
mmirnul de bătrini din 
Usmza este aşezat intr-un 
cadru -pitoresc, de linişte 
şi odihnă. Intr-o zi cal
miî- «i aceştui început de 
Aecxndbrie, am fost,'timp 
ie  'cffcva. ere easpefi mi 
casei vîrstnicilor. Slut 
aici internate 70 de per
soane aflîndu-sc vremel- 

. nit, şi cei dc la unitatea - 
similară din Gcoagiu, ce
re sini nerăbdători sa se 
întoarcă în casa lor.

J n  acest an — ne re
lata dna director Victo
ria Sicpe — am mobilat 
peste tot, s-a mocheiat. 
Am primit din Germania 
■paturi cu saltele relaxa, 
o maşină automatică de 
spălat rufe— Anul trecui 
aici .era şantier. Uneia 
dintre clădiri i s-a făcut 
reparaţie capitală, dîn- 
du-i-se destinaţie de spă- 
lătorie-vjseătoric: Avem
■asigurat necesarul de

combustibil pentru iar
nă. we-em procurat le
gumele şi am pus mură
turile, am adus mere 
pentru iarnă", Ca alte 
cuvinte, nimănui nu-i este 
frică de iarnă. Din bU-

îngrijite. Unii dintre in
ternaţi ajută la întreţi
nerea focurilor, la unele 
treburi în bucătărie, la 
alte lucrări gospodăreşti, 
pet&ru că se simt bine 
să lucreze, să fia utili.

d e  bâtrîni L onea

cătârie vine mirosul ape
tisant de »aîncarc, tera
cotele se încarcă cu căr
buni, se face curat. în 
dormitoare şi în spaţiile 
de folosinţă comună.

Curiozitatea ne-a minat 
paşii şi prin. cîteva ca
mere. Sint curate, bine

Sentimentul inutilităţii 
le-ar spori tristeţile. Le 
poartă aici de grifă me
dierii Adrian Buzică, dnele 
Lucia Hăbian şi Ulna 
Cutean, Valeria Hâbuc şi 
Elena Bumbea, infirmie
rele Elena Boglea. Eva 
Simian şi ioana Elckcş,

bucătărcscle -Juna Bcgy, 
Uita Frunză, Maria Liva- 
nu, Mariana Constantî- 
nescu — care-i ajută să 
se simtă ca acasă, să a- 

,lunge sentimentul singu
rătăţii.

Ciţiva dintre ei au fost 
bucuroşi să nî se destăi- 
nuiască. mulţumiţi că îi 
ascultă cineva, că ne-am 
făcut părtaşi la durerea 
lor, chiar şi numai pen
tru cîteva minute- Dna 
Ravcca Mathyus spunea, 
cu mare «®f* : «Copiii nu 
sînt niciodată vinovaţi, ci 
numai părinţii", necăjită 
că nu se poaite împăca cu 
singura ei fiică, în vreme 
ce 'Zorlca Sofalvy, împă
cată cu gindul că nu mai 
are pe nimeni. decît o

. ESTERA SlNA

(Continuare în pag. a 2-a)
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•  £  drep t, b an ii nu-$ p e  dram uri, d a r  t e b w e  

investiţi ţ i  în d n u m u ri;

■ •  O a m e n ii sîn t la  p ostu ri, în să  d o ta r e a  te h 

n ica  nu-i p rea  a ju tă -; V

•  P o a te  la  a n u l—  m a i i

fosta  S-LR.D-S.G. De- 
■ va se  «««teste ac un? Ş.D.K-,. ■ 

v adică 'Secţia d e  Drumuri *" 
îMăţtenide.: d*n ssţfeordmea 
jDireeţieî Regi anal e d e  Dru
muri şi Poduri Deva. Dl 

'in£. Cfccorghe Brânza», 
şefiul secţiei, ne-a ofe
rii. eu amabilitate şi o- 
b tec tivita te. o  serie de de
talii din domeniul drumu
rilor. Ne-a vorbit, mai 
îhtîi. despre organizarea 
secţiei şi despre situaţia 
drumurilor naţionale din 
judeţul nostru — şi nu 
nttmeS de aici — (situaţie 
destui de precară. dacă o  
rtportăra la  importanţa 
drumşraor In general şi 
le . € xşjiviteio pe care le  
ridică «Ie tn această eta* 

p i  d e penetrare a României 
spre economia de piaţă).

Am rStinut astfel ■ că 
S lD Jt S evă  -este organiza-, 
t i  în-.ţapteidistrict» .şi ttPi, 
form alii de •mixturi }>etoa
ne. Brunate, la această orâ.
In teşi baze mari de des
zăpezire, respectiv la 
Brad. la Deva şi la Petro
şanii st una mai mică Iâ

Haţeg, fiecare avînd în 
componentă cîteva subuni
tăţi şi echipe.”
■ — De ce datare ■> tehnică 
dispuneţi, dle iuginec ?

— Nu ne putem lăuda. , 
Este. In mare parte ă- 
caeaşi din anii trecută, de
venită insuficientă şl cu 
tftî coeficient pronunţat de 
uzură. Totuşi, avînd în  ve
dere profesionalismul şi 
conştiinciozitatea oameni
lor noştri, organizaţi în 
formaţii, pe două schim
bări. şi pregătirea oare
cum bună a minimei dotări 
tehnice existente, a m 1 pu
tea face faţă unor căderi 
de zăpadă de plit ă . la  3 0 
de cm. în  schimb, pentru 
situaţii m eteo speciale — 
îndeosebi pentru cazuri de 
polei — exam enul nostru 
esfe greu. Avem puţine 
utilaje mecanice pentru 
fmprăstierea materialului 
derapani. operaţiunile ma
nuale fiind destul de 
greoaie, la perimetrele 

■ mari ale districtelor, de 
50—60 de" km.

— Dar materia] antide
rapant aveţi ?

— £  «destul de scumo şi 
acesta. Insă am  transpor
ta i ia  subunităţi ri In zo- 
neîe cu puncte periculoa
se circa 3599 ide mc de 
mură şi cenuşă de tenao- 
centrală. Urmează să mal 
ducem vreo 3000 de mc

.-dt-asemenea materiali.-. Tot - 
An aceste Zone. am luat 
măsura asigurării cu sem
nalizare rutieră corespun
zătoare pe timp de tam ă. - 
Trebuie să spun, însă. că. 
în gen arât, semnalizarea 
şi marcajele pe drumurile-' 
naţionale nu suit eor&soun- 
zătoere. Ne-am propus ca. , 
la anul. să le aducem la 
niveluri acceptabile.

— ■ După cum starea lor 
generală nu este corespun
zătoare dle inginer.

— Aşa es te ! Cei care 
administrăm şi întreţinem  
drumurile facem ce putem 
şi eu, ce  avem. însă de 
mulţi ani ele nu au mai 
fost reparate capital, ■■■»**■ ■ 
paritatea tar portantă fiind 
considerabil depăşită. De 
ce ? Pentru că. fn general, 
în drumuri sînt încorpo- y 
rate materiale scumpe, e- 
neteolntensive. şi ş-au ioţ 
făcut „economii". în  dru-

DUMITRU GHEONEA

i  Belgia a fost primo ţara 
} care a iniţiat încă din 1985 
V aperafionea de ajutorare 
|  o  sdteîpr -. riaptârte şti pro- 
i  pute <|emolărti. Legăturile 
I umanitare -ISreprînse de 
|  - către ©omeni din
ţ  Belgia nu s-du putut tea-

ss
gieni au fost zadarnice. |  
In primele zile ale re >o< J- i 
ţiei, Kortessemul contacrsa- 1 
ză telefonic primăria cc- ţ 
munci Baia de Criş. Pri- 1 
mărul Phdtyens ţlugo şi 7 
consilierul fjbotte-Sroers j 
Flpr s«au interesat de greu-ţ 
tâţMe, :prin care .treceam,, 
asigurîndu-ne de sprijin f

terwiza, securăafea 
j^tind cu străşnicie.

Localitatea Kortessem, a- 
flato la 1^ 0  de km de 
Baia de Criş, a adoptat l ’rof. DI VIU LUCACIU, 
satul Caraciu. înfrăţirea 
dintre aceste localităţi n-a 
fost potibdă, în acele vre
muri, toate încerc Ir- e umef- 
nitare telţaprinşe de bef-

mpral şi material.

G1IKOHGUE NEAMŢ, 
tetmarul comunei 

Baia de Criş

iCoatHmare lo  pa».
\
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S.C. CRĂCIUN «  C O M P . S . t . t .  I

v a  invită  *a p e tr« c e ţi un  

R C V C U O N

d e  n eu ita t t a  restaurantul ^ B achu s"  D e v a

11*I

(Continuare în pag. a 2-a) «“  *

J
 ̂ •  m u zică , d a n s , an tren , p reţ 9 9 0  d e  le i /  f

J persoană. ■ - j
|  •  O fo r m  p a c h e te  cu  dulciuri ţ i ca d o u r i p en - î
* tru  p o m u l d e  C răciun . I ̂ liv r ă m  e n  g r o s  c a fe a  n a tu ra lă , n ess  $1 a*u- j
j nO; la  preţuri c o n v e n a b ile  ! |S 04j j

j ®  „ o , c s  v e s t e  m in u n a -
TJu L" Intre modă şi necesitate 
spirituală, vidul nostru converge 
îp f pmpwoe ultimei. Da, m  sint 
steftM  — mai ales eeior tineri
— -fermecStmrale- datini M p h  
ueşti. Oameni pasionaţi se stră- 
Suiăsc, însă, a umple golul tre- 
numi de decenii. Şi. ca întot- 
dcmt*a, cei măi receptivi la 
iniţiali? Ofl&meiţteţW  sînt copiii. 
Singura ivsihitiiaie'de a verifică 
«imdSrut *jwj.*«r noastre : parti
ciparea ţa spin-tar olul. închinat 
Sfintelor ■ de către

elevii Liceului de Artă din Deva, 
vineri, 20 decembrie «.c., orele 
18, la Palatui Culturii. (N. V:). *

o  CONTRACT. -Cooperativa 
Arta Populară din lluned&ara a 
încheiat cu firma Scmimade Im- 

■ pex. din Ungaria un contract 
pentru Iwfama de covoare mâ
ngâie, cu plata parţial în valu
tă  iar diferenţa tH ' GGfâStM’iS filiilU** J.

CoopemUtm m  importa, »st- 
fei, din Ungaria, televizoare co
lor, produse de firme.ţie «prestt- : 
giu în domeniu, aparătură elec
tronică, stofe şi cosmeticele, 
iIC-j.

O  SEMNAL. Mai mame 9- 
pekat ale Cooperătlvif M eftefu- 
găteşti -M oţat* Brad, adresate 
&AJj}jC~L. pentru eliminarea in 

filtraţiilor de apă menajeră la 
blocurile 19 din complexul Mo- 
dex. 17, strada independenţei,
precum şi la blocul 16, strada 
Cuza-Vodă, s-au dovedit a fi 
zadarnice. Sperăm, totuşi, că 
unitatea împricinată’ nu va 
intra în anul 1992 cu... „restan
ţea. (C. P.).

1® DIVERSITATE de du l- 
CiURL La Ceai-Barul di* Deva, 
(responsabil dna Elenă M&tte- 
vanf, se găseşte, pentru pre
gătirea pomului de Crăciun $1 
a surprizelor pentru copii, o d i
versificată gamă de dulciuri, de 
Iu ciocolată —  la dropsuri, dr.a- 
geuii şi napolitane. , BeaiizărUe 
mari (la zi, de la  iuceputui s> 
cestel luni, peste $2f&&Q d e lr i)

vorbesc de la sine despre intere
sul pentru aprovizionare, pentru 
reputaţia firmei şi pentru cişti- 
gurile personalului. (E.S.).

o  FLORILE DALBE- Elevii 
Liceului . Nr. 2 Deva prezintă 
azi. la Casa de Cultură, m  spec
tacol tncMned Gr&riumilui. Ală
turi de colinde specifice Săr
bătorilor de Iarnă, spectacolul 
„Florile dalbe* aduce In scenă 
şi alte momemte artistice ' susţi
nute de eterii ttrmlul. (lr. R.).

FLASH !

•  IJJJ.R.-CI, FELICI
TA rELEVr/U N E \ -  
propierea Sărbătorilor de 
Crăciun şi a Anutwî Nou 
reprezintă, pentru Uniu- 
nea Democratică a Romi
lor din România — ne-a 
mărturisit dl Ion Onoriu. 
preşedintele acestei uniuni 
— an fericit prilej de ■% 
adresa sincere urări de 
bine şi sărbători ferieite 
Televiziunii Române, dtgr 
Răzvan Tbeodoreseu şi ţ -  
mantiei Valeriu. precum (Şi 
dlui Dumitra MoroM-anu, 
Aceste urări reprezintă ex
presia mulţumirilor pe 
care UJ3.R. te adresează 
conducerii Televiziunii, 
pentru spaţiul acordat emi
siunilor de cultură şi pro
pagandă a vieţii si activi
tăţii romilor din tara 
noastră. Urările de bine, 
U.D R.-ul şi le însoţeşte, 
-însă, de rugămintea ca, 
in anul care bate Ia usă. 
Televiziunea să acorde mai 
mult spaţiu pe programul 
I emisiunilor care aduc 
pe micul ecran crîmpcie 
din viaţa de zi cu zi a 
romilor.

■  CEL puţin vom 
AVEA... «SERIALE". Cei 
ee urmăresc serialul „Dal- 
las" pot fi liniştiţi. S-au 
nrimit. din partea dlui 
Răzvan Theodorcscu, asigu
rări că TV este în posesia 
tuturor episoadelor. De a- 
semenea, va reveni pe 
micul ecran şi familia 
Iloyvard, alături de alte 
seriale considerate de a- 
eelaşi Interlocutor, „foar
te interesante".

•  ADMITLRFA IN IN- 
VĂŢÂMINTUL SUPERIOR, 
în IP92, concursul de ad
mitere ise organizează ® 
singură dată. Eveniualete 
locuri rămase neocupate 
sar fi anulat* de drejd. 
Pentru toate formele de 
învăţamînt — zi. seral, fără 
frecvenţă — contmrsuî ia -  
cepe ta  I® septembrie. La 
profiturile (specializările) 
la £*re rime»rsu* se desfă
şoară pe «tape. prima eta
pă începe la  3 septembrie, 
iac etapa a « te a  1a *B sep
tembrie. înscrierea se  
face în perioada 31 august
-  6 «Ptem briv. La pro- 
filurffc (şpocialiaăiflc) la 
care concursul începe la 3 
septembrie. înscrierile se 
fac tu perioada 27 august
— t  septembrie. Instituţii
le d e  învăţătrdnt 
au pot madlftea In _. _  
datele I» car* încep în 
scrierii* ş i  concursul de 
admitere.

■  ELIMINAREA ^CO-
LAr A. Pentru (apte grav», 
s-a reintrodus. In şeett, 
sancţiunea de eliminare a 
elevilor. Această măsură 
se aplică, conform regu
lamentului. tn  următoarele 
situaţii : deteriorarea gra
vă a  bunurilor şcolii, ma
nifestări agresive faţă «le 
colegi, jigniri aduse cadre
lor didactice. Sancţiunea 
trebuie adusă ia  cunoştinţa 
Părinţilor. Pe tastă durata 
aplicării « 4  elevul este 
obligat să-şi pregătească 
integral lecţiile, urmi ud
ca ta rriuan-a m rsşrăar  
să f ie  examinat din m ate
ria predată te  perioada cit
a --*Zmd «liteU.f ţwM tNW»Hi»a 4-.

mm
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Kortessem—Baia de Criş,
legături de suflet şi credinţă

(Urmare din pag. 1)

Telefonul primit din 
Belgia, ca orice ştire 
senzafională (şi, atunci, am 
avut foarte multe) prin iu
reşul evenimentelor, a 
fost uitat. Dar cei ce au 
fâc|tt<v: promisiunile şi-au 
respectat euvîntu). Cîteva 
lurtţ mai tîrziu, comuna 
noţsţrâ este vizitată de 
cătfe o delega|ie belgia
nă, condusă de consilierul 
Fior şi formată din medi
cul Libotte Warnants Jo 
şi preotul Lenavert Michel, 
care aduc ajutoare pentru 
locuitorii satului Caraciu.

Oaspeţii vizitează satul, se 
întreţin cu locuitorii aces
tuia şi observă greutăţile 
existente. Vizita următoa
re se materializează prin 
dotarea sătenilor cu unelte 
strict necesare în gospodă
rie, cu alimente, cu în
călţăminte şi cu îmbrăcă
minte. N-au fost uitate 
nici unităţile şcolare ale 
comunei.

tarea Kortessemului de că
tre un număr de 20-25 de 
specialişti din toate do
meniile de activitate.

Prezenţa primarului bel
gian, Hugo, ' în comuna 
noastră, a cdnfribuit , la 
sudarea sentimentelor de 
suflet şi credinţă.

împreună cu consiliul de 
administraţie locală al pri
măriei, se stabileşte vizi-

O săptămînă, Kortesse- 
mul sărbătoreşte prezeira 
noastră. Românii sînt pri
miţi .u ospiia'itate in fa
miliile belgene. In cedru! 
programului, sîrî vizitare 
întreprinderi, expoziţii, ar
me, pieţe, magozine şi lo
curi de agrement. Sărbă
toarea Crăciunului din a- 
cest an va fi deosebită 
pentru locuitorii .omunei 
noastre. O parte dintre 
primitoarele noastre gazde 
vor f: oaspeţii noştri dragi, 
mult aşteptaţi.

La sfirsit de an, intr-o casă de cultură!

2. Şoselele naţionale — 
in continuă degradare

E reconfortant ca în a- 
ceastă lună de sfîrşit al 
unul an zbuciumat, pre
sărat cu destule greutăţi 
ce, au afectat într-o măsu
ră exagerat' de mare do
meniul culturii, să întîl- 
neşti. la Casa de Cultură 
din Hunedoara, o activita
te bogată. Dovadă că pu 
greutăţile sînt cele care 
dau „tonul" aici. ci oame
nii care au Inoculat în sîn- 
ge, de ani de zile. „micro
bul" lucrului bine făcut, 
cu profesionalism $i mai 
ales cu suflet.

Argumente în favoarea 
acestei afirmaţii ne-a ofe
rit dl Nicu Gheorghioni, 
directorul instituţiei care. 
modest ca întotdeauna, ne 
spunea că s-â  alăturat ce
lor (din păcate numărul 
acestora ' este destul de 
modest — n.n.) care de
Ziua Naţională a României

au organizat o mulţime de 
manifestări dedicate eveni
mentului — recital de poe
zie patriotică, expoziţie de 
artă plastică, spectacol fol
cloric „La izvor de dor ţi 
drag". în care a evoluat 
noul ansamblu folcloric al 
casei de cultură, „Haţega- 
na" — cu apreciaţii solişti 
Viorica Brînduşan, Valeri- 
ca Ianoşi. dirijor fiind ta- 
ragotistul Dorel Sparios, 
coregrafia Mihai Andrei, 
un dansator pe măsura 
doar a lui Nicolae Mălina, 
vestitul căluşer din Bo- 
şorod.

Duminică, micuţii de la 
Casa de Copii Preşcolari 
din Bretea Strei au pri
mit din partea aceleiaşi 
case de cultură. în cola
borare cu organizaţia ..Me- 
decins du Monde", drept 
cadou, de Sfintele Sărbă
tori. două spectacole ale

(Urmare din *ag. I)

muri s-a investit foarte 
puţin. Iar starea lor este 
cea pe care o ştim cu toţii. 
Şi. ceea ce este mai grav, 
procesul de degradare a 
drumurilor se accentuează 
continuu, in timp ce rit
mul de reparaţii şi între
ţinere este foarte scăzut. 
Ştim. lipsesc banii, dar...

— Ce ar mai fi. totuşi 
de spus. dle ing. Gheorghe 
Brânza n. măcar pentru 
iarna 1991—1992?

— Noi vom încerca, cu 
toate puterile, şă facem 
faţă vitregiilor anotimpu
lui friguros. Vom colabo
ra. în continuare, cu or
ganele de circulaţie ale 
Poliţiei Jildeţene şi cu 
agenţii de circulaţie de pe 
razş» localităţilor, cu pri
măriile, cu toţi cei care... 
merg ' pe aceleaşi drumuri 
ca şi noi. Aş vrea. însă, 
pentrii toţi participanţii 
la traficul pe şoselele na
ţionale- din judeţul nostru, 
să isc o recomandare, şi

anume, să circule cu ■ ma
ximă atenţie. în perioada 
iernii, îndeosebi pe poduri 
şi peste pasajele denivelate 
de cale ferată, pe segmen
tele de drum din faţa 
termocentralelor Mintia şi 
Paroşeni — unde se for
mează polci intens, ade
vărate capcane periculoase 
lâ fiecare pas — şi pe 
defileul Văii Jiului, spre 
Tg. Jiu.

Inţelegind supărarea in
terlocutorilor din docu
mentarea pe tema stării 
drumurilor din judeţ, a- 
ctim, la vreme de iarnă, 
pentru greutăţile cu care' 
se confruntă în activitate, 
şi apreciind eforturile pe 
care le fac pentru menţi
nerea lor într-o stare cît 
de cît acceptabilă, repor
terul va încheia seria ce
lor două articole cu con
statarea că iarna a sosit 
pe-acelaşi drum de altă- 

•daţ’, găurit, plombat şi slab 
manqot. , Dar, poate, nu va 
fi iarnă grea prin părţile 
noastre. Şă fim optimişti...

(Urmare din pag.. 1)

soră care o vizitează din 
cină in clnd, tricota să-şi 
omoară timpul... O dra
mă cumplită l-a adus aici 
pe Feri-baci. Cute adinei 
îi brăzdează chipul, ară- 
tind o virstă mult mai 
înaintată decit aceea pe 
care o are... Mulţumit că 
i s-a dat responsabilita
tea magaziei de combus
tibil, Ionică încarcă găle
ţile cu cărbuni. Este ce
va firesc f» toată atitu
dinea lui. Bolnav fiind, 
de mic o crescut intre 
străini. Intii la case de 
copii, apoi aici, unde se 
află de 8 ani. N-a- avut 
familia lui, nu a lucrat 
niciunde. O are doar pe 
mama sa, o femele cre
dincioasă, care-l vizitea
ză adeseori. Cu o came
ră cu totul aparte se 
mîndreşte Viorica Bu- 
nect iubeşte ordinea şi 
curăţenia şi-i nemulţumi
tă de vremelnica ei co
legă, care nu păstrează 
igiena. Vorbeşte greu, din 
cauza paraliziei de care 
suferă, dar ne explică: 
„Pe copii nu-i interesea
ză decit banii mei“ şl în 
acest caz preferă să lo
cuiască aici. Cit adevăr

conţin spusele ei, rămîne 
de. văzut.

lntîlnirea cu aceşti ne
fericiţi ai soartei m-a 
copleşit şi mă urmăresc 
de atunci dramele, tri- 
tîmplările care. Ic-au în
dreptai paşii spre cămi
nul comun. Nu spun - ca
sa bătrineftlor" pentru că 
de fapţ aici sînt şi oa
meni incă tineri. Doar 
soarta potrivnică le-a să
pat pe. feţe. riduri adinei, 
le-a îmbătrînit sufletele. 
Abia după ce i-am ascul
tat, am avut certitudinea • 
că liniştea e doar apa
rentă in acest spaţiu, că 
zbuciumul sufletesc al 
acestor oameni este am
plificat la cele mai înalţe 
cote. . Pentru că, ascul- 
tindu-i, realizezi că o 
dramă ori o întimplare 
nefericită, o boală incu
rabilă şi chiar propriul 
lor viciu, i-au despărţit 
de cei dragi, i-au înde
părtat de propriile cămi
ne şi i-au Unit în casa 
din care cei care nu mai 
au pe nimeni nu au unde 
pleca, în casa in care al
ţii le poartă de grijă. E 
ultimul lor popas pe ca
re încearcă, laolaltă, să-l 
facă plăcut. Atit cit se 
poate.

Este adevărat că preţurile ne ameţesc, dar, în cazul de faţă, este sigur că 
nu ele au fost de vină. Şi era dimineaţa, nu se făcuse nici 11... „

7''"' .'4 ... Foto PAVEL LAfcA

formaţiei de teatru de 
copii şi tineret, cu pie iele 
„Eu sînt Zozo“ şi .Iedul 
cu trei... ţapi" scrise şi 
regizate de poetul Eugen
Evu. 7777-7

Marţi, sala mare a aşe- 
zămîntului de cultură a 
găzduit ediţia a VI-a a 
spectacolului—concurs cu 
premii „Top-Pop-Top" în 
care şi-au etalat talentul 
elevii Şcolii Generale Nr. 
9 Hunedoara. Invitaţi pen
tru această ediţie — for
maţia „RelV", cu soliştii 
vocali Ariciuc Robert. Bog
dan Chiriac şi Bettv 'o 
viitoare Sandra — n.n,). 
Regia a fost semnată de 
Mircea Goian.

Ce va fi în continuare ? 
•  Vineri, Clubul artelor 
programează, la sala „Stu
dio", un concert de colin
de, oferit de grupul „Ca
non". în tr-un decor de 
icoane pe sticlă realizate 
de, copii de la Clubul Co
piilor (instructor Lucia 
Mărgineanu) • în data de 
21 decembrie, va avea loc 
tradiţionalul „Carnaval Şl 
copiilor" •  Şi, ca o nou
tate, Casa de Cultură din
Hunedoara va organiza. în 
noaptea de lâ cumpăna a- 
nilor. Revelionul tineretu
lui şi nu numai al acestuia. 
Poate participa oricine, de 
orice vîrstă. dornic să pe
treacă clipe plăcute în 
compania prietenilor, a 
muzicii bune. în ambianţa 
unei sărbători fără egal •  
In încheiere, acum, la sfîr
şit de an, „un gînd bun" 
pentru noul ministru - al 
culturii, care, într-o emi
siune televizată. în loc să 
spună ce crede şi cum 
vede cultura ţării, şi-a 
prezentaţ.cplectia de... pine. 
Un bobby plăcut, fără 
îndoială,- dar pentru cul
tură aduce a fracţie la pi
ciorul de lemn ! .»

MINEI/ «ODEI

9 a mmm a mmm a «

CONCURSUL 
DIN 2 2  DECEMBRIE

8. 16
16

3 8 5 
6 6 4

12—U  
16—12

14
18

< 0) 
<+2)

1. AVELLINO — LECCE (pauză). Pe majoritatea sta
dioanelor din „II Calcio", înainte de pauză, se 
află înscrise scoruri albe.
Pronostic x. - 7 7 7 7' ■ “V-

LUGCHESE (14)
— CESENÂ (6)
(final)
„dar să reţinem faptul că Lucchese n-a cîştigat 
nici un meci în faţa-.propriilor suporteri.
Pronostic: x. ■ ■■ V 7 ';7" 'V;-:-

l

2. 16
15

5 56
6 5 4

17—23
19—14

15 (—1)
17 (4-3)

AVEJLUNO (13)
— LECCE (8)

■ (final) -■ ;7\  .
Înfrîngerea suferită duminică, pe teren propriu, 
de Lecce. ii ambiţionează să nu piardă acest meci. 
Pronostic x.

MESSINA (18) 16 2 8 6 10—16 12 4—4)
--PIŞA (7) 16- 6 6 4 -18—15 18 ( 0)
O eventuală victorie în deplasare, a Pisei, ar 
renaşte speranţe la promovare. Sicilienii., în Şcest, 
caz, vor face o iarnă şi mai rece propriilor supor
teri. 
Pronostic: !, x, 2.

3. «OLOCNA (15) 16 <4 6 6 13—16 14 (—2)
— VENEZIA (17) 46 2 8 6 11—16 12 (—4)
Venezia a realizat mai multe puncte în deplasare 
■decît „acasă* (7), fiind foarte greu de învins. Bo- 
logna are, pînă în prezent, o evoluţie sub aştep
tări. ~
Pronostic 1,

10. PA no  VA (11) t t  4 7 5 17—18 15 (—1)
— MODENA (16) 16 5 4 7 16—22 14 (—2)
Un meci nul credem că ar mulţumi ambele for
maţii. Atunci, Modena s-ar îndepărta de subsolul 
clasamentului. Ei âu învins duminică Bologna în ‘ 
dorby-ul emilian. . * -7
Pronostic: 7k.i lV7 ;"7’7.777

L
4. BRESCIA (2) 16 5 10 1 20—10 20 (4-4)

— PIACENZA (12) K 6 3 7 16—19 15 (—3)
Un meci egal n-ar fi exclus, dar Brejcia, totuşi, 
porneşte ca favorită..

, Pronostic : KwSfc-' i i7 7 4 ',17'';7/:-

* 11. REGGIANA (4) 16 7 5 4 17—12 19 (+3)
— PALERMO (10) 16 5 5 6 15-̂ -14 15 <—I)
Cu numai 2 puncte cucerite „afară*. Palermo va 
fi victimă sigură pe terenul Reggianei. echipă ce 
candidează la promovare.
Pronostic: L

5. COSENZA — ANCONA (pauză). Liderul „afară" 
a cîştigat doar un meci, dar Cosenza încă n-a 
fost învinsă pe teren propriu.
Pronostic x.

12.

6. 16
16

5 7 4 
7 8 1

COSENZA (9)
— ANCONA (1)
(final) . 4
Tradiţia acestui meci „bate" spre „x 
te motivele să credem că aşa va fi. 
Pronostic: X. 7

17—16 17 
20—12 22

(4-3)
(+6)

Avem toa-

TARANTO (20) 16 2 7 7 9—18 11 (—5)
— CASERTANA (19) 16 3 6 7 13—21 12 (—4)
Derby-ul suferinţei. Rezultatele slabe au adus-o 
pe Casertana pe penultimul loc. de unde cu greu 
va mai scăpa. Dacă va pierde duminică la Ta- 
ranto, va ajunge, chiar pe ultimul.
Pronostic: 1, x.

13.

7. LUCCHESE — CESENA (pauză). S-ar putea ca 
una dintre echipe să intre la vestiar în avantaj... 
Pronostic: 1, 2.

UDINESE (3) 16 6 8 2 10—12 20 (4-4)
— PESCARA (5) 15 5 8 2 21—16 18 (4*2)
Numărul ridicat de meciuri nule ale celor două 
echipe „duc" la un „x". Putem să punem <— 
totuşi —- o dublă.
Pronostic î i  .1; x. 7:7';"

mm t mmm •

10,( 
10,1

io,:

12/

13,:

14,(

14,:

14.:

15, : 

16.1

16, :

17.1

17.1 

17.:

17,!

18,:

19,i

19,:

20,
20,
20,
21,

22,

23,

23,

16

16,

16

17,

18,

20,

21,

21,

22,
22,

-ase
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VIAŢA CA O DRAMA (II)
Apartamentul cu nr. 

21, situat deasupra ma
gazinului „Vînătorul” din 
Deva. aparţine dnei Pa- 
raschiva S„ dar a fost 
achitat de Minerva P., pe 
vremea cînd nepoata ei 
era încă nemăritată. Tre
buie precizat că femeia, 
aflată acum la vîrstă 
înaintată, a îngrijit-o. cu 
dragoste pe P.S. şi apar
tamentul despre care e 
vorba i l-a dăruit aces
teia în numele acestui 
sentiment nobil. Dînsa a 
rămas să locuiască în 
căsuţa ce o avea pe stra
da Horea. Mai apoi, du
pă ce nepoata s-a căsă
torit cu Traian S„ mătu

şa venea des în aparta
mentul tinerilor şi le fă
cea menaiul. De fiecare 
dată. nu venea cu mina 
goală, precum nici tine
rii căsătoriţi nu plecau 
de la dînsa fără să du
că ceva. Cînd a venit pe 
lume băiatul soţilor S., 
bătrînica de azi s-a o- 
cupat de el. încă de mic. 
aiutînd-o pe tînăra ma
mă să-l îngrijească l-a 
luat la ea acasă, mai a- 
poi l-a dus şi l-a adus. 
cît a putut de des. la 
cămin şi acasă. Ce mai. 
relaţiile între ei erau cor
diale, fără nici o pată, 
sau. în orice caz. cu pete 
invizibile. La un moment

dat. Traian S. i-a zis. cu 
duioşie în glas. Miner- 
vei P .:

— Mătuşă. de ce te 
chinui dumneata singu
ră ?

— Ce să fac. dacă aşa...
— Vinde casa şi vino 

să stai cu noi.
Problema s-a discutat 

pe toate feţele şi. Pînă 
la urmă. propunerea a 
fost acceptată. M.P. s-a 
mutat în apartamentul 
pe care ea i l-a dăruit 
nepoatei. Banii de De ca
să i-a pus la C.E.C.. cu 
gîndul să-i lase fiului so
ţilor S., cînd o fi mare.

(Va urma) 
TRAIAN BONDOR

Abundenţă la magazinul alimentar central din Pcirila.

LUMEA TREBUIE S Ă  ŞTIE

N u  n e m i r ă  c ă  n u - i  m i r ă
Dl Adrian Drăgoi, din De

va, o cumpărat un televi
zor „Sport", de la un ma
gazin de profil din Hune- 

> doara. Seara -  bucurie mare, 
ecranul electronic îi lumina 
şi lui casa şi viaţa. Bu
curia o . ţinut pînă a doua 
zi. „709 de lei m-o costat 
să-l aduc de Io Hunedoara, 
cu o .maşină de ocazie, că 
eu am o infirmitate Şi nu 
pot umblă pe autobuz. A- 
cum, • alţi bani ea să-l duc 
la depanat, la reprezentan
ţă" -  se tînguie dumnealui.

Că televizoarele fabrica
te Io „Electronica" au un 
grad ae fiabilitate scăzut - 
ştiam !. .  Ne-a 'cănfirmat-o 
mulţinrteo de oameni pe care 
i-am găsit la reprezentanţa 
din Deva a sus-numitului 
producător.

Electronistul-şef al repre
zentanţei - dl Tiberiu Ciora, 
e răbdător şi atent cu fie
care cumpărător, dar, pur

şi simplu, reprezentonfo este- 
depăşită de avalanşa de 
solicitări. Normal, ~vm săr
bătorile şi omul o dat un 
sac de bani ca să aibă te
levizor în - casă, nu un o- 
biect de decor.

„Nu vreau să critic pro
ducţia fabricii de pe urma 
căreia şi eu îmi cîştig pli
nea -  spune dl Tiberiu Cio
ra - dar cumpărătorii or 
trebui să ştie cîteva lucruri. 
Cînd cumpără un televizor 
din magazin, acela trebuie 
probat cu antenă, in felul 
acesta, defectele ar ieşi la 
iveală în magazin, respecti
vul televizor ar fi pus deo
parte şi s-ăr ocupa în con
tinuare de el electronistul 
magazinului, noi, la repre
zentanţă, urmînd să ne o- 
cupăm de defectele de fa
bricaţie ascunse. Dar co- 

• merciantul îl probează la 
generator, în magazin ecra
nul se luminează, televizo

rul are miră şi imagine şi, 
cînd îi duci acasă, amu
ţeşte;. Apoi, cumpărătorii 
ar trebui să mai ştie că 
sînt televizoare fabricate 
pentru zonele de graniţă. 
Comercianţii le achiziţionea
ză fără alegere, numai să 
le meargă vînzările. 'căci te
levizorul de fobricaţie in
digenă oricum este © mar
fă căutată.' Acele televi
zoare însă nu vor funcţiona 
bine în toate zonele ţârii, 
Este bine ca şi cumpărăto
rii să fie avizaţi asupra 
acestor amănunte".

Noi nu adăugăm decît 
că dreptul la informare co- 

! rectă a cumpărătorului este 
stipulat în lege. Dacă fabri
cantul sau comerciantul nu 
respectă acest drept, tre
buie determinaţi la aceasta, 
de către organele speciali
zate ale statului.

ION CIOCLEI

Blocul celor părăsiţi de soartă
Pe strada Aleea Crini

lor. din Deva. te întâmpină 
blocul E 13. Nimic mai 
muft decît un bloc obiş
nuit. la o privire fugară 
pentru trecător. Şi, totuşi, 
în spatele acestui „enigma
tic număr 13“ se ascund 
lucruri extrem de neplă
cute pentru mulţi dintre 
locatarii apartamentelor. 
Blocul de fată însumează 
aproximativ 80 de aparta
mente confort redus. Un 
hol de la un capăt la al
tul al fiecărui etaj. măr
ginit de apartamente fără 
balcoane, fără gaz. Starea 
mai mult decît jalnică în 
care se- regăseşte ..edificiul

E 13“ ridică numeroase 
semne de întrebare.

Am zăbovit cîteva clipe, 
în zilele trecute. în acest 
bloc, la solicitarea proprie
tarului apartamentului 43. 
Un fenomen izbitor, dar 
in acelaşi timp nociv, pen
tru sănătatea locatarilor 
de la parterul blocului — 
umezeala. Probabil. în 
subsolul blocului o con
ductă s-a fisurat, sau pîn- 
za freatică creează aseme
nea probleme locatarilor. 
Pereţii sînt îmbibaţi cu 
apă. din luna iulie. Tot 
din această lună a început 
pelerinajul proprietarului 
apartamentului amintit în
tre primărie şi R.A.G.C.L.

Deva. In luna august, s-au 
desfundat canalele exteri
oare. însă rezultatul a 
fost mai mult decît ne
semnificativ. S-a solicitat 
R.A.G.C.L.-ului sprijin pen
tru rezolvarea situaţiei, 
dar lucrătorii firmei au 
rămas neputincioşi în ca
zul de faţă. S-a solicitat un 
schimb de apartamente, 
dar fără vreun rezultat. 
Drumurile unei mame cu 
doi copii s-au dovedit, pî
nă în prezent, a fi zadar
nice.

Şi aceasta oare... pînă 
cînd ?

întreţinerea, exploata
rea şi repararea instala
ţiilor de utilizare a gaze
lor revine beneficiarilor.

Pentru • preîntîmpina- 
rea accidentelor ce ar 
putea surveni din cauza 
folosirii incorecte a in
stalaţiilor de gaze natu
rale. se vor respecta cu 
stricteţe următoarele re
guli :

i. Înainte de

APRINDEREA 

FOCULUI:

a) Se va face ventila
rea încăperilor în care 
funcţionează aparatele de 
utilizare; , în centralele 
termice şi în încăperile

l cu aparate cu focuri libe
re se va crea o ventilare 
permanentă :

b) .Se va controla tira
jul aparatelor racordate 
ia coş ; în caz că se con
stată lipsa tirajulu na 
se va aprinde focul decît 
după luarea măsurilor ca
re să asigure tirajul (cu
răţarea coşului, a sobei, 
separarea apăratelor de 
evacuare mecanică, des
chiderea clapetelor de re
glaj etc.);

c) Se va controla dacă 
robinetele aparatului de 
utilizare sînt închise; da- 
că robinetele sînt deschi
se. se vor lua măsuri de 
ventilare a încăperilor 
respective şi a celor înve
cinate. aprinderea focu
lui făcîndu-se numai du
pă aerisirea completă ; .

d) Se va asigura acce
sul aerului de ardere în 
focarul aparatului, de u. 
tilizare (prin deschiderea 
uşiţelor cenuşarului la 
sobe. prin deschiderea 
fantelor de acces la aer 
in focar, prin- pornirea 
ventilatorului etc.);

e) Se va verifica fune- 
tionarea..apaşftţurii de au
tomatizare;

f) Se va asigura ven
tilarea focarelor.

2. LA APRINDEREA 

FOCULUI 

ŞI IN TIMPUL 

FUNCŢIONARII;

a) După aerisirea fo
carelor. minimum 5 mi
nute. se poate proceda in 
continuare Ia aprinderea 
focului. Aprinderea ar

zătorului sau a instalaţiei 
de ardere se face numai 
cu aprinzătorul, fiind in
terzisă aprinderea direc
tă cu chibrituri, hîrtie 
etc.;

b) Se apropie aprinză
torul de arzător, după ca
re se deschide lent ro
binetul de manevră, pînă 
Ia aprinderea flăcării ; 
continuarea deschiderii 
robinetului se va face 
concomitent cu suprave
gherea stabilităţii flăcă
rii :

c) Respectarea instruc
ţiunilor elaborate de fa
brica producătoare a a- 
paratelor de utilizare; -

d) Supravegherea per
manentă în timpul func
ţionării a tuturor apara
telor neautomatizate ;

e) Stingerea focului la 
aparatele de utilizare ra
cordate cu furtun se va 
face prin închiderea ro
binetului de siguranţă (cel 
cţe dinaintea furtunului), 
după stingerea flăcării în- 
chizîndu-se şi robinetul, 
de manevră ;

t) în instituţii (şcoli 
cămine, hoteluri), f cui 
se aprinde şi se stinge 
numai de către persona
lul instruit şi însărcinat 
cu aceasta, prin grija 
unităţii beneficiare.

3. INDICAŢII 

SPECIALE:

a) I-a utilizarea gaze
lor este interzis :

— să se aprindă focul 
dacă aparatul de utilizare 
nu este etanş sau dacă 
nu are tiraj ;

— să se lase focul a- 
prins nesupravegheat:

--- să se doarmă cu fo
cul aprins ;

— să se doarmă în în
căperi eu aparate de con
sum gaze neracordate îa
caş ;

. — să se utilizeze-î^»a- ■ 
-rate de consum neraeor- - 
date la eoş. pentru încăl
zirea încăperilor;

— să se facă modificări 
la instalaţia de gaze fără 
aprobare legală ;

— să se obtureze sec-’ 
ţiunea coşului în timpul 
funcţionării aparatelor de 
ardere :

b) Dacă se simte mira. 
sul caracteristic al gazu
lui, să se ia de urgentă 
următoarele măsuri:

— stingerea tuturor -fo
curilor:

— deschiderea uşilor
şi a ferestrelor : \

— să nu se aprindă 
chibrituri şl să nu se 
manevreze întrerupătoa
re electrice :

— să nu se doarmă 
noaptea în încăperi.

5

Reamintim abonaţilor 
casnici şi asociaţiilor de 
locatari că plata consu
mului de gazgse efectuea
ză în termen de 5 zile de 
la data primirii înştiinţă
rilor de plată său depu
nerii în cont la C.E.C.

Peste termenul res
pectiv. se percep pena
lizări. iar la 30 de zile 
se încetează furnizarea 
gazului.

Degradarea aparatelor 
de măsură se sancţionea
ză cu amendă de Ia 
5 000 la 10 000 de lei.

Consumatorii de gaze 
naturale sînt obligaţi să 
permită delegaţilor întrt£> 
prinderii distribuitoare, 
care se prezintă cu- legi
timaţia vizată Ia zi şi or. 
din de serviciu, ' accesul 
pentru control şi verifi
care sau revizie a £ 
iaţiilor de gaze.

Abonaţilor care seaţfân 
la efectuarea ţimlralu- 
lui, li se va sista turpi- 
zarea gazelor pînă Ia 
fectuatea eoctroluîui ţ# 
după achitarea tariful*! 
de deschidere. ~

Apelăm, d» asemenea. 
ia întreaga populaţie, 
pentru a ne sprijini Io 
depistarea oricăror ema
naţii de gaze pe conduc
tele stradale sau prin 
spatiile verjg, «A

Pentru orkc emanaţii 
de gaze. sau cauze căra 
ar putea diminua, gradul 
de signruntă în rapidă- 
tare - al - conductelor şl 
instalaţiilor de gaze. se 
va telefona de urgenţă 
echipelor de intervenţie, 
care răspund la telefoa
nele : Deva — 2709t. Ho- 
nedoara ■ 957712849:
Călan — 957/30492 : Si. 
meria — <11343 r Orăstfo 
— 42465: ParOSeni-Vul. 
can — 70032; Haţeg «*• 
957/77190.

STIMAŢI CONSUMATOR! DE GAZE NATURALE

Folosirea gazelor naturale de că
tre cei care nu cunosc şi nu respectă 
instruefiunile pentru utilizarea lor, 
creează pericolul producerii de ex
plozii.

De aceea, pentru prevenirea ex
ploziei în locumfa dv., indiferent 
dacă gazele acumulate provin din 
infiltraţii sau ca rezultat al unei de
fecţiuni sau manevre greşite a insta
laţiei de utilizare, vă recomandăm 
următoarele :

— nu aprindeţi focul sau lumina 
electrică în încăperi fără o bună 
aerisire prealabilă ;

— asiguraţi aerisirea permanen
tă în încăperile în care există aparo* 
te de utilizare cu flacără deschisei;

— origurati. ventilarea subsolului 
prin onticii de ventilare pe contu
rul exterior al clădirii şi între încă» 
perile din subsol;

— nu obturafi orificiile de aeri
sire a pivniţelor şi a subsolurilor teh
nice ;

— respectaţi instrucţiunile de u>
tilizare a gazelor naturale existente 
Io consumatori şi publicate periodic 
în presa locală, de către Distribuţia 
de Gate Naturale. (8741

CORNEL. FOENAR r~.
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PROGRAMUL DE APARIŢIE 
A ZIARULUI NOSTRU 

IN SAPTAMlNA VIITOARE

< i
Marţi, 24 decembrie — număr special de ţ 

Crăciun, în 8 pagini î ’ |

Miercuri, 25 decembrie — nu apare ziar ; ^

Joi, 26 decembrie — nu apare ziar; ^
Vineri, 27 decembrie — apariţie obişnuită; ţj 

Sîmbătă, 28 decembrie — număr special \

s-

Î dedicat Anului Nou.
Următorul număr al ziarului nostru 

apărea sîmbătă, 4 ianuarie 1992.
va \ 

\

i l

)

ANVERSARJ

•  SOŢUL Nicu si fiul 
Ciprtân urează dragei lor 
Tiiiana Nan, din Vorţa, 
Un sincer şi călduros „La 
«tulii ani" ! (7546)

VÎNZAR1-
CUMPĂRĂRI

•  S.C, Magazin „A- 
cnetist” din Deva, car
tier Oituz. vinde : te
levizoare color Mega- 
Vjsion noi. sigilate, 
termen de garanţie 6 
iatii. cu schimbarea

. aparatul ui ia  caz de 
defectare. (7513)

•  AII I <U N s.R.r..
©eva vinde televizoare 

: color noi, garanţie 6 
ttifti. Proiectează con- 
iS ia ţii  civile şi indus- 
taBbie. Deva, telefon 
« « «  (7533)

f  ASOCIAŢIA familială 
'■'■ţH' sediul în Lăpugiu, • în 

' 6 1 0 6  autorizaţiei nr. 5433, 
19 august 1591, elibe- ti <4 de l r fei' a J idet1 

'Işi Himedoara, execută îu- 
eţfefl agricole. . (7541)
' J,p_V |ND televizor „Te- 

. IfBflnf" 3096, stare perfec- 
negociabil. Deva. 

IjlttBii 27617. după orele 
A  (7543Ţ

. /# / VÎND televizor alb- 
nou. Deva, telefon

a r ie i. - (7534).
V tţ.'V ţH ţ televizor aib- 
opgfu JtMa want '210".De- 
V * . l ^ ^ n  l2316. - (7535)
. şilingi austrieci.
OePfc, telefoane 27479, sau 
3T4M, o rele 18—22. <7540)

, ♦  ¥&*» casă eu eta j ii 
dMjtepdjrtte. grădină mare, 
fă 'fconmma Veţel. Infor- 
majB Orăştie. telefon -41104..

•’ (7545)
#CUMI*Aii dormitor din 

R n ii masiv, culoare des- mm, din stelar. Deva. te
lefoane 13808 sau 17021 

• (7538)
ii CUMPĂR garsonieră 

la  Diva. exclus Micro 15. 
(ftftofftaţii Deva. telefon 
(75*2. Orele 12—15. (7542) 

VINO convertoare 
AU.A., Gardiner, zgomot 
«jl dB. 956/19503. (7537)

to VÎND foarte convena- 
hB D a cia 1300, avariată, 
C t d r t  piese, video recor- 
Hfcr JiVC. eu teieootttândă. 
Hunţdanra. telefon 12339 mm Orele : 15). .(7041)

D 47ÎND motor Diesel. 
Reftafeara,. ■ NT. Bălcescu 
«f. « .  (7048)
^ -------------| ----------? --------

•  VÎND saxofon „Gu- 
ban". Hunedoara, telefon 
22339. dupjL-orefe 15.

‘ . (7042)
•  C.A.P. Burjuc. strada 

Principală nr. 68. comuna 
Burjuc. vinde prin licita
ţie publică mijloacele fixe :
— tractor
— autocamion
— cal de muncă
—: saivan pentru ovine
— agregat aspersitme
— motoare electrice
— transportor TM 5
— hamuri cai .
— căruţe tip Forgon
— niotacositoare. „Carpa

tina"
— alte obiecte de inventar. 

Licitaţia va avea loc în
27 decembrie 1991. orele 
10, la sediul C.A.P., unde 
este afişată şi lista cu pre
ţurile. - . (7157)

SCHIMBURI 
OE LOCUINŢE

•  SCHIMB garsonieră
proprietate Brad, cu Deva. 
Ofer recompensă. Brad, 
telefon 00498. (7542)

ÎNCHIRIERI

•  CAUT garaj şi spa
ţiu comercial pentru închi
riat în Deva. zonă centra
lă, Informaţii Deva, tele
fon 19348, după orele 16.

(7536)

PIERDERI

•  SOCIETATEA comer
cială COMPP1Î, S.A.. Su
cursala Hunedoara—Deva 
anunţă pierderea ştampilei 
cu următoarea amprentă "• 
„Ministerul Resurselor- şi 
Industriei — C O M f f l l -  
S.A. Sucursala Hunedoa
ra". O decthrăm nulă.

(7547)

O i C î S E

* CU durere în su
flet, soţul Florin şi f  iul 
Alin, la trecerea In 
nefiinţă a dragei lor 
soţie Si mamă,

VLAD DANIELA, 
la numai 35 de ani, 
aduc miţ de mulţumiri, 

'  pe această cale. rude
lor. vecinilor, precum 
şi colectivelor de la 
direcţiile de telecomu
nicaţii şi de la poştă, 
colectivului de la în 
treprinderea de Moru- 
rit şi Panificaţie, bare 
Aţa fost alături de ei 
ş i  aU condus-o pe ul
timul său drum pe 
iubita lor

DANA. • (7548)

1 - FIRMA „ARTfX DORIAN!" j
î ]  Vă felicită călduros cu prilejui Sântelor Sâr* 1 
H â M  de Cniewn fi A» Nou 1192, urmdu-vă. j
2 f ţ a t d b t i t  t w i la te) fa r tâ ro , p roy w il a le  şi va *

| # i f  t t n i c i f f  solie p a M f i e  şi e lev a te , d e  cm»- j  
ii- m d esfacere  e n  g ro s  şi in  d e ta it. î

(942) |

PRIMIM DE LA PREFECTURA
Prin grîăa Direcţiei Tehaice a Prefecturii Jude- 

InltM Hunedoara, a fost editată o broşură cu acte 
normative din domeniul urbanismului şi amena
jării teritoriului :

•  Legdh nr. 50/1991, privind autorizarea execu
tării Construcţiilor şi iui ele măsuri pentru rea
lizarea locuinţelor ;

•  Recomandări privind organizarea licitaţiilor, 
prezentarea ofertelor şi adjudecarea concesio
nării terenurilor pentru construcţii;'

•  Producerea de autorizare a executării con
strucţiilor ; ■'

•  Conţinutul documentaţiilor de urbanism şi 
amenajare a teritoriului.

Proiectanţii, autorizaţi în baza Decretului nr. 54/
1990 pentru desfăşurarea unor activităţi private de 
proiectare, pot primi de la camera 112, biroul Ame
najare a Teritoriului, cîte un exemolar din această 
broşură, cu condiţia prezentării ca dovadă a autori
zaţiei pentru practicarea acestei activităţi.

S.C. MICRO. MEGA COMPUTERS SRL 
str. Piaţa Libertăţii, nr. 8, Hunedoara 
în perioada 21—24 decembrie 1991, în 

Hunedoara, str. Piaţa Libertăţii, nr. 8 (centrul 
vechi) vă invită la o expoziţie cu vînzare de 

APARATURĂ ELECTRONICA,
. ELECTROCASNICĂ ŞI JUCĂRII 
Program j zilnic între orele 10—19.

(923)

LI DO DEVA
LABORATORUL DE COFETĂRIE 

Cu ocazia Sărbătorilor Sfintului Crăciun şi 
a Anului Nou, executăm, la comandă, pentru 
populaţie, următoarea gamă de produse spe
cifice acestor zile;

— cozonaci diferiţi;
— checuri;

|  — diferite sortimente de tort ;
' — fursecuri asortate ;
I — prăjituri diferite.
! Comenzile se pot primi zilnic, între orele
1 10—20, la casa de comandă a cofetăriei
î „LlDO “.

\

S.C. COMTOUR LOWE S.R.L. 
cu sediul în Sintuhalm, nr. 30, telefon 2113

7 a k G a j e a z a
M ospătari — fete, băieţi, cunoscători limbi 

străine ;
#  ospătari pentru servire;
♦  bucătari — fote, băieţi ;
•  cofetar-psatîser;
9  personal nccalifirat — femei.

(7119)

AUTOilOSH. CLURUt ROMÂN 
«UALAHUNEDOARA

bmtâ mtnbr«Ă.CJL ăNn judeţul HuMtbo- 
eo să treacă pe la sediile şî atelierele A.C.R. 
pentru o-şl achita cotreaţia pe amd 1991, dar 
mai ales pentru a putea primi irw^ t u aM» fe-
Rcitâri şi calendare care se difuzează weduit 
membrilor «tubului nostru. (921)

ÎN ATENŢIA VETERANROR DE RĂZBOI
Asociaţia Veteranilor de Război face cunoscut 

tuturor veteranilor .din mediul rural că, începînd din 
30 decembrie 1991. se vor distribui tkbetete speciale 
pe anul 1992, pentru Cele 6 (şase) călătorii gratuite 
CU autobuzul, de îa tocalitatca de domiciliu, pînă In 
municipiul Deva —- călătorii prevăzute în Hşfărirea 
Guvernului României, nr. 1065/5.X.1998.

Tlehetele se vor distribui Ia centrele Asociaţiei 
Veteranilor de Război din ': Brad (Oocan L ); Dobra 
(Râpaş); IUa (Ntgrilă L ); Brănişca (P ete); Bălţa 
(Tebicşt; Deva (Comandamf-ntul Militar) ; Stmeria 
(Moldovan); Călan (Dudaş); Orăştie (C'ugnrean); Ilu- 
fledoara (darea M lrcca); H aţr-g (Biscărt^n V .); Petro
şani (Brînduşa A .) şî Vid an (Muşat).

COMiTtrTHl. VETERANILOR

A N U N Ţ
Persoanele care au solicitat prelungirea ajutorii- | 

lui de şomaj şi au depus la Oficiile Teritoriale dc * 
Forţă dc Muncă şi Şomaj actele solicitate pînă ia | 
data dc 15 decembrie 1991. se vor prezenta pentru . 
primirea ordinului de plată CEC pentru sumele cu- t 
venite la :. ;

#  DIRECŢIA DE MUNCA ŞI PROTECŢIE SO- • 
C1ALĂ DEVA — OFM, după următorul piogram: I

— în data de 19 decembrie 1991, şomerii înscrişi j
la punctele din SIMERIA şi din CĂLAN ; |

— In data dc 3Î decembrie 1991, şomerii înscrişi *
Ia punctele din ORĂŞTIE şi din BRAD; |

— în data de 23 decembrie 1991, şomerii înscrişi - 
Ja punctele din HAŢEG şi din HUNEDOARA ; J

— in data de 24 decembrie 1991, şomerii înscrişi ,
la punctul din DEVA. ' 1

•  LA OFICIUL TERITORIAL PETROŞANI : ‘
— în data de 23 decembrie 1991, şomerii înscrişi , 

ia punctele din PETROŞANI, VULCAN şi I.UPKNI. »
Este obligatorie prezentarea ia ghişeu cu baletr- ' 

nul de identitate. |
Persoanele care solicită prelungirea ajutorului dc • 

şomaj sc pot orezenta în continuare la punctele de | 
forţă dc muncă şi şomaj din teritoriu. (932)

EXPLOATAREA MINIERĂ 
CORANDA —'CERTEI 
str. Principală, nr. 89,

Organizează în 23 decembrie 1991, orele 
11,00, la sediul unităti;

LICITAŢIE PUBLICA
•  fonduri fixe casate prin Decretul 50/ 

1990 ;
•  piese şi subansambluri rezultate din 

casări prin Decretul 50/1990.
Lis'.ele sînt afişate în unitate.
Informaţii suplimentare la biroul mecano- 

cnergetic al unităţii, telefon 67240, interior 
33.

(934)

PRIMĂRIA ORAŞULUI 
B R A D

* 2775, judeţul Hunedoara,
, strada Republicii, nr. 14

Telefoane 956/50714, 50880, 56698,
Concesionează prin licitaţie publică, in ba

za prevederilor Legii nr. 50/19®!, art. 10, teren 
pentru construcţia Băncii Comerciale.

Terenul ce va fi concesionat este situat în 
centrul civic al oraşului Brad, pe str. Republi
cii. Suprafaţa terenului este de 1742 de mp.

Taxa anuală minimă de concesionare va fi 
de 400 de lei/mp.

Licitaţia va avea Ioc în ziua de 23 d<ecem- 
ferie 1991, orele 7,30, lâ sediul Primăriei oraşu
lui Brad.

Documentaţia pentru licitaţie se eBberea 
ză contracost, încejknd cu data de 18 decem
brie, la sediul Primăriei Brad. Ofertele se  pri
mesc pilă ia data de 20 decembrie 1991, orele 
14. (934)

[

AFLĂM DE LA CAMERA DE COMERŢ 
ŞI INDUSTRIE

•  Firmă de import-export din Germania, cu sediul 
în Franfcfurt pe MâMi, caută parteneri romanţ intere
saţi să Importe produse de pe piaţa germană şi/sau să 
acţioneze ca agentă ă firmelor româneşti pe piaţa 
Germaniei, pentru diferite categorii de mărfuri.

•  Datorită bunăvoinţei deosebite a ambasadei 
Suediei şi prin intermediul . Asociaţiei Suedeze a 
Angrosiştilor se oferă posibilitatea tuturor firmelor 
româneşti producătoare, să-şi desfacă produsele pe 
piaţa suedeză.

•  O firmă suedeză va organiza, la Stockholm. o 
expoziţie ce va găzdui firme producătoare şi exporta
toare. atît de stat cît şi privata, interesate să-şi ex
pună produsele în vederea încheierii de tranzacţii 
comerciale.

•  Firmă din Ungaria este interesată in consti
tuirea unei firme mixte româno—ungare în domeniul 
producţiei de îngheţată, după licenţă italiană, firmă 
ungară produce utilajele, prafurile şi cometele de 
îngheţată. Cei interesaţi sînt rugaţi să se adreseze 
in scris către Camera de Comerţ şi Industrie a jude
ţului Hunedoara.

C
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