de la 1 decembrie, aloca
ţia zilnică de hrană a stu
denţilor este de 95 lei. 
Pe toată perioada vacanţei 
de iarnă, catărea se Va 
plăti numai de către stri
denţii care rămîn în că
min şi numai pentru zilele 
efectiva de cazare. Pen
tru studenţii români, cuan
tumul burselor — cu înec-

D I V E R S E

pere de la data de 1 no
iembrie — sînt următoarele: 
bursă categoria I  — 4 400 
lei; categoria o II-a  — 
8840 le i; categoria a IlI-a  
— 3 240 le i; burse de me
r it  — un spor de 1000 lei. 
Mai rămîne ca bursele să 
se şi plătească.

■  CA-N FILMELE CU.

STAN SI BRAN. Aflăm 
că din motivul lipsei de 
motorină — motiv genera
lizat la scara naţională — 
Cărbunele extras din mina 
Petrila-Sud este depozitat 
fin imediata vecinătate a 
gurii minei. Cum, chiar 
şi iarna, respectiva masă 
este împinsă mereu din- 
tr-un loc în altul, cu ce 
credeţi ? Cu buldozere 
care funcţionează cu... 
motorină l

S.C. „FAVIOR" S A  
0 FIRMĂ CĂUTATĂ, CO RENUME

Consiliul de Administraţie al 
S.C. „Favior" S.A- Orăştie adre
sează tuturor salariaţilor firmei, 
colaboratorilor şi clienţilor, cu pri
lejul Crăciunului, Anului Nou 1992, 
Sfîntului Ioan şi al celorlalte săr
bători de iarnă, sincere felicitări

şi cele mai alese gînduri de sănă
tate şi fericire, însoţite de tradiţio
nalul „La mulţi ani I", dorind 
totodată ca bunul Dumnezeu sâ-i 
ocrotească pe fiecare şi sâ-i aju
te în realizarea aspiraţiilor spre 
mai bine.

Discuţia purtată la 
Consiliul de administra
ţie ai Societăţii Comercia
le „Favior" S.A. Orăştie 
cu domnii directori chim. 
Ioan Cocrean şi ing. Pe
tru Işfan a reliefat  ̂ fap
tul că această firmă de 
prestigiu a industriei u- 
şoare româneşti se înscrie 
cu realizări'notabile in 
profilul confecţiilor din 
blană. Ca o recunoaştere 
a strădaniilor şi merite
lor salariaţilor acestei 
firme. in anul 1991 socie- 
tatea i fost distt i  ă, d 
către Busines Instituţion 
Direcţions din Spania, cu 
„Steaua de aur", pentru 

' calîiaie, ceea. - ce atestă 
■ faptul că. produsele ■sale 
au acces neîngrădit în 
oricare din ţările Pieţei 
L mu ne Să nu ti t 
r< ith  că şi pe pia 
internă prodiist ?. pariind 
marca' „Favior“ s-au bu- ' 
curat şi se bucură de 
aprecieri elogioase fii 
mereu căut e, dai r  < i 
ales în s 20nul rece 

Activitatea cte prelucra
re a pieilor (respectiv 
n, < * '• »■'«, * St 7-
car, curelar,,. şi altelepare- 
•> tradiţie îndelungată în 
zona Orăştieî, existenţă 
breslelor în acest profil- 
fiind amintită de prin 
anul 1376. -Fiind vorba, 

^despre istorie, este locul 
'să-amintim căr-prin 1922, 
un anume- fblânar Ioan 
Secheli, român- de origi
ne, născut la Hunedoara; 
pune piatra de temelie a 
actualei fabrici, unde, în 
acele vremuri, cei 300 
muncitori angajaţi se în
deletniceau cu prelucra
rea pieilor de ovine, de 
vulpe şi alte piei de tu
nat aduse de către clienţi. 
Dezvoltîndu-se în pas cu 
viaţa economico-socială a 
oraşului, dlversificîndu-şi 
şi amplificîndu-şi per
manent activitatea, mai 
ales în planul cali
tăţii produselor, s-a a- 
juns ca acum; cei peste

3 000 salariaţi ai societă
ţ ii (incluzîndu-i şi pe cei 
de la secţia din Hune
doara,I să realizeze anu
al o producţie valorică 
de peste 5,5 miliarde lei, 
precum şi un profit re
zonabil, ceea ce permite 
asigurarea resurselor f i 
nanciare necesare îmbu
nătăţirii dotării tehnice, 
retehnologizării procese
lor de producţie, în ciuda 
unor dificultăţi ce mai 
persistă privind aprovi
zionarea cu materie pri
mă, respectiv cu pici.

Demersurile făcute şi co
laborările stabilite cu 
unc irrne străine s* t
menite . u nfirme in ii 
părerile şl pesimismul 
unora care preziceau fa
limentul acestei societăţi 
comerciale, ce aspira me
reu spre performanţă. Cu 
toate că majoritatea uti- 

• laşelor sînt vechi - (de 
câte 20 de ani), iar une- 

*'ori lasă de- dorit* călită-- 
tea pieilor; prin compe
tenţă -/profesionalism 
salariaţii reuşesc să păs
treze v şi să sporească 
faima fabricii în care 
lucrează.

Dar să cunoaştem, 
punctate, cîteva aspec
te esenţiale din activita
tea acestei societăţi co
merciale :

•  In acest an s-a înre- 
' gistrat, fizic şi valoric, 
cel mai mare volum de

INVESTIŢIA  
DE GINDIRE

In criza economică ce 
ne bîntuie, s-a diminuat5 
simţitor şi volumul de 
deşeuri preluate în spe
cial de la fabrica de 
profil din Oradea, ce se 
prelucrează la secţia din 
Hunedoara. , In această 
situaţie, s-a gîndit mult 
şi s-au găsit posibilităţi 
de profilare pe alte pro
duse. Aşa s-a născut 
şi ideea tunderii linii şi 
utilizării ei în noul ate
lier de filatură şi ţesăto- 
rie de postav.

De asemenea, pornind ' 
de la modelul japonez, 
nu de mult s-au făcut CO 
de angajări de noi sala
riaţi. S-a avut în vedere 
ca aceştia să fie copii ai 
salariaţilor fabricii. Ei se 
pregătesc prin cursuri 
intensive, teoretic şi prac

tic, timp de- 3—4 luni, 
după care rămîn să-şi 
desfăşoare activitatea în 
meseriile însuşiţe, îm
preună cu părinţii lor.

' M AI SÎNT $1 

PROBLEME

Discutînd despre une
le probleme sociale, am 
desprins că s-au asigu
rat salarii mulţumitoare, 
disponibilităţile financia
re permiţînd ca plata 
să se facă fără amînare. 
Ceva mai dureroasă este 
însă satisfacerea cereri-* 
lor de locuinţe, din ,cele 
70 de solicitări nesolu- 
ţionîndu-se nici un caz, 
lipsind oferta din partea 
constructorilor şi reparti
ţia. Am abordat şl situa
ţia lanolinei, reţinind că 
aceasta este ca un copil 
născut mort, investiţia de

export din istoria fabri
cii, în special ■ pe rela
ţiile estice.

9 Suplimentar contrac
telor încheiate. se produc 
şi livrează beneficiarilor 
străini încă 400 haine 
din blană.

9 Preocupată perma
nent de înnoirea dotării 
tehnice, conducerea socie
tăţii comerciale a asigu
rat dotarea în acest an 
cu 19 maşini de cusut 
de la cunoscutele firme 
Pfaff, Rinoldi şi Sunstdr 
(Japonia), existînd con
tracte încheiate pentru’, 
alte 56.

•  De pe acum sc cau
tă soluţii în vederea f i 
gurării materiei prime 
necesare prelucrării ' în 
anul viitor, ducîtidu-se 
tratative cu diverşi par
teneri străini, în spe
cial din Italia, Australia, 
Rusia şi Republica Mol
dova. *

9 -Prin cele 12 casă 
de schimb existente ţn  
ţară, unde ser primesc 
pici şi se dau confecţii 
solicitanţilor, se- asigură 
şi •oînzarcă altor produ
se, ce nu fac obiectul 
schimbului, practicîndur 
se preţurile cele mai scă
zute posibil.

•  Dat fiind faptul că 
a fost nevoie de produc
ţie suplimentară la ex
port, majoritatea salaria
ţilor au înţeles, solicităi* 
rile şi au venit la lucra 
inclusiv in zilele de slut» 
băta, ceea ce ,este ua 
semn bun.

■ 9 Abordînd unele as
pecte legate de concuren
ţă, este de semnalat c<S 
în ' această competiţie 
societatea comercială rea
lizează produse supe» 
rioare calitativ celor ofe
rite de alte firme sau de 
particulari, pe care aceş
tia  le vînd însă destul 
ae scump.

peste 60 milioane Iei 
fiind sortită eşecului din 
capul locului, greşeala a- 
parţinînd vechiului sis
tem, cînd nu se făcea 
o analiză temeinică ar 
supra oportunităţii şi 
necesităţii realizării . U- 
nor asemenea obiective.

IN ATENŢIE  —
PERSPECTIVA

Răspunzînd cerinţelor, 
de ordin practic, cei pes
te 30 de ingineri şi teh
nicieni, cuprinşi în com
ponenţa a două ateliere 
ce se ocupă de creaţie şi 
asimilare a noilor pro
duse tip blană şi velur, 
lucrează la mostrele şi 
adaptarea modelelor so
licitate de clienţi pentru 
anul 1992, urmînd ca în 
primele luni să fie pre
zentate ofertele şi înche
iate contractele
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»  DOAMMK3 .381*1* La
pte. din Caiiw. -d-a nţWXi 
< t n i . ş i  îndeplinirea tu- 

•tofer dorinţelor. ou on- 
iejwt ariei de naştere şi al 
Berbătorilor de iarnă ! ‘Ci

fre»)) .

' m VINB frigider «Arc- 
♦ie*. Seva. telefon 99P&

- •  VIND sufragerie
sculptata. Informaţii Deva. 
tetefon 33462. între « e le  

«7507»
#  VINI) videocasete în

registrate. str. Sanatoriu 
lui, nr. 31. Geoagîu. te-

/tjsfeto » r .  ţr m )
maşină cte eu- 

•Dfc JtoKter* ‘mijlocie. Hu- 
ştMtoftra. Aleea Coesarilor. 
nr. fi. ap. 58.

(7830)
•  VÎND Dacia 13W. sta- 

, n  trnm. sat Lăpoşofe, ar.
& (7515)

#  CîUMPAR apartament 
|A  Seva. Informaţii Pe-

t im  telefon 25027. după o-
« rtr ifi. mm

i  * V tH O  autoturism jGoif" 
Wif motorină, microbuz 0 
fecuri Volkswagen pe ben- 
M L  Sibiu, telefon 924/

:mm. mi 7)
•  COMPAR dolari ($) ia 

de 270 Ici şi mărci 
ta 170 lei. Deva. 
23026.

(7518)

. jf; VIND autodubă .«Mei-. 
cedes* mare. echipată pen- 
tru voiai sau marfă tună 
I» 3 tone. ©ret M # 8  OM, 
SHelon f<54'23726. iltaoă 
orde m  fbâlB

•  VTNB video rocorder 
J.V.C o%e tolecomandăt De-

■ ■‘Mk telefon 28196. ;
(7521)

•  VîfîD frigider .Arc
tic'' şi video Recorder .Ca
sio". Deva telefon 152! 0.

(7523)
•  VIND dormitor .S i r

ret. Deva. Gofdu. Aleea 
Păcii, m  «. btoc E ta , se  
A. ap. Si. etaj L « s ie  15— 
19. (7514)

•  COMPAR apartament
2 camere sau garsonieră 
în Deva. Informaţii Deva, 
telefon 12938. ' (7511)

•  VIND Dacia W .  cu
loare roşie. ' stare bună. 
Brad. telefon 51862. (7512)

•  C.A.P, Tîftipa 
vinde la licitaţie mij
loace fijco. obiecte de 
inventar. Licitaţia va 
avea loc la sediul 
C.A.P. Tîiitpa. orele 
10. în zilele de 21 şi 
28 decembrie 1991.

(7S30)

•  VIND oi in Slntandrei.
nr. 2. - (7526)

•  VIND cameră video
„Panasonic”. Deva. telefon 
15504. . (7527)

•  VÎND televizor color,
preiau contract apartament 
3—4 camere, central. De
va .telefon 14131. (7529)

ACTIVITATE incle-

«i r
REGIA A U T O N O M A  DE GO SPO D Ă RIE 

COM UNALĂ Şl LOCATIV* DEVA

Attacc ia cunoştinţa consumatorilor de apă caldă 
atiunicipinl Deva. că înccpînd cu data de 18 dc- 

1991. datorită deficienţelor In aproviziona- 
t  cu cărbune ta SSectrocentraia Mintia, apa caldă 
ţta  furniza eitataintro orele 8—29. 

tn  perioada furnizării apei calde se va reduce 
încălzirii, iar între orele ta—4

**-*»__,--------„
se va putea modifica l« 

de aprovizionare

PRtMARIA MUNICIPIULUI DEVA 

D i C  t D E

ABT. 1. — Stabileşte următoarele tocuri speciale 
afişa} electoral. în municipiul BeVa: 

f  DOTAI* «O  l’ANOlfRI MARI: 
f. Udul Becebal. între magazinele „Romarta" şi

2. Piaţa Victoriei, colţ cu librăria „Gheorgbe La- ; 
tar*. - '

A  Str. Mtaai Eminescu, vizavi de restaurantul 
.Astoria”.

H. DOTATE CU TUBURI TIP „PREMO".
8. Complex comercial „Orizont" (Micro 15).
2. Sala Sporturilor.
3. Staţia .Bus* de lingă biserica Ceangăi.
4. Complex comercial „Viile Noi".
IUrc. 2. — pe perioada campaniei electorale, este 

utilizarea locurilor speciale de «itşaj elec- 
astfet incit să se împiedice folosirea acestora de 
un partid, formaţiune politică sau candidat |n-

(933)

SPITALUL JUDEŢEAN DEVA

în data de 20 decembrie 1991, 
\', concurs m condifiile prevăzute de lege, 

ta* ocuparea următoarelor posturi i
#  I post de medic specialitatea obstelrică- 

ginccologie ta Policlinica Deva
•  I post de medic specialitatea chirurgie la 

Potidinka Deva
Condiţiile de înscriere se găsesc afişate la
* unitâfil.

»|i
interior

uenăgota eu sediul In De 
va. M. Eminescu 20/5. con
fecţionează lucruri de mfi 
nfi din ntacrauw. în bata 
a*torizaţieî nr. 2431/ 22.1#, 
m  , u s i»

•  a c ;  n a r c is—c o â
•S.R.I,. a deschis în imuri»
• dotei Bflnedoara. str. Tra- 
iSta» tor. 0  (în curtea A:CjL 
Hunedoara) un magazin
propria de desfacere ,p 
produselor 
du.siriale.

•  PIERDUT legitimaţie 
de seririefa. pe nmweie 
Lunean Mtrcc®. eli beretă 
de TerRweentrata Mintia. 
O declar nulă, (7318)

SCHIMBURI
DE LOCUINŢE

♦  SCHIMB garsonieră
proprietate Deva. ea apar
tament două camere. Deva. 
Informaţii Dacia, bloc 86. 
ap. 63. (7509)

D E C E S E  «m r.u-

•  SOŢUIi
Oprean. copiii Daniel. 
Daniela şi nora Eli- 
sabeta, « t adSnca dif- 
rere Sto sufita, se des
part de draga lor so
ţie şi «paanS. 
VICTORIA OPRfeVH 

Innmcmtatarea ariu 
ţ 14 decembrie, ta  ©re

le 13. te  satul T tm i- 
vRa. OdHmească-se fo 
-pacet (7S®)

O COf^CTIVUL S.G 
„COMAT” S.A. Deva 
depiînge moartea pre
matură 3 dragei for

•  ÎNCHIRIEZ rochii 
pentru mirese, pălării, co
roniţe, voaluri. Orăştie. slr. 
Primăverii, nr. 19. (7427)

♦  AZI. 18 decembrie 1991. 
se teolmesc 20 de ani de 
ia dispariţia bunului nos
tru fotă si 

T.iTAH 
Odihnească-se 

Familia.

Ut VICTORIA, 
«i este taături de fa
milia îndoi iată. Since
re condoleanţe î '7S24) 

O SOCIETATEA co
merciali „Comat" Iiu- 
nedoara, ŞUţ Deva 
este alături de fami
lia îndoliată şi greu 
încercată prin decesul 
celei care a fost 

UVIA MIHUT 
.t4mcere eondoîeanţe 

familiei îndoliate t
(7532)

•  FHCELE, ginerii 
şi nepoţii Dragoş şi 
Cosmin îşi plîng ma
ma şi bunica 

BUŞNEAG MARI A

i  Persoanele 
I tai de şomaj 
1 Torţă de Moacă 
■  data de 15
|  primirea ordinului

1 venite lă:
#  DIRECŢIA DE MUNCĂ «9 

|  «A LA  DEVA —  «FM. după 
— în data de 1# 

la ponrtele din SIMERIA şl
— In data de 99 decembrie W91. şomerii 

ta punctele din ORAŞTIE şi din BKAD;
—• in data de 23 decembrie 1991. şomerii 

Ita  pa netele din HAŢEG şi « n  HUNEDOARA 
— în dote de M  decembrie 1991, şomerii 

ta (M etri din DEVA.
•  UK OFICIUL TERITOBt AL PBTSOSANT: I

- Ja- 'irt v RiI II taiaii ilfiiii lin i gWnrt nalrf 4
. ta  Punctele din PU T I^ŞA llI. VUl^lAN «S m m m .

ţ« T'ţ-fo '-Hm ritiitaHI'
nta (ta fafonffiate.

Persoanele care staleită
se pot prezenta în «onttnnore Io 

de montă şl şotaaj î

dc-19

CULTURALA
„PRO BASARABIA Şt BUCOVINA"

A N U N Ţ A i
|  Membrilor şl sim in ti/anţ ilor organizarea 
I  adunări dta anul ce tocmai se sfîrşeşle. Joi,
§ cembrie. la «rrte 17. în Palatul Administrativ di 
f  Deva (etaj I).

!  SUCURSALA DE EXPLOATASE TRANSPORT 
|  TEH N O LO G IC Şl PRaU C RA RE PRIMARA 
j  A LEMNULUI DEVA

Str. I Decembrie nr. 30

A N G A J E A Z Ă  

•  BULDOZERIST — pentru Sectorul de 
ploatare Forestier Dobra 

Salariul negociabil

( Relaţii suplimentare la sediul sucursalei, 
roul | • un), telefon î l 660.

|  1920)

1
i

FAIMA
ALE «NTtrtJA A<.-hi-:

i n  a
■ U CAPITAL DE

Se aduce ia

. . ypt j~t  r̂î jPM3HE3KEBC|ifSiŜPA''
„MISS AUCIA BOUTKJUE" 

cu ocazia Crăciunului ji a Amdui Nou, 
w  iwiciTa curr^araforii fi coHraoraiOriî  w - i

rtndu-le prosperitate, sănătate şi multe bucură î 1
l  o m  !
rnrmmtmmommrmmt —m• — r iV n o r im z a * » * * # » »  .

REDACŢIA $) ADMINISTRAŢIA, 

t m  Oem rir. l  Oocomtata, 35.

»« fizrJ î2157 . TI269

te.

n i> w a * m t w w w i i i »w w

bi»S.

inbeogo rosppnrfwt
ortlcotolor

TlPAIUli 
U M t o N f U :  

(tava, ut. Rî.


