
' . In Deva, dna Silvia O- 
Iariu a venit prin trans
fer în interesul servi
ciului, de la Timişoara, 
în urmă cu peşte 20 de 
ani; mai precis, atunci 
cînd la Deva s-a înfiinţat 
(pentru scurt timp, din 
păcate) o regională C.FJR. 
Pentru salariaţii transfe
raţi din alte localităţi, 
noua structură organiza
torică a căilor ferate a 
primit din fondul de stat 
un număr de apartamen
te. Dintre acestea, unul 
i-a revenit şi dnei Ola
riu, pe atunci femeie îm
povărată de sarcina,-' de 
a asigura cele necesare 
vieţii unei fetiţe de 7—8 
ani şi unei mame bol
nave.

Anii au trecut, dna 
Olariu şi-a refăcut viaţa, 
recăsătorindu-şe. în a- 
partamentul nr. 65, din

DE ACOPERIŞUL
sub care a trăit de peste 20 de ani

'n ip  soţul

str. Zamfirescu, bloc O 1, 
repartizat domniei-sale 
de către C.F.R., au rămas 
să locuiască fiica şi ma
ma dumisale — o tînără 
cu probleme mari de ve
dere şi o bunică din ce 
în ce mai în vîrstă şi 
mai bolnavă, ambele în
scrise legal în contractul 
de închiriere, prima ca 
titular. Şi a venit vremea, 
cînd„ bunica s-a petrecut 
din această lume, în a-' 
partamentul 65 rămînînd 
doar tînăra cu probleme 
acute de vedere, salaria
tă la spitalul judeţean. 
De aici fncepe calvarul 
a două femei handicapa
te fizic de grave proble

me de sănătate, probate, 
ide medici cu autoritate 
în domeniu." împotriva 
oricărei logici şi chiar a 
bunului simţ, fiica dnei 
Qlariu a fost radiată, fă
ră ştirea sa, din contrac
tul de închiriere, ja  ace
laşi timp, serviciul de 
fond locativ al R.A.G.C.L. 
Deva a început presiu
nile pentru ca tînăra să e- 
libereze apartamentul. „Şi 
unde să mă mut ?“ — a 
întrebat neajutorata tî
nără. „In apartament cu 
mama dv" — i s-a răs
puns, fără posibilitate de 
replică.

Este momentul să ară
tăm că, recăsătorindu-se,

dna . M l î t  a^ rP iu ta t în 
aceU ® lî% ţ-: în aparta- 
m en^f sbţului. Condiţia 
pusă tîe dinsul — şi ac
ceptată cu strîngere de 
inimă de soţie — a fost 
să nu existe pretenţia de 
a fi strîmtoraţi în spaţiu 
de fiica din prima căsă
torie a dnei Olariu. Pre
tenţie normală, dacă stai 
sâ ie gîndeşti la condiţii
le de locuit pe care le-ar 
oferi un apartament de 
două camere la trei oa
meni maturi, fiecare cu 
problemele lui de viaţă. 
-  Ce să facă oamenii ? 
Au hotărît să cedeze 
domnişoarei Mirela Ma
ţi? beneficiul contractu

lui de închiriere pe apar. 
tamentul 88, în care ti
tular de contract era 
cinul Olariu, pentru ca 
fiica să poată cumpăra 
apartamentul, şi astfel’ 
cel puţin dînsa, să fie 
scoasă din jocul interese
lor meschine ale unora 
pe care deocamdată nu-i 
numim.

Dnul şi dna Olariu s-au 
mutat deci în apartamen
tul 65, unde titulară de 
contract fusese dna Ola
riu, solicitînd Primăriei 
Deva să le fie repartizat. 
Apartamentul însă, prin 
hotărîrea consiliului Pri
măriei din 7 august a.c., 
fusese repartizat altrn 
instituţii, invocîndu-se 
faptul că, prin decesul

ION CIOCLEI 

(Continuare în pag. a 2-a)
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SCANDAL «NANCIAR_ _ _ _ _ _  Milioanele
din buzunarul contabilei

•  Un dmpr de mii de pagini •  Opt luni de mun
că pentru poliţie, procuratură.- O Opt ani la Tind, 
delapidare •  Unde ap afcţn* banii oamenilor ? •  A- 
proâpe şapte sOte de tmt de lei delapidare într-un 
slngair *n « Cxpertize financiare şi medicale •  Soţul 
nu f f ie  n iM t •  Mortal este de vină 1 t  Un milion 
şi jumitdte de lei nerecnperaţi

UN DOS AH EXTREM 
DE VOLUMINOS

De multă vreme nu am 
Văzut adănate' ţa un ioc, 
pentru o sinţţatPă, cauză,'a- 
ţîtea mii de pagini, . poate 
niciodată,, Dar aşta-i altă 
chestiune. Important este 
un Jucru: ceea ce vom 
scrie în «ridurile de faţă 
să ajungă la urechile ce
lor ce se ocupă sau ges
tionează banii oamenilor. 
Bani cîştigaţi cu trudă şi 
stidoare, bani puşi deopar
te (în siguranţă \7) pen
tru a-i ajuta în zde negre. 
Pe şleau spus: ale celor 
ide la casele de ajutor re-, 
ciproc. în speţă- este vorba 
de C.A.R.-ul întreprinde
rii de Preparare a Cărbu
nelui Petroşani. Despre 
ceea ce s-a întîmplat aici 
s-ar putea scrie un roman, 
inr eară ; la <tee de cinste 
s-ar afla indiferenţa, delă
sarea, lipsa aproape tota
lă a Unui control, necin
stea, ăvariţia, muşamali
zarea adevărului... De 
•fapt, este vorba despre un 
adevărat Scandal financiar.

generat cje „delapidare, 
sustragerea şi distrugerea 
de înscrisuri, fals şi uz de 
fals în înscrisuri oficiale". 
Făcîndu-şi un crez din toa. 
te acestea. Mariana Cerbu, 
nume ce apare obsedant 
de de* în miile de pagini 
ale dosarului, fostă con
tabilă a amintitului C.A.R., 
a reuşit ca, Jncepînd cu 
unul 1983 şi pină în 1996, 
să bage în buzunar mai 
bine de două milioane şi 
jumătate de Ie i!

JOCUL
SUTELOR DE MU 

Cum a fost posibil ca 
în decurs de opt ani ni
meni să nu se sesizeze de 
„găurile financiare" pro
vocate de sus-nUmita con
tabilă ? O primă explicaţie 
ar fi aseea. că un „ajuto^" 
destul de substanţial a pri
mit tocmai din partea ace
lora care trebuiau să ve
gheze la respectarea le««ş 

■ VALENTIN s.îfcAGU,  ̂
VL \DIMIR PANCU, 

procuror

(Continuare în pag. a 2-a)

COMUNICAT
- în  zilele de 27 şi 28 sept. 
1991, la Baia Mare a avut 
loc cea de a doua Confe
rinţă a Federaţiei Sindica
telor • Mine'raturgilor din 
România, care cuprinde 
sindicatele independente ale 
s&iâHâţiibr dffl uzinele * de 
preparare a minereurilor şi 
cărbunilor.

Căjîiferînţă a analizat si
tuaţia şi poziţia federaţiei 
în ansamblul Departamen
tului Industriei Miniere şi 
Geologiei şi a constatat că: 
actualele structuri de con
ducere din departament şi 
regiile autonome continuă 
politica vechilor - structuri

de conducere: ale Ministe
rului Minelor şi centrale
lor industriale, de neglija
re şi marginalizarc a pre
paratorilor. Opoziţia în
verşunată a conducerii de
partamentului şi regiilor 
autonome faţă de proble
mele federaţiei noastre, re
fuzul; sau incapacitatea de 
a 16 rezolva reprezintă, în 
realitate, nerecunoaşterea 
Eederaţ!el Sindicatelor Mi- 
neralurgilor din România 
şi ace&t fapt trebuie să 
aibă drept urmare firească 
nerecunoaşterea reciprocă, 
în acest sens, conferinţa 
hotărăşte că, începînd cu

momentul declanşării con
flictului de muncă, să nu 
mâi recunoască piei o 
structură de conducere de 
la nivelul exploatărilor mi
niere, regiilor autonome şi 
departamentului în eâre 
prepararea nu se regăseşte 
pe pozţţii egale cu extrac
ţia minieră.
• Pentru ca în viitor să nu 
se repete situaţii care aii 
avut loc pină în prezent. 

Consiliul
Federaţiei Sindicatelor 

MtaeralurgBor din '
• România

(Continuare în pag. a 2-a)
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(I femeie măritată a 
dispărut de acasă trei 
zile. La întoarcere, îşi 
cere iertare soţului.

— Te iert că ai ple
cat, a răspuns el. Dar 
că le-ai întors, nicioda
tă !

W M WZMWJWWWWM

Siguranţa, calitatea şi curajul sînt trăsături 
specifice piloţilor. Acestea îl caracterizează pe dl Ştcf
Avei, comandantul Aeroclubului „Dacia" Deva.

FOto PA VEL LAZA

* -â»-IN ZIARUL-
DE ASTAZI:

*  ' Experiment uman
generos!

O Tribuna „Cuvîntului 
Liber"

P IP

FLASH î
© ŞOMAJUL. Cota şomajului, 

in judeţul nostru,' ta 1 oct. a.c., 
înregistra cifra de 5ţ$S şomeri 
ţn  plată. Dintre aceştia, 4 024 
d a i femei; In structura socior 
profesională' sînt înregistraţi 2 001 < 
muncitori calificaţi, _ i  023 n&Sa- 
Ufieaţi, î  328 personal cu studii 
medii şi 309 absolvenţi de invă- 
ţămtnt superior. - Celor 5260 
de’-şomeHTit piaţă li se: adaugă 
un Uumăr de 4496 de oameni a- • 
fiaţi', de .asemenea, in .căutarea 
unui loc de .muncă. (V. R.).

©  Ma g a z in * d e  d e sf a c e -,
RE. Societatea comercială . ,„Ha-

tegana" S.A. din Haţeg şi-a des
chis uit magazin propriu de des
facere a produselor, situat la 
parterul blocului 30-B, b-dul Tu. 
dor Vladimirescu. Aici se află1 
în vinzare, zilnic, conserve, de 
legume şi fructe, băuturi răcori
toare, conserve din carne cu le
gume etc. O subliniere — toate 
lă un preţ mult mai mic faţă 
de cel practicat in reţeaua coo
peraţiei. (N.S.)

© „COMIMPEXK A. M. — 
S.II.L. DEVA s-a descfţis, în sfîr- 
şiiP Este vorba despre magazinul 
de îmbrăcăminteşi încălţăminte 
'situat- intre, cel cu articole pen
tru bărbaţi şi parfumeria de pe 
b-dul 1 Decembrie Deva. De la 
unul dintre asociaţi, dna A . Mu-' 
neanu, am reţinut că firma a în

cheiat contracte de exclusivitate, 
doritorii putîndu-şi comanda, in 
viitor, aici,' confecţii p en tru d i
ferite ocazii. - '

© „VĂLEANU-SCOHOBETE". 
in  Cartierul ^Aurel Vlaicu" din 
Haţeg s-a deschis- o nouă unita
te  privatizată, Întreprinzătorii 
Văleanu-Scorobete pun zi de zi 
fg ’ dispoziţia doritorilor 6 „ gamă 
largă de produse alimentare şi 
nealimentare. Tot aici se asigu
ră şi un serviciu de consignaţie, 
cu un comision rezonabil. .

. (GH. 1. N.)
©  GARSONIERA CU... MA- 

TRAPAZIACURI. Că. multe iţe, 
se pot ţese în jurul unei garso
niere, o demonstrează şi ceea ce 
se întimplă cu cea de pe str. Mă- 
răşti, bl. 80, ap. 19, din Deva.

Mai concret, pe această garso
nieră I.P.I.C.C.F. Deva eliberează 
două repartiţii — tina semnată 
de director, alta de directorul- 
adjunct. Prima repartiţie este pe 
numele Dana Zdrtneu (fără lo
cuinţă şi cu un copil minor), cea 
de a doua pe al lui lonescu Ni- 
culiţa - (necăsătorită, dar posedă 
o garsonieră în acelaşi bloc). A- 
cum dna Zditncu umblă pe dru
muri să i se facă dreptate. De 
ce umblaţi, domnilor, cu matra- 
pazlîcuri? (V.N.)

REPORTER

FLASH!
:î>

•  O NOUA POLICLI
NICĂ. Centrul dc Reuma
tologie Bucureşti deschide 
începind cu data de 10 
octombrie a.c. o nouă po
liclinică, dotată cu 15 cabi
nete, în str. Pimitrie On- 
ciu, nr. 10 (lingă Foişorul 
de Foc). Specialişti cu 
mare experienţă acordă 
consultaţii dc reumatologie, 
examene de laborator, tra
tamente fizioterapice, gim
nastică reeducativă. De a- 
semenea, farmacia „Reu- 
ma—farma" oferă o largă 
gamă de medicamente anti- 
reumatismale româneşti ţi 
din import. Consultaţii!» 
sînt gratuite pentru ce» 
care sînt orientaţi către 
Centrul de Reumatologie 
de către reţeaua medicală 
teritorială. Informaţii su
plimentare ia telefon 
11 68 21.

•  TAXA PENTRU AU
TOTURISME. A fost îna
intat de către Ministerul 
Comerţului şi Turismului 
un proiect dc hotărirc gu
vernamentală pentru scu
tirea de taxe vamale a 
autoturismelor importate. 
Un proiect similar se pre
vede a fi întocmit şi pen
tru tractoare.

•  SPITAL ANTI-SIDA. 
Recent, la Craiova, pe Ca
lea Bucureşti, au fost de
marate lucrările de con
strucţie ale unui mare şi 
modern. spital unti-SIDA. 
Noua unitate sanitară pre
văzută pentru o primă eta
pă cu 200 dc locuri va ă 
destinată în-exclusivitate 
acţiunilor de diagnostica
re, precum şi tratltre a co
piilor bolnavi de SIDA* în 
vîrstă dc piuă la 17 aftti.

©  DECIZIE IN ŞTII. 
ITALIAN. Guvernul ita
lian a decis suspendarea 

' a nu nud; ptiţlin de 18 con
silii municipale din sudul 
ţării, hotărîrea fiind mo-
tlVolă ă ă i j r t t e l »  IU . ia- 
ceste organisme locale a 
onor membri care ar a- 
vea legMuri cu .Mpfia, 
transmite _agţăţia Reuter. 
Ministrul./do interne. Vi- 
cenzo Cotti, a precizat în- 
tr-o conferinţă de presă, că 
este vorba de o măsură 
preventivă, care va fi ur
mată dc o anchetă serioa
să privind posibilele legă. 
tatii ale membrilor unor 
consilii cu crima organizată. 
In mod cert hotărîrea este 
motivată, tn Sud, cel pu
ţin.î®' -■ , - - -

•  NAGOUNO — K ARA
BA® FĂRĂ fo c u r i de 
ARME. Agenţia TASS a- 
nunţă că a fost realizat un 
acord ,de încetare a focului 
în apropiere. . de Stepater, 
unde trăiesc laolaltă ar
meni şi azeri. Focul a în
cetat după ce — prin me
dierea unor ofiţeri superiori 
de la comandamentul ra
ionului unde este instituită 
starea excepţională a a- 
vut loc o intîlnire a lide
rilor comunităţilor ar
meană Şi azerbaidjană • d>n 
Kirkidjan. Se vor retrage 
de pe teritoriul localităţii 
toate formaţiunile milita
re?  Cu excepţia subuni
tăţilor trupelor de inter
ne, fireşte.

DIN LUME
mmw*
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â t r ă i t i

titularului de contract.
|  în condiţiile inexistenţei

în contract a altoţ pcr- 
'  soane îndreptăţite, ap.ir- 
|  tamentul rămîne la dis-
* poziţia Primăriei. De ce 
|  .nu mai ern fiica dnei 
« Olariu -înscrisă în con- 
|  'trach am arătat.. Cert este
* că apartamentul 65, din 
|  blocul O i, a fost repar- 
' '  tiz;it unei familii în care 
I ''soţia lucrează de scurt
1 timp în judeţ ca medic
2 la o comună, apartamen- 
f  tul fiind cedat de P">-
* mărie Direcţiei Sanitare. 
1 Cum se stă cu soluţicoa-
* rea în funcţie de c *<b-
I nea de prioritate a eerer 

irilor de locuinţe la aceaş-

I* tă instituţie, este altă 
întrebare. Imediat ce ia- 

J milici respective i s-a ta- 
|  cheiat contractul de te- 
« ehiriere (cum s-a înche- 
I iat şi ce interese au fost 
! ia mijloc — este, de da- 
|  toria altora să descopc- 
* re î) au reînceput presiu*

( niie pentru evacuarea 
forţată. Sectoristul din 

.  zonă s-a simţit dator să 
|  dea şi el o mină de aju- 
I tor la evacuare, deşi. în 
î acest scop, proprietarul 
|  de spaţiu s-a adresat jus- 
» tiţici. Ca în ţara lui Pa- 
I . purâ-Votlâ.
« După multe insisten- 
|  ţe, am intrat şi în posc- 
‘ sia unui răspuns al 
* R.A.G.CÎ.. Deva Ia aeeas- 
* tă controversată stare 
|  de lucruri. îl redăm în 
I continuare, din scrupul 
? • profesional, fără a-1 mai 
|  cdmonta. poziţia noastră 
♦ fiind exprimată pînă aici. 
I 'Aparenţa de legalitate 
* care se invpcă de ,îmm-i-

I cinaţi îtt acest cai» M aţ 
justiţia: este în măsura 

• s-b ia sati nu Trt cdnside- 
I raţie.
1 iKş. Iată, în boritinUa- 
I re,.ră<pprts\d R.A.G.C.L.
* î l  redăm riu înainte de’
I a -consemna c ă la  merrio- 
. riilp adresate la începu- 
|  tub fonii augtist, Prirtlă- 
* rieî Deva şl- ulterior Pfe- 
|  feetur.it Judeţene, dnş O- 
I larii nu primise nici un 
|  răspins pînă.la data de 
I 20 septembrie. Şi acum 
[ răspunsul:
I Referitor la petiţia a- 
» dresată ie  numita Olariu 
I Llvia — pensionară, din 
* Deva, str. Zamfirescu, 
|  bloc O 1, ap. 88, în urmă

cercetărilor efectuate in |  
Evidenţele Secţiei Fond 
Locativ, s-au constatat I 
următoarele: „

1. Cererea petentei d e j  
a i se atribui în folos in- * 
ţă apartamentul nr. 65 I 
este neîntemeiată, deoa- * 
rece : petenta deţine cu > 
contact de închiriere ăp. I 
88, din acelaşi imobil, [ 
împreună cu Olariu A- |  
roti, saţ şi Matici Mirela, * 
fiică; faptul că aparta- I 
mentui 65 a fast deţinut 1 
de mama ei,'care a de- 1 
cedat, nu reprezintă în , 
nici un fel unargum en tt 
pentru obţinerea unei lo- I 
cuinţe, Legea 5/1973 sta. [ 
bilind cu totul ăUe cri- | 
terii; |
; 2) Matici Mirela, fiica ; 
acesteia, nu are -actual- j 
mente calitatea de chi- * 
rţaşă a apartamentului» 
nr. 65, fiind radiată. Mai I 
mult, ea are apeastâ ca- ! 
litate în apartamentul 88, |  
conform contractului de • 
închiriere nr. 2373, d in i  
7 decembrie 1977, unde .

I

este înregistrata la păzi- |  
I(ia 3 (trei) din fisa su -* 
prafeţei locative. i. Afirmaţia că Matici Mi- i  
reia ar fi fost trecută a- î 
buziv în contractul apar- |  
tamentului 88 şi radiettă # 
în acelaşi mod din con- ş 
tractul apartamentului * 
6S, nu «re susţinere, în- I 
trucit, din însăşi declara- J 
fia de venit ..semnată de § 
patentă, îrs 25 februarie * 
1988, declaraţie aflată la j

Un gest de mare încăr
cătură umană, de dragoste 
pentru cei mici şi năpăs
tuiţi de soarta, care nu 
Ie-a permis să cunoască 
grijă părintească, a por
nit de Ia Inspectoratul 
Şcolar JudeţeaA — acela 
de a integra grupuri de 
copii de Ia casele de pre
şcolari sau şcolari, în 
instituţii de ‘ învăţămînt 
cu activitate normală — 
cămine, şcoli primare sau 
gimnaziale — pentru ca, 
treptat, conul . de umbră 
ce plutea asupra lor să 
se risipească, să- aibă 
posibilitatea să devină 
fiinţe normale, agreate. O 
ăstfel de idee extraordi
nară nu putea să vină 
decîţ după Revoluţie, cînd 
schimbări de esenţă au 
început să se petreacă în 
îrivâţămtatul hunedoresm.

Un caz concret l-am 
cunoscut la Căminul Nr, 
7 din Deva, pe care 1-atn 
vizitat, alături de un om 
de specialitate, apropiat 
de copil, dna inspector 
Zoe IvănUş. Aici a fost 
adus un grup de 12 copii 
de la Bretea Strei, care 
ne-au impresionat. Con
diţiile pe care le au sînţ 
incomparabile cp QCie;pe 
cate fe-au avut înainte. 
Deocamdată, din motive 
independente de conduce
rea căminului, aceştia 
sînt izolaţi, cu ei alcătu- 
indu-se o grupă aparte, 
deşi sînt de ani diferiţi 
Cu ci lucrează două edu

catoare. învaţă multe. 
Schimbarea petrecută ta- 
ţr-un interval- scurt de 
timp este deosebită. Ei
ştiu să construiască, să
recunoască obiecte, jucă
rii, de diverse mărimi'şi 
culori, iar doi aU dobîn- 
dit deja deprinderi de 

, lucru individual, au răb
dare, se concentrează a- 
supra.a ceea ce fac. Trep
tat, toţi vor dobîndi ast
fel de deprinderi. Urmea
ză să fie distribuiţi cîte 
doi dintre ei pe clase, a- 
lături de alţi 24—25 de 
copii din Deva. Sîntem 
siguri că într-un interval 
de timp nu prea mare 
nu-i vom mai deosebi de 
ceilalţi „colegi".

Există însă şi un dar, 
. aici. Unei astfel' de «idei 

generoase, de socializare 
9. celor mich de o atît de 
puternică încărcătură u- 
manitară i se opune, eu 
argumentele legii. Minis
terul Sănătăţii, dispunind 
Ca aceşti «sopii să rămînă- 

: izolaţi " ;In casele de.» 
copii. Motivul-? <- Micuţii 
ar putea veni cu unele 
bali de eare ş-arp u tea  
molipsi' şi ceilalţi. Din 
fericire, fişele medicale 
ale celor aduşi, după 
cuhf ne spunea dna Miha- 
ela Suciu, directorul Că
minului Nr. 7, infirmă 
această presupunere. Co
piii au fost testaţi SIDA, 
nu au nici o boală m- 
fecţioasă. sînt sănătoşi că 
şi ceilalţi. In rest, am

înţeles eă la un control, 
la Căminul 7, Sanepidul 

• a găsit totul bine - — 
_ copiii în cauză mănîncă 

deocamdată separat, au 
vesela şi tactaţurile lor 
— un „apartheid" accep
tat, pentru început —, 
sînt schimbaţi de fiecare 
dată cînd se udă. Şl apoi,: 
sînt înconjuraţi cu o dra
goste aparte de către edu
catoare, se pregătesc in
tensiv pentru a intra in 
şcoală, învaţă să se joa
ce, mai ales. Atunci, pen
tru  ce s-au aplicat a- 
menzi personalului cămi
nului din partea Sanepi
dului ? Potrivit legii! ■— 
motivează cei eu Chitan
ţierul 1 'Ar trebui ca le

giuitorul măcar să vadă 
cit de natural stat accep
taţi de cdlalţi .cepg, cum 
se pot juca îinprciinl # '# | f  
aduşi cu cel- „în drept".

rttaei"Cel „mari", buţ, atît mal 
m u lt ,» 1 trebui'v . -------să-şi ' ta-
frlngă el înşişi ..suspiciu
nea". .Ne gîndim, jn pri- 
Wtf pnd, la Ministerul 
Sănătăţii I Pentru eă aceşti 
copii merită înţelegerea 
noastră, condiţiile materia, 
le mai bune.ee li se oferă 
aici, corpul de educatoare 
cu experienţă, cu dragoste 
pentru ei. Aceeaşr fltiia- 
ţiej este şi 4a,Gâu|inul JSfc

M  9  U  ’ h
Cammul Nr. 1, unde au fost 
aduşi, sau urmează să fie 
adŞse, alte grupuri ase
mănătoare de copii *

MINEI BODEA
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NE INFORMEAZĂ
AMENZI

Pentru întreducerea - in 
fabricaţie a unor meniuri 
de produse alimentare cu 
termene de valabilitate ex
pirate (muştar, roşii în bu
lion, creveţi şi brînză), au 
fost amendate cu cîte 10000 
lei Viorica Păi (gestionară 
a. restaurantului „Mioriţa") 
şi Elena Raţ (bucătar — 
gestionar la restaurantul 

. „Deva“K' ambele din muni
cipiul Deva.

AREST PREVENTIV

* do sar, aceasta afirmă şt
■semnează că fiica ei nu î 
realizează vexaturi, fiind I  

' studentă in anul doi. > 
3) Argumentate , lega- I

C O M U N I C A T
(Urmare din lag. I>

îte de starea sănătăţii; 
.peţenţei şi a  fiicei ades- |
rteia, ’Matipi Mirela. deşi • 
ne creează o stare de \  
compasiune-, nu pot in * 

iniei un, fel reprezenta a 1 
n m m ie -  i m ă - p k i V n *  T

treia nu a înţeles să eli- , ; 
.berc.ze aparţpmentul 05, | 
deţinut de bunica ei, Ho- ‘ 
robar Pcrsida, cure a de- t 
cedat, unitatea noastră a I 

■ înaintat cererea de che- î 
mare în judecată înre- I 
gistrată la nr. 11,296, din *
4 septembrie 1991". |

t N.A. Comparaţi şi ju- « 
ţdeeaţi -ssiaguri, stidia^i | .  

cititori ! *

conferinţa apreciază că sin
gura soluţie viabilă -este 
organizarea structurilor 
proprii de conducere a pre
parării în cadrul unei regii 
naţiqnale „Mineralxirgrom". 
şi reprezentarea acestei ra
muri •'*' 
depar 
de sa)

liufeisţriei . 
logiei nu a măsitrâ
să clarifice ş f  lfî rezblve 
problemele ridicate de Fe
deraţia Sindicatelor 'Mtae- 
ralurgilor, legate de d i 
gurile- realizate de prepa
ratori în 1990 şi 1991, con
ferinţa federaţiei cere Gu
vernului României numi
rea unei comisii , extrade- 
partamentale, care să an
cheteze aceste situaţii şi să

ia măsurile ce se impun, 
inclusiv corectarea tuturor 
abaterilor ce ou defavori
zat preparatorii. Pentru 
toate celelalte probleme 
nerezolvate. Guvernul tre
buie să dispună măsurile 
corespunzătoare de anali
ză şi rezolvare,, tâ  ̂ terme
ne _acceptate de Consiliul 

„ f ă t a  -'.v-  :’u;:; ^ s v . ; - 
Dacă ^rin  pdţiţia sa, Gu

vernul iA va fi în măsură 
să influenţeze' ‘-rezolvarea 
favorabilă a tuturor pro
blemelor ridicatepm ă în 
prezent şi rămase încă ne
rezolvate, C o n fe ri^  Fe
deraţiei Sindicatelor Mine- 
ralurgilor vu corisidera că 
toate căile . de t§al% - au 
fost epuizate «l wa declan- 
şa_ conflictul cte gtuneă, 

în final, con- te .d că 
industria extractivă este 
în pragul fid£nijP4>dui, în
chiderea unor mine şi uzi- 

mmmmifftmu

ne de preparare fiind deja 
pe rol, conferinţa face apel 
îa Federaţia Sindicatelor 
Miniere pentru a ne uni 
eforturile în Vederea găsi
rii unor căi şi mijloace de 
ieşire din impasul economie 
actual. Se propune consti
tuirea unei comisii mixte, 
care să analizeze în deta
liu situaţia actuală a in
dustriei extractive şi . să 
elaboreze un program de 
redresare pe care să-l pro
pună Guvernului. .

Conferinţa face apel Ia 
toate sindicatele indepen
dente ale preparatorilor de 
minereuri şi cărbune să-şi 
exprime poziţia faţă de 
problemele prezentate mai 
sus, precum şl faţă de alte 
probleme, care le preocupă 
şi nu stat rezolvate, eoo- 
tactîndu-ne la unul dintre 
•telefoanele: 056/24598, 994/ 
94704 şi 987/30931.

Sub această stere este 
«erditat nuntit»! Săndei 
Enea, 'din oraşul Roman, 
nelncadcat în  muncă. de«i- 
refce ta data âe 17 augu.it 
a.c. a inferat Pfi» spargere: 
şi a ftirpt dîh locuinţa lui 
T. I. din Izmeni bunuri în 
valoare dc 30 000 lei. S-a 

-mai constatat că, anterior, 
prin îpna aprnie, S.E. a 
spart un apartament în 
Lupeni, de unde a furat 
im radiocasetofon, casete 
înregistrate, o geacă şi o 
Pereche cjte pantaloni, dar 
-păgbfeaşuî nu a  reciamat

tI l h Ar i e

A  fost găsit ţ i  arestat i» 
oraşul Aiud niunitul Oot.i- 
Vian Brumar . din.Sinseria, 
,fără Ocupaţie anb^e- 
dente penale. Fapta co
misă de el sc încadrează la 
tîlhărie. In noaptea de 2? 
spre 2^ august a.c., prin 
folosirea violenţei, l-a, de
posedat pe S. D. din Sone
ria de suma de 2000 lei.

CONDAMNARE

In baza prevederilor De
cretului 153/1970 a fost 
prezentat instanţei şi con
damnat la două luni înebi-; 
soare contravenţională, cu 
executarea pedepsei în 
penitenciar, Nicolae -Gfi- 
iăţean, vagonetar Ta E.M, 
Vulcan. Pe fondul consu
mului de alcool, el a ame
ninţat cu cuţitul şi a în- 
juriat pe S. B. din aceeaşi 
localitate.

(Urmare din pag, t) ,

Spunem acest lucru,, in- 
ferucit ta reKtatea sa de 
contabil. . .era. exclusă: po- 
sibiliţatea efectuării de o- 
peraţii financiare. Dar, sub 
pretextul acordării unui 
sprijin (care sprijin vom - 
vedea în ce a constat !) 
începînd din 1983 .a pri
mit şi sarcina efectuării 
da încasări şi plăţi". In 

. fapt, inculpata şi-a asu
mat un -ml intermediar — 
lucru ce a favorizat săvîr- 
şirea infracţiunii tenţl dd 
opt ani ! Dedare -metodo- 
logia" de lucru, vom spâne; 
d«w ..«4 prevedea tatoc- 
nairea uram - borderouri- 
chitanţe în două exempla
re, dintre care unul era în- 
mlnat ok^unătorului, iar 
celălalt, împreună cu ba
nii. rfimtafau la , incul- 
w .  ;  • ţ ;

.^ , 'ŞÎ de afd .-începe Jo- 
caj sutelor de taft de lei 
băgate în buzunarul con-

DIN BUZUNARUL CO NTABILEI

labilei, prin distrugerea 
chit^ " ’ * ■cliitanţelor-borderou ori
ginala, şi întocmirea alto

ra, după bunul- plac. Timp 
de. opt ani a fost efistrusă 
şi situaţia încasărilor, func- 
ţionînd o alta, falsă, una 
inclusiv acasă lă M. Ger-’ 
bu. Avînd la îndemînă un

; astfel de mecanism, con
tabila şi-a însuşit numai 
în ultima parte a lui 1983 
şi în anul 1984, 267 443 lei,

|  într-o singură zi băgind îp
• buzunar (12.06.1984) mai 
bine de 32 000! Jar 
pe vremea aceea leul mai 
era leu. Şi dacă a văzut 
că-i ţine «socoteala*, con
tabila noastră a continuat 
Ia scară tot mai m are: 
275 500 lei în 1985, 364 780 
Îşi. t a  1986, 360 930 lei în 
1987; 32321» tei în 1988; 
320 205 lei în 1989 şi, aten
ţie... t m m i m
Deci, democraţia 1-a * d

• curaj, Roate, nu ţp  f t  lip
sit d i In teres faptul că 
cele mai mari delapidări, 
dar absolut topte, s-au e- 
fectuat în zilele de 12 ale 
fiecărei luni, culminînd cu

12.09.1990 cînd, dintr-un 
condei, şi-a însuşit 60588 
lei. Da, leul taecpe să fie 
tot mai jigărit, şi-atunci...

Şi-atupcl ă  venrt urt cotî- 
ţrol maţ acătării. încruci
şat, cum l se spune. Dar 
numai pentru anul 1990. 
De aici a început totul. A- 
proape 700 de mii de lei 
delapidare într-un an f-a 
pus pe gînduri pe cei ce 
controlau... şi controlul a 
continuat, cu consecinţele 
pe care de acum le ştiţi.
NU CONTESTĂ FAPTUL, 

BOÂHŞUMA
Din moment ce delapida

rea a fost dovedim (In
clusiv prin găsirea acasă 
la încu ia tă  a  borderouri
lor false), fapte» în  sine 
pu a putut fi negat. Dim
potrivă, H.C. spune; «Re
cunosc fapta dovecHtă şi 
o regret. Nu am de prepus 
probe în apărare". Cu alte 
cuvinte, după Ploaie, um
brelă. „Dobmna" nu recu

noaşte însă c! ar fi băgat 
in buzunarul propriu peste 
2,5 milioane de lei din ba
nii oamenilor. A solicitat , 
eitperttzâ^^rtwttabiî^ta/iffi^F5' 
făcută. Altă muncă, altă 
„distracţie". Răspuns: „re- 
zultatul coitfirmft ecmsta- 
tările iniţiale" 1 La, cererea 
soţului (care nu ştia ab
solut nimic ! 7) s-a purces 

j şi la expertiză m ^icaiă. 
Un nou răspunse „Nu se 
decelează tulbiirări de gîn- 
dire şi intelect — actele 
infracţionale săvîrşite fi
ind bine controlate — ca
re l-au permis să acţioneze-. 
ta mod coerent şl tenace 
de-a lungul a 8 ani", A- 
tenţie:'soţul solicită, nici 
. mai mult, pişi mai puţin 
deett eliberarea „doamnei*
datorită sănătăţii preed/» 

Bravo fa cetei din urmă.
Dar rezultatul l-am-văzut
UNDE S-AU DUS BANII I

O întrebare firească: un. 
de s-au dus milioanele? Sînt

bani mulţi, pe care nu ori
ce muritor îi poate avea, 
„Ch privire la destinaţia 
sumelor însuşite — decta- 
r r  wcuipath — cea «tef 
mare pârte i-am folpsit ta 
interesul meu". Peri nu 
degeaba martorii susţin că 
„doamna" dispunea Şe toa
lete elegante «fin finport, 
fUBta ţigări străine fi con
suna mari cantităţi da 
cafea (în perioada oînd a- 
c«işta nu re găsea). MM 
trebuie spus apoi că au 
fost recuperaţi 685 947 tel 
în numerar, ia r  prin in
stituirea sechestrului aS* 
396680 le it M. Cerbu dis
punea «ie video , şl TV co
tar, casctofon stereo, con
gelator şi frigider, două 
carnete C.E.C. pentru ma
şini, iar concernul şi-î pe
trecea pe litoral, l|t cele 
mâi scumpe hoteluri. - $ t 
foato acestea, ta  condiţii-

în familie intrau în medie

8—10 mii de iei hmar, e- 
xistînd şi trei copil de în 
treţinut I Să mai reţinem 
următorul fapt h> încer
carea (tardivă şi penibilă) 
de a mai spate u a  obraz
i t t  df,,păM,, taculpata Jti- 
ne să atragă atenţia ca a-

i: '\  Ci a

J
| f c t

, 190 000—200 000 de . . lei". 
Deri„ taOrtul e*te de vină ! 
Ea, săraca...

Nu putem încheia aceste 
rtoduri fără a  do un răs- 
ptrns la un mare senw de 
întrebare: egriSiţ d a  een- 
troale s-a» ftetk timp .de. 
opt ani, dacă a  fost po
sibilă o asemenea fapta v 
RăsjKJnstfi este ta ta  destul 
dă simplu. Controoîebs - se 

: efectuau da către „o comi
sie de cenzori cu activita
te  voluntară şi încadrată 
<m persoane noeorcspun

siortal*. Atenţie, deci, t.) 
cenzori...
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RECUNOŞTINŢĂ OAMENILOR 
INHALATE ALBE

Dna Mariana Banciu ne trimite 
o scrisoare caldă, de mulţumire, 
pentru cadrele medicale din Brad, 
care, intervenind . prompt şi com- 

, potent, i-au salvat fetiţa, înlăturînd 
pericolul unei meningite. Scrisoa- 
rea exprimă recunoştinţa părinţi
lor faţă de medicii şi cadrele me
dii care au dovedit profesionalism 
şi dăruire în tratarea fetei. Din mo
tive de spaţiu, nu-i putem nomina
liza pe toţi cei care au intervenit, 
începînd cu vizita la domiciliu, exa
minarea la serviciul de Urgenţă şi 
continukid cu analizele de labora
tor şi asistenţa acordată la secţia 

'  de boli contagioase, Oricum, toţi 
cei care şi-au făcui datoria, dove
dind tn aedaşi timp şi multă ome
nie in tratarea tinerei de 16 ani 
din Brad, se vor recunoaşte cu si
guranţă tn acesta rinduri.

POVESTE CU CTINI

Un hunedor«an, care se teme de 
revolta unor oameni şi deci nu-şi 
declară numele, ne scrie pentru a  
face publică o întîmpiare supără
toare prin implicaţiile sale igenş» 
ce. în  19 sept, fa timp ce aştept» 
să-şi cumpere pîtoe te  magaZite# , 
fabricii de pHffi dto Iftunediarâ) d  
apărut un «Btătoan.«i ui* eîiae (de 
fapt căţea} dfe zgardă. S-a mai gă
sit un aK ciine prin preajmă şţ a 

’ început ţ&iosna. jpar nu acest lu- , 
cru l~a *,îj Arăt pe cgl care ne scrie. 

.CI fapţwl pă patrupedele şi-au făr 
cut nevoile pe peretele mafâzinu-:- 
lui, în apropierea uşi! pe unde "se 
face' aprpviâtomweii eu pîfee,; şi J te  î 
locul unde oamenii aşteaptă la coa
dă! Apostrofat, ştăpîmţl patrupeda , 
lui a plecat, dar au. fost desele '

PE NOI
CINE NE AJUTA ?

„Vă scriem în numele ce
lor peste 400 de locatari ăi 
blocurilor din staţiunea Geoa- 
giu-Băi, pentru a vă aduce la 
cunoştinţă o situaţie care dăi
nuie de ani de zile şi căreia 
nu i $-a găsit o modalitate 
de rezolvare. Este Vorba, de 
buteliile de aragaz. :

Din luna martie ax., nu ni 
s-a mai -trimis nici măcar o  
butelie de Ia staţia PECO O- 
răştie. Am luat legătura te
lefonic, aproape Zilnic, cu 
conducerea celor df Ia PECO, 
dar am primit mereu apelaşi 
răspuns: „Nu sînt său avem 
numai pentru oraş". Am a-

eatari a fost fii audienţă la 
dl Prefect al judeţului şl me
reu ni p-a projnis că vom fî 
ajutaţi, dar am’ rămas cu fktek
misiunile".

Dragi locatari ai blocurilor 
din Staţiunea GeoqgiuVRiji fiu  
cercat să  mediem !ri problfe- 
ma dv la conducerea IO 5?. 

j£ u m  să împart 30006 *»
- t t t tâ a  pline lâ peste' 09 ţ6GO 
fii&k Posesori de butelii goa-

ţfâvwţocul societăţii. Într-a- 
devăr, cum ? S-a !dat priori
tate o d e lo r ,  «deşi recunoaş
te »  că dv sbdeţi înjto»* 

‘ ba şl situaţie, îlperăm ca mteir- 
venţla! noastră să aibă toţnşi 
un rezultat, fi* şi în viitorul 
«gJrqfţat, fiind5 vorba, cum 
juneţi,, de numai ISO de bu- 

; wjff § r  două JunL " ’ '
•y

persoane care s-au , supârat.j 
că a încetat5 spectacolul canin! 5 

Pe bună dreptate cititorul nostru 
este indignat că „oamenii, în. loc să 
ia" atitudine faţă de astfel de lu
cruri, priveau indiferenţi sau un» 
chiar erau în stare să mă moles
teze". !

DE CE NE-A PĂRĂSIT 
DOAMNA ÎNVĂŢĂTOARE ?

Prima ej de şcoală. Emoţionaţi, 
copiii ciâseî1 a IlI-a A de la Şcoala 
Generală Nr. 2 Deva păşesc vio} 
spre şcoală. Puţini, foarte puţini 
dintre ei, ştiu ce surpriză îl aşteap
tă în prima zi din noul an şcolar. 
Grupaţi, es îşi aşteaptă nerăbdători 
învăţătoarea, spre a-i oferi Sori, 

învăţătoarea ie r dintr-a Il-a însă 
întlrzîe să apară, Abia la deschide
rea festivă, ocolind privirile întrec 
bătoare ale copiilor şi părinţilor.

z—»gr .....: ■ »_

dna toyăţfţfoard* Viorica Purdea, îşi 
face apariţia, dar la altă claSă, nu<: 
la a îfir-a A. Şi pentru a doua bară 
în ciclul primar, copiii de la a  IlI-a „ 
A îşi văd schimbată învăţătoarea. 
Prima dată s-a înţfinplaă 'cfiig .în
văţătoarea lor dintr-a-ntîia s-a pen
sionat, Vor avea part* to f ie e s re  
an de cîte ui* învăţător nou,?-.....

îrr numere colectivulai 
de părinţi,
A. Trufaş

ORGANELE COMPETENTE 
RĂSPUND

R  Primăria Municipiului Deva
răspunde scrisorii unui grup de oa
meni din cadrul asociaţiei de loca
tari nr, 2 Deva, care sesizează fap
tul eă nu se calculează în mod co
rect cota-parte din cheltuirile co-
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mune ce revin fiecărei familii, cos
turile în cadrul unui bloc fiind mai 
mari, comiSarativ eu alte blocuri.

„în urma verificărilor efectuate 
şi a discuţiilor purtate cu adminis
tratorul asociaţiei şi a celor rezul
tate din'adresa nr. 432/1991, a aso
ciaţiei de locatari, se concluzionea
ză c ă :

— Unităţile prestatoare de servi
cii (RAGCL, ÎRB. Gaz Metan) factu
rează diferenţiat, pe imobile, sume
le ce trebuie achitate de locatarii

* fiecărui hide, pe baza citirii apa
ratelor de măsură pentru apă rec®, 
gaze naturale; energie electrică, apă 
caldă, asociaţia defalcînd aceste su
me pentru flecare membru al aso
ciaţiei, în funcţie de numărul dc 
persoane;

— Costurile aproape duble te ca
re se fac referiri în scrisoare sa da
tele® faptului eă in  luna mai 1991, 
s-au încasat sumele pentru două 
luai —' reepeoţiv martie Şi aprilie 
1991 — conform hotărîril comite
tului asociaţiei de locatari şl a 
menţiunii făcute pe bordelurile

‘ afişate; '<•
— «ostul apei calde este uniform 

pentru toateblocurile;
— Centul apel reeî îa blocul „G" 

a fost mai mic în lunile martie şl 
aprilie, deoarece au fost sparte con
ductele şi s-a sistotfiirftizarea aces
teia pentru repuraţii {şi consumul 
fiind, deci, mai m ic);

— In urma verificărilor efectua
te  4e cowuffla de jeenzpri, nu s-au
constatat abateri de 'lâ  disciplina 
Itepncimă sau repartizarea incorec
tă a cheltuielilor de folosinţă co- 
mună;

, i Nu se pot cmnpara riielttde-* 
Iile de folosinţă oomună între blo
curile din  asotăaţii. diferite, sau 

. chiar din cadrul aceleiaşi aaoci^ii, 
fără p ţine cont de factori ce con
cură la stabilire^ co^jkrjlm’ ^ . f^ră 
o analiză concretă". f

■  Spitalul Mmikioal
la scrisoarea dlui Constantin Bucur, 
din Hunedoara, aăaptaafm „Cale 
relatate nu corf»pund?fo întregime 

■ Iu  datelg rezullăţe A i ,Urmă cerce- 
. tării efectuata'" de noi. ' A stfel: 1. 
Bolnava nu a fost Adusă hi comă, 
diagnosticul stalgîţU ,âs medicul da 

. m M .  CU e x p e riţs ţt^  fiind mult 
mai «simplu: „CoHoS renală dreap
ta". Ca urmare, Ad» oa tratament 
simplu, de ru ^ t i ,  helnsva a fost 
rezolvată, nefjfild' ca* de teţernara 
şi reîntorcindu-şe vindecată la do
miciliu, după cg&â da minute. 
2. Atitudine# şorej medicale, d o -  
bana Măria Margareta, este discu
tabilă. Aste posibil ca lucrurile să 
şe fi în f  n ^ la t cum sînt prezentate 
în scrisoare, dar na te  nţveiul re-, 
latat de rţ«jamanf. urmare, s-au 
luat totuşi măsuri disciplinare, da 
atenţionare a, acesteia".

Citi milimetri avea 
lama cuţitului

Sala unde se judecă mier
curea crimele, la Tribuna
lul Judeţean Hunedoara, 
este destul de luminoasă, 
dar — aşa am avut impre
sia îp ziua aceea — la 'un 
moment dat s-a întunecat. 
M-am uitat pe fereastră şi 
aur văzut că afară era soa
re. Atunci 1 Miram întors 
privirile spre sală, acolo 
unde se aşâză publicul şi 
am priceput ce se intîm- 
plase. în sală pătrunsese o 
mulţime de oameni -~ 
bărbaţi şi femei eu pielea 
de culoare închisă. 'Ţigani 
adică şi nu unul, doi sau 
clţiva, ci cu zecile — ve
niţi să asiste 1a judecarea 
unuia de-ăl tor — Mircea 
Stoica —• inculpat pentru 
tentativă de omor. N-aş 
vrea să se înţeleagă că 
autorul acestor rîndurl ar 
avea « v a  cu această etnie, 
da# parcă sînt prea mulţi 
cei ce provin din rînduriîe 
ei şi ajung în sala paşilor 
pierduţi. O spun nu doar 
eu, ca mulţi alţi oameni, 
o scrie presa care arată 
că ţiganii sfiit autori a 
foarte numeroase fapte 
antisociale. In special din 
cele grav® sau de°sebit de 
grave, săvîrşite mai ales 
în perioada că a trecut de 
la Revoluţia din Decembrie 
1989 încoace. Ac 
este — O spun fiindc 
des Ia dezbaterile Tribu
nalului Judeţean — că a- 
Ceştî oameni prea repede 
dau fit cap celor de lingă 
el, prea iute scot cuţitul.»

Aşa a procedat îi cel a-

fl’at în ziua aceea in boxă, 
M. S. era într-o seară la 
restaurantul „Dacia”, din 
Orăştie. Aflat sub influen
ţa  alcoolului, s-a dus la 
bar să « o ră  de băut. Â  
fost refuzat, fiindcă era 
ora închiderii. A urmat o 
altercaţie cu soţul barma- 
nei. M.S. a scos cuţiţul şl 
a lovit doi oameni. Cind, la 
proces, i s-a dat cuvîntul, 
inculpatul a zis, senin :

— Nu era un cuţit, ono- , 
rată instanţă, ci un cuţitaş 
cu lama nu mai lungă do 
10—X2 milimetri.

M. S. a repetat de mal)?,, 
multe ori cele dc mai, şua* 
aducind lungimea lamei' 
cuţitului ea argument în/, 
favoarea sa, ca circumsten,. ' 
ţă atenuantă, de parcă fap
tul respectiv ar fi unul da 
esenţă, « are  are importan
ţă cît de lungă este o a nişă 
— în speţă- cuţitul -— eînd 
se ştie foarte bine câ ' 
cu un ac poţi lua 
pnui om, sau, în orice 
să |-o pui în pericol ? 
cum s-ă dovedit şi fit 
zul petrecut la „Dacia* 
Orăştie, în urma câ 
doi oameni au slngarat 
bundeht, iar unţâ dintre 
ei a suferit operaţii du
reroase şî, poate, va o>â| 
suferi. Ceea ce este «na| 
grăv —. chiar dacă a  fost 
lovit cu un cuţitaş — pu
tea să?şi ia adio de ia  
viaţă. în  acest caz mai 
are importanţă clţl mfii- 
metri avea lan?a cuţitu
lui ?! ,

TBAIAN HONUOR

Popasul turistic „Peştera Bolii"
Fote PAVEC LAŞA

CONTINUAŢI, FINALIZAŢI !
Din sa tel Bozeş, comuna Balşa, ne-au fost 

Ia redacţie mal mulţi săteni. Erau tare 
că A t e  făcut drum bun spre sat". Bar 

mai « a  Cam an kilometru, lucrătorii de la Secţte 
drumuri şi podari din Orăştie eu părăsit luoritrejik 
Dramul satului a rămas.- gropi şi hirtepi... Sătenii 
vor tă  dea O mină de ajutor celor de la drumuri. Nai 
fi îndemnăm: continuaţi î (CU. I. N.)

mulţii- 

scţfit de

Stimate ple patron, 
EUGEN ' lENAŞUf. va ru
găm să facă0 emismit d* 

ziflrulu» „CUVtN-
„ta Csstelof nostru găz&iirea este ea la... castel!"

prezenţi
şfc- viifori, ca eĉ » intfia- 
Pină Castelul de te Stofă- 
măria-Grlea pe cd  care 
bat te  poarta lui ?
- * r  Mbl toţii să scribi, 
of poart% Castelului este 
mtotdeauna deschisă ppn- 

oameni buni în  
tezon. lâ orice oră diit zi 
d  noapte. Rpceiiţia func- 
Gpnează pen-ştop.'

tmenii to gatere cutate, 
îgante. Ie atertoi sc’rvfcîi

te  toed m *  $n < eanwre. ■ 
După preferinţe şi gusturi.

— •Este scumpă caza
rea ?

— Confortul în camere
l-am îmbunătăţit, a crescut, 
dar preţurile nu. De pfi- 
dă, faiă de De
va 1# «oi este te jumăte- 
te. lhvţuri egate-w ţ i  pen-

" tru străini ş l pentru"‘‘ VO- 5 
mâni.

'i — Cfte- teoiri aveţi te . 
cazare ?

— 40 în Motel, 27 în 
Castel.

— Dar te

tUoi, »  u

— Dar costul meniurilor 
cam es te t

— Mincărurtîe stot la’ 
a lie re a  şi preferinţele oas
peţilor, Servim zilnio a- 
perltiVe, eierbe şt supe,

' ,.la felul II, pră- 
Bineîpţxăes, 

la cerraA oferim mădovioa- 
re, momiţât ludulA. fteut 
to  sfngk, muşchiuleţ de 
pore şl rnînza*. Cu o ss^- 
Hniere; giiacărurile pe 
cam Ie ofta-ito noi zîlnio

gtdul, gtottă mincăniriloB 
n o as te  de treAţte-. N 

•— Sto* scumpet 
■ ■ —‘ Preefiţ^* ac

cesibile pentru toţi efien- 
W neşţri, m  yă dau w  
singur exemplu; de ţmda, 

.te noi, Ja E stete  berea, 
este cu 20' te  sate mal 
ieftină ca te alte unităţi 
de categorie asemănătoa-

Dur dacă vpnim mal 
m m  m ,  to  grup-

— Organizăm, la orice 
solicitare, petreceri în 
srmp —

;}■
onomastici, ieşjri la pen- ţ 
s|e ete. D. ’şă fim amm- 
ţiţi  din vreme, cel puţin 
cţi o să fiteteţe.
îielefonui nostru este 70435. 
Aşteptăm să sune, să 
tşm servi' oamenii, să 

■ la disporiţia t o r . ■
— Ne fiietitpulm eă 

aveţi şl un pctWmal bum 
bine calificat, amabil...

— Bitwto^es. D«ar cu 
oameni lucrăm. Ana 
Maior, Ratoona Bni. Woi- 
chiţo Rădonf. Elen# Gofo, 
loan Lăpfidătohl. Mirela 
Albutoseu, Silvia Prejba»

Veg, Am spus dot*r nu- ; 
mele cîtorva dintşe cei 
cu care lucrez zilnic,..

— Un intreprinzăter, un 
bun patron de
gîndeşte, sintem sienri. te 
mal mult şi ,n » i 'ţ in e  %  
folosul nostru, al «simeni
lor-.

— Aşa cum spuneţi. 
Vreau să fac — şi voi tece 
— Castelul <fe: & ăSefitodl- ’ 
ria-Grî«a- un unica» fii Tar» 
Haţegului. Din toate pri
vinţele : ' Cazare. ' servite 
btrnă şi respectuoasă. *&- ■ 
mire...■. Câne va trece p e 
te  noi să se retotoaipi/ ' 
să revină eu drag ri pMv 
cew!

m m  I. NEGREA
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MICA PUBLICITATE

t CU oetiriâ . Lwlinirîi 
frumoasei virste de 19 ani, 
urez iubitei mele prietene. 
Carmen Scorobete, din sa
tul Cincis, fericire si ani 
mulţi, aureolaţi de împli
niri 1 (5676)

•  VÎND Trabant Combi, 
stare foarte bună: Deva, te
lefon 17592, orele 8—11.

■ (5672)
•  CU MP Alt casă spa

ţioasă. cu teţen mare ane
xat.' ITunedoara, telefoa
ne 20915, 21851. - (5665)

VfND easă. Orăştie, 
Str. • Progresului, nr. 31, te
lefon 17066. (5668)
1 ' VÎND înscriere Dacia

8987). Crtecior. telefon
Uf#. - (5678)

‘ * •; VÎND Dacia 1310 
forealc, nouă. Geoagiu-Băi, 
telefon 956/4H166. după ora . 
20. - 1 , (5677)

•  :VîND Dacia 1 310 break 
noira.'Deva, telefoane 16116, 
14304. (5664)

•  VÎND urgent televi
zor' color. Deva, telefon 
23627. (5679)

•  VÎND 30 (treizeci) 
tîlpi beton, înălţimea 2 

metri.. Informaţii la ' Bexa 
Elenp," comuna Băiţa, te
lefon 17ft 1 (5675)

*  VÎND Renault. 18 Tur
bo, stare exrspj î nai i. D - 
va/ telefon 14322: (5074)

•  “VÎND înscriere Da
cia'. (1987, iunie). Deva, te
lefoane 11020. 23030, după 
ora' 16. (5073)

•  V’ÎND înscriere Da* 
eiă 1300 (1989). Deva,
217,18. . (507i)

•  VÎND casă mare. De
va. telefon 23297. (5663)

•  VÎND Skod; S100 ,1

MS. Sâvîrşin. telefon 960/ 
5736Q. (5657)
; •  C.A.P. Pricaz anunţă 

licitaţie-publică la mijloa
ce fixe din dotare (sediu 
C.(LP„ construcţii, tractor. 
el<i) sediul C.A.P., 4w 
âafa de 10 oct. 1991, or*, 
9, ‘ lista fiind afişată Ia

Satul “Prica?,, - (5662)
4  V ii©  înscriere Dacia '

13po fiaifrj. ,
405000. Deva, tel t

H u rtfc ţs : Uacia 
^  1984. ^B rad.

_ materiale de 
cojjs^rţjcMi De$a, str. A, 
Ş a h  a, j  f»r. 56 A  ccîţ cu
Aaa p̂pHscti-, i -

•  C.A.P. praştie vinde 
Ia licitaţie mijloace fixe, 
obiecte de .r \  ;ntar. în data 
de 9 -oct. 199!. oră 10. la 
sediul unităţii din str, 9 
ftfai, nr. 9D. şi, în continua
re  în flecare mfcrcurjiv ora 
10, pînă ja lichidarea ‘în
tregului patrimoniu.-’/4 4,- î 

> ' (5653)
*1 "'>1 casă cu uzu
ict v ,lţf -  î .1, c •>. - o  

întreţinere. Hărău, nr. 54.
I - - (5660)
• . C.A.P. ' Gel mar licl- 

leşaişă, |n  fiecare duminică, 
Kujjoacele fixe din dotare 
t-lsta este if’s îtă La sediul 
C.A.P.-tvbu (5651)

,•  VÎNI> înscriere Da- 
Cip 1 310 (1986). ridicabilă 
imediat. Deva, telefon 
21180. (5649)

• ‘ VÎND bulbi mări de 
lalea, soi timpuriu, bulbi 
gUidioif Qskai lb ţi 
fif: t, I*«. • u . j luă ni . 
dalia * ,k u difer * < >,-
i« „  relefon 42983 C- 
rărtie. ' (5683)

t*  VÎND bulbi gladiole. 
Oşkaj-.şj rădăcini dalie, di. 
ferite culor O tic, 41133, 

(5684)
•  S.C. Horticola S. A. 

Deva vinde, pureci de 8—10 . 
sâotamîrsi Informaţ 1 su- 
pUmenţare la telefoanele 
15125 18g?8, .r:,:c (5555)

•ş • piJfiRDUT - tăuraş, un 
an;-, roşu cu alb. îrt zona 
Brad. -Mesteacăn. Baia de 

•tJţfe.-' Ţebea. Găsitorului 
teuAă- recompensă. Brad,, 
telefon 55177, după ora 16.

(5870)

•  PIERDUT legitimaţie 
eliberată de G.I.Q.C.L. De- 
*, a pe r. ar. ele i iJ J ir. ş 1 - 
ft-s„n iru r ' deciară ni :<

(3654)
■:jfr; PlEfâDUT /  legitimaţie 
veteran de război, pe nu
mele Dobai Ileana.. Se. de
clară nulă.

•  PIERDUT abonament 
C.F.R., pe numele Vladîs- 
lav Petru. Se declară nul.

- ............. (56671
•  PIERDUT legitimaţie 

veteran de război, pe nu
mele Trufea Ghiţă. Se de
clară nulă.

dvvw vw vw vyyvwrevuvwwvvw vw v www w w vw w w  ■ --- -

•  COMO S.R.L, TI
MIŞOARA, FILIALĂ- 
DEVA, ŞCOALĂ DE 
ŞOFERI AMATORI, 
face înscrieri zilnic 
pentru luna oct. şi nov. 
1991, la cursurile prac
tice -şi teoretice, * în 
vederea obţinerii per
misului de condacere,. 
categoria B. Informa
ţii şi înscrieri la se
diul filialei — birou 
de copiat acte (centru); 
telefon 18899, orele 
8—14 şi 21837, orele 
18—21._________(5595)
•  CAUT urgent femeie 

îngrijire copil uh an şi 
jumătate. Deva, telefon 
15936, după ora 16.

(5613)
•  ÎN baza itorîzăţi ii

5243/8. 07, ‘91, eliberată de 
Prefectura Judeţului Hu
nedoara i ;• t î i >' “» u< { 
„Gabricla", cu sediul în 
Orăştie, str. Stadionului, 
nr. 5, avînd ca obiect de 
■activitate ' comercializarea 
produselor alimentare şl 
nc-aiimentare, indigene şi 
import. , (5652)

•  CU autorizaţia 5524/ 
16.09.1991, eliberată de 
Prefectura JudeţCilUi' Hii- 
nedoarn, s-a deschis ma
gazinul „Visul", cu sediul 
In Şoimuş, nr. 305, prin

~ care se'desfac produse a- 
Hfnentare, industriale, bău- 

(5985)

. •  FIRMĂ 'J iig o  —
TjîR S.RJL. Deva. face 
e*o4pfâl în i Uiîgaria, 
Ruslă, ’̂ PurcJa şi în 
i î te  ţări din E«ir> 
Ijjiiormfiţil & fjţlefan' 

Iteva, i-A iî 
1 W /  44A,

-• *3, lâ «rice 
«A ^  ^  i am

2 camera Devâ cea 
sonierft Peţroşani. 3&eva, 
‘ rm ;i. b! 3/24. I uk: 

(GG82)
•  OFER apartament 2 

■ camere pentru 2. garsonie
re/ Deva, telefon 20717.

(5669)
■' -OFER- garsonieră de 

. închiriat, central. Deva, 
telefon 14229, orele 18—20.

(5666)
•  SOŢI pensionari cău-

>*k- de ît < hiriat gs i ion ie. 
râ (apartament) u plata 
chiriei anticipat, anual, 
sau i-umpărăm garsonieră, 
es 5 is Micro fa i«€-tâ 
lefon 12089. - (5658)

•  STUDENŢI căutăm 
garsonii 4 «-m apartaaiiBJtt 
două camere de închiriat 
în Hunedoara. Deva. tele- 

-fon 20393, după ora 16.
' _________  • (9CS5) ‘

•  FAMILIA; îndure
rată anunţă decesul' 
dragului lor

Econa mltl
VICTOR OPRXSCU, 
t» vîrstă de 4i ni 
Co ri 1 neînsufleţit 

v i*  de pus i, casa m - 
I ie -4 Di , I.i nîn 
tarea în 3 oct., ora 
14.____________ (5680)
•  REGRETAM trecerea 

in nefiinţă / a  vecinului 
nostru , . ,

Ec. pfasâ'n*: 
ViCŢOB ©FURSCU

f uhitiei îndoliate ii&caii - - 
rii blocului 9 A, sc I De
va. . (5680

SOCIETATEA COMERCIALA 
„CONDOR* S A.

Vinde la licitaţie publica, sau închiriază 
grajd pentru creşterea şi îngraşarea a 100 ca
pete porcine, în Deva, str. Grigorescu (peste 
liniă C.r j,

Licitaţia va avea loc în data de 15 oct. 
1991, ora 9, la adresa indicată mai sus.

De asemenea, vinde unelte agricole: gra
pă QDO, maşină împrăştiat gunoi.

Informaţii suplimentare la sediul societăţii 
din str. A. iancu, bloc H 3, sector gospodărie 
sau la telefoanele 11960; 12060*, int. 183.

(569)

ORGANIZAŢIA DE TINERET FORUM 22 T 
Şl FUNDAŢIA JUDEŢZANA A TINERETULUI 

FILIALA HUNEDOARA

Anunţă deschiderea de cursuri de limbi mo
derne -  franceză* engleză, germană şi italia
nă -  la Club 22 Ţ din municipiul Hunedoara, 
str. A. Iancu, nr 16, bloc 2.

Periodizarea şi condiţiile de frecventare a 
cursurilor sînt urmâtbarele :

a) cursuri intensive cu durata de 3 luni şi
9 .luni; ■ r- ,

b) cursuri de pregătire pentru începători 
şi avansaţi) r
' e) cursuri de pregătire pentru bacalaureat 

şi- admitere în şcoiî postficeaîe ; ~
d) cursuri de pregătire pentru facultate:
e) cursuri de pregătire pentru copii, cu

iuresie difs-HS. . ,
NOTA : Cursanţii vor. beneficia de cursuri 

xeroxate, casete audia cu înregistrarea fiecărui 
Cţ»rs. .

înscrierile se fac începînd cu data de 1 act. 
1991. '.Setaţii suplimentare Ja sediul Clubului 
22 T din municipiul Hunedoara.

(5602)

' m m m  «  » a t  m  m t m m ă  o m  ■

Organizează în data de 15 octombrie 1991 con 
de pra-4-î f-ţsr peahra 'balerini il ba<erj<»c.

Se ţicj ffrezeptâ w>i |5 rtres*̂- fs*le •» ie şi 25 ,1i 
ani, cu studii medii şi cursuri- de specialitate efec
tuate prin şcolile populare de artă saş particulare.
/ Şe oferă contracte avantajoase în străinătate, cu
plata in vaiuti.

înscrierii® ttc ’n  sediul ihătituţlci din Deva, 
-bulevardul 1 Decembrie nr. 15, teleton ;15344L, între 
orele’ *—11, -plUă fn data de l4 î>ctoinbr>e l961. (628)

V /W W W V W W W W A W ^ W iV W VAVWVWWV.
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A.C.R. HUNEDOARA -  DIVA
)

. Organizează în ziua de luni, 7 act. 1991, 
ora 10, la staţia Deva, concurs pentru ocupa
rea următoarelor posturi:

,•  1 post tinichigiu aulă 
9 3 posturi mecanici auto*
Informaţii -  telefon 12822.

(668)

LEAGĂNUL DE COPII 
H U N E D O A R A

Organizează, în data de 17 oct. 1991, con
curs pentru ocuparea următoarelor posturi :

•  referent;
•  zugrav;
•  instalator sanitar ;
•  electrician.
Relaţii suplimentare lâ telefon 12867.

(667)

SOCIETATEA COMERCIALA *
„MATEX" s. ă , j

cu sediul în DEVA, ̂ ir. Dorobanţilor, hr.
34 i

Angajează prin concurs: /  ~ \

. #  economist sau .jurisconsult ,în vîrstă de J 
pine ia 48‘sie cml, cânâscâfOr tt > 
Hribi r,?mm de cîrctdaţâf h%¥̂ t%nţims \ 
lâ pentru activitotea de marketing ; \

•  programator inforereutică. \
Relaţii suplimentare lâ telefoanele 2T542 şi i 

13925, int, 30. -■m \
______________________ s

: ; ■ 3  ‘i - ■ "  ■ ~  \
PATRONATUL NATIONAL ROMAN \-
U N I U N E A  E C O N O M I C A  R O M A N A  ‘

A ÎNTREWHNZ&TORfLOR PARTICULARI \-
-  FILIALA iUDEţULUI HUNEDOARA -  : . j

. Anuoţă flesebtdereq \
re şi posdiceale ţie management. mai4»ting, i 
contabmtcde $i specifică ,
«coistrsuvieî de î« datu 11 «eî. Iffl, '
ora 9, la Şkoola Normală D#va. -

Se nţai fac înscrieri pînă fa data deschide
rii cursurilor.

Informaţii' suplimentare La sădit*! U.E.R.I.P., 
str, 1 Decembrie, nr. 30, camera 30, telefon 
11339, Dâva, . sau 957/20! !92 pe itru t nicipiul 
Hunedoara.

(666)

r  MIN1ŞTERUL 
ECONOMIEI 

Şl FiNANTftOR 
D IRECŢIA  

G E N E R A U  

A KNANŢ&G* •
' mmm

A JUDEŢULUI 
HUNEDOARA

Aduce lâ cunoştinţa 
' v-tHţLţî‘eî-' reiuarciale 
precum şi a persoanelor 
fizice * 4 l «, . • 
ferm Decretului—Lege 
nr. 54/1990, care au ca 

de aetivitate „la*- 
ximetrie* că, în baza 
Ordinului Ministerului. 
Economiei şi Finanţelor 
nr. 21/1991, Sînt Obiiga-

ihşt#;-
te dc taxat pentra auto
turismele destinate 

per-
t* » » . J»lnă Ia <fe

■3  !3w 12 >2 — s*e.’ -.să|i5- 
comerciale şi puiă ia 
data de 1 mart. 1992 — 
persoanele fizice autori
zate conform Decretului 
—Lege nr. 54/1990. (659)

IN ATCNŢIA AGENŢILOR ECONOMICI
COMISIONUL (MARJA IMPORTATORULUI) ŞI ADAOSUL 

COMERCIAL LA PRODUSELE DIN IMPORT

'Nr.
crt.

: Denumirea 
produsului 
sau grupei T 
de produse 

pentru «are s-a 
stabilit 

comision

Cod«d CUPS 
. (Agenţii ec.

nu vor 
, completa 

această 
coloapă)

U/M
Com tărnul. 
(marja t* -  

■ porta tornîui)
%

Adaosul
comereinl

■ OL

■ Nr. ş« 
data 

actului 
de; decla

rare a 
adaosului 
comercial

" Semnătur le *■-«<•» *r ->v 
şi ştampila agenţilor . economici

: Agenţii economici lm- 
portaleri ' l  ce’ rz\o ce- 
mehdalizeaz produse 
import . >r prezenta, pen

comision (marja importato
rului), respec v de aJ^e.- 

iii, ,caj«R 
— Cofii^şpijl .(mai> 

j importatoruli * şi 
sul come x i d prpâusâle 
diri ‘f» < . intrucît >i,< 
ţurile cu rîdi tta ic**'-» 
produse tarifele pentru 
serviciile din import se

formează potrivit art. 5 din 
H.G. nr. 464/1991, pe ba- 
za preţurilor externe h. 
valută, exprimate In lei, 
la cusral * de scliiiub. In 
vigoare, la care se ada i;S, 
rt {■i’Li'iJo prevăzute da 

reglei^entările legale, ta- 
X«ÎŞ|^ma% |ş i  impezittil 
pe circulaţia mărfurilor, 
precuim şi comisionul (mar
ja importatorului) declarat; 
al societăţii comerciale ie 
impor t—export.

Colo aria 4 se v < c^.-ţi.s-u

►ii* cătrt , t ''Of - «*'*< r  ni i 
importatori; agenţii eco- 

' nomici respectivi nu vor 
ecunpleta coloana 5 decît

cial rează produsele s'-h 
tiye.

Coloana 5 se va com 
plata numai de .agenţii o 

cari vlr.d
.r» e  import (angrosişti 
şi din reţeaua eu amănun
tul) ; aceşti agenţi nu vor 
completa Ă

*»»»»*■**»« »»»«ra>or« •  t a *******  ********#-H

i ■
i ►, 
i ■:
l a
♦-*r"

i
*
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per/frw ca^fbWţut 
ouefcsete « şştkîă 

auteMK j-efelera.
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