
°  *  L  A  
D E

. »v, /"*■<?r» . s *' ■ • _ - -I
b b1 b |m ^ ( h

ANUL IU 
NR. 422

VINERI, 2 AUGUST 
1991

4 PAGINI •  3 LEI

de calitate 
Dar există cu ce?

Care ar fi problemele cu 
care se confruntă activita
tea medicală tn Spitalul 
din Hunedoara ? Pentru 
început, ne răspunde dl. dr. 
Lucian Ceauca, medic pri
mar chirurg, directorul u- 
nităţii -

— Se lucrează cu anti
biotice învechite, ieşite din 
uzul curent. Ineficiente (nu 
depăşite din punct de ve
dere al termenului de ga
ranţie — n.n.), - Mă refer 
la penicilină, streptomici- 
nă şi eloramfenicol, ce au 
fost actuale acum 20 de 
ani şi eara in ţări cum 
sînt Germania sau Franţa

nu şe mai folosesc. Ar tre
bui să se facă. eforturi 
pentru importarea sau fa
bricarea de antibiotice mo
deme. Am avut prilejul 
să merg în schimb de ex
perienţă în spitale de nivel 
mediocm din Franţa şt 
Germania. Noi nu cerem 
să lucrăm dintr-o dată ca 
acolo, ci doar o oarecare 
decenţă in actul medical. 
Lenjeria este uzată, nu a- 
vein vată, tifon. Furnizo
rii din ţară ' ne condiţio
nează : „Să vedem r i îd b l  

ESTERA ŞINA

(Centinaare în pag. a 3-a)
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Viaţa minerilor nu e uşoară
In discuţia purtată cu di. 

Ioan Serbăneci, vicelider 
al sindicatului liber de la 
E.M. iAxpeni, am abordat 
unele aspecte privind mun
ca şi viaţa -g&m peste 
5 000 mineri şi salariaţi ai 
acestei unităţi, tpţre mul
tiplele şi dlverseir proble
me cu care se confruntă 
oamenii minei şt ai oraşu- 
lul, urt loc esenţiat D ocu
pă cerin^tapeflfih ioeu- 
inţe. Numai în cursul anu
lui trecut s-au înregistrat 
peste 1 000 de astfel de so
licitări, în vreme ce ofer
ta a fost nulă. Există doar 
unele anemice dispdttibili- 
tăţi pentru vînzare de a- 
partamente, dar lipsesc op
ţiunile de cumpărare. Le
gat de condiţiile de viaţă, 
ni s-a spus că persistă. în
că mari greutăţi în privin
ţa  asigurării apei calde, u- 
neori, mai ales la etajele 
superioare, chiar şi a celei 
reci. De asemenea am re
ţinut că sînt serioase ne
mulţumiri privind starea 
de salubrizare a oraşului, 
cei plătiţi pentru o aseme
nea activitate lăsînd totul 
în voia soartei.

In discuţie au revenit şl 
aspectele dureroase legate 
de aprovizionarea cu măr
furi alimentare şi indus

triale, care dă mare bătaie 
de cap oamenilor. Pe lin
gă golurile ivite în asigu
rarea unof' produse strict 
necesare vieţii, o serie de 
necazuri apar şl cu meş
terea galopantă ai preţuri
lor, atît pe piaţa liberii cit 
şl la magazinele comerţu
lui de stat şi la cele ale 
privatizaţilor. Să nu mai 
amintim că şl calitatea u- 
nor produse este sUb orice 
critică.' Sînt numeroase ca- 
■zuri — ni s-a spus — cînd

Probleme

actuale

familiile minerilor stau cu 
casele goale, neputindu-şi 
procura nici mobila de 
strictă trebuinţă, din cauza 
scumpete!. Ca să nu mai 
punem la socoteală şl obi
ectele electrpcasnice de fo
losinţă îndelungată, care 
constituie o raritate, tn 
ciuda acestor neajunsuri, 
ca 6 situaţie pozitivă apa
re faptul că oamenii încep 
să se stabilizeze la mină, 
fluctuaţiile scăzînd sensibil 
mai ales în ultima perioa
da, după încheierea con
tractelor de muncă. ■

;; ' Pe Ungă necazurile ară

tate apar şi altele, mari şl 
numeroase, legate de ac
tivitatea la mină. Intre a- 
cesţea se înscrie şi lipsa 
echipamentului de protec
ţie (la cizme, spre exem
plu, nu s-a primit decit o 
pătrime din necesar, fur- 
nizorul „motivind " că n-are 
materie primă). Pină şi 
lămpile au devenit o ade
vărată problemă, ca şl 
becurile de iluminat în 
mină. Ca urinare a ampli
ficării lipsurilor de tot fe
lul, problemele securităţii 
muncii s-au înmulţit, ivin- 
du-se numeroase accidfente 
(numai în acest an înre- 
gistrindu-se 100 de Cazuri, 
din care trei au fost mor
tale). La toate aoestea se 
adaugă greutăţile în apro
vizionarea cu piese ide 
schimb, cabluri, uleiuri, 
combustibili, precum şii 
cele legate de blocajul fi
nanciar. Din considerente
le arătate, nici randamen
tul în muncă nu este cel 
aşteptat.

Cu solicitudine şl înţe
legere faţă de cerinţele 
minerilor, sindicatul liber 
se străduieşte să le rezol
ve în măsura în care aces
tea depind de posibilităţi
le Jocale.

NICOLAE TfRCOB

Plec huia viitoare cu soţul meu la Veneţia. 
Dar parcă aţi mai fost acolo şi anul trecut—. 
Da, însă atunci. toate străzile erau inundate...

Desen de CONSTANTIN GAVJglLÂ

FLASH !
•  ELEVI ÎN TABĂRĂ :LA  

LĂPUŞNIC. Un număr de 99 de 
copii, elevi ai Casei de Copii din 
Baia de Criş, işi petrec o parte a 
vacanţei ie  vară in tabăra or
ganizată in satul Lăpuţnic. co
muna Dobra. Petrecerea plăcu
tă şi utilă a timpului este asi
gurată de un bogat program tn 
manifestări cultural-sportive jî 
distractive.

•  DE LA PICHETUL, DE 
GREVĂ. Cei $ foşti angajaţi ai 
Uzinei Nr. 7 transporturi feroviar 
re din cadrul S.C.A. „Siderurgi

ca'' Hunedoara continuă greva 
foamei in faţa Prefecturii jude
ţului. Probele biologice recoltate 
pentru analize tn ziua de 31 iu
lie arată prezenţa corpilor ato- 
nici uşor pozitivi şi glicemie mă
rită la doi dintre grevişti. In zia
rul nostru de miine — o anche
tă mai amplă pe marginea 
acestui conflict social»

•  UNITĂŢI NOI. In curînd, 
în Piaţa din oraşul Simeria. Filia
la locală de morărit şt panifica
ţie aparţinind Societăţii Comer
ciale „Cetate" Deva va deschide 
o noiik unitate de desfacere a 
plinii şi produselor de panifica
ţie. Un magazin similar va func
ţiona, sub acelaşi patronaj=- şi pa 
Şoseaua Naţională, la nr. 63.

•  „ELEGANT" şi JEVĂ" stnt 
două unităţi comerciale „cu fir
mă" din Deva. Concurenţa cu 
atitea consignaţii nou apărute se 
pare că le prieşte, atît in aprovi
zionare cit şi la preţuri La „Ele
gant" se află o bogăţie de arti
cole de sezon t la -Eva", aseme
nea. Cu o mică deosebire! la 
„Elegant" mai multe pentru băr
baţi, la JBva" pentru doamne şi 
domnişoare. Fireşti, jpt ?

•  AŞTEPTĂM O NOUĂ 
CARTE DE TELEFON. Nu de pu
ţine ori ni se tntîmplă să for
măm un număr de telefon docu
mentat din cartea de telefoane, 
şi să ni sa răspundă : „S-a schim
bat numărul. întrebaţi la 031". 
Cit de necesară ar fi 0 nouă car
te de telefoane, corect întocmită!

___  . ŞAREAŞI CEA
SURILE. De cînS cat liberalizarea • 
preţurilor, la alimente mai ales, 
nu numai că ţi se dereglează bu
getul (şi încă cum !), dar, ţi se 
dereglează şi mintea fâdnd soco
teli peste socoteli cum să-ntinzi 
de salariu de la o lună la alta. 
Ce-o fi însă cu ceasurile din cen
trul Devei ? S-au liberalizat şi 
ele ? De cîteva zile nu măi func
ţionează deloc,. SS fie vreo le
gătură?
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■  FEDERAŢIE FOIXXO- 
RICA. S-a constituit la 
Bucureşti Federaţia naţio
nală a ansamblurilor fol
clorice, organizaţie care, 
sperăm, va dinamiza miş
carea noastră artistică le
gată de valorificarea tra
diţiilor artei populare. Pre
şedinte de onoare a fost 
ales un cunoscut folclorist, 
prof. univ. dr. doc. Mihai 
Pop. Din conducerea fede
raţiei mat fac parte Nico- 
lae Nistor (preşedintele bi
roului executiv). Dan Io-, 
nescu (prim-vicepreşedinte); 
Tita Sever, GH. Diaconu 
(vicepreşedinţi). Doina Pri* 
secaru (secretar general).

■  MATEMATICIENII 
DE- AUR. S-a reîntors da 
ld Sigtuna (Suedia) loţuţ 
reprezentativ de tineri care 
au purtat cu cinste „culo
rile* matematicii româneşti, 
la cea de a XXIII-a ediţie 
a Olimpiadei IntcrnaţkmsK 
Ic de Matematică. Intre 
cele 56 de ţări ' competfi»' 
toare, tinerii noştri—. pri» 
temeimcjle Cunoştinţe de 
matematică, dar şi 
riginalitatea soluţiilor pre
zentate — au făcăt ca Ro
mânia să se situeze pe lia 
cui trei. ■ ‘ t

■  „PRIM PIAN'.Arhiva 
naţională de t f b e  a editat 
recent, in doită numeri; 
duble," revista . .JPBIM 
PLAN". Este vorba do ua 
buletin al cinematecilor, 
clneclu burilor — cinema
teci, cercurilor de cinema. 
cinematografelor de ardă 
şi experiment. CendiţU «le 
hîrtie şi tipar bune, texte 
interesante, fotografii cu 
actori şi scene ■ din filma

. 'mai vechi sau mai noi. Pă
cat insă că această nouă âr 
pariţie este iatirzlată. sta
giunea cinematecilor inche- 
indu-se curînd.

■  tranzacţie CO
MERCIALA. Guvernul sud- 
coreean a aprobai tn <«m»d 
oficial efectuarea primei 
tranzacţii comerciale o i 
Coreea de Nord — Infor
ii.-ază Associated Press, 
precirind «di este prima 
operaţiune economică de 
acest gen, încheiată după 
divizarea peninsulei ia 
1945.

Astfel, firma sud-coreea
nă „Cheonjl Tradtng Oc" 
a primit autorizaţia de a 
exporta ut Coreea do Nord 
5 099 de tone de orez, pen- 
tru care va primi în schimb 
ciment şi cărbuni. .

■  PROIECTUL TRATA. 
TULUI UNIONAL A FOST 
PERFECTAT. La Novo O-

. gariovo, în apropiere de 
Moscova, a lăut recent sfîr- 

; fit Intîlnirca conductori
lor delegaţiilor împuteriil. 
cite ale republicilor unio
nale, caro s-au reunit sub 
preşedinţia Iui Mihalţ Gor- 
bactov, pentru finalizarea 
lucrărilor asupra documen
tului fundamental al noii 
federaţii sovietice — rela
tează agenţia TASS. Intr-e 
declaraţie făcută presei la 
sfîrşitul reuniunii, Şfthail 
Gorbaciov â anunţat că 

- „lucrările asupra profectu. 
.lui noului tratat unional 
ş-au încheiat". Nu au fost 
furnizate alie date în legă
tură cu conţinutul şi re
zultatele discuţiilor purta
te.
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Vîntuf se joacă pfrin înrobită de pacea din jtfr,
TliWiil foninit fnm»ola miL. nMjt» /m maţmaaaaiţirp'aaaşia*-';-

adormită în i a r ^  , pfepul feătrîii
lingă cai, t e  plop ftigînă un etnice

melancolic amirosind a fiii.
îi transcrie visele pe .. - ; ^ .. ----

cerul curai î IONEL AMARlUltl

să se remfegrezor f®sfa3L 
Nu sînt nişte proţ£siqfia$£ 
in sensul curent al ciivîn- 
tului, cu ţţtit mai puţin 
nu sînt mşta „& zide*ţr,. 
ci doar m i
nu aspiră decît la dreptul 
eTdnentar al unei vieţi 
mediocru, normale. Primai 
reuşeşte ea gm t, cm «n- 
peSSate căderi ţi revmbrtţ 
<&’ delte a nu se mai peu*

cmstui ,,ţ@t$ian este insă, 
cum spumam, în primul 
tind capacitatea de deta- 

., sare şi obiectivarea au- 
. -‘furuîwCşJţ in timp,
: ? mareat. s& dikpâmbilitaie 

de a exploata cu decenţă 
swtsedk. «fa vm at ■ (chiar 
neg»1»% depisPebOain eeie 
mttl. neaşteptata ietprejti' 
rări. Graţie: ac&Uiei. Ais* 
pomtăăltăţir romanul do- 
btadeşta pa eâseatS «  <z- 
lum atent-pieumsevi. ins- 
solită în asemenea arie 
tematică, dăr e&rti s& da=- 
vedeşte aiei inspdtată ţi>- 
absolut deleeţabSă. Latt- 
rehţiăCcrnef- aste?-ev m 
de o mapă U şS*j mi iL\- 
tins- om de iptrft^' CU un 
ir&pmmă&ft sim f df "btes- 
rushii dar menpaWf de u~ 
iWlaw iteagrăK asm  (pin- 
ţetef că; de la a  vrH n\ 
in^r&iOeiiătild-''~pOŞf fae- 
tum nu-şi măi/ au rostul 

... şică . trebuie p red ă m  
spiritului ceea ce i se cu- 

7'"̂  * ’ *7: " <>
Privind peste umăr 

este un rom%n se
l ^ i i Ş g i ^ ă  .|Ş*fa#ş*;|Şrsîe- 

lor dar paaS că Unerii 
sînt cei cărora lectura 
m  le- m  jm bi'îm prim dl 
rină. e&ci oi încă m  ştiu. 
:fţj VŞ0Ş:

sui concmtraţkmsr cama-, 
ntst mt PSent-o- prin. in-.

lent t®£«g  ̂ aăop-l 
tind. totodată , timaî dra-l 
m$£M 0  smmbrujf «astm  Iei 
■era eei mai la fa&emână.l 
Fără et etuăa sast măcar* 
a estompa dmm&ltsmult 
situeţmmi, romanul Zu$ 
Laxrenţht Cemeţ esteţ 
după cîte cstrmsa prâmuU 
cate adam im tratarea a-j

i a*
i Cernef- a fost scris tm te

nii „cin*-ei de aur" dar 
i n-a putut să «par# atunci 
|  pentru că aborda o temă 
: tabu ; lagărele şi închtso- 
|  rîle comuniste. Cartea» 
, intitulată Privind peste 
: umăr (Ed. Cartea Ramă- 

■ neascăl, face partea aşa
dar, din literatura de 
'sertar"» amănunt ff&mm* 

: ; sânt dştr asupra căruia na 
: insist întrueît, aricit: de 
\ iri&  ar f i  invocat, mare 
l ponderea, uimi criteriu 

valoric. Tema în  cauză, 
c ţinută : otita timp sub o
■ crincenă interdicţie» a eX- 

plodat Uteraîmente după  
Revoluţie, cînd un mare 
im m ăr d e f n ş t i  deţinuţi 
politici a început să-şi

- fm ă  pubUeă dramatiea
■ experienţă» ţie direct» prin 

intermediul ■ memoriilor,
^M^.i^dăimet, trâvestindo 
l jn  roniaăe cu aparenţă de 

ficţiune^ Lwurenţiu Cer- 
P neţ, ed fnsuşi fost „pen

sionar" al temniţelor rt>-
- recurge l& a doua me- 
. dalitate, romarţul său

dilctnd o notă ‘‘aparte ţn 
: abordarea noii teme cate 

se configurează atît de iA- 
~.guzas. M ,universul nostru 

literar. Vreau siţ spup că, 
■ fără- să ounosc vreo- ex- 
’rW tp ^ 0 g ^ e e î care au e- 

ţm şd t f j j ţ  acum univtk--

O - ăr-a fi fdSt. riîipifi . debutului. Cu stmsiyiitette 
f r  ' in iad ţj  ̂ Miază- «p-a prezentat ^eiiiWrit4 
"*■ noapte, oftate în st3- rotungt numai ctt* cfetec*

«îpirea. vejnicufuf verde jrfcojnfi». Pentru ca efe să 
rad, romănîi ff&esc, fa * nu cadă în oitesre f' €u e- 
zjijdu-te 'î» respeeful înrtv- \ mojîe }i-a m&turisif dra> 
.resmatulwî „pcmi al vrejii". «Mo» fssMrw d®'“

daf cînd vreunui dirtfrâ 4t- nă, perdru cînfee «te dra- 
-  prin înfemeiaf ă se- goste sa» d» joc, pentru 

®e{ie -  Te aduce' în mirtfe . cîntesi. tte neaafe ^  tot ew 
-falnicul orfacW, di nojlri «mo}» s-o confesat etes- 
fiurrşesc, cu re^ecî, „român i pre public. .Jtpubteuf, n»-a 
da i: rad uf". lansat! Şi tot el îmi dă
! poal4' j9Înduf mâff se în- • puterea să urc şi să râmîn 

.filnpşfe QU ht cfumne'avoas-,, pe scenă!". Pentru „stăpî- 
)răl efritf „român ca bra- nol" puWic, „moful ceb 
dul" îmi pare a1 fî rapsO- î roîndrû ' se fece^e. ca de 
fkl transilvan N1C0LAE [ foc de amatorism. Vizînd 

< M |P  WWSft. Pr^Sîntăi profesionalismul,
Scenfeă impunătoare. Prin i ful s-a înconjurat «• ' Ut» 
d^nfcfîd .vestiţnenfard ‘--t ţrup de cinci insfş|fnltiiiş 
iată I pufiswlfttif poli'fără-1 fişt», ...fiecare în parft un 

'tijjjk a QÎ'A'd̂  nffiiifft <£n> virtuoz. S-a născut "dstfef 
dfemrtftMeo" cjidfru început !f flsocielia ortistico „FIM", 
'  iţ rcperjăfiu  ̂ armonios; din vechiul Apulîum.

Privind pest*

um4f

1 cestci apăsătoare temă- o te reintegra şi capotează,
/detaşară amtamM  ~ bea*"*
fică şi, de la o vreme, 
necesară. Tusaşi expteWâ 
aleasă ca titlu — a privi 
pesta umăr «  sugerează 
ret-mşpaetţv»^tteiaşăţgij^ 
ră minte şi -părtinire.

Romanul reconstituie 
destinul a dot tineri ca
re, pe la incepatuf aertft- 

• lo ţ ’58, sfiit, ca ediţia «S- 
ţwj. aresfofe-şt deţinuţi găti 
de zile, fără proces şi 
fără rkottv m ti, cit de d* 
serf&s. - Slupi etfbăr&re,, ei 
fneefâreŞ- să-şi refacă viş- 
ţa- fjrăv- traumatizată M

spre o dezlegare funestă. 
W un excedent prîTef pm- ; 
tru autor de a (referea, 

ţcu talenturi bineciinosşnt 
dţn îjSţţila-i. aţţterî 
foarte bogata şi diversă’ 
tipoUtgie, de la aceea a 
fagăreîor, eu deţtwitţS pe- 
litici sau de- drept comun,

- eu gardienii şi
for p&tâ Iff tîp&fogia 

; ttlitOr aparent libere, S-
- eeea a-şantierefor, a- mt-- 
efter fujtcţfmard, a  peri» 
fermier sociafiste.: Ceeo cer

- conferă & notă apterte ct-

t. -  vechime, v6rîe-< Vor zidă, f»ate, urtftr 
^riefOfe tdjfir moi: desutKse gteUri-f Tecmei o. 
pi ’ caRtâjî vocdteţ ium cînd alergăm' spre est-
te, ce-î conferă ii-| topeaizare,..săttst,„viis&n ici.
’te„pei^^  îSfetpi^-? promisa casă comună, să 
îlcfonrfoi iramăndsc.' maî pled • urtt*e«'M .rftt- 
b# fd^şfS -  d i dri-f popular, fte- efe-eirete 
-aş frtedat ru03-| calitate?! Ei: b iJ^Ma! 
f  -  să aleg culori* Tocmai acum! ! ‘%mQwp“J 
fcţ/pfinfh# portretul tie zis, mai dWaawPw j 
ui’ rKOf: Ddr dîfeîeî ICînd, pe tobogan MR'or-j

3 Bggafel a ttfle fia« ^

= ^ flA N t» J*cepe4a:<!^aj cum cînd, cu orjUmai 
W umArfd start# se ’însfăpî-' plex.de inferiarjpl^^dBH 
nfşfe.' - &ă' 'fimţtetfe iîuiîiM săm cereri unşN^H*uitej 
i^rtfţ Ca’ Şi ţfyrrf sdârel^. dficine de tfM J Ş m ijr i 
fi*s-căt6r6fa pfrtn bddhlVi-e -Spre a ne fsuHWfehirM ^ i 
te l ii «i# Ctjtedrer®. ? nouă o că mâr uf a în',^TTr®

funoscîndu-l, rh-a sur4 bterînului continent! Acum 
drinf mefamdrfazd pe eortf «tnd ne este ruşine să mai 
vedeta (în sensuT curat a i To^.vorbeler. ^roiriăn^, 
.cuvîntuluî fj o suferă în vîde 

- fer de toc^e . zilpte. f . Pţ . stei 
joo,. ett ^f»s - dej
tunet eă sistem roi
mân*, noi intern, oici ps 
jveci i Păpîni I', pore-oţ. «fes* 
cinde diotre eopjtăitii feăii 
şorului. Dincolo de scenă, 
fi găseşti emotiv, sensibi) 
şi moefest. Cb modestid 
mi-o mărtbtMţ perîoefiil^

homarii

Pe măsură ce en&ătrîrifsc 
nu  şti» cam se face, cum se dreg.-, 
eă-în loc să-peep » mă culege 
parcitotm aiintet«s* risipesc. 
Mintra mP» Întreb destul t e  des :: 
— ţin te mî r-a ţtetptt cules» 7 
„Hftntra, hisi, face şt-nţelesil 
pare fot, nud p&a de nc-nţeles.
Stau eu inima t e  vorbă şi, ciudat, 
întina #b tace ei-afe tibputidte:
**» Te-ai colege te te  avea de unde, 
de-ar răsare ce n-ai semănat.
...Pe măsură ce înati&trînesc 
m t şti* cm» se fbae» cum  se drege, 
că m ă r isip esc  în  a cu lege  
şi cu leg  d in  ce  m ă risipesc...

NAŢAtt* VAS1V

„LNCTffBĂ* — desen de DOIUNA KLL CRAîWÎ

Porumbui

A nii faufttofi s-aa dmIn întrecerea cea mare 
Peotru soare, peidru tirană, 
A învins cresCînd mai iute 
Decît ortee buruiană.

Anii frumoşi S-au dus şi-am rămas 
doar cu cei ce* încă, mai stuf.
Zăpada din păr nu pot s-o mai zvmi, 
un heruvim trage zdravăn de eeas 
fi-1 mină mereu înainte..*
— Fii euminteţ, tini spun* fM eumktte I 
JNii vezi că în unsă, ciudată* 
e-ntinsă 0 reţăa te  armă ghtiatpată ? 
Gale asfaltai tocit al fanievardwiui meu 
ţlnînd vioara sub brad ca pe-o puşcă, 
& betm cS-l Duatneseet

pe cel ce mă muşcă! 
^tofiţnl irt sol major e prea greu...

Din palatul sau de humă
îngropat sub brazdă-adîncă
Bobul-tată-i porunceşte 
S& se mai înalţe încă,

B  $e-«afţă din călcîie 
Pe cîpd umbre prind să 

scadă
Ksefe zglobii de gtefarf 
A« pornit în cavalcaiEL

/



unor

în Autogara din Orăştie 
ne-am dus Ia o oră de vb-f. 
Ca; de obicei, lume multă, 
CaSHşeri mulţumiţi, alţii 
mai puţin... Motive de tot 
şofai. Asupra unora dintre 
ri© stăm de vorbă ctr dl. 
inginer Gabriel Baiu, Gare 
ţine locul ■ directorului fir* 
mei, plecat în concediat 

— Astăzi — întrebăm — 
cu ce atf stat în calea eă- 
lătorilor? In primul rînd 
ne gfodim la navetişti, ca
re trebuie să fie prezenţi 
la locurile de munci, djpoi

drum \m
î

duşi acasă in condiţii bune.
. — Parcul nostru — vina 

răspunsul — este compus 
din 22 de autobuze* Din
tre acestea patru nu au 
anvelope, două aşteaptă 
baterii*

— Deci, Ift sînt active.
Da. Ca ele acoperim 

trasele care leagă Orăştia 
eu localităţile Costeştl,. Je- 
ledinţi, Dineu Mare,. Ro
ma», Eomoşel, Pişc&iaţl 
Vaidei, Geoagia Sat, Geoa- 
giu-Băi, Poieniţa^ Poiana, 
Balşa, bineînţeles Deva.,.

**» Astăzi aţi* awut.* 
nc ? .. ,:j

— Da. Nu am primit c 
ta de motorină. Pe une 
trasee s-a plecat cil oare* 
care Intîrziere. Dar nu am 
suspendpl nici o eursă. Ana 
apelat ţa colegii de I» 
„Coratrans" Deva fo im  
făcut rost de motorină* A* , 
vrea şă menţionez că mA > 
colaborăm bine eu eeleglăfi 
de. la . „Coratrans." Dani%®f 
„Crişbus" -Brad*. A-SCA* , 
Brad, cu alte fteme d» 1 
transport dfe jud^u t HOfe 
tru. Ne întrajiUarăm.

Vrem să-i asigurăm 
toţi cei care ureă Is t■ 
bu?eîe firmei „Orăgtio 
Trans" că ne străduim si 
transportăm în mod e«rep| 
cinstit, civilizat. Fără . pe 
ne...

GH. k  NEGRI*

de circulaţie
Gâeulaţia rutieră face 

parte dini viaţa noastră co
tidiană. E* se desfăşoară, 
de regsfo, cu respectarea 
normelor legale prevăzute 
da Decretul nr. 328/1968. 
menite să protejeze inte
gritatea corporală, sănăta
tea, viaţij JpS^iurile par
ticipanţilor la traficul ru
tier în calitate de pietoni, 
biclcttştt, mBWetcMşt*. con
ducători de vehicule sap 
autovetifculd eatrarţiun*  
animală ori «feeatvîeS, Bsfe 
îndeobşte cunoscut oă map
joyftetea • partfe^BK^ilcr
respectă «sgaliled». efrefo- 
laţife,- pneeeaind peu* 4- 
ceasta prodţjewnes de 
den te •■■«* dar,
aceiaşi timp, se îrefiln
ca2tiri de indisciptînâ, 
nerbspeetaeeţ WSraefo* inf- 
p«*ative prifond deslăşHri. 

j re» Irafietătă TOtier.
te  ăltims vreme pe m$- 

cur Şi: mawăfe «cran si 
prezentele- î»7 mod" fr 
vent seavenţle -*îe unor ai 
cideftte de circulaţie. înt'

judeţulid^^ime^^ra^ acci
dente de circulaţie cu con- 

( -aeeinţe grave?" * •"••• * fo*. > -

{ Din analiza efectuală, 
rezultă că de la 
arralub *: • li( HitJăHItiriiI Mf, ri 
produs d in 'ţşş^e ^§ te p ţi< y  

lor străini; #  foraie eOmpa- '  
trioţfftmnoştM:'' "Tn urma 
accidentelor de circulafiiţr ' 
şi-au pierdut viaţa 10 per'-
---- -- ;i.sFigh.j e . —

soane, 15. au suferit vătă
mări corporale din culpă şi 
s-au produs Importante 
pagube morale şî materia
le. Toţi. autorii accidente* 
lor, de circulaţie au. fost 
bărbaţi ;

Anaîîzind cauzele care 
au .determinat, înlesnit ort 
favorizat săvîrşirea acci
dentelor de circulaţie re- 
ţînem că cele- mar .frec
vente au fost: viteză ex
cesivă —. în (  cazuri; an
gajarea în depăşire fără 
să se asigure, uneori pe 
linia continuă, foi curbă 
sau în vîrf de pantă — fo 
9 situaţii; nrircordarea 
priorităţii de trecere a 
pietonilor. şi ' ne păstrarea 
distanţei fotă de bîdeffşti, 
adormirea la volan şf con
ducerea în state de ebrie
tate — în 2 eaztirc 

întrebare* este s#  naşte 
este dacă accidentele de 
circvffiifte sfiit Şte fidelitate 
*  civilizaţieisşt» dacă pot 
fi prevenite; Răspunsul este 
unul singur: accidentele 
de circulaţie nu ecnstitiue 
o fatalitate. Ele pot fi pre
venite prin sporirea aten
ţiei, a-prudanţei, prin-res
pectarea disciplinei rutiere.

a  se ajunge la» o 
preventivă tfin 

M i  cetăţenilor români, 
a * locuitorilor judeţului 
Hurteţioara şi a organelor 
de, teaC'şncojlia necesar -să 
se mtSEVSifiee activitatea

instructiv-educativă în fa.- 
milie şi în şcoală pe. pro
bleme de circulaţie pe 
drumurile publice, pentru 
formarea, con viagerii inti
me a  fiecărui participant 
Ia  traficul rutier că res
pectarea legii este ia  in
teresul său şi că încălca
rea unor nom a de circu
laţie pot fi fatale pentru 
integritatea şi viaţa sa ori 
a semenitee săi ; sporirea 
exigenţei comisief de exa
minare a organelor de po
liţie cu prilejul obţinerii 
permisului d l conducăre; 
ftttefisîfiearea eonf rolului
respectării leg» efrvţâafiei 
de către agenţîîde cireu- 
laţî* ăi poliţiei pentru în
tărirea disciplinei rutiere; 
publicfoşfofo p*es£ a cau
zelor care au determinat, 
înlesnit- eri'fovorizat'Băvîr- 
şire» âă ăeeiltente de cir
culaţie pe drumurile, publi- 

; e e ; combaterea foboolWîn vi
lu l deeăfre foţi factorii de . 
răspurăforef/î* fo special 
rfe medfci; lucrătorii din 
comerţ, organele- judiefare 
etc.; sporirep operafivităţil 

r şî fertmfaţii* organelor^ de 
ewKşefofo penălă ş | ; de ju
decată'fo! tragerea la- rfe- 
pdnderel; iwiimi U pertoa- 
nelor vlno^te de săvteşl- 
tea accidentelor de circu
laţie, în raport cu perico- 

; foă soeial a l  lăptei şi <ăp- 
tuitorulbi,

tOAH RHEGAWs. prsmror

In „fostul* eomplex co- 
mrrri.-il eenţrtd duz capitA* ■ 
Ia judeţufoii
intrăm ‘rifitlef Sbărta a »  
gîndu-ne, ca homo sapiens, 
sătiaşretti- «nvaie. dă; preăo- 
sele ce se desfac aici priit! : j 
mulţimea <fo conriteMNţlik 
boutique-uri, „aprdza're1' C # ' 
re ne, obsedează existeP^ ;’' 
S t miei şi putfo. «ii dbtur 
doi ani în u n să  ielegâitei'^ 
tcle magazine d ţ  aid^ <oa^ .

struite după un model i|a- 
li^ţw arbefbttP»- frontispi
ciu frumoase, eleganta- *e-

nuanţele, cMar dacă lifă- 
ftefonv-de tosie.

^ fo şjl'.Q flţ^ p re  ceea  c a  e  
înăuntru nu mai vorbim, 

’fep icîu l cojin- 
a tfo tă  ja ln ic , ţ a  

PUstfib Si#» amărîtc de 
< n t » -  e le g a n te  > -
şa r ia ţ h ă ţu ta  d c  .v în t. A şa

nc-a fost dat in decursul 
isfoftăfrdiifa arii» WftMjg 
bare, să luăm totul de la 
capăt. De Ia capătuF M ' 
mai trist! Un personaj 
âtifiW w nw  cp. nai, s p u  
•Bfomdt 4» isfmdfc «Bu*A% 
că cei de acum nic! nu von 
ajunge să zugrăvească că 
s-a construit -piuă <a« 4»i- 
aiii in  urmă. Nir .

frefot.
beri al 

zentutribitoiCM su; vaîiu- 
ttşteRa cu noi şi ^satrma*
noastră 7 ! (M.B.) ‘ %  ̂ ' ‘

Pretindem im act medical de calitate
Dar exişti cu ca?

(Urmare din pag.. U

veniţi”, adică cine aduce 
maI mult, acela preoţeşte 
Mă întreb: „care este ba- 
remul "l“. Slntem puşb fn 
situaţia să facem eteri: pa»- 
t e  atenţiile ce trebuie să 
le  dăm fabricilor. Alte ne- 
mulţumiri sint cele ale 
medirior periatri sau» de 
te A.T.1., care ret primesc 
sporurile pe case te pri
mesc asistentele, cu toate 
eă i dtcizia - ţi- rei|wneabill- 
■M m  .site ale medi^ar*.

i » a n e  documenta cit 
mai exact, ne deplasăm la 
un& dSfttre sei^iS» grei* — 

.AZBSî D-ra dr* Sidcnâi 
Mtefore, medic prim ai şef 
secţie A.T.I., ne introduce 
te  steţte fmapift forinrivă, 
aâdi ande ~ viaţa.: sereiniBâi 
depinde unCeri dear UKtfo 
fir-

— Ne ’ lipseşte o apaiă- 
-teril ămiiteri^. Metru 
astdsteafte tet ţ f  pentetr te-
repie irtfonsfvă. Aptutesle 
cşfe care lucrăm sînt 
şite, trebuiau casate, 
‘pslăiff deteXti 

m ăriţii u» sin#iR ăpamteUe 
anestezie, foerte medren, 
care oferă un confort deo- 
sebib. Ar S  necesare«mi- 

s nimam eteri astfel de a- 
parate, avfiâ® zeee săil de 
dperaţie. Aparatura de mo
nitorizare (de urmărire şl

sulul, respiraţiei) lipseşte 
ett desăvîrşire. Este o si
tuaţie greii 4e acceptat fn  
vremea aeiarit. A r. fi ne-

tăţil să facă un 
acest sens. Este de ni 
cp9rik«| o secţie A.T.I. 
iftt dîbă' q dotare, mini: 
să- feteseasca doar ten: 
metre şl ceas. 

r NofifaA<aSte grntinterrie 
dicazaantrior a» existat » a 
jutoâră importante.

s-au epuizat, «Lipsesc an
tibioticele moderne, aneste
zicele — continuă dr. 3. 

,M#Jrea. Ar trebui să .se 
■aflte to atenţia M.Ş, orga
nizarea unor cur uri» a u- 
nor schimburi de experien
ţă între medici şi perso
nalul mediu sanitar de aici 
şi cel din ţările avansate 
Pentru ca munca să & 
îmbunătăţească, pentru a 
şti ce să se sdîteite fit mod 
expres pentru dotare* pen^ 
tru a vedea nivelul de în
cadrare optiBt peţteu  sec?* 
ţiile grele, a se schimba 

' atitudinea unor cadre de 
b^rijire şi medii şi etdar 
a unor medici faţă de ae- 

f tui medical şi de îngrijire 
a  emuiui botn®v. Iat ase- 

-• menea, ( ’titWfi* să Se 
srirtobe şi atitudinea ac- 

■ tăriei- noastre conduceri, 
vşwaplielte Mirfeteruiui 

Sănătăţii şi a Guvernului 
- .faţă de munca de Uzură 
: p* mmm ot prestează nfodi- 
I cif te  secţiile grele — ur- 
-«enţă, «sblrorgiîe, A *E  — 

în privinţa aprecierii; saîa- 
t-H-zaril «fostor munci V  

Set duce aici, bt terapie 
intemrisă, o- luptă csntra- 

-eremoumtre, fertre v4a|fc şi 
moarte; Uzura priWcă a 

• bUzegulut perstmal este la 
' cate ridicate Se vrebeşte 

in.şaaptă, se acţkmesză eu 
rapiditate, salvarea: celui 

^rrcor deprrfde' de ra- 
piditatea Jb%,

I solicitarea
i ciu, notări- eă ;^saiendlul.

esâ* foarte 7 dumsajade, i» 
f «udUî soticităsitear maţi la.' 

«are este supuşi,
neurmosiet .; Di; 

î^ti^»IfiMfe-?pSi- 
; m ar şef- secţie»)‘este foarter 
; aiăftririt.. tete* siugurut «te 
; areasfo Jjpeoaliiate- A*ci 
f unde boina vuT necesîţă â* ;

sfettnţă, ■ nţedfearnente' şi 
■| S»©?*ji'a perresn^ită. Tul

burările fle vorbire..:
toril ale bolnavubîl i' 
nează dialogpl ''Cţ*;̂
. — Pentru, w.fo 
tre saloane. m  
«St- Paştki — aot’
furi .muftifiuneţl.......
saltele- Leajeri» #  
mate-
toate saloanele. ' _ 
electroencefalo^gfoi; 
electromiograf. ' 
vedere > că ndi 
«u apeasţ|
localităţile Haţeg,' C&

1 ţaţeterf satele din jm% 
aparatura este insufiekşrtt*

- Ar ff neeesstr- teeii 
cefulogra# penţrit a0 m t» î 

.7 terv - -Pesrira - rapStfitafite lă', 
dibgnestiesre, stm srieă ite* 
vole de u» eengrdf Qijâitfi il 
eeoeerebrală). ' '  /

In  ceea ce 
tamentul, nu putem 
tfe o lipsă cronică;'» ™“ 
eamenteior, cf «Mţ&r 

' îîpsă interm itent, i 
greunează trat 
mi ajută ,as 
pidă. Spre. 
ppm , ei* un „va 
cekbrai şi, 7dbiaă.f:

 ̂ sa epiizeaz^.
... voiţj #i,-L scblrohăm 
fol, lipsesc 
timflămatoarete; ’ţjţ£ 
care- ne-ar ft de • re te J te  

..'le»*. B drep» eă am prâriM 
multe medicamente. date- 

■■■ *  perte a«-» fref eiptfVte, 
„ori cu . termen scurt 
VălaldSîte6fe*t'Nu avem sm*
m s i  ■

‘ Reţinere |ş*.’.,n»veste sta- 
bilăbi o unraaă de 
taţii. Dar7 ^ n trir  calitate» 
actului medical, medtepl 
neiriole*7 ăr ‘trebof să' eoe- 

i salte zănie m  bdteaol Şl 
: pelifcllnteă. O*, fl* pwşiest, 
« sint eonsulfoti 4®=-j5{l 

navi, spităliîl avfiuf îhre- 
drair doar un 'stegar me-*

- dîc în această, specfedttate,

Urît .«ste cuvîntul cu eore.
sîuf itwm# cei «te «teu î« cu#i.. 
semenilor pentru a le Iw* 
ca au asupra lor -  tîlhori* 
Orît şi, evident, cer ce să- 
vîrşcBc ««menea fapte sfnt 
pedepsi», iar' scuza câ s*au 
aflat sub influenta alcoolu
lui n-are nîcr o acoperjre. 
tetă, ̂  îr» cpnfliuafoţ' dfrvu 
iodivi» de ăeeates: ob#ni- 
n«ibBo- spâ S* 7Ş ; V ; s . > : »

SCUZI TARDIVI Ş| INUTILE

Petru Andfonesc din Hu- 
nedocira, în vîrsfâ de 34 de 
ani, neegretefif, muncitor la 
„Siderurgica', colinda într-o 
tooren irem#  rrwf multe erf f- 
w«, amestecind îe devăl-

1# miecuT nopţii şi o ia ie- : ce face şi îi pare -etfrem ■ fteiyte#rensimte. Aici' b*au mi căreia Rlh&ieş. eter iştec,
gj5nîrtxfu-se spre casă. Tntîl- de râu. Scuze. tardive .şi toţi , trei frecjle „Diano". siguri - fiindcă erau be».
neşfe Prr stafia de autobuz fâră valoare, aşa eâ ffftarut Ond musefirri m# mai jtie Probele âefuse In mstanţa

TîIhăria -  în t re i  i p o s t a z e

moşie 
etc, De Icf

. vodca, -Ifehter 
"r iese pe

die- (fugă piufo mare an om. 
Bntify'- Mr* ■msuţmm. Pur şi-I 
te  i»  i^ s b »  S ded^otd la ; 
pămînt dupâ care ţţ lifeu- , 
năreşte şi îi ia victimei foţi 
bani* 0  Îi- « e  •  1200 lei. 
fntfmprareq -  ferfotlţ de 4a- ' 
ta aceasta -  fae» s5 freică 7 
pe acolo un echipaj ai po
liţiei -  care sesizează ur-' 
gfit. da sa'fugă, -
d«f * înbăţte şi sk» te erate 
Dţepă ca s-s- trezit tite be
ţie, P.Ă. a zis câ n-U şfiri

vtr sfa » vrem* îrt ipmfei# 
unei.uşi, bina ferecate.

ÂBEMENftQM»

Sheârgfie ffîşcu şf Vale- 
ria Sa şa din Qavcuîmpreur 
nâ.at-m  cetaţerat «fc p f  «ţ* 
tei nwwăgtrî ale patriei, au 
băut în borul „Opera", tar 
apte1 te- „Tim'iarioniri*. ■ Cei- 
d*i îl fafe PA oaud rftspftrtiv 
sa sA .am^BŞşaÂ bine^ap#

«* * cu. eP, SrM. şi V.S. îl 
iw  ia băţaîe cje-l^stîlresc i

rec- ţSre; ? S te» : w » :r e c â  I 
amtedoi te a -vecină- urtde - 
continua pterierifo • zăÂdrl : 
nevoie „prite- de .fapte fer. - 
goeerfa - le-e» -ftete. pînâ Jfi- 7 
mineaţo, ciDd i-â vizitat fo -  ; 
lijia şi t e  poftit într-un* o- « 

* -mmm fete Ke«* viate va* cei

a» fost indubitabil* #  
trimis după gratii, acolo u»- 
de ţţ, Sâşq <a 'etic» fete pen
tru omor.

CU' CIN? MERGI AUTURI

rettaurtvdter Complexu
lui Comercial din Lupeni doi 
in#pfodâu ia mgsâ cu pa- 
m v l 'l n  fată, Sînt Mihai 
CâS^ar ’ şî " fddn CdîcRn. 
Dîscutâ, rîd. Se distrează, ce 

-mdir Kiefortr tw  stă mure te

pahare, . dar.foci ppNarate 
nu râmÎB muitâ vrebie gofoe. 
Ciad ad ieşit "cffn ioccjf — 
tov^f efolfevfop -‘teereăW e 
cap ul ui, cum . zic» românul 
.-. ou mers o vreme alburi 
-ee doi- oameni paşnici. La 
un, moment dat, M.C. îl ia 
la bteai* p* cel cfe lingă t el. r.C. cade. Cel de deasufoa 
b» Uw* mfoa fo'buzunqrul 
Bade- ştia, câ are bani şi îl 
fa. fofioîa sumă de 300 fel, 
O' ţi 'şuniâ infimâţ dar ffoz- 
tgf râmfrte fopt- #  se chşs» 
mă tflhBrie, din -IMPrNI *4» 

poarte- haine p© 
care nu .îe-a currnfoait a^ et 
care fac parte ain bunu*8b 
penitenciarului.

T fiW f SONDOR,
VALENTIN NEAGU ./
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DE LA C.EC.
PRECIZĂRI ÎN LEGĂTURA CU 

ACORDAREA CREDITELOR
tţ — Numeroşi cetăţeni so

licită lămuriri tu legătu
ră cu acordarea credite- 

. lor. Vă rugăm, stimate 
d-le Vasile Furir, director 
al Sucursalei C.E.C. Deva,

■ să fadeţi clteva . precizări 
pe această temă:

— Casa de Economii şi 
Conscmnaţiuni; în confor
mitate cu programul de 

- coordonare a proiectelor 
de reformă economică şl 
în baza autorizaţiilor date 
de Banca Naţională a 
României, a luat măsura 
ca, Snoepînd cu 1 august 
1991, creditele pentru 
ţumpărarea de locuinţe 
eonstraite din fondurile 
statului să se acorde nu
mai tot limita sumei ram
bursate din creditele a- 
cosdate. Măsura a fost 
luată tn vederea asigură
ri!'unu! plasament de ca
pital, respectiv a econo
miilor populaţiei, cit mai 
eficient, prin care să se 

: asigure . plata, dobînzilor 
la depunerile de economii 

câm este eurios- 
; ©ut începînd cu 1 ianua

rie â.a, s-au dublat faţă 
d t  1&90. De asemenea, 

’ pentru realizarea unei mi
nime rentabilităţi a acti
vităţii C.E.C.-ulul.

în  continuare, credite. 
Ie 'se vor acorda prin 
stabilirea — tot fiecare 
loba curentă pentru luna

următoare, în baza date
lor contabile — a cuan
tumului creditelor ram
bursate. Spre exemplu, 
creditele ce se vor acorda 
In Juna august vor re- - 
zulta din totalul rambur
sărilor făcute în luna iu
lie.
/•*• Cum se va proceda 

cu cei care au fost luaţi 
în‘ evidenţa C.E.C. pen
tru acordarea de credite' 
şi au priinlf numere de 
ordine? ■ - ' \  !

— Numerele de ordine 
se vor menţine în copţir 
nuare, cil singura preci
zare că — avînd în ve
dere sumele disponibile 
care sînt mai mici decît 
cele de pînă acum — se 
vor _reeşaIonă în timp. 
Sucursala va lua măsura 
de a informa solicitato
rii de credite prin afişarea 
la supiţrsall şi Jâ jilia- , 
lele din judeţ Ja progra
melor pe fiecare lună, 
in ordinea numerelpr ce 
urmează a fi soluţionate.

Pentru cei care vor 
solicită în continuare cre
dite, de asemenea, pe 
baza cererilor, 11 se va 
elibera cîte un bon cu 
număr de înregistrare, în 
ordinea prezentării la su
cursală sau filialele CE O. 
din judeţ.

A consemnat 
ESTERA SÎNA

Ir.

ATENŢIE LA... BENZINA
.  -Din diverse motive, in 
, BftfaM perioadă de timp, 
jpeQprkiira de autovehicule 

şmreriztenat cu mari 
Cantităţi de benşbiă, o 
bonă parte din aceasta 

i-se In condiţii im- 
fapt ce creează 

pericole in declanşa- 
unor evenimente greu 

prevfiţibiie (explpril, tot- 
eendii eto*. '

*■ Pentru a preveni eve- 
Jle nedorite, rea- 
celer In ca uză ne- 

respeetăril ur- 
ior măsuri de p.s.i.: 

•  păstrarea combuştibl- 
llolhî respectiv numai in 
bidoane metalice, bine în
chise. In locuri ferite de 
riorie solare şl posibilita
tea incendierii; se fnterzl-

SERVICil DE MICA Şl MARE 
PU3UOTATE LA HUNEDOARA

Venind în întâmpinarea dorinţei locuitorilor 
din municipiul Hunedoara, începînd din 2 
august 1991, ziarul „Cjvîntul Liber" prestează 
servicii do mică şi mare publicitate în această 
localitate. Persoanele interesate, precum şi 
agenţii economici din municipiu ţi localităţile 
învecinate se pot adresa la  chioşcul propriu de 
difuzare a presei, situat în Hunedoara, bulevar
dul Dacia, nr. 1, lungă florărie şi Oficiul poştal 
sau la telefonul 957/16926.

Publicitatea cu apariţie în ziua următoare 
prezentării anunţului se preia zilnic între orele 
8-11, tar cea cu apariţie ulterioară se preia în
tre orele 8-14. Alte relaţii puteţi obţine la a- 
dresa sau telefonul indicate.

ce păstrarea benzinei in 
vase din materiale plasti
c e ;

e  verificarea periodică 
a încăperilor şi aerisirea 
lor permanentă;

•  înlăturarea tuturor de
fecţiunilor de la Instalaţii
le electrice din Setgpţrile 
respective şi cele înveci
nate ;

•  interzicerea accesului 
cu foc deschis, precum şl 
a copiilor In astfel de  lo
curi;

•  sporirea atenţie) la 
operaţiunile de umplere, 
golire şl transvazare;

> O interzicerea depozitări! 
benzinei în subsolurile blo
curilor de locuit, aparta
mente şi în alta locuri 
cu pericol de Incendii.
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SOCIETATEA COMERCIALA 
„AGROSIM" S. A. S1MERIA

ANGAJEAZĂ
■  mecanici agricoli |

pentru lucrări de repartiţii le Atelierul j
mecanic Bîrcea Mare. I

.  Salarizarea se face conform legilor în vi- j 
I goare. {
j Relaţii ta telefon 61425, Atelier mecanic j 
I Bîrcea. !
; (455) I

V1NZARI—
CUMPĂRĂRI

•  VÎND Dacia 1300 (fa
bricaţie 1974), stare bună. 
Deva, telefon 14474. '

(4084)

•  VÎND convenabil ţuică 
naturală 60 grade, pentru 
minţi. Ilie Ioan, Sîntimbru
— Fabrică, nr. 10, judeţul
Alba. - (3282)

•  VÎND înscriere Dacia
(1969) şi Dacia 1 300. Deva, 
telefon 14957. = (4083)

•  VÎND instalaţie sate
lit, completă şi televizor 
alb-negru, sau , ofer Ia 
schimb cu autoturism şl 
receiver; satelit,; separat.
Deva, telefdh 15793. f

(4077)

•  CUMPĂR valută,: do
lari americani 200 lei, mărci 
110 lei! D e va, telefon 
23966. < f  v <3992)

' * VÎND Audi 80. Deva, 
telefon 26132. (3286)

•  VÎND Skoda S10Q. De
va, Victoriei, nr. 7, bloc 
11, apartament 4, telefon 
18178. (4089)

•  ‘ VÎND bibliotecă : tip
„Brad* nouă Deva, :tete- 
foa 17284. (4087)

•  VÎND televizor Olt, eu 
jocuri Deva, telefon 25664.

(4086)

-  •  VÎND Dacia 1310, fa
bricaţie 1986. Deva, telefon 
28443. " "

•  VÎND video recor<ţer
Sharp. Hunedoara, telşfon 
17347. (4099)

f  VÎND chioşc metalic 
pentru alimentaţie, publică. 
Geoagiu-Băl. Informaţii, 
Deva, telefon 19346.

(4090)

•  VÎND înscriere Oltcit, 
ridicabil imediat (nr. 1728). 
Deva, telefon 25557.

(4091)

PIERDERE

•  PIERDUT în 27 iulie, 
de la rezervor apă spre 
Cozla-Almaş, • -ogar . afgan. 
Deva, telefon 22862.

(4078)

•  VÎND autobuz RB109, 
39 locuri. Deva, telefon 
14981 sau 19198.

(4081)

O CUMPĂR televizor co
lor Goldstar sigilat. Tele
fon 867/30999. După « a  
20. (4696)

•  VÎND Dacia 1300 ber
lină, 30000 km. Bîrcea 
Mică, nr. 19. (4095)

•  VÎND casă, anexe, gră
dină. Hunedoara, telefon 
13781 sau 38131. •-

(40B2)

DIVERSE

•  PREIAU contract gar
sonieră. .Ofer . recompensă 
negociabilă. Deva, telefon 
206i6i orele 16—22. 3 ^
; , ' - (4088)

•  OFER recompensă
100 000—150 000 pentru ce
dare contract apartament 
de stat cu" 2-3 camere, ex
clus Dacia, Micro. Deva, 
telefon 22720. (4090)

ÎNCHIRIERE

•  CAUT apartament sau 
garsonieră de închiriat, zo
nă centrală. Deva, telefon 
12223, după ora 18.

(4075)

SCHIM BURI 

DE LOCUINŢE

•  SCHIMB garsonieră 
confort f cu apartament 
două camere. Bejan, bloc 
Z 1, sc. Ii, etaj II, apar
tament 32, Deva, (4074)

•  SCHIMB garsonieră 
confort I, nouă, cu apar
tament două camere. Brad, 
ştr. Privighetorilor, bloc 
28, apartament 14.

(4076)

•  SCHIMB apartament
trei camere, Micro 15, cu 
apartament ? două camere. 
Deva, 25962. (4097)
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n  o  o m

hi zilele de 3 şi 4 august 1991 se  va deschi
de primul fîrg profesional de autovehicule din 
Deva, patronat de S.R.L

FLORA TOR VENUS
Tîrgul funcţionează în fiecare SÎMBÂTA şi 

DUMINICA, între orele 8-13, în Suntuhalm, Şo
seaua Naţională (intersecţie cu Hunedoara).

Relaţii la telefon 956/19507. (4016)

COMPUTIX S.R.L. DEVA 

Organizează cursuri intensive de INFOR-

I

■  iniţiere hi PC
“" ■  baze şi structuri de date (Foxbase 

Lotus 1-2-3)
■  limbaje evoluate (Turbo C, Turbo Pascal).

Cursurile au durata de 2 săptămîni. Urmă
toarea serie 5-17 august. Instruirea se face prin 
dialog permanent cu calculatoarele dfn dotare 
{LASER AT);

Informaţii Deva, telefon 17167.
(142011)

MATRIMONIALE

,• CAUT femeie 65—70 
ani, fără copii, văduvă, în 
vederea căsătoriei. Băcia, 
nr. 203, Nădăştean.

(4085)

•  ÎNCADRAT, 1.65/67 kg 
caut doamnă liniştită, fără 
vicii şi obligaţii de la 50— 
55 ani, în vederea căsăto
riei. Hunedoara, căsuţa 
poştală nr. 31.

(4099)

OFERTA 

DE SERVICIU

O AGENŢIA de tu
rism y

MARES — tu r  
organizează exeursîe 

toi Turcia, 6—11 au
gust, cu o cazare 'în  
ţară — 4 800 le i; cu 
o cazare în ţară şi una 
la Îstanbul — 6 800 iei. 
Informaţii între orele 
9—16 la telefon 17591; 
duminică pînă la ora 
12; după oră 16, tele
fon 21034. , (3991)

COM EM ORĂRI

•  CHIPUL tău cel drag 
şi blînd va rămîne pe pă- 
mînt, sufletul şi duhul tău 
de partea lui Dumnezeu. 
Se împlinesc astăzi, 2 ‘au
gust, şase săptămîni de 
dor şi durere sufletească 
pentru cea care a fost 
sprijinul meu şi care a 
închis pentru totdeauna 
ochii ei blînzi

MARI A MORAIT 
(UAV

născută GOLCEA
Comemorarea va avea 

loc sîmbătă, 3 august, la 
Deva, şl duminică,' 4 au
gust, la cele două biserici

ortodoxe din Brad, după 
liturghie. Trist şi îndurerat 
ai lăsat sufletul, pe lingă 
neputinţele trupeşti ale 
fratelui tău Florin. Pentru 
toată viaţa o pioasă şi tris
tă aducere aminte din par
tea, fratelui Florin şi a lui 
NicUşor. (4065)

•  CU inimile zdro
bite şi cu lacrimi în 
ochi, colectivul maga
zinului .Căminul* De
va anunţă împlinirea 
unui an de la dispari
ţia fulgerătoare a ce
lei care a fost

VICTORIA VARGA
Dumnezeu s-o odih

nească în pace.
(4042)

•  SE împlinesc şase 
săptămîni. de Cînd a' 
plecat pe drumul fără 
întoarcere iubita noas
tră soţie şi mamă

MĂRIA MORAIT 
Comemorarea — slm- 

bătă, ora 9, la Cate
drala Ortodoxă din 
Deva. (4079)

DECES

•  SOŢIA Aurelia, 
copiii Florin şi Alexan
dru eu familiile anun-, 
ţă încetarea din viaţă; 
după o grea suferinţă, 
â  celui care a fost un 
om deosebit,

IOAN FEIMR. 
în vtrstă de 7? atol; 
Carpul neînsufleţit 

este depus la locuinţa 
din str. Cloşea, nr. 
16 A, înhumarea va a- 
vea ioc astăzi, 2 au
gust, ora ÎS. la Cbnl- 
tirtd Ortodox din str. 
Emlnescu, Deva.

(4161)
... ..... .
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JJ.P.INTERNATiONAL SRL 
IM PORT-EXPORT

CONSULTING

«O.QeîflflAt a. C PARTER 

ROteUttA HOUANO ~ I
. • ... , %

I
Vindem umenl cu o  fetfucere de 25 la  su»ă J 
sie preţurile practicate în Remănta i J

Ib
I

[

l

H
a

I

Meniter Philips profesional alb-negru 
30000 lei 1 buC;
Monitor CVG-XA 5439 color 
68 000 fio! 1 buc. I
Computer PC 80386 16 MHZ, 4 Mg 40 ;

IMGA -  350000 lei 2  buc.
Telăfttk Panasonic 0F-130 ;
24000C lei 1 buc.
Bormaşina Bosch 4 viteze, accesorii 
18 080 iei 1 buc.

Telefon fără fir Sanyo, emisie 300 m 
29 000 lei 1 buc -----’ *

Oferim pentru vînzare en gros sau en de 
tail tricouri, sutiene, chiloţi, treninguri, pulo- j
vere, jachete, jeans, prosoape din import. ]

Vindem televizoare color, desigilate, în per- î 
fectă stare de funcţionare, 6 luni garanţie, ITT, I 
Philips, Telefunken cu diagonala ae 51-67 c m .« 
Stoc i 200 buc. Preţ informativ i 35 000 -  50 000 I 
lei. , j

Relaţii la telefon 956/26043 şi fax 956/! 
26170, Deva. |

(142006) j
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