
SERVICII DE MICA 
PUBLICITATE LA HUNEDOARA

Venind în îrilîmpinarea dorinţei locuitorilor 
din municipiul Hunedoara, xiarul „Ciwîntul 
liber" prestează servicii demîcâ publicitate fi 
în această localitate, Persoanele interesate din 

Jpju şi tfoi localităţile învecinat* ** pot a* 
la A'tdşcul propriu de «jtfuxer* . a Pres«j* 

«wn în Hunedoara, bulevardul JBacta, nr. l, 
. JBtioă florărie şl Oficiul poştal, tău' Io telefonul 

m f f W f T b .  .
Publicitatea cu aparitio în xiua următoare

r̂ OO—n ^ » ,  lor « a  cu opăriţi*  ulterio a ra  so  
p*-*iaîn*r* eiret* T,0&—4 1 ,90  şi 14,00— 11,00.

|i obţine Ja adresa sau Id te-

Noi indexări ale salariilor
C O M U N IC A TU L MINISTERULUI E C O N O M IE I Şl FINANŢELOR 

Ş l MINISTERULUI M UNCU ^  PROTECŢIEI SOCIALE 
C U  PRIVIRE LA COEFICIENŢII DE INDEXARE 

CARE SE APLICA DE LA 1 SEPTEMBRIE 1991

în bara , prevederilor art.
3 din Hotărârea Guvernu
lui nr. 579/1991 cu privire 
la indaxafreasalariilor, pen- - 
siildr de asigurări sociale 

-destaL  militare şt I.O.VJS., 
şi alte m âaurlde. protec
ţia socială, se stabilesc ur
mătoarele :

1. Faţă de media preţu
rilor practicate în trimes
trul II 1991, indicele me

diu prognozat, pentru pe
rioada septembrie — de
cembrie 1991, al preţurilor 
de conşum creşte cu 36,3 
la sută, iar a l preţurilor Ia 
produsele alimentare cu 
40,9 la. &u*â.„.. ..

3. Pe baza ereşteriiprog- 
nozate a preţurilor. men
ţionate la punctul 1 de 
mai sus, şi a proporţiilor 
prevăzute la art. 2 din Ho

tărârea Guvernului nr. 579/ 
1991, rezultă următorii 
coeficienţi de indexare : \ i  

13,43 % pentru salariile 
de bază şi fondul de sa
larii) . - 'f. C-dd

10̂ 34 %  pentru pensiile 
de asigurări'sociale de
stat, militare şi I.O.V.B., 
inclusiv a Celor de urmaşi;

(Continuare în pag. a 3-a)

uiN ARA

Ne confruntăm cu o 
de probieme, dar ne 

străduim să le rezolvăm
De vorbă cu dl VIRGll CHIŞ, 

primarul oraşului Brad

— De cînd sîrrteţi . pri
mar, dle VirgII Chiş .

— De la 4 martie a.c!
— Se zice că după trei 

zile de la numirea sau a- 
legerea ints-un post, omul 
nu mai este nou în func
ţia respectivă. Aşa că sîrt- 
teţU un primar cu vechi
me. Cu ce probleme v-aţi 
cOnfnuetat., şi vă confrun
taţi, altfel spys, cu ce gîn- 
duri aţi pornit la drum?,

— Mi-am propus să re
zolv —  împreună cu cola
boratorii mei — o largă 
p a l e t ă  de probleme 
şl nu-mi ajung degetele de' 
la miini ca sa ie punctez 
pe cele mai importante, 
care ne ard la degete.

• i — Să le luăm într-o oa
recare ordine, a priorităţii, 
de p ildă!
— — Cea mai de seamă ar 

fi aceea a -locuinţelor. Ne 
cpnfruntăm cu o acută cri
ză de spaţiu de locuit, a- 
vînd înregistrate. la «ora 
actuală, peste 600 de ce
reri. Recent, s-a dat |n  fo
losinţă blocul nr. 31, cu 41 
de garsoniere; în septem-

_ brie se va termina blocul 
42 cu 2Q, de apartamente.

— Deci, pe această 1 cale
, problema nu se va rezol

va. '
— Nu, de. aceea am în

ceput recenzarea locuinţe
lor proprietate de stat din

oraş. Cu acest prilej se ur
măreşte cine stă efectiv în 
fiecare apartament şi sta
rea de întreţinere ă aces
tuia. Trebuie să vă spun 
că multe apartamente sînt 
gpale, ocupate fără forme 
legale' ort subîrfchiriate. 
Cînd vom avea situaţia de
finitivă, vom pune ordin® 
Şi, pe această cale, vom 
soluţiona 6 parte din ce
reri. : .

— Apropo de locuinţe, 
cîte apartamente din fon
dul ■ da stat s-au vîndut ?

— Din cele 3 000, circa 
800. Acţiunea se intensifi
că din ce în; ce, sfiptămî- 
nal înregistrăm în jur de 
50 d® cereri.

— O altă prioritate, dle
primar ? ■ vs-v,;

— Aplicarea Legii fon
dului, funciar. Au fost afi
şate Listele. Am înregistrat 
60 de contestaţii, pe care 
le-am înaintat comisiei 
judeţene. Am hotărât să 
dăm pămînt şi celor . ce 
n-au avut înainte — cîte 
30 de ari . iar celor ce 
au avut sub 50 de ari. să 
Ie oferim această supra
faţă.

TRAIAN SONDOR, 
VALENTIN NEAGU

(Continuare fa pag. a 9-a)

Pe strada Magnoliei (fostă Karl Marx) din Deva. 
bălăriile au crescut atît de mari că abia de se mai văd c 
casele; Primăria nu-i poate „Impulsiona*' pe „gospo
dari" ? _  . Foto FA VEL LAZA ,

O idee de nota 10...
Mă încearcă sentimentul 

unei linişti interioare, a- 
tuinci cînd pot să-mi aştern 
pe hîrtie gîrtduri despre 
sport, în general, despre 
tenisul de eîmp, in spe
cial. Mă simt, totodată, 
„inundat" de bucurii fără 
margini, dar şi de amin
tiri! de neuitat...

Acum vreau să pun pe 
.tapet" o noutate în ora
şul de la poalele Cetăţii. 
De fapt, nu chiar o nouta
te. O iniţiativă întrerup
tă eîndva şi reluaţă aăum. 
Bravo I Tenisul devean, 
măi ales eel.de vîrstă fra
gedă, dar nu numai, tre

buie să aibă o .pistă de 
lansare" către... performan
tă . O idee de nota 10, „în
colţită* in mintea inimosu
lui practician şi teoretician 
al acestui sport — di Mir
cea Roşu.

Stăm de vorbă, ca în
tre... terrfsmeni. ;

— Dragă Mircea, cum 
ţi-a venit minunata idee? ■

— Eram mîhhit că teni
sul devean trece prîntr-o 
perioadă dificilă. Mi-a ri-

GELU NEGREA, 
student

(Continuare în pag. a 3-a)

-  Sofia ima vorbeşte, vorbeşte tot timpul..
-  Despre ce ? - - - ;
-  Astă no mi-a spus-o niciodată...

CONTRAPUNCT

Scriitorul 1. D. ,Sirbu, jiu 
de miner de la Petrila, 
şi-a petrecut viaţa — cum 
singur spune — in interna
te, cazărmi; tranşee, închi
sori comuniste şi domiciliu 
forţat. Cu' sănătatea grav 
ţdruncinată, s-a stins în 
1988, fără a mai apuca să 
se bucure de ziua libertă
ţii. Ne-a rămas de la el un 
remarcabil jurnal, publi
cat recent, din care, In ac
tuala conjunctură inter- 
naţională^ îmi'- amintesc o 
însemnare■ din ■ 1986. Ea se 
adevereşte azi ea o strălu
cită intuiţie: „Mă uit spre 
ruşi. scrie el. Aştept un 
miracol. Nu cred în chi
nezi — sînt prea bătrâni, 
prea mulţi, prea asiatici. 
Dar ruşii, cu imensa lor 
putere economică şi politi
că, ar putea lansa': o refor
mă morală (urmînd ca cea 
economică să vină în fa.- 
za a doua). Dar mă tem că 
vor începe exact invers".

Aşa a şt fost: au înce
put »invers", dar altfel nu 
se putea. Nu poţi „lansa 
o reformă morală* menţi
nând o economie falimen
tară, cu toată mizeria ce 
decurge din ca. Nu cred 
deci că mei ar fi greşeala. 
Gorbaciov n-a greşit pentru 
că a iniţiat întîi reforma 
economică şi nu cea Onora
tă, ci fiindcă a lucrat cu 
jumătăţi de măsură. El s-a 
vrut, cum s-ar Zice, şi cu 
slănina-n pod, şi cu varza 
unsă: şi cu partid comunist,

RADU CIOBAHU

(Continuare în pag. a 3-a)

O  „FRANŢA — ROMÂNIA 
1991« Sub'acest generic s-a desfă
şurat ieri, la Primăria Municipiu
lui Hunedoara, o întilnire dezba
tere cu dl Claude Gatignon, pri
mar adjunct al oraşului Ârgen- 
tetdl, înfrăţit cu Hunedoara. 
(N. T.).

O  APEL... UMANITAR! Po
liţia T. F. din gara Deva are ne
voie de O mînă de ajutor ! fiu  
dfn partea oricui, insă! Ci a Di
recţiei de Telecomunicaţii Hune
doara—Deva, singura abilitată să 
repună în stare de funcţionare

, r. W ff- —...

telefonul 26000, ce asigură legă
tura cu oraşul. Sînt două săp*- 
tămini de cînd aparatul a devenit 
obiect de decor. Vă-ntrebaţi, poa
te, turn comunică, totuşi, Politia 
T F cu oraşul ?! Prin centrala 
SNCFR! Deloc promptă ! Şi vă a- 
sigurăm că ştim ce spunem f 
(N.V.).

O  IN PREMIERĂ pe judeţ. la 
Cinematograful „Victoria“ Petro
şani, cinefilii pot vedea filme în
registrate pe casete video şi pro
iectate pe ecran norpud. Unitatea 
petroşăneană, singura din judeţ 
şi între puţinele din ţară, reuşeşte 
acest lucru cu ajutorul unui 
videoproiector. Transpunerea a 
fost posibilă, de la sfârşitul lunii 
august, prin cooperarea cinema

tografului cu o firm ă  particulară.
(v. n.).

© SIMPOZION DE ISTORIE 
ŞI RETROLOGIE AGRARĂ. La 
Deva s-a deschis teri simpozionul 
de istorie şi retrologie agrară, 
organizat de Societatea de Istorie 
şi Retrologie Agrară — Filiala 
Hunedoara, Direcţia pentru A- 
gricuUură şi Alimentaţie şi Mu
zeul Judeţean Hunedoara—Deva. 
Manifestarea se desfăşoară timp 
de trei zile, în plen şi pe secţiuni, 
comunicările fiind susţinute de 
apreciaţi specialişti din întreaga 
ţară. ■ h •

©  DISCUTAŢI qU ŞEFII... 
3 septembrie. A  plesnit o conduc
tă în apartamentul meu. Său al 
dumneavoastră. Labaie, la bucă

tărie. Am sunat urgent la de
ranjamente — 16376, răspunsul: 
„Încercaţi mîine. Oamenii sînt în 
concediu, iar cei din tură sînt 
la chemări..." „Si dacă pină dimi
neaţă robinetele mele..." „Nv^> 
ştiu, vorbiţi cu şefii..." (GH. I. N.).

©  PlINE CU... StRMĂ. Nu 
ştim dacă intenţia' fabricanţilor 
de pîine este aceea de a „omolo
ga" un nou produs, Cert este fap
tul că la redacţie s-a prezentat 
un consumator de pîine care ne-a 
adus o franzelă conţinind o bu
cată de sîrmă în lungime de 3 cm, 
franzelă ee a fost Cumpărată cu 
trei zile. în urmă de la alimen
tara din cartierul Bejan. Con
ducerea fabricii nu are nimic de 
spus în această privinţa 7 (N.TJ.

- REPORTER

>  506 069- D E r i f l . l  R l
DE PKOTRIKTATK se află 
soto tipar'riin necesarul esti
mat de 6,2 milioane.

>  CREAM»: Kâ*:'vPE- 
RA'i'E. S-a inc.anal ,in ;t- 
cord cu Iranul peiil.u recu
perarea creanţelor, 'Este 
vorba de 16 milioane do
lari, în contul căro. a (( ma
nia va pfimi 317 mii tone 
ţiţei.

■  RA ISA " ÎN RET ACE
RE, UNIUNEA, IN. ( KtZA. 
Itaisa Gorbaooya se află 
sub tratament medical, m 
locuinţa sa' din .Moscova* 
după criza de bifiertcnsiuiie 
arterială; urmată de tulbu
rări de vorbire suferite ia 
21 august aflăm dţn-
tr-un mtervia, acordat de

' ' soţia preşedintelui ■: eotidfa-. 
nu lui sindicatelor: sovieticii1, 
„Trud". La 21 august, îşi 
aminteşte prima doamnă a 
Uniunii Sovietice, după 3 
nopţi albe, postul de radio 
BBC a relatat că Vladimir 
K riucicov,fostul şef al 
K.G.B.-ului.*a acceptat tri
miterea in Crimeea a unei 
delegaţii. Nu atit pentru a 
se întîinî cu Gorbaciov, cit 
pentru a constata „starea 
precară a sănătăţii acestu
ia", a incapacităţi» sale. 
M-am gîsidit Ia tot ce, urma 
să se înttmple în următoa
rele ore pentru transforma
rea minciunii în realitate. 
Se contura iminenţa unui 
deznodămînt tragic. Atunci 
s-a produs criza de hiper
tensiune acută, însoţită de 
tulburări de vorbire. Acum 
mă simt bine, trebuie doar 
să mă. îngrijesc. Nu pără
sesc deocamdată locuinţa, 
dar, după cum. vedeţi, su
port meai, bine de o oră di- 
ficila noastră. întrevedere, a 
spus Raisa . Gorbaciova. 
Mîhail Gorbaciov a rezistat 
mult mai bine,, măcar- a- 
parent, şocului pucist. De
sigur, din punct de vedere 
al sănătăţii personale, de
spre care autorii loviturii 
de stat declarau ritos că 
e precară. Din punctul de 
vedere al situaţiei politice 
personale, incertitudinile şi 
seminde de întrebare se 
menţin. Interlocutorii ex
terni (liderii occidentali cu 
deosebire) ' preferă să-şi 
continue dialogul cu un 

•- partener cunoscut bine de- 
cît să reînceapă cu un « n  
nap.

■  SECRETE ALE CON
SOLIDĂRII INDEPENDEN
TEI MOLDOVEL Preşedin- 
dele Republicii Moldova, 
Mircea Snegur, a emis două 
decret® cu privire la retra
gerea necondiţionată de 
pe teritoriul Republicii a 
trupelor armaţei sovietice 
şi a electivelor .U.R.S.S. 
Decretele prevăd m . în 
peţioada de traaşiţle, uni
tăţile militare aovtettee. să 
se conformele «xetmbr îe- 
gislaţiei în vigoare a  Re
publicii Moldova. Preşedin
tele Mircea Snegur a emis 
un decret privind crearea 
forţelor armate ale Repu
blicii Moldova. Preşedinte- 
tele a însărcinat Guvernul 
să elaboreze, in termen do 
o lună, concepţia şi măsu
rile concrete privind finan
ţarea şi crearea bazei teh» 
nico-materiale a forţelor 
armate ale republicii pre
cum şi completarea aces
tora cu cadre.

Preşedintele a hotărît, pe 
baza unui decret, să trea
că sub jurisdicţia Republi
cii Moldova, controlul zo
nei de frontieră şi ai Ser
viciului de grăniceri pre
cum Şi conducerea vămi
lor.
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io t N a  iş u  schimb.deja SJH Livezeni îndrcptîndu-se spre

Cărbune, dar fără accidente
«Hei-rup"-^ -  «ted,
ifOOAfi ea nlflWH•'**5,3|T^ ŝSF. ■ •(e.ţjf-ţşsse...

î n t r e b ă r i  p e  c a r e  

l e  p u n  m i n e r i i
La htliWaa iau  iesşirea 

din f«M, în «ild  de « pd , 
minerii discută între « ,  îfi 
povestesc to«urito -fine- 
caiurite. Cete mai >nette 
dialoguri fi întrebări se 
nare, cum e fi drese, de 
ta creşterea «heroidă a 
preturilor, îmbogăţirea In
tr-un timp ■foarte scurt a 
bifniţaţiter. Pe bonă drep
tate, minerii se întreabă 
de ce cresc galopant pre
ţurile te «tanente şi te 
produsele industriale? 
Sînt multe familii de mi
neri cu 4 pînă te 4  co
pii. Ar mînca fi ei p  to 
catei de salam, came, 
brînză, unt, fructe. Oin- 
tr-un singur salariu, e greu 
să întrebi în tone  condi- 
fii O { ^ t l i ş n i j a r i ;  
trag pete*» d» pe opt.

sub loxtnca gripi fata de am, s  
iasă -  nu de . putina ari plătit cu 
neri -  acum şt te mina M m m  
oilor de protecţie, a muncii se a  
formaţie de lucru, (teri inginerii 
pescu, de la compartimentul de 
p mpneii erau ‘ în ntţnâ, am afli 
văsuţe însemnate sume de bani 
a« ţg  corespunzător ţi a condiţiil 
primesc gratuit, în to ca te  an, sol

Pratecjie a  mediiilui 0  
lat că, anual, ân* pre- 
pentru atigyrorea unui 

lor de proiecţie. Minerii 
lapcşte ţi cizme din cou- 
ntfare, iar îp ftecwrite «ueiuc, diverse materiale i$ 

i  none fi antidotul necesar.

APARTAM ENTE CE 

VOR FI RENOVATESE iNVAfA  
MESERIE

Una dintre problemele 
acute ce trebuie rezolvate 
de către sindicatul liher de 
ta E.M. Livezeni este «ea 
a cererilor de aparta
mente, cate se ridici ăst 
pgşte *f». Cai» investiri 
pentru ridicarea altoip pai 
Mi prea existe, constructo
rii au tras pe dreapta. In 
această situaţie, conducerea 
minei, d o to ta l  a» botărit 
cş  un bloc de nefamilişti, 
rămas în paragini cu ac- 
■Jlunea de tristă amintire 
-rr 90(te, cînd au fo*C Moşi 
cu fo.rJ.a mineri din pite 
părţi ale ţării pentru a 
completa forţa de muncă 
fa Valea Jiului, $3 fie re
parat
■ (Eu sprijinul Regiei Auto
nome a HuHeiPetroşani. 
acest bloc Va fi renovat şi 
apartamentele vor fi re
partizate unor * mineri de 
la Livezeni.

J3 de la sine înţeles 
că pu poţi Să Practici 
o m'Wcrie fără să © ci» 
noşti temeinic, ©r, la

dectt fn alt# {terţe, orfce 
abatere de la aplicarea 
cunoştinţelor"; profesiona
le şi de protecţie a 
muijeii pot costa , chiar

fie aceea, la Exploata
rea Minieră Livezeni, 
«amenii Învaţă. Penjn» 
ei s-au eşcbfeş pai 
cursuri de .calificare. A» 
fost organizate aseme
nea cursuri pentru elec
tricieni şi lăcătuşi de 
tonă. luccpînd de bum 
viitoare, se deschide un 
curs de calificare pen
tru 40 de mineri. Atei 
predau cadre tehnice 
competente, cu multă 
experienţă fn producţie.

LIVEZENI a s i g u r ă  e x t r a g e r e a  c ă r b u n e l m

Ne ffîndim la căldura
şi turmna oamenilor î

SA TRĂIEŞTI CU 
AOEVARAT REZULTATELE 

MUNCII DIN ABATAJ

— Ce credeţi dumnea
voastră că este mai im
portant pentru miner ca 
să-şi iacă cu conştiincio
zitate meseria sa?

— •S5ă trăiască cu ade
vărat, cu multă afecţiu
ne, împlinirile muncii sa
le din subteran. Numai 
atunci cînd ştii să te 
bucuri de roadele trudei 
tale, poţi să-ţi pui în va
loare capacitatea, forţa 
de muncă. Dar pentru 
a -Se ajunge in  acest sta
diu, este nevoie ca atît 
consiliul de conducere al 
minei cît Şi al sindicatu
lui liber să asigure toa
te condiţiile necesare des
făşurării fluxului de ex
ploatare şi transport al 
cărbunelui din adîncuri, 
la suprafaţă. Şi pot afir
ma cu toată certitudinea 
că acum, cînd democra
ţia şi libertatea sînt şi 
pentru noi, minerii, uft 
bun cîştigat, svem cu to
tul alte posibilităţi să 
creăm acele disponibili
tăţi atît de necesare îm
bunătăţirii condiţiilor de 
lucru în subteran şi a ce
lor işoeiale. Avem unele 
reuşite In această direc
ţie. Mă refer la întărirea 
^ordinii Şi a ^disciplinei în 
subteran, la respectarea 
riguroasă , a normelor sta
bilite pentru siguranţa 
muncii, cît şi ..în privinţa 
asâgurării a tot ce ,e ne
cesar .pentru ca fiecare 
miner sţLptifţţă lucra fă
ră f
Oomejto,,ait căpătat in -. 
credere In ei, pot să spun 
că îndrăgesc muncă la 
mina Livezeni. Dacă îna- 

de revoluţie cei ve
niţi la angajare erau nu
mai dintre cei daţi afară 
<fe la alte mine, pentru 
absenţe nemotivate, acum 
minerii nu mai pleacă eu 
uşurinţă în alte părţi. 
Dimpotrivă, sîntem cău
taţi de cei doritori de a 
lucra la Livezeni. E ceea

ce afirmam la început, că 
oamenii noştri devin fi
deli minei care le oferă 
locul de muncă îşi sala
riul cuvenit pentru mun
ca prestată.

NUMAI MECANIZAREA 
UŞUREAZĂ EFORTUL 
FIZIC IN SUBTERAN

— Care este orientarea 
conducerii tehnice pri
vind mijloacele exploată
rii cărbunelui din aba
taje ?

Convorbire cu ing. 
PETRE TTJDOS 

directorul Exploatării 
Miniere Livezeni

—■ Cea firească i Adică, 
extinderea mecanizării. 
Ştiu că şi înainte de re
voluţie s-a bătut multă 
monedă pe ideea asta. 
Să nu uităm însă ;că s*au 
introdus complexe me
canizate şi unde >nu au 
existat condiţii şi „de 
dragul mecanizării" s-au 
irosit însemnate fonduri 
băneşti ! Fără a  mai pu
ne Ia socoteală , efortul 
supraomenesc de a intro
duce mastodonţii în mă
runtaiele pămîntului. La 
Livezeni, în sectorul III, 
se află acum în funcţiu
ne un complex SMAHH 
— de înălţime mică, a- 
dică adecvat Stratului de 
cărbune — condus de 
şeful de brigadă Ion Mi- 
iiăilescu. Dă zilnic 500 
tone de cărbune. în sec
torul ÎI vom exploata căr
bunele intr-un abataj lung. 
de 35 m, cu susţinere in
dividuală (şef de briga- 
gadă Gli. Podaru), iar la 
sectorul I se află în pli
nă montare secţiile me
talice ale unui alt com
plex mecanizat, tot de 
mică înălţime, al cărui 
şef de brigadă este 'f-a- 
sile Florea. Şe «Să în fi
nalizate un siloz colec- 
Ipr fa .sectefid .1, Ur- 
rnind ca în perioada ur
mătoare să se străpungă 
magistrala principală şi 
să se procedeze la  săpa
rea unui alt siloz, care 
şă preia producţia sec
torului I. Toate lucrări
le de investiţii pe care 
le-am amintit ău ca scop 
sporirea producţiei de 
cărbune, asigurarea fluen
ţei iu transportul spre su

prafaţă. jiseeiriâtn aeesio 
investiţii cu gîndttl că 
trebuie să ^OUteibdita # .  
noi la aprovizionarea 09 
cărbune a termocentrale
lor şi a siderurgiei". Pen
tru căldura şi .‘lumina din 
casele oamenilor !

PENTRU VIATA

^ORTAaLOR*

— Dtn dtaiagul ce î-am 
purtat cu dv, cu ătţi in
terlocutori, am dedus că 
şi ţa Livezeni se -mani
festă interesul cuvenit 
pentru viaţa şi sănătatea 
oamenilor I

— Este foarte norm al! 
Aş vrea să remarc şi fn 
această privinţă cobiţi- f 
crarea bună ce există In
tre consiliul -de conducere 
şi sindicatul Uter de la 
mina noastră. Pentru ca 
un aniraer să poată munci, » 
să dea randamentul cerut,

. e necesar să fie  hrănit, 
bine echipat şi să albă 
condiţiile de lucru prevă
zute de N.TS. Ne stră
duim ca achite condiţii 
să fie îndeplinite exem
plar. Sigur,. încă .nu sînt 
toate cum am dori n°i- 
Dar nu stăm, acţionăm! 
Masa ce se serveşte Îna
intea intrării în şut sa
tană, îndestulătoare, dar 
■există loc de mai bine. 
Echipament de protec
ţie şi condiţii de lucru In 
subteran — asigurăm. A- 
vem însă multe altele 
de făcut, de perfecţio
nat: se modernizează
baia minerilor ş l ves
tiarele. O asemenea baie 
şi vestiare vor fi aşnena- 
jato şl la Baloia, pentru 
minerb care intră în mi
nă, la sectorul I. Do
rim să reintrăm In pd- 
şeşia pasajului ' subte
ran al minei (care, din 
mdtive drop de înţeles,  ̂
a fost d a t unui Între
prinzător, ce a închis pa
sajul (!) şi a făcuţ 
bar, chiar la intrarea 
cartierul Aeroport). ’ 
minării ar putea .şvj 
dispoziţie spaţii edi 
ciale — de difuzare a 
presei, tutungerie, punct

- de desfacere a unor pro
duse de patiserie şi ră
coritoare. Intenţionăm 
să desehidem şi o brută
rie pentru mineri. Sînt 
multe de făcut şi, cu 
sprijinul sindicatului, aj 
R.A.H. şi al primăriei, 
totul se poate rezolva I

SALARIILE — 
iNfTpŢJJEALNA 

LA TIMP !

Să recunoaştem că 
fm t  foarte mulţe tocuri
ăte w Ş $  #Ş*e-

&SBB.
m p & ţ & td a  Ş ito u :  vjtebilui şef al fainei, re- 
din «psa .diatei «oue- Jatedc c.conomico-fiinan-

tare", băncile nu au în
totdeauna bani* necesari 
icntru achitarea solaril
or. La Livezeni nu 
s-a întîmplat pînă acum 
să se întîrzie cu efec
tuarea plăţii minerilor.

După cum ne  ̂relata 
.dna Dorina Matei, con-

ciarc cu filialele Băncii 
Komăne de Dezvoltai^ 
şi ale Băncfi Comerciale 
din Petroşani sînt foar
te bune. Legătura strin- 
sâ cu aceste tobei, t o  
teresul şi grija pentru 
respectarea datei de a- 
chitare a salariilor an 
evitat „golurile", amină- 
rile datelor prevăzute
RenUp plata teiltorilor.

■ ■ ■. nfc-.,. ,ir- —. -j-—-
mari. Pe ,ge to "rin '%  mi-1 
mfe I f  abataj. «# riştige' 
bpnl«}ta%iT!

Mn rit of al minerilor. 
Prafurile ta  pieiele 
schimb de la diferite in- 
rtalaffl nAniero s-ău du- 
blat; cresc la cherostam 
lomn p  al|e materiak. A- 
cestea *f vor ră rirf^a  ; i 1 
astg>ro prejuto* cârtonetui 
care, pută acum, nu s-a 
schimbat.

se da cu o m*nS 
te cu alta f  I

Aspect exterlog de. la Exploatarea Minieră Livegeni, Foto PAVEf. ^AZA
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N o i in d e x ă r i  a l e  

s a la rS io r  ş i p e r n e lo r
Toanele aRaXimi :aâe sala
riilor debaXă prevăzute în 
anexa nr. I 4*, Ţfctărirea 
Guvernului nr. 127/1994, se 
modifică potrivit anexei 
nr. 1. -

4. afin  ţsfS&emta osefi- 
ţeienţijţjr de .indexare ftta- 
biliţi, de la 1 (septembrie 
1991 pensiile minime, cu
antumul .Ajutoarelor so 
ciale, alocâţifl&r de -stat 
pentru copii 'şi al altcir a- 
jutoore, andarnnizaţii şi Spo
ruri, se modifică- potrivit 
anexei nr. '2.

fUrmare din pag. I)

• pentru indemnizaţiile şi 
sporurile acordate invali- 
Zilofv veteranilor şi vădu
velor de război;

27,23 % pentru ajutoare
le sociale; pentru ajutoa
rele; cuvenite soţiilor mili
tarilor în termen; pentru 
alocaţiile de stat pentru 
cop».

3. Prin aplicarea coefi
cienţilor de indexare sta
biliţi de la 1 septembrie 
199ţ, salariul de bază .mi
nim brut pe ţară şi pla-

ANEXA 1SR. 1 ’ '

Salariul' de bază minim brut pe ţară aprobat prin 
Hotărîrea jŞu»şernului’ nr. 133/1991 şi plafoanele maxime 
ale i salariilor ide bază brute prevăzute în anexa nr. 1 
la Hotărirea Guvernului *  422/1991, corectate prin Ho
tărârea Guvernului «ir. 249/4981,, *e modifică .astfel:

1. Salariul de  bază minim brut pe ţară :
— Lunar, pentru un program complet de lucru

de 179 ore In ■medie pe lună • jşr (6 7,75 • lei
— Orar . =»= 30|S5 lei

jl .  Salariile Ac ţraaă brute (plafoane maxime) pent^r
a căror depăşire societăţile comerciale ̂ suportă ajş 
impozit suplimentar: ?

Categorii de personal sau funcţii Salariul de bază
4ei/lună

A. Muncitori
4. Necaţţficaţi 
2- ,Cablfeţiţi

B. Funcţiile  po&ducare.pi jţxecu&e 
4. Funcţii de exectfţie’:

a) cp pregătire .liceală sau poştliceală 
•  pentru atearttăţi administrative
(dactilograf, funcţionari *ţe.)

• ‘"■gg*dru activităţi de specialitate 
(tehnician, contabil etc.)

b) maiştri ••
c) cu pregătire ■superioBsă de stfb- 

inginepţ i i  M m e  siatfere
d) cu pregătire si^peţioară

2. Puncta de ppndpfisce a-compartimen
te lo r funcţionale, de producţie, cer-

" cbfere, proiectare ţ l  d lte teriiiu tere  
serviciu birou, secţie, laborator

■etc.)
3. Funcţii jeţin conducerea societăţii (di

rector general,' director, inginer şef, 
conţpbil şef etc.)

8.025
13130

9 725

13 130
m s s

45 400 
17 215

49-MS

24190

ANEXA NR. 2

jab feuîmţumyri ale p^nsiiloi- minime, laMoa^plor 
Le," alocaţiilor de stat pentru copii şi ale altor jju -

3 490 
070 
445i

Noi 
sociale,
toare, indemnizaţii şi sporuri rezultate Jn ţH rii «plişiării 
Hotărlrii Guvernului nr. 579/1991, acordate ou âncsjpere 
de la 1 septembrie 1991.

X. Pensii şi teăeawizaţn Jf*
— pensia minimă pentru munca depusă şl limită

de vîrstă cu vechime integrală - '  4 305
— pensia minimă pentru inunc®depusăfi -Jtedtă ** 

de vfajstă cp veriîime iacoşipteSă şi pensia d e
■ invaliditate gradul II „

•— pensia minimă de jffiv.atkUtetş gradul Z
— pensia minimă de in\hl"i$ito$e ŞrâdţfiL'HI 
—? indemnizaţia de în g rijiri "priririi i lw ^ p i  de

război de gradul I şi marii mutttCEţţ'.
“i  indemufizaţla d e  Sngrijuie pentru penşţonarj* 

de asigurări sociale de stat încadraţi in  « rad #
■ I de ««a.fcditeţe ■ .. " ‘ ’ '

2. A jutoare sociale plătite djn ipadsgMe tţe
asigurări stttiale de stat ' '

3. sm m rim m d a te  anfeip#
Legii nr. 49/1991

—r indemnizaţii pentru Jpvalizii de xgzbpit 
f — gradul I de invaliditate '

— gradul II de invaliditate
— gradul III de invaliditate 

-r- indemnizaţii pentru veteranii jlş  wâteşă-
vţfeiuv#f f »  t e  şâ , \ .  - 

-*■ sporuri p e n trp ^ flfâ ^ i
st jMg&U | M k an dg parttaipare ia răşboi
— pBţti^ 'fiecare îdnă de participase la .

război ce depăşeşte un an eâlenfitei’istic , 23
4. Alocaţia de stat pentru copii

■ ' • ~q
Plafonuj de venituri lunare — lei —•)

■ m t * *  •' * * • ' ■  ■■
„ i « t f  r *

— pentru primul copil 675 610 575
— pentru ai doi#* «opri 740 ' .(sgo Q25
— pentru al treilea copil 840 725 660
—: pentru al «atolea-copii ,;i ... , .

şi următorii, cita  8ţK)t  . 12$  ‘
*) Veniturile nu cuprind impozitul'pe salariii, in

dexarea .şi jcaEOfifiniiSl-sa acordată prin Hotărirea 
Guvernului României nr.,219 d #  ţSŞÎ Şi HotSrîrea 
Guvernului nr. 579/j09ţJ gt majorarea, prevăzută dă 
Hotărirea Guveţaţllui tţr.'"52^/1991. -  -
5. Ajutorul pentru seţSie «Sitarilor îa termen

— mediyl nrhm  1020
— pertţru mediul rural ff5

1 020

610

2 545

f325 
745 

% 395 
#  165 
1165

276

0  idee ' de  n o ta
(Urmare gin pag. 1)

dicat mpralul ambiţia pe 
care am constatat-o la .co
piii ce vin la ţesenurîle 
f a  la R.A.G;C;L. Beva, prin 
şălile de sport.»

—î Ce i#  ÎBtipprât^ ; St»
acest sens ? Concret ?!

— Ani „aruncat mănuşa" 
pentru .un turneu de copii 
— ,/Cupa Libertatea", care 
gre loc la baza sportivă 
li R*A.G;C.LL. Deva. Aştep
tăm mulţi -(şi cît măi talen
taţi) copii, care mîine-*- 
poimîine;sâ pornească spre 
Hunedoara, Bucureşti, sau 
chiar peste hotare. Con
curs# începe zilnic ia ora 
10, ,iar fondul ,de premie
re este .substanţial, aş zice 
chiar tentant.

— Cine sprijină acest 
plini—turneu 7

— Avem ca principal 
sponsor firma R.A.G.C.i,. 
Deva, dar aşteptăm şi alte 

l, oferte de sponsorizare, la 
telefoanele 27708, 7.701 R, în- 

\  t*e orele 7—45, sau riupă- 
amiaza, cMar pe terenu
rile de teriis.

...O noM #i frumoasă 
şansă pentru micii (dar 
ambiţioşii) tenisineni de
veni de a urca pe,„ un 
podium de -premiere. Cît 
mai su s!

Mulţumind ^rieteniiliii 
meu, tonismen -de -baştină, 
Mircea Roşu, sprincipalul 
organizator al mini-tvăiteu- 
lui, pentru ifi ne-a adus 
i a  cunoştinţă lucruri îm- 
buciu-ătoare, -închei rându
rile de faţă ;printr-un gînd 
de bine şi o urare de 
succes penţru toţi tenisme- 
nij deveni îa... devenire...

POLITIA tf ihHJWftAZA
OGMEItŢ ILEGAL

în urma controlului efec
tuat in piaţa municipiului 
Deva, Carol Gabor. din 
Alba Iulia, Alexandru Cuş- 
larova, din Deva. şi Maria 
Drapae, din Hunedoara, au 
fost amendaţi cu che 30 000 
lei fiecare. Totodată, s-a 
dispus ridicarea, -în vede
rea confiscării, a unor măr
furi în valoare tic peste 
50 000 Iei (blugi, sandale, 
bateri>, gumă de mestecat 
ş.a.). 'Toate «eesteB sînt 
(consecinţa încălcării con
diţiilor legale de practicare 
a comerţului.

CU CEtRI 
HOTRrVITE

Acţionînd en maximă o- 
perativitate, Poliţia l-a 
identificat ^i reţinut pe 
Gabrial ilragamir, zis 
^Covrig", ;de 46 .ani, (lin 
Peva, tcare, împreună cu 
încă :doi complici, a pă
truns, folosind chei potri

vite, in apartamentul iui 
N, G. din municipiu. Ge
alei, infractorii »u furat 
bunuri în valoare de «irea 
4C9 000 lei (îmbrăcăminte, 
aparatură electronică, va
lută şi lei).

„.VlNZATOţKUL"
DE ŢIGĂRI

Ioan Drăgan din Sibişel 
— Beriu, neîncadrat în 
muncă pînă la 24 de ani, a 
(Comis în acest an mal 
multe furturi de lâ Goope- 
rativa de Consum Qrăştie. 
Ultima dată a pătruns pe  
scara de incendiu .în depis- 
zitul de alimente, .eseala- 
dînd o fereastră. De aici a 
furat peste 70 de cartuşe 

- de . ţigări «Gamei, Assos. ş l. 
Royale, cauzbad up ^ i^ u -  
fliciu ce depăşeşte 79 000 
■lei. -Aceste ţigări le-a 
dut .Societăţii Comprciăie 
„Mipa" S.A. .-din .Gcăşţie, 
?Papta (it^fcactorului a fost 
descoperită, el fiind cerce
ta t acum în stare de arest.

(^W tfw vvw vvyvvw w v w v v v v w w w w w w v w w w w w v w wMVVWV^^W A  v w w w v v w v w v w w n f t w i
-v, ; -j' :7 ' 1 vt* ' . - - . " .... • . ■■ ■■ IJ; >. •; .. .

^ p i i w P w i i T w  i f l  ■  i M I l a V i o w o C u

. Titlul; iînricelst^i »uste» 
•este, fotodatâ, §i igm® pri- 
ţmului (gimpozien organizat 
tde Filiala Hunedoara -tr 
•Deva a rŞocietăţii de Isto- 
jrie & Beţcplo^e ân
perioada 5—7 septembrie 
1991.

| Acum este, QEed»m noi, 
momentul pel mai «epesţu- 
de «prpftmâaoe a  reb'alo- 
giei agrare, care studiază 
acumulările de experiei^ă 
umană jn  dom eni# a^r-ar 
şi Aş^Hifeţicanea -fgr , 1% 
tirrgiyl prezent «iau in 
-pei^teK^ţ. ^ şc i, fffiofil# 
socje^-lbî^stae.esterinteri-' 
ciisnţpâinnr.

Rartîc^aţea este deose
bit dp valoroasă, prin ni
velul ştiinţific şâJ^omijnieă- 
rilor -0  vor fi prezentate. 
Iată i^ţlva dintre autori şi

cîtera âitliwiţ: idr.
Mewes, p x e ş e d i n t e b e . 
S.I.R.AR. f^SpbciabstUl w  
agrkultma xomâueaM&%  
dr. Serghei Harpia yBec- 
volţarca agricultarii româ
neşti dufri ecl 4c-al doSea 
război m o n ^ â ‘% dr. 
Gheorghe Mischie, f„Evria- 
ţia progresului tebnic ia  
agricultură"), dr. Ioan Ra
nă ■ şi dr. Viorica Pană 
(„Exportul de
al
ageară
Dia păcate, spaţiul a u  ne 
peţmite să enumerăm maî 
miţite tiftmrl,’ dar,*- preeb 
zăm că w rt f i  preanl^'efie- 
ciaflişti cu comunicări cri 

: pu|in to t atît de îwtrifesa*- 
te jca şi -oelb amintite, din 
Timişoara, Arad, Tîrgu- 
Mijreş, laşi. Constanţa şi

Bucureşti.
i Şpeg&aiftii hunedoreti 
susţin şi ei programul sim
pozionului -nţ» comunicări 
pe diverse teme, prezentate 
de d®. Eugen Gemetea, 
Vasite ijonaş şi un numeros 
grup ide muzeograf de la 
Muzeul Judeţean Hune
doara—Deva, compus din  
Marte Basanab, Marcela 
Balast Adelă Herbaa, Doi
na Reghiş, Mihal David, 
Gheorgtoe Firczak, loachim 
ţLazărţ Emil Nemeş şi dr. 
Mircea Valea, în colabora
re  cu Anghet Hiripr.

Efortul cel mal impor
tant a! filialei noastre îl 
.constituie editarea unui vo
lum cu rezumatele comuni-' 
icărîl or, astfel în ci* schim
bul de idei să poată de-

-păşi. cadrul simpozionului 
nostru.

Orice început de drum 
este dificil, prin definiţie. 
Noi (Sîntem ajutaţi de ,o 
serie de in s titu i, ef- cărtd 
conducători au înţeles, de 
la  bun început, semrtHioa- 
Jiile majore pe cart le  
poate dobtedi activitatea 
noastră. Folosim « c a lă  
pentru a aduce ntulţnmlr)» 
îe  noastre, în prunul rind  
Direcţiei Generale pentef» 
Agricultură şi Atimwrtaţie. 
tuturor celor care, cu je>* 
nerozltate, au sponsorizai 
manifestarea. •

GHEOBGHE FIRCZAffi, 
Preşedintele FiKalci 
Hunedoara — Deva 

a Societăţii de Isterie 
şi Retrologie Agrarii

~&G)gr32 ’

BAtNCAL̂
0 ¥ m m  ) i»  m sk &

şi e« ecowonwa liberei con
curenţe; şi cu o jfo-rţi con- 
dngffpare*. şi cu pluripar- 
tifism. A trebuit să survloă 
pilciaS fo r ţe i eofdfeCdSpc- 
ref ^  prm&S&M, &S i&&& 
n i temeam de *mcM de M
—i ctt (GorivKSim  că se * 8-
difaUBeze ?i .cfc#
recunoască eraeree de fl 
| i |  crezut ' 4» ikămoirea 
Pg.U.S. Consecinţa aproa
pe instantanee a oardei ra- 
difalizărî « : foşt st&vfntUi 
absolvi şemzaţioneăă «  
lei mai tenace şi de temut 
citwteie -s eem&ni&Muiui. 
Oi lovitură de stat care ţin .  
tep la restauraţia toUgSfo* 
ritmului a s/îrşit şstfeţ eşş 
decapitarea balaurului to
talitar. Iremediabil efect, ’ 
căci apă vie nu există dc- 
c# în

RaficaJizfirefl W  Gprba.- 
cipv m fi surve
nit tâsă prea tirziu {pen
tru d )  ; 4e mă* .
syră se plătesc scump. (Vor 
înpăţa, pddăx, şi guvernan
ţii noştri ăte ceva de aici). 
Se'pane vă misitmen in tr 
devăr grandioasă, desti-
p d  S n  t e  m  m m  f i te ş -
picat istoria acest0  sfirşit 
de veac, sţ apropŞs 0  şifk* 
şit. Căci „puciul" a 4&t pdâ- 
comiient şjf la radicalizarea 

Juturor foitţelor ' te w c r m i  
tice. Iar icestea L0i: mM  
par dispuse să ieţtd şt poa
te nlcf'" îttMcâr să: tete ezi- * 
tarile treţute alţ hii Mi- 
bazl Sergfwcvici. Cu atît 
măi mult cu cît -nici el In-

şuţi nu s-a detaşat fatal 
de ele, de vreme ce şi-a 
anunţat intenţia de a se 
retrage în  -cazul -cirul -dez- 
membrnroa Nnfuiwî se do- 
vedeşte de neiOtăturat. Or, 
deţmembmrea s-a pornit şi 
— 'chiar dacă va evolua m 
etfpe — 4  ipemr&iHVL 4Se 

l cobfigurtete te  j9® Beţtm ®
v constelaţie ie  -republici au- 
’ vdfane şi Mâependante,’iOf 

duş, imensa Vniune -mo- 
ş neţititte vai rămme •doar 
; nucleul £j istorie, VeMco- 

Rş-xia, enormei si ta  cn în
tindere si potenţial eco- 
nornic, pglţîif şt militar, 
da? tre.cuţă prhrtr-un dra
matic. şi ţătrificator proces 
al "criitwtbării 4e ■tete.

Clţ ,4c radicală şe ua do
vedi această schimbare, în- 

: cd MU "patem şti. Entuzias
m a i pe drept cuvint . de 
.antwcoîwt" naşterii Rusiei 
democrate, să nu-i subes- 
tifnăfn prgoliile tradiţiona
le. E de presupus că arn- 

'-ţte/tee impeiif&e' M i 
■fte m  .cel Mşre şi credinţa 
, ţ0  postaievsfâ aă poporul 
rus va salo a iupiea au Siv- 
pravitţuţt măririi, decăde
rii şi căderti comunismu
lui. Vom vedea. Important 
însă deacaiadată e că, gra
ţie radicalismului post- 
mţcist, comunismul e azi 
Intr-adevăr — ritm zicea 
ttnul dinire bătrînit lui ac
tivişti pocăiţi — -un cal 
mort". rătăcesc prin- 
tne nai, lipsiţi de arme şi 
m k m ă , tear strigoii celor 
ce l-au călărit pînă nu de 
mult. Acelaşi radicalism va 
şjîrşi insă prin a-i întoar
ce şi pe ei, definitiv, in 
cărnurile istoriei-

Ne confruntăm cu o 
mulţime de probleme

(Urmare din

— A ţ «rina apoi, în or
dinea importanţei 7

— Aslguracea populaţiei
eu ̂ ragaz. Am insistat pen
tru  creşterea Aumăruiui 
de butelii pline « -se aduO 
în oraş, cu oarecare suc- 
ceş. Pentru a scurta — -şa 
timp — dfumul buteliilor, 
în ultima vreme M  «du
cem M  Rrad mijloace
le jauţo. Sigur, prin aoăa»- . 
ta lor do liv rg rt
creşte «« <^iva tej, (fapt 
pentia* care unţi $g criti
că, 4ur marga majoritate 
aproţ^ această m & teri.

— Ştn» -că o Bnam .pro
blemă a  Bradului este asi
gurarea eu apă.

— Este adevărăt- Apro
vizionarea cu apă n a  se 
va putea soluţiona pînă 
nu se va ridica faărajui ide 
la Mihlâleni. Pentru a  
ccşitribui la urgentarea 
construcţiei acestuia, am 
stabilit o suprafaţă de 5 ha 
pe care o oferim oameni
lor ce vor fi afectaţi de 
apele viitorului lac, pen
tru  a-şi construi case In 
oraş. .

— In „Cuviptul Liber" 
am citit că Bradul are apă 
caldă în permanenţă.

— Da ! Şi socotim că 
am procedat b ine ap lid n d  
această metodă. La inceput 
consum ul a crescut, dar a* 
poi s-a stabilizat şf n e  aş
teptăm  să scadă. Trebuie

să spun că unii oamefîi att 
dezţgjrobat măsura.

- r  "Gam cîţi sînt aceştia 2
— ■Circa 45 la. sută.'
— Deci, 85 la sută sini 

pentru. Majoritatea con
tează, ea trebuie ascultată, 
m  Rrigmr. cum mărge 
prwadsarea 7

— Bine. Avem, pînă a- 
cu*n, circa 155 posesori de 
autorizaţii. încurajăm, mal 
ales în ultima vreme, des* 
^ d e r e a d e  unitul preduc- 
tiv» şi de passteri s**«L

— Ce părere «veH de
spre gospodărirea Hrad«- 
Ijii? - ' :
; — Cred că oraşul > este

destul de  curat, spre cin
stea oamenilor săi. In ce 
priveşte primăria, ne ocu
păm de modernizarea stră
zii A^wam" Sancu. de re
pararea tzsduarricar ş i  S-a 
ew it iarba din parcuri, 
s-au tăiat a doua bară 
gardurile vil. Brădenii sînt 
foafte preocupaţi de înfă
ţişarea localităţii în care 
trăiesc şi de aceea vin la 
primărie cu multe IdeL 
li ascultăm şi le propunem 
să realizăm împreună 0* 
au propus. Aşa îi atragem 
la activitatea de gospodări
re şl înfrumuseţare.
„ Dle primar, mai sînt 
încă degete la mîini, dar 
vă propunem să ne oprim 
a ia  1

— De acord. V-aş ruga 
însă să lăsăm discuţia des
chisă.
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P liB U tiT H T I

ANIVERSARI

•  SOŢUL. Constantin u- '
reaza JLa mulţi a/ii“l foţiei 
Mile, Lăcrămioara,' cu prile- 
jui aniversării a 5 ani de 
la Căsătorie. (4Ş91>
■" •  DE ziita ta. Angelica 
Pfntea, din Bâcia, familia, 
tt! urează „La, mulţi ani !*.

(4866)

v in z ă s

•  VlND Alfa Romeo, 
Mercedes Diesel,r- Volkswa
gen — Bus — Hunedoara, 
telefon 957/22686.

i  -  ' (4887)
•  VÎND: înscriere ' Dacia 

(1989). maşină cusut „Ilea
na". Deva, telefon 1*2664.

• - (4888)
•  VÎND căţeluşe Fox 

Temer, un an, pedigree. 
Deva; telefon 22141.

' (4835)
•  VÎND Dacia 500 (făcu

tă la comandă). Hunedoara, 
telefon 18779. (5018)

•  VÎND video SANYO", 
recorder, telecomandă, si
gilat. Deva. telefon 25289.

f43334
•  VÎND Trabant 601

combi, >Dacia 1 300. Deva, 
telefon 23267. (48861

• z VlND două pătuţuri 
copii, şi- canapea extensibi
lă. Breţ :convenabii. Deva, 
telefon 16150.

' • : (4883) .
•-CUMPĂR maşină: de 

cusufc, Seva. telefon 18940.
■ M (4880)
e ; VÎND înscriere Dacia 

1 310 (1987) Hunedoara. Te
lefon 12478. =. k  (4876)

• ;  VÎND convenabil. Da
cia ,1100 şi motocicletă I.J. 
Romos, nr. 367; Petrişor.

(4875)
•  VÎND magnetofon Ros-

tov 105 S-l. Deva, telefon 
12489. (4874) •

•  VlND urgent două
C.E.C.-uri înscriere Dacia 
I 300, - negociabil. Haţeg, te
lefon 77115. (4827)

•  VtND camion Merce
des11 508 Diesel, fabricaţie 
1975, 5 tone, caroserie 4/2 
m, obloane din aluminiu cu 
prelată, stare .foarte bună, 
cu cauciucuri noi şi BMW 
320. fabricaţie 1981, stare 
excepţională. Deva, str. Gh. 
Doja, u.r. 7, telefon 23223.

^  (4817)
•  VlND Audi 80. Deva,

telefon 26132. (4803)
•  ' ’?x’D garsonieră, con

fort I, central, 2 000 dolari, 
ofer apartament două ca
mere de închiriat. Deva, 
telefon 21788. ' (4773)

•  VlND vacă cu viţel.
Sintuhâlm, 87. Informaţii 
telefon 20215. (4841)

•  VÎND înscriere ARO
— Diesel şi Dapia, august 
1981. Roşii Mircea, Tîmpa, 
122. (4860)

•  CUMPĂR urgent medi
camentul Fortrăî. Deva, te
lefon 21705. (4890)

•  VÎND apartament două
camere; decomandate. De
va, Al. Pescarilor, bloc K 5, 
ap. 12. . ; (4889)

•  VÎND înscriere Dacia. 
(1990). Deva, telefon 17177.

_ (4898)
•  VlND piese franceze,

curele Pirellf de Oltcit, a- 
cumulatori import Deva, 
telefon 14635. (4895)

•  CUMPĂR obiecte vechi 
din sticlă (Galle, Roemia), 
ceasuri de perete de birou, 
de mină sau de buzunar, 
din aur sau Argint; picturi 
vechi pe pînză, mobilă an
tică, de preferinţă cu in-, 
tarsie şi măsuţe cu sertar. 
Deva. telefon 11912.

(4899)
•  CAUT spaţiu pentru '

amplasare garaj demonta- 
bil, preferabil în > curte. 
Vînd Audi 100, cu piese 
de schimb.' Deva, telefon 
16614. (4900)

PIERDERE

•  PIERDUT iapă neagră
. . murgă, 8 ani, stea pre
lungă frunte, ureche dreap
tă tăiată vîrf, capse pro
nunţate picioare spate. A- 
dresaţi Horvaih, Bîrcea Mi
că, ni*. 48, sau Hunedoara, 
telefon 12478, recompensă.

(4876)

OFERTA  
DE SERVIC IU

•  CAUT femeie. îngrijire
copii. Deva, telefon. 18089, 
după ora 17. (4884)

DIVERSE

•  ASOCIAŢIA .familială
„Casnică" Hunedoara. vă 
ofejă servicii_la domiciliu: 
repar maşini de spălat, as
piratoare, roboţi bucătărie, 
fiare de călcat, useătoare 
păr „Ictera". Faceţi co
mandă la telefon 957/ 
12704, orele 16—21, Hune
doara. ; : ' (SOIT)

*
*

*
\ •
r
*

i
i

FILIALA DE REŢELE ELECTRICE

D - E V A

Vinde (a liqtoti* publică în data de 7 oc
tombrie 1991, ora 10, la sediul dwi str. G. 
Enescw, nr. 39, Deva* mijloace fixe din grupele 
de cteifreore ta ft* # '! ,
electrice, utilaje de lucru, aparate de măsură, 
mijloace de inoesport, inventar gospodăresc şi 
ptoie de săhlmb auto). Listele sînt afişate la 
sediul yhităî». *

înscrierea pentru licitaţie precum şi depu
nerea anticipaţiei se face pînâ la data de 30 
septembrie 1991.

Informaţii suplimentare la F.B.E. Deva -  
serv. producţie, telefon 15750, interior 1TD.

(567)

S C H IM B U R I 

DE LO C U IN JE

•  SCHIMB garsonieră:
confort I, cu apartament 
2-3 camere. Hunedoara, te
lefon 22355. (5015)

•  SCHIMB casă proprie-, 
late, cu apartament două 
camere,- zonă centrală. De
va, str. A. Vlaicti; nr. 82,*

(4869)

CO M EM O R ĂRI

•  Â trecut un an de 
singurătate amară şl dor 
nestins de cînd m-a pără
sit scumpul şi neuitatul 
meu soţ,

PETRU MUNTEANU,
şi 39 de ani de cînd ne-a 

părăsit'scumpul şi unicul 
nostru fiu : -

GHEORGHE
MUNTEANU

Dragii mei, aţi plecat şi 
m-aţi lăsat singură şi 
pustie, să vă plîng mereu. 
Liniştea nu o găsesc decît 
cînd voi fi lîngă voi. Slujba 
de pomenire în 8 septem
brie, în Băcia. Dumnezeu 
să vă odihnească! A voastră 
soţie şi mamă, Elisabeta.'

(9426)

•  CU inima îndure
rată. şi plină , de la- 
cririiiyî soţia - Marica a- 
nanţa împlihirea a şase 
săptămîni'de la dispa
riţia fulgerătoare a ba- . 
nulul său soţ

j MIHUŢ AVRAM 
Comemorarea,' slm- 

bătă, 8 septembrie; in 
comuna Balş.a. Dum
nezeu să-l ierte J , •?
, : (9430)

•  MEJREU în gîndu- 
rile noastre, cinstim 
memoria dragului nos
tru
dr. TOŞf\ NISTOR
Familia. (4881)

•  CU lacrimi în ochi,', 
anunţăm celor .care. 
l-au cunoscut că, azi,
6 septembrie '91, . se. 
împlinesc şase săpţă- 
mîni .de cînd bunul şl 
dragul nostru soţ şi 
tată, • ■ ■ ■ ■ •' ■
t  IOAN PETRUŢ, 

a trecut în eternitate. 
Nu te vom uita nici
odată ! Lenuţa, Cătă* 
lin şi EmanueL

(4749)

O CU adîncă durere 
în suflet anunţăm că 
azi, 6 septembrie 1991, 
se Împlinesc şase săp- 
tămini de la moartea 
fulgerătoare a eeţui 
care a fost

K>AN PETRUŢ 
li vom păstra veşni

că amintirea! Finii 
Daniela, Neluţ şl Mioa
ra. - (4749)

•  CU 'adîncă dure
re în Suflet, soţul Iosif, 
fiica Ana, ginerele Do
rian, nepotof Adrian 
anunţă "'că se Împli
nesc, la 7 septembrie, 
şase săptămîni de la 
despărţirea pentrutot- 
deauna de cea oare a 
fost o bună soţie, ma
mă şl bunică, 
TOLMAER MAMA, 

«ăsentă SZEKELY 
Chipul blînd. sufle- 

tul bun şt nobil vor 
rămîne veşnic în Ini
mile noastre. Dumne
zeu s-o odihneascăt Co
memorarea va avea 
loc sîmbătă, 7 septem
brie a.c., ora 19, la 
Biserica Romanb-Cato- 
lică din Ceangăi.

. (4897)

•  'PIOS omagiu la îm
plinirea unui an de triste
ţe de cînd s-a stins din 
viaţă, la numai 29 ani, '

IONEL POPA
Comemorarea în 7 sep

tembrie, la Cimitirul Be- 
jan . Familia. (4892)

DECESE

O SÎNTEM, alături' de 
familia greu încercată prin' 
pierderea celui care a fost 

GHEORGHE IGNA
Sincere condoleanţe din 

partea locatarilor blocului 
A 1-4, Hunedoarei

(5016)
• ’ NE despărţim cu mult 

regret de buhul nostru 
prieten ^

procuror
GHEORGHE IGNA,

căruia îi ădUceiti un pios 
omagiu. Stncerb condolean
ţe celor rămaşi; Familia 
Drăgosin loan. (5014)

•  IN -aceste momente 
deosebit tîe grele, cauzate 
de pierderea prematifră a 
tatălui* său, sîntem alături 
de colegul nostru. Florin 
Igna. învăţătoare Ana Tor-

, niţă. coleetivul el. a II-aB, 
Şc. Gen. 7, Hunedoara.

(4896)
•  FIICA, ginerele şi nepo

tul anunţă cu adîncă du
rere încetarea din viaţă, 
după o lvmgă şl grea sufe
rinţă. a celui care a fost

SZABO KAROL
Inmormîntarea — sîmbă

tă, 7 septembrie, ora 14, 
de la capela catolică.

Dumnezeu să-l odihneas
că în pace! . (9431)

•  FAMILIA Cîzu 
din Chlinîndia anunţă, 
cu a'dîncă durere, în
cetarea prematură din 
viaţă a scumpului Iov. 
fiu, soţ şl tată,

Cîzu IOAN, 
de 40 ani.

Inmormîntarea . ]a 
Chlmindia, sîmbătă,

R.A. RENEL
FIUALA ELECTROCENTRALE 

- D E V A

A N O S T A
Locuitorii oraşului Deva câ datorita neîn- 

casârij energiei termice livrate la G.I.G.C.L. 
Deva fistâm livrarea apei calde începînd cu 
data de 7 septembrie 1991, pînâ la achitarea 
debitului de 38 milioane lei.

(566)

CASA DE CULTURA ' *
A MUNICIPIULUt HUNEDOARA 

A N U N Ţ A , -
deschiderea următoarelor ticuri ji cercuri 

pentru anul de înviifamînt 1991-4^2, fnciplnd 
cu data de 16 septembrie ®.e.f oro 17 i

O limba froncaxa. germapă, engleză ,
•  arte plastice (elevi)
•  balet
•  chitară
•  gimnastică aerobică ~ '4 _

• ♦  contobilitato
1 •  management -  marketing
i •  radîo-tv

•  croitorie
•  cosmetică
•  barmani -  ospătari
•  Instalafii sanitare
•  zidari

"■(' 9  pregătire admitere liceu, facultate ţa 
■ matematică . '_V

' -  fizică !
înscrierile la casa de cultură, zilnic, între 

orele 8-13 ; 17-20. Telefon 12477. '
_ (557)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUNEDOARA 
Organizează contractarea prin licitaţie a 
activităţii de salubrizare a oraşului.

Licitarea se va face la sediul Primăriei mu
nicipiului Hunedoara, în data de 20 septembrie 
1991, ora 9.
_______   (564) ,

AGROTRANSPORT S.A. DEVA J 
Vinde la licitaţie în ziua de mărfi, 10 sep- i 

ţembrie 1991, ora 10, la preţuri avantajoase i 
mijloace fixe din dotare (inclusiv izoterme de j
16 te.). J

Lista se află afişată la sediul unităţii din ] 
str. Portului, nr. 2, Deva. )

(565) }
—  \

VERSITATEA POPUURA !
A N U N Ţ Ă :  {

începînd cu deda de 1 octombrie ’ 991 des- j 
chiderea următoarelor cursuri de calificare, ) 
cercuri artistice şi de învăţare a limbilor străine? | 

Ţ ospâtari-barmani . \
•  stenodactilografie 'i tehnica secretar io- ţ 

tului ‘
operatori maşini electronice de cantabili' S

CASA DE CULTURA DEVA 
UN/V

* •
. zat şi facturat

•  croitorie şi broderie pentru femei 
; ; •  depanare radiO-tv.-video -  «mii t şl li

cosmetică
•  foto-color
•  artă plastică
•  curs taragot, saxofon, clarinet 
. •  curs de anitarâ
•  curs d« acordeon
•  curs balet clasic şi dans modern 

7-12 ani)
9 curs gimnastică ritmică (copii)
•  gimnastică aerobică 
4  contabilitate
•  fochişti medie presiune (reafixdt cu

1.5. CJ.R. Sibiu)
•  macaragii grupa I şi HI (reaKzat cu
' i.s.a.RT sibiu)

•  operatori, laboranţi C.T. (realizat
1.5. C.I.R. Sibiu)

•  instalatori apă, aer, gaz
•  limba franceză
•  limba engleză
•  limba germană
•  curs intensiv de limbă germană -  preşco

lari (cu regim de grădinîfă). 
înscrierile încep în data de 10 septembrie 

1991, la Casa de Cultură Deva, între orele 
14-19.

Alte informaţii la telefon 16882. Diplomele 
elilMN'ate constituie act de calificare valabile 
pe întreaga economie.

*

cu

REDACŢIA Şl ADMINISTRAŢIA*

2 700, Oavo, str. I Decembrie, 35, Judelui Hunedoara 
Telefoane i 11275. 12157, 11269. 11827 

Telefon tipografie t 25904 

Telex. 72288. Faxi 10061

întreaga răspundere
publicate o poartă

ui articolelor 
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T I P A R  U I ,
S.C «PoRdava" 8.A

Deva, str. 22 Decembrie, 257


