
Vă amintiți probabil că 
în timpul ultimei mincria- 
ilc, după ce brava ortăcl- 
mc băgase grbaza-n parla
mentari. unul dintre dc- 
putați a rostit de la tribu
nă această vorbă marc, 
in aplauzele înaltului for: 
„Domnilor, zicea, nu se 
mai poate : după ce va 
trece și asta — și va tre
ce — va trebui să luăm, 
măturoiul!“ In exaspera
rea sa, acel om de treabă 
reușea să spună intr-un 
med foarte expresiv că e 
timpul suprem să ne de
barasăm de toate fosilele, 
de toți ariviștii și dema
gogii, de toți pescuitorii 
în ape tulburi, care s-au 
infiltrat în structurile ad
ministrative, sindicale și 
politice ale țării. Ehc, de 
cind așteaptă biet român, 
săracul, să vadă la trea

bă măturoiul I Dar iată 
că, întîia spaimă trecută, 
intransigența parlamenta
ră s-a mai zbircit. Cei 
ce trebuiau să intre in 
raza de acțiune a mătu
roiului s-au apucat cu

Mal deunăzi am avut 
cinstea să stau de vorbă 
cu un deputat, reprezen
tant al unuia dintre parti
dele mari și serioase. 
„Domnule deputat, i-am 
spus, vă dațl oare seama,

nie, căci slnt atît de strîns 
încleștați intre ei prin 
relații și complicități, in
cit trebuie să-l smulgi 
cu carne cu tot!" E ade
vărat : operația e grea și 
dureroasă. Dar nu impo-

CONTRAPUNCT MĂTUROIUL
sîrg să întindă mușamaua 
peste urita intimplare, iar 
parlamentarii i-au ajutat 
in muncă, constituind în
că o „comisie de anchetă" 
ale cărei concluzii le vom 
afla tot atît de prompt șl 

de eficient cum am aflat si 
concluziile celorlalte vreo 
patru comisii similare, 
constituite cu ocazia altor 
intimplărl dubioase.

acolo, ..la centru", cît 
rău vă fac oamenii de 
nimic pe care-i tolerați 
în partidul dv. ? E sufi
cient ca unul din ăștia 
să scape printre candlda- 
ții pe care-l propuneți, 
ca să vă compromită în 
ochii alegătorilor întreaga 
listă..." „Știm, mi-a răs
puns. Dar dv. nu știți 
ce greu c să faci curăța-

sibilă. Cum vedeți, nu 
m-am referit la un do
meniu sau partid anume, 
căci omul de nimic se 
află pretutindeni judicios 
repartizat. Mlrcca Dines- 
cu, așa smucit cum e, a 
zis și el pe vremea 
C.P.U.N.-ului vorbă mare: 
„Dumnezeu i-a împărțit 
pe ticăloși în mod egal". 
Ei da in asta și stă pu

terea ticăloșimii. Dar și 
puterea omului cinstit tot 
aici stă. Căci și reversul 
axiomei lui Dinescu e tot 
atît de adevărat: Dum
nezeu i-a împărțit în mod 
egal și pe oamenii cin
stiți. Iar, in plus, aceștia 
au avantajul de a fi mai 
mulți, căci altfel de mult 
am fi fost pulbere sub 
copitele cailor altora. E o 
convingere de care nu 
mă va putea dezbăra ni
meni. Ea îmi întreține 
speranța că acum, cu oca
zia alegerilor, vom putea 
și noi, cetățenii „de rind“, 
să punem umărul la cu
rățenia generală. întot
deauna ml-am păstrat o 
rezervă de scepticism și

RADU CIOBANU
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9 FEBRUARIE—ALEGERI LOCALE
„Vom sluji cinstea, adevărul, dreptatea"

Intr-o sală de clasa de 
la Școala Generală Nr. 1 
din Deva a avut loc intîl- 
nirea alegătorilor cu can
didatul Convenției Demo- 
rata Deva dl. ing. Ovi- 

diu Ilagea, Ia funcția de 
primar al municipiului, 
precum *i cu unii dintre 
candidați, la funcțiile de 

insiberi. A fost un dialog 
viu. uneori mji aprins, 
cei rare all luat cuvintul 
-.olicitind candidatului la 
funcția de primar. în ca
zul că va fi ales, să rezol
ve multele probleme cu 
care se confruntă în pre

zent locuitorii munici
piului Deva,

Modest, echilibrat, sin
cer. dl candidat Ovidiu 
Ilagea nu a venit cu sacul 
de promisiuni. ..Dacă voi 
fi ales voi sluji cinstea, 
adevărul. dreptatea — 
spunea dumnealui. Demo
cratizarea vieții noastre, 
întronarea și respectarea 
legalității, lupta împotriva 
corupției — sînt doar cî- 
teva dintre gindurile mele 
cu care voi porni la drum, 
bineînțeles cu aiutoril 
dumneavoastră”.

Au vorbit, și-au spus 
părerea multi alegători.

Florin Popa. Gheorghe Po
gan. Cornel Andrei. Nico- 
lae Străut. Sorin Candler. 
Dumitru Susan și alții. Ni 
s-au părut concluzive cu
vintele dlui Mihai Bucur, 
avocat, președintele Orga
nizației județene a P.N.T. 
C'.D. și al Asociației Foș
tilor Deținuți Politici din 
județul Hunedoara : ..Noi 
nu venim cu promisiuni. 
Aparținem unui singur 
crez : dreptatea. Să facem 
din dreptate o legătură de 
suflet între noi. între toti 
cei care trăim pe pămîn- 
tul românesc". (Gll I. NE" 
GREA).

F.S.N. — Dialoguri dsschise, sincere
în conformitate cu pro

gramul stabilit, candidatii 
de primari și consilieri 
propuși dă Organizația ju
dețeană a Frontului Sal
vării Naționale pentru a- 
legerile locale de la 9 fe
bruarie a.c. au avut nume
roase intilniri cu cei ci 
se vor prezenta la urne în 
ziua votului. Din cele re
latate de domnul Octa
vian Munteanu. secre
tar al Comitetului Di
rector. am reținut că. pînă 
in prezent. în municipiile 
orașele și comunele hune- 
dorene au avut loc peste 
60 asemenea manifestări. 
Intîlnirile alt constituit un 
cadru propice desfășurării

unui dialog deschis și sin
cer. ce a îmbrățișat o lar
gă paletă de probleme ale 
localităților. Cu acest pri
lej. candidatii de primari 
și consilieri au prezentat 
obiectivele ce și le propun, 
în cazul în care vor fi 
aleși în fruntea localită
ților urbane și rurale, pen
tru a asigura progresul și 
prosperitatea continuă a 
orașelor și comunelor.

Participanții la intilniri 
au ridicat în atenția can- 
didatilor Frontului Salvării 
Naționale o bogată gamă 
de aspecte de interes ge
neral. ce se cer soluțio
nate în perioada imediat 
următoare și în perspecti

vă. Dintre acestea mențio
năm necesitatea unui cli
mat de muncă, ordine si 
liniște, crearea condițiilor 
ca fiecare om să se poată 
împlini pe toate planurile, 
să poată trăi demn si 
cinstit în cadrul unei de
mocrații reale, precum și 
aspecte legate de mai 
buna gospodărire a locali
tăților. îmbunătățirea ali
mentării cu apă. a salubri
zării și a stării drumuri
lor. asigurarea unui ra
port echitabil între venituri 
și preturi, reintegrarea în 
muncă a șomerilor, asigu
rarea mărfurilor necesare 
și serviciilor pentru traiul 
cotidian ș.a.

Bani mulți 
bătaie

Cum călătorim ? Iată o 
întrebare care devine mai 
actuală ca oricind. Decăde
rea transportului, ignora
rea "clientului". nu mai 
surprinde pe nimeni. Nu 
mai surprinde și nici nu 
mai deranjează. Ci. dimpo
trivă. cu seninătate, se tre
ce și peste ceea ce repre
zintă obligativitate de ser
viciu. Așadar, multe lucruri 
sînt bune, numai să nu te 
încumeți la drum lung, mai 
ales acum în toiul iernii 
Nu intîmplătoare sînt a- 
ccste divagații de la un 
fapt pe care ne-am propus 
să vi-1 supunem atenției.

In seara zilei de 20 ia
nuarie trenul rapid 26 
(tren internațional) a ofe
rit călătorilor de la stația 
Simeria. pînă în apropie
rea gării Sinaia, o noapte 
de groază. Mai mult de 
cinci ore de călătorie fără 
pic de căldură. O parte 
din „mădularele" vagonu
lui 372 erau în mare deri
vă. Probabil... .controlul 
vamal a fost drastic". Dar

pentru... 
de joc
să revenim la un alt as
pect. După o bucată buna 
de drum, de la Brașov a 
venit și -nenea conducto
rul". evident pentru con
trolul biletelor. Mai multi 
călători au cerut lămuriri 
asupra fenomenului din 
noaptea cu pric.na. Dar. 
ce mai trea ă-meargă. pe 
„dl conductor" nu l-au prea 
interesat condițiile de 
transport și nici n-a fost 
prea mirat de întrebări. 
Tot „domnia-sa" a răspuns 
că nu e treaba mea".

A cui o fi oare treaba ? 
Ala nu-i de vină, ăla nu-i 
de vină ?... Jocul cu pisica. 
Dar pină una alta un drum 
Deva—București (clasa I) 
se ridică la 1200 lei. Și 
tot așa. salariile în căile 
ferate sînt mai mult decît 
rezonabile, în comparație 
cu o bună parte din cele
lalte categorii de salariați. 
Bani mulți... pentru bătaie 
de joc. Păcat pentru o fir
mă care totuși emite... 
•pretenții".

CORNEI, POEN \r

PS Zî
— Ce e cu tine, dragă, mă săruți la miezul 

nopții ?!
— Scuză-mă, Iu erai ?!
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FLASH!
o ATENTIE LA SURSA DE 

APROVIZIONARE. Aflăm de la 
dna Viorica Bănărcscu, asistent 
veterinar la Circumscripția sa- 
nitar-veterinară din Hunedoara, 
că in municipiu s-au semnalat 
cazuri de trlcliincloză la porci 
datorită invaziei de șobolani. 
Mal multe persoane au necesitat 
internare in spital și tratament 
îndelungat. Atenție deci la 
sursa dr aprovizionare cu carne 
de porc șl la condițiile iglenlco- 
sanitare. (E. $.).

Q DA, domnule bănui 
Intre comuna Romos și Orăștic 
se află un drum fn lungime de 
numai 5 km, pe care se circula 
cîndva, dar de cînd s-a asfaltat 
șoseaua nu se mal folosește. Ce
tățenii comunei au hotărît să-l 
facă din nou clrculabll, în care 
sens au contribuit flecare cu su
ine de bani. S-au strlns — se 
zice — cîteva zeci de inii. Banii 
se află însă — cum ni s-a spus 
la primărie — la domnul Ionel 
Babă, fostul primar, care întîr- 
zie să-l predea. Dă banii, dom
nule, că nu-ti aparțin !

O UNDE S1NT GOSPODA
RII ? Mat mulți cetățeni din mu
nicipiul Deva au venit la redac
ție și ne-au întrebat : de ce de o 
bună bucată da vreme trotuarele

aduc mai mult a patinoare, decît 
de locuri pe unde circulă pieto
nii ? In fața instituției sau a ma
gazinului, in fața propriei case, 
doar gheață și iarăși gheață. Chiar 
așa, unde or fl gospodarii De
vei ? (V. N.j.

Q UNDE CIVILIZAȚIE NU 
E... Lucrez intr-un birou cu mai 
multe colege, femei. Ele se pre
tind doamne. Dar atmosfera este 
de colibă. Fumează țigănește, 
îșl dau replici ce nu se pot tran
scrie pe hîrtle. Dar să pună un 
strop de apă la o floare din ghi
veci. să-și șteargă masa de lu
cru, să-și adune resturile după 
masa copioasă din prelungita 
pauză de... birjă, uită. Nu vă .♦pup 
unde lucrez. „Eroinele" noastre 
poate se vor recunoaște. (L L).

Q REȚETE NERESPECTATE. 
După ce prețurile sînt așa cum 
sînt, o parte din comercianți 
mai bagă mina în buzunarul 
cumpărătorului și prin ncrespcc- 
tarca rețetelor. Astăzi, doar două 
cazuri, scoase la lumină de 
Corpul de Control Comercial al 
Prefecturii la plăcintăria nr. 90 
Hațeg și cofetăria nr. 113 Brad. 
In primul caz patcurilc cu bria
ză erau sub gramajul stabilit, iar 
în cel de-al doilea cafeaua era 
mult prea „lungă". In ambele 
cazuri a fost aplicată Legea. 
(V. N.j.

FLASH!

H OȚEI UI. ÎN STAG
NARE. Industria vest- 
germană de oțel, aflată in 
plină perioadă de stagnare, 
nu va înregistra o amelio
rare piuă la sfirșilul anu
lui 1992, conform previ
ziunilor unui impmtanl in
stitut di cercetări econo
mice. citat de Reuter. In 
1992, producția de otel va 
atinge, in vestul Germa
niei, nivelul de 38,8 mi
lioane tone. în est. pro
ducția va fi de 3.1 mi
lioane tone. Drept urmare, 
forța de muncă din acest 
sector se va reduce cu 
circa 8 000 de persoane în 
vest și cu circa 30 000 in 
est.
■ IT \I.IENII ÎN CHINA. 

China a semnat un acord 
cu firma Tccniinont. o su
cursală a grupului Fer- 
rizzi Finanziaria, pentru 
construirea unei fabrici ce 
va produce 130 de mii de 
tone de etilena anual. Con
tractul, in valoare de 180 
de miliarde lire italiene 
(150 milioane dolari), este 
al patrulea încheiat de 
Tecnimont in China in lil- 
timde patru luni.

INI L AȚIE ÎN HEL-
Gl V In luna ianua rie, ni-
velul anua 1 al infla lii i din
Belgia s a redus la 2,28 la
sută, fată de 3.88 la sută
in aceeași lună a anului
precedent. Indicele prctu-
lui de consum a crescut
cu 0,25 la sută. la 111.37
față de 11 1,09 in ilecem-
bric anul trecut, și 108,89
ni ianu ,rie 1991.

B! CÎT COSTil Al RVL? 
O importantă mină aurife
ră din Rusia a amenințat 
cu încetarea producții i 
pină cind statul nu va ma
jora prețul pe cai : -l plă
tește pentru metalul pre
țios. Compania, lacuția 
Gold, proprietate de stat, 
dorește ca guvernul să 
plătească cu 1 100 ruble 
gramul de aur. in loc de 
500, <it plătește in pre
zent. Printre Cereri figu
rează și autorizarea com
paniei să vinilă 30 la sută 
din producția sa pe piața 
liberă. Conform unor esti
mări oficiale. 15 la sută 
din producția de aur a Ru
siei este contribuția com
paniei lacuția Golii.
■ AMERICAN EXPRESS 

I \ PRAGA. Compania 
americană American Ex
press. specializată in tu
rism si servicii financiare 
(cine nu a auzit de căr
țile de credit American 
Express ?), încurajată de 
succesul din Ungaria, și-a 
deschis primul birou din 
Ceho-Slovacia. Noul bitou 
de la Praga. unul dintre 
cele 1 700 pe care le arc 
in întreaga lume, va oferi 
servicii financiare șl tu
ristice atit pentru străini 
cît și pentru ccho-slovaci. 
Cind coroana va deveni 
convertibilă integral (in 
plan este prevăzut anul 
1993). compania va emite 
cărți de credit in mo
nedă locală.

■ RA( HU E PENTRU 
COREEA. Firma franceză 
Matra S. A. a anunțat că 
a primit din partea Coreei 
de Sud o comandă pentru 
un prim lot de rachete 
sol-acr, în valoare de un 
miliard de franci francezi 
(181 milioane dolari). Se 
pare că această comandă va 
fi suplimentată, livrările 
do rachete .Mistral" către 
Corcea de Sud urminJ să 
ajungă la valoarea de l—1 
miliarde franci.

DIN LUME
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La Casa de Cultură O- 
răștie stăm de vorbă cu 
dna Ana Pop. directorul 
instituției, un om apreciat 
pentru ideile sale ce vi
zează o nouă optică asu
pra menirii așezămîntului 
de cultură acum și în per
spectivă.

— In mod firesc, o in
stituție ca a noastră ar 
trebui să se ocupe doar 
dc cultură si artă. Cursuri 
de pregătire și calificare 
in diverse meserii le or
ganizăm doar pentru a su
praviețui din punct de 
vedere financiar. Por
nind de aici. înceocm acest 
an cu un ansamblu de cîn- 
tece si dansuri — .Doina 
Mureșului". formație de 
altfel cunoscută în tară si 
peste hotare, la șlefuirea 
căruia contribuie. de a- 
cum. și dna Mariana An- 
£hel apreciată solistă de 
muzică populară de a că

rei venire în instituția noas
tră ne bucurăm. Cu a1u- 
torul dînsei dorim să rea
lizăm culegeri folclorice de 
la sol stji virstnici din zo
nă. mal ales dc la cunos
cutul rapsod Aurel Sibîsan

din Căstău. cu care să îm
bogățim repertoriul tarafu
lui si al actualilor noștri 
soliști. Formației amintite 
1 se alătură teatrul de pă
puși si grupul vocal-instru- 
mental de muzică ușoară. 
Vom deschide o expoziție 
de pictură si un atelier de 
creație permanente, con
duse de artistul plastic Mi
hai Minescu. pe lîngă care

influențează oarecum nega
tiv este montarea specta
colului. același cadru sce
nic. arhicunoscut în care 
se desfășoară si. mai ales, 
aceleași condiții. în gene
ral. proaste — lipsa de 
căldură și ambianta nece
sară în care are loc. în 
momentul de fată dialo
găm cu Primăria orașului 
pentru a ne pune la dis-

Despre sufletiști și un templu 
numit - CASA DE CULTURA
se vor instrui și un număr 
de copii talcntati.

— Există, la ora actuală, 
o reținere din partea publi
cului de a participa, in
clusiv. la spectacolul de 
muzică populară ? între
barea am adresat-o atît 
dnei director, cît șl dnel 
Mariana AngheL

— Lumea vine la spec
tacolul folcloric, nu există 
nici o reținere. Ceea ce

poziție sala dînșilor, foarte 
bună pentru spectacol, fo
losită. acum, doar la anu
mite întîlniri. Avem toată 
încrederea în Primărie că 
vrea ca în localitatea noas
tră să se facă cultură. A 
nu se uita că actualul se
diu al instituției noastre, 
venerabil ca vîrstă. va *re- 
bui să intre în curînd în 
reparație capitală. întrucît 
instalațiile sale sînt la...

pămint.
— Credeți că e nevoie ca 

actul de cultură să fie sub
venționat de Guvern ?

— A nu subvenționa 
cultura înseamnă a nu a- 
vea nevoie de ea. Noi. cei 
care lucrăm acum în cul
tură mai sîntem... cîtiva 
sufletisti. La noi. salariile 
nu că sînt mici, nu de asta 
ne plîngem. ci de faptul 
că nu ai certitudinea acor
dării lor. Pentru a face 
bani e foarte ușor să pri
mești în spațiul cultural 
birturi, consignații etc. Dar 
noi credem că o casă de 
cultură trebuie să rămînă 
un templu în care să nu 
intri oricum, să nu fii stre- 
sat de căutări financiare 
cu orice preț. înainte de 
revoluție nu puteam să ne 
materializăm ideile pentru 
că nu ni se dădea voie, 
acum nu avem bani. Aș 
da un exemplu — pentru 
a trimite taraful nostru la 
o manifestare în Austria 
a trebuit să pun de la mine 
suma de 40 000 lei pe care 
și acum mă chinui să-1 
recuperez. Dar...

MINEL DODEA

Lumea trebuie să știe

Mai este nevoie de
instalațiile de radioficare

t
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Gara Simeria— 
un furnicar 
de calatori

Domnul maior Constan
tin Antimie. șeful Poliției 
T.F. din iudcțul nostru, 
ne-a răspuns la citeva în
trebări :

— Pentru liniștea călă
torilor — nc-a spus inter
locutorul. — sintem de ve
ghe zi și noapte. In gările 
din Simeria. Deva. Hune
doara Petroșani. Brad Si- 
meria-Triai. Conlucrăm bi
ne cu Compania de jan
darmi. cu ceferiștii de pe 
raza noastră de acțiune. 
Noi veghem la respectarea 
legalității călătoriei în' toa
te trenurile. Avem un ma
re volum de muncă. tn 
anul de curind încheiat, 
polițiștii T.F. au depistat 
și soluționat mai bine de 
200 de contravenții si in
fracțiuni. Ginditi-vă că 
numai prin gara Simeria 
trec peste 10 000 de călă
tori in 24 de ore. Un ade
vărat furnicar. Este dato
ria noastră să-i protejăm. 
Cam 25—30 de persoane le
zate vin la noi zilnic. Pe 
unii Infractori îi depistăm 
în trenuri, pentru că ținem 
o bună legătură cu toate 
posturile de politie din gă
rile tării.

— Un caz mai recent ?
— Stroiescu Adrian-Cris- 

tian. din județul Mehedinți, 
a fost prins după ce fura
se de la un cetățean austriac 
mărfuri In sumă de peste 
45 000 lei. A fost trimis să 
răspundă pentru faptele 
sale.

— Puteti numi clțiva 
dintre subordonații dum
neavoastră pe care ii apre- 
ci iti mai mult ?

— Pe toți îi apreciez. 
Cazuri mai deosebite au 
rezolvat Vasile Cărăbet. 
Constantin Dragomir. Cor
nel Litoiu. Valentin Tămaș. 
Vasile Cordea. Ionel Mihu, 
Ioan Pălită. Ioan Marta. 
Ilie Gligor. Adr,an Tomus. 
loan Balas. Dumitru Adîn- 
cu. Gheorghe Vidu. Fieca
re. la posturile lor. asigu
ră paza si liniștea călăto
rilor depistarea celor care 
se dedau la fapte huliga
nice. lezează bunul com
portament. omenia. Dar vă 
rog să consemnați și o do
rință a polițiștilor T.F 
Călătorii cinstit! să ne 
sprijine mi,: m',n

Gif. I. NEGREA

p!2

Tinărul Mircea Hotyen — din Secția „Service" a l'.I’.S.R.l'.E.E.M Petroșani 
— „detectează" defecțiunile unei stații telegrizumiirice, venită pentru reparații, 

loto l’WEI, I.AZA

Măturoiul
(Urmare din pag. I)

nu-mi fac prea mari ilu
zii nici de data asta : cu
rățenia definitivă, curățe
nia radicală nu se va rea
liza nici acum, dar, ori
cum, putem si trebuie să 
facem începutul. Iar asta 
depinde numai de noi.

Corecta aplicare a ștain- 
pilei VOTAT, chiar dacă 
nu parc, echivalează to
tuși cu o îndeminatlcă fo
losire a măturoiului. Știu 
că sintem descurajați, bla
zați, cu speranța împuți
nată. Dar mai știu că ni
mic nu e pierdut și că 
sintem datori cu acest 
vot de care atirnă viito

rul țării. Sintem datori 
să ne informăm cit mai 
corect asupra celor ce can
didează la funcția de 
primar. Și să mizăm pe 
lista despre care sintem 
convinși că e cea mal 
curată, dominată dc oa
meni cinstiți. Șl, în sfir- 
șit, să ieșim la vot. nea
părat să ieșim la vot. 
Măturoiul e la-ndemîna 
fiecăruia dintre noi. Tre
buie doar să ne învingem 
sila de a-l folosi.

Fața nevăzută a comerțului
Faptul că legea se res

pectă sau nu. rămîne de 
cele mai multe ori o pro
blemă de conștiință. O a- 
scmenca situație a fost pu
să în evidentă de curind. 
In urma unui control spon
tan efectuat de Garda Fi
nanciară în cîteva dintre 
unitățile comerciale ale 
orașului Brad.

• Firma T. M. Intercom 
SKI, Brad. S-au efectuat 
plăti în numerare. pete 
plafonul stabilit dc bancă 
(50 000 lei) la Marion SRL 
Timișoara. pentru care 
furnizorul emite mai multe 
chitanțe. a căror sumă 
este sub 50 000 Iei. Datele 
de emitere a chitanțelor 
sînt diferite, pentru □ 
eluda legea, deși marfa 
s-a ridicat o singură dată. 
Situația creată a dus la 
amendarea dini Meszaros 
George Nicolne, cu suma 
de 11 non iei

• Magazinul auto — moto

nr. 91 Un magazin unde, 
la tejghea, la mai multe 
solicitări s-a răspuns „nu 
avem". Dar... în magazie, 
neexpuse la vînzare. o 
mulțime de piese auto 
(bujii. arcuri, relee, came
re. cauciucuri etc.). Șeful 
unității, dl Cornel Gomoi. a 
fost amendat pentru cele 
semnalate cu suma de 
30 000 lei.

• Alimentara nr. 3. A- 
daosul comercial practicat 
a fost mai mare dccît cel 
legal (la ouă). Conform no
tei de predare—restituire 
nr. 1162/6.1. 1992 prețul a 
fost stabilit la 12 lei/buc. 
deși hotăririle legale pre
văd că acest preț nu va 
depăși 11,50/ou (calitatea 
I). Ce s-a constatat u fi 
mult mai grav, este faptul 
că In fiecare ou s-au în
casat cu 0.50 lei/buc. (a- 
dică 12.50 lei), nelustlflcat. 
cu toate că înscrisul în a- 
viz era doar dc 12 lei. Șefu

de unitate, dna Elena Da
vid, a fost amendată cu 
7 600 lei. iar diferența dc 
preț (2 550 lei) a fost vi
rată la bugetul statului.

• Alimentara nr. 2 (Ora
șul Nou). în unitate s-au 
practicat adaosuri comer
ciale mai mari decit cele 
legale la ouă. omitîndu-sc 
totodată afișarea preturilor. 
Un fenomen foarte grav a 
fost semnalat la vînzarca 
sticlelor de bere (1/2) unde 
prețul afișat era de 30 
lei/sticlă, iar cel din fac
tură. doar de 37 lei I Cu 
ocazia controlului au fo-.t 
amendate doamnele Indici 
Nicolcta si Fonogcn Lucia, 
cu știma de 17 500 Ici fie
care. iar diferența de 
preț (2 550 lei la ouă), viram 
la bugetul statului.

Regretabil, lotuși, pen
tru coinercianti care se 
pretind a fi ..profesio
niști".

CORNEL l’OENAR

între cererile nesoluțio- 
natc anul trecut în raza 
geografică de activitate 
dc către Oficiul Comer
cial de Exploatare Tele
fonică și Telegrafică Orăș- 
tie. 61 erau cereri de în
lăturare a unor deranja
mente în rețeaua de radio- 
ficare. Mai precis spus, 
nu s-a soluționat nici 
una din cererile pe care 
le-a primit oficiul. De 
ce o asemenea stare de 
lucruri ? Le-a fost greu 
liniorilor de la Orăștie 
să se deplaseze în zone
le cu deranjamente ? Da 
și nu.

— Liniile de radiodifu- 
zare. ne spune dna Ana 
Șerban. dirigintele amin
titului oficiu, sînt foarte 
vechi. Conductorii s-au 
uzat, stîlpii de susținere 
au putrezit. Ajunge un 
vînt mai tare ca să scoa
tă din funcție difuzoarele 
într-un întreg sector. Li
niile ar trebui înlocuite, 
dar nimeni nu alocă 
duri în acest scop.

— Dnă Șerban. în 
ditiile cind tehnica
dernă pune la îndcmîna 
oricărui cetățean recep
toare radio de tot felul, 
credeți că mai este ne
voie de radiodifuzare ?

— Eu cred că este ne
voie.
satisface 
formare ; 
năpăstuite 
— bătrîni 
nu .și-au 
un aparat 
puțin pentru satisfacerea

fon-

con- 
mo-

Dacă nu pentru a 
nevoia de in- 

a unei categorii 
de nonulatie 

ai satelor care 
putut cumpăra 
de radio — cel

t

IZO- 
ca>e 
nici 
cu

electric, oameni 
lor cu lumea 
loc doar prin 

Si dacă avem 
cuvenit fată d •

atunci 
seama 

Si 
ținem sea-
dacă are 
un aparat 
tranzistori. 
la baterii.

nevoii de comunicare i 
populat,a a organelor i 
cale s! județene.

La acest punct a! dis
cuțiilor să spunem lucru
rilor pe nume. Cine ■unt 
abonații radiodifuzai ii ? 
Oameni săraci și bătrîni. 
oameni din localități 
late, din cătune in 
nu a ajuns și poate 
nu va ajunge curînd 
rentul
Legătura 
largă arc 
difuzor, 
respectul
om. asa cum ne place s-o 
afirmăm mereu, 
trebuie să ținem 
de această realitate, 
mai trebuie să 
ma că. chiar 
omul în casă 
de radio cu 
alimentat de
asa cum e capabilă cco 
nomia noastră să satisfa 
că cererea de bateri:. în 
localitățile îndepărtate ele 
nu vor aiunge nici la 
pastele cailor. Și apoi 
de ce să nu ne gînd'.m 
că prin rețeaua locală d- 
radiodifuzare s-ar pute 
face populației foarte ut. 
le și necesare comunicări 
de interes local si ce: 
ce ni se nare foarte util, 
o susținută reclamă co- 
merci..-ilă d” interes jude
țean. prin care s-ar pu
tea a< no 'ri o bună parte 
dm cheltuielile dcp. 
revitnlizarea liniilor 
radlRdifuz'ire.

. I

ION ( IOC LII

Un răspuns și cîteva
precizări

I a scurtul articol Ce se 
construiește în parc" . pu
blicat in ziarul nostru din 
11—12 ianuar.e a.c.. preo
tul paroh Mates Miron. 
Parohia Ortodoxa Română 
Deva II. a dat o replică pe 
un spațiu de trei ori mai 
mare, in „Cuvintul Liber" 
de joi. 16 ianuarie a c.

Ce afirmam noi în arti
col ? li informam pe citi
tori. după relațiile primite 
de la Pr,măria Deva, că 
în două parcuri se constru
iesc două biserici și ne ex
primăm opinia — nu for
mulam un postulat — că 
locurile pentru cele două 
lăcase de cult nu sînt cel 
mai fericit alese, avind în 
vedere gradul ridicat de 
poluare a orașului — dc 
la Termocentrala Mintia si 
Fabrica de ciment Cliișcă- 
daga. de la flotația din 
Deva și chiar dc la Com- 
binntul Siderurgic Hune
doara.

Cum a interpretat arti
colul și ce ne reproșează 
<11 preot paroh ? Că nu n- 
vcm curajul să semnăm cu 
numele întreg : că nu fa
cem „deosebirea intre o 
biserică, o mănăstire sau o 
casă dc rugăciune neorto- 
doxă" (nici nu ne-am Pro
pus așa ceva); că nu se 
poate vorbi de necesitatea 
unul Parc intr-un oraș în- 
conlurat din trei părți dc 
pădure (să judece asta ori
ce locuitor de bunii cre-

ț

*

ț

d.nța al D.v i. ; că au’, 
rul art.colului .i alli con 
frați ai săi ar fi deranj iii 
foarte mult de biserica or
todoxă și ar incerca opri
rea construirii ei (nici v.>r- 
bă de asa ceva, cum 
poate desluși lesne d.n ar 
ticol) ; că n-ar fi român i 
ortodox, fiind sfătuit chiar 
să-și caute alt loc si sâ-i 
lase pe cei buni să-și va.l 
de nevoile și necazurile 
lor «nu părinte, sînt ro 
mân și ortodox, am it<- 
pect fată de biserică i m.i 
bucur ca și dv. că în or i 
șui nostru se va înalt i o 
biserică ortodoxă, la , ■ -
rei edificare trebuie sa 
punem cu totii umărul).

Vă înțelegem supăm 
pentru că banii pentru ex •- 
cutia ci sînt deocamdată, 
putini, că alli crcdim i.m 
— cum spuneți dv. — sînt 
aiutati cu valută, iar or
todocșii nu sînt susținuți 
nici măcar de partid'le 
politice care se nuntesc i 
creștine și ne alăturăm ru
găminții dv. ca toți bunii 
români creștini sâ spiijmc 
realizarea cît mal reped"’ 
a *bisericli ortodoxe din 
Deva. care. în nici un i az 
nu poluează, așa cum in
sinuați dv.

în rest, să fie inlel"mcr< 
între oameni $1 pace in 
lume I Ca. 1 este pr. a mul
tă suspiciune si disco t'e.

DUMITRU GI1EONI \
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„Noi. credincioșii Parohiei orto
doxe române misionare clin .Aita 
Medie, județul Covasna alături de 
preotul nostru loan Tămaș facem 
un apel călduros la Parohii si la 
oamenii de bine din județul Hune
doara. pentru a ne a iuta, după 
posibilități să reparăm capital mo
desta noastră biserică si să ridicăm 
un monument închinat eroilor căzuti 
pentru întregirea patriei noastre. Noi 
sintem un număr de numai 59 cre
dincioși ortodocși si singuri nu pu
tem face fată acestor cheltuieli. Su
mele pot fi trimise pe adresa : Coo
perativa de Credit Baraolt. cont 
3120830. paroltia Aita Medie, jude
țul Covasna. sau preot Tumas Ioan, 
localitatea Aita Medie, nr. 3G0. cod 
4 010. Vă mulțumim anticipat, ru
gind pe bunul Dumnezeu să vă 
ajute". (In numele credincioșilor din 
Aita Medie, preot loan Tămas).

noaslru

1 pentru
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După ce timp de 4 luni nu a 
existat ulei la alimentara de unde 
ne luăm rațiile, in luna ianuarie a 
venit uleiul. S-a dat cite 500 ml 
de persoană. Noi. cei ce lucrăm în 
sklerurg.c si metalurgie. avem drep
tul la 1 1 de ulei, dar acest drept 
l-am avut asigurat pină in luna 
septembrie anul trecut. Lucrăm in 
mediu deosebit, cu gaze si chiar și 
regimul comunist a tinut seama de 
noi si ne-a asigurat 1 1 de ulei lunar. 
De aceea întrebăm oe cei ce con
duc acest ludet si oe cei de la de
partamentul industriei alimentare, 
dacă dinsii ar putea lucra intr-o 
secție de cocsificare, cu această 
rație r|e ulei. Așteptăm un răspuns 
faptic de la cei ce răspund de apro- 
v.zionarea orașului Călan si a jude
țului". Constantin Tomuta. Călan).

N. R. Domnule Tomuta nemulțu
mirea dv este perfect îndreptățită. 
D o imd ilă insă, dată fiind putinâ- 
latea recoltei de plante oleas.n- 
dc .nu! trecut industria nu boat-.- 
asigura cantitățile de ulei com-.-st • 
bil . ■ ire pentru toată popul’ilia
tării acest produs f.ind si subven
tion..t di-

ul 
al (II)

LUCRU FĂCUT 
DE MINTUIALA

„Un cartier distrus și lucru fă
cut de mintuială — o realitate cu 
implicații grave in viața locuitorilor 
din Micro III al Hunedoarei. Căile 
de acces din cartier au fost distru
se. locuințele sînt intr-lin grad a- 
vans.at de degradare, iar conduce
rea R.A.M.G.C.L. si I.C.S.H. S.A. 
care execută lucrările de investiții 
in acest cartier au început campania 
electorală, mulțumite de spiritul lor 
de buni gospodari, care au dat a- 
ceastă înfățișare orașului Hunedoa
ra. La aceasta se adaugă si sufe
rințele provocate locatarilor de fap
tul că de-abia după ce am ieșit in 
stradă am avut puțină căldură și apă 
caldă după Crăciun. Jată de ce 
cerem sprijinul prefecturii în tra
gerea la răspundere a vinovatilor". 
(Constantin Grecu. președintele Aso
ciației de locatari nr. 30 Hunedoara).

N. R. De acord cu dumnea
voastră. die Grecu. In Micro III se 
putea lucra si mai ordonat și mai 
organizat, dar se vede că ordinea si 
buna organizare nu intră in obișnu
ințele unor oameni.

Trebuie să avem in vedere insă 
că atunci cînd s-a trecut la înlocui
rea în totalitate a rețelelor exte
rioare de termoficare din Micro III. 
in subsol s-au intiinit rețele de 
curent electric, de telefonie, de ipâ 
și canalizare de gaze care trebu a 
deviate sau înlocuite. Toate aces
tea au proprietari diferiți, a căror 
încetineală in acțiune a complicat 
si mai mult lucrurile.

ORGANELE COMPETENTE 
RĂSPUND

La sesizarea dnci Victoria G.în
eca din Brad. Notariatul de Stat ju
dețean răspunde : Pe rolul acestui 
notaiiat s-a aflat dosarul succesoral 
nr. 411/1991, privind pe defunctul 
Fefer Traian, decedat la 20 III 1991, 
cu ultimul domiciliu in comuna To- 
mești sat Steia. I.a termenul de 
25.09.1991, s-a d.spus scoaterea de 
pe rol pe baza atit a declarației 
moștenitoarei Mo an I.ivia. născută 
Feicr. fiica defunctului, cit și în 
conformitate cu adresa Primăriei 
comunei Tomești. pi n care se con
firmă înstrăinarea in 1990 de către 
Feier Traian de terenuri agricole 
și Parte din grădina intravilan^ 
Moștenitoarea Gancea Victoria, deși

menționată in sesizarea pentru 
deschiderea procedurii succesorale 
înaintată de Primăria Tomești către 
instituția noastră, nu a putut fi ci
tată din lipsă de adresă. Dacă după 
defunct a rămas și altă avere decit 
cea care a format obiectul contrac
tului de vinzare—cumpărare autenti
ficai sub nr. 3370 din 21 iulie 1990. 
la cererea moștenitorilor la care se 
va anexa extrasul de carte funcia
ră si restul actelor necesare finali
zării se poate repune Pe rol dosa
rul și. in caz de înțelegere intre co- 
mostenitori. să se elibereze certi
ficatul de moștenitor.

O PROPUNERE
„Tinind seama de faptul că se 

intirzie ncoermis de mult cu pune
rea în posesie asupra pămintului a 
cetățenilor care au cerut să li se 
restabilească dreptul de proprietate 
în baza Legii fondului funciar și că 
această întirziere se motivează cu 
lipsa de specialiști, fac următoarea 
propunere : Oficiul Județean de Ca
dastru si Organizarea Teritoriului 
sâ-i instruiască în scopul acceleră
rii acțiunii în probleme de cadastru 
pe inginerii agronomi disponibilizați 
de la fostele C.A.P. si plătiți ac
tualmente de stat. Altfel ne apucă 
din nou primăvara și pămîntul va 
rămînc tot nemuncit” .(Viorel, Vir- 
dea. Criscior)

POȘTA RUBRICII
• Cornelia I’opa, Deva : Nu am 

putut da curs scrisorii dv. deoarece 
pun afirmațiile pe care le faceți 
in scrisoare v-am fi pus într-o si
tuație foarte dificilă fată de persoa
nele pe care le acuzați de fapte gra
ve pe baza unor presupuneri sau 
vorbe auzite de la alții.

Am discutat aceste aspecte cu 
mai multe persoane din cadrul Spi
talului Județean și in final cu di
rectorul spitalului. Nici un medic 
nu s-a privatizat cumpărind un cco- 
graf. aparatele din dotare fiind 
complete și în stare de funcționa
re. Erori de diagnosticare se mai 
pot produce, ccograful nefiind alfa 
și omega în această materie. Dr. 1’. 
a primit intr-adevăr din Glanda o 
scamă de obiecte, dar pe baza unor 
relații personale bilaterale cu cetă
țeni ai acestei țări. Dacă aveți fap
te concrete in susține rea bănuielilor 
dv. vă puteti adresa organelor de 
justiție.

Poliția ne
COMERȚ F.ÎRĂ

autorizație

/a atenția poliției se
• află și protejarea popu
lației împotriva activități
lor d' comerț ilicit prac
ticat de persoane fără auto
rizație. Edificator in acest 
sens este faptul că, in 
primele zile ale lunii ia
nuarie a.c., au fost prinse 
in flagrant 17 persoane cu 
asemenea îndeletniciri, că
rora li s-au aplicat amenzi 
in valoare de 510 000 lei, 
dispunindu-se, totodată, po
trivit art. 1, Iff. a din Le
gea nr. 12/1990 ridicarea 
mărfurilor în vederea con
fiscării. Printre cei ce 
au încălcat prevederile le
gii se numără: Valentin 
Petricescu (26 ani), șofer, 
Pctrișor Lazăr (44 ani), 
lăcătuș șl Tabus Lconuț 
Viorel (17 ani), fără ocupa
ție — toți din Deva, Du
mitru Leib (35 ani), din

informează
Petroșani, Viticin Căldă- 
rar (57 ani), fără ocupație, 
din Hăț ăla ri și alții.

CO-XTRAVEMENTI 
I.A CONVIEȚUIREA 

SOCI Al 4

U rmărind respectarea 
prevederilor I gii nr. 61/ 
1991, poliția a constatat o 
cric de abateri de la nor

mele dc conviețuire socia
lă. Ca urmare, in baza a- 
cestui act normativ numi
tul Ionel Zidaru (32 ani), 
din Petroșani, a fost con
damnat la 6 luni închisoa
re pentru faptul că șl-a 
alungat copiii și soția bl 
locuință, provocind scan
dal in blocul unde domici
lia. De asemenea, au mat 
fost sancționați contraven
țional Bastina Adrian So
rin (20 ani) si Ștefan Teo- 
dorescu Sorin (25 ani), am
bii din Deva, precum și 
Daniel Veresezan (20 ani) 
din Hunedoara.

Sinucigașul era ... ucis
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Tocise cu puțin peste 
o lună de cind Ioan Onica 
«i concubina -.a. Rodica O- 
l.iru. au sosit la Vulcan. 
Veniseră ele la Vaslui, și 
Ioan reu'is» să se anga
jeze la mină. Rodi' a făcea 
pe casnic intr-un aparta
ment in care stăteau cu 
chir.c in care titul .r era 
Ștefan Pădurar. Spunem 
făcea întrucit. de fapt, o- 
cuoatia i i de bază era con
sumul de alcool. Avea si 
<"U rine sta la un pahar, 
două, mai multe, exager.it 
de multe. Pentru că și lui 
loan si gazdei le plăceau 
a< .istă îndeletnicire. Nu 
conta ce. băutură să fie. 
iar apoi... Apoi urmau cer
turile si bătăile .în care se
xul slab '.o dovedea foarte 
des mai puternic decit ad
versarul. Cuvinte murdare 
si lovituri reciproce, mo
rn ruitate si mizerie fami
lială. Aceasta era atmosfe
ra in care se trăia de oe 
o zi oe alta Dar. oricum, 
viata mergea înainte. Pină 
într-o zl. cînd.

Orgia începuse după-a- 
mlaz-i cu băuturi de toate 
gradele si de toate feluri
le. iar a doua zi diminea
ța a continuat. La ca a 
participat si gazda. Ștefan 
Pădurar. Este lesne de pri-

• Dc la Vaslui Ia Vulcan, pe același drum al 
promiscuității • O poveste trislă cu rădăcinile adine 
înfipte in alcool • Doar cițiva pași dc la bucătărie 
la omor • Rodica — femeia criminal.

ceput gradul de beție la 
care s-a ajuns. La un mo
ment dat. foarte ..obosit". 
Pădurar se retrage în bu
cătărie si se culcă, iar coi 
doi in dormitor. Ca de 
obicei. Intre loan și Rodi
ei izbucnești din nou cear
ta. Aceasta nu durează 
prea mult. întrucit < onru- 
bina îsi face drum la bu- 
câtiitrie. Nu iientrii a 
deretica sau a Pregăti ce
va de mincarc. Nu. ci 
Pentru a lua un cuțit din
tre cele mai mari, cu care 
o pornește spre dormitor. 
In hol insă, in f.ita ușii de 
intrare In apartnmi nt este 
fată în f.iță cu Joan Onica. 
concubinul și prietenul de 
pahar re venea mai încet, 
datorită stării avansate dc 
ebrietate. Fără prea multe 
vorbe, femela înfige cutitul 
în partea stingă a Pieptu
lui bărbatului. Nu știm 
eîtă dexteritate avea ..ma
dam". dar cutitul ajunge 
Pînă în inimă. Avea să fie 
ultimul drum al Iul loan. 
Cade în fa(a ușii, iar viata

se scurge ironie din pieptul 
lui.

Dindu-și totuși seama de 
urmările nefaste ale ac
țiunii. concubina ia o cîrpâ 
-i o pune in pieptul omu
lui. în speranța de a opri 
hemoragii. In zadar însă. 
Cum tot degeaba a fost și 
cererea de ajutor adresată 
gazdei cel rare a văzut în
treaga tărășenie si care, 
fără a s'hita vreun gest. 
1-a replicat : Fu ai făcut-o. 
Iu să răspunzi". Nu are 
mal mult succes nici cînd 
bate la ușa vecinei. Elena 
Ghitun. Femeia vede prir. 
vizor că Rodica Olarii are 
mina dreaptă plină de sin
ge. clanța de la ușă la fel. 
Iar în holul apartamentului 
victima Se sperie si nu 
deschide. V.i deschide însă 
in momentul cînd vede că 
la ușa vecinului bate A- 
drian Pădurar, fiul gazdei, 
care locuia în alt bloc. 11 
spune să nnunte politia, 
pentru că în apartament 
se petrec lucruri grave. I<a 
scurt timp apar și organe

le de politie. care încep 
să-și facă datoria.

Intre timp. Rodica. fe
meia criminal. ascunsese 
cuțitul sub patul din bucă
tărie, iar in fata ancheta
torilor susține una și bu
nă : habar nu are ce s-a 
Intîmplat cu concubinul ei. 
Cuțit 7 Ce cuțit 7 Nu a vă
zut nici unul. Apoi spune 
că Ioan Onica s-a sinucis I 
Povesti pe care nu Ie ere; 
de nimeni, evident. Va re
cunoaște adevărul abia du
pă ce Ștefan I’adurar a re
latat starea dc fapt la care 
asistase. Dc ce a omorit 
un om în floarea vîrstci 7 
Pur si simplu s-a enervat, 
a luat cutitul și...

Via da explicație!
Realitatea este însă al

ta. Rodica Olarii a dus și 
ducea o viată ce nu putea 
să se termine bine. Nu n 
hivătat nimic dm cond mi
nările ce le-a avut pentru 
furturi din locuințe, spe
culă. acto de violentă și 
prostituție. Toate, pe fon
dul unui consum excesiv 
de alcool. Iar la 32 de ani 
a nluns să omoare un om I 
Ce se va întimpla cu co
pilul ei minor nii-i greu 
de gbirl’

VALENTIN NEAGH

1
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înscrierile se fac la sediul Filialei din DE- ț 
Vă, str. Prunilor nr. 13, tel. 13678, pină în \ 
data de 31 ianuarie 1992. (40) \

i
 CENTRUL DE CONSULTANȚĂ,

INSTRUIRE ȘI INGINERIE SOFTW ARE 
„ConSOFT-COMPUTER** SIBIU

ț Organizează în DEVA, înccpînd cu data 
de 3 februarie 1992, următoarele forme de pre
gătire in informatică :

1, — Curs de specializare postuniversitar 
pentru programatori microcalculatoare compa
tibile IBM—PC, cu durata dc școlarizare dc 12 
săptămini ;

2. — Curs dc specializare postliceal pentru 
programatori asistenți la microcalculatoare 
compatibile IBM—PC, cu durata de școlarizare 
dc 12 săptămini ;

3. — Curs pentru utilizator. . rocalcula- 
toarc compatibile IBM—PC, cu (■..rata dc șco
larizare de 6 săptămini.

După finalizarea cursurilor, absolvenților 
' li se vor elibera CERTIFICATE DE SPECIA- 
\ LIZARE in informatică sub egida 1MINISTE- 
\ RULUI ÎNVĂTĂMÎNTULUI SI ȘTIINȚEI^

j SOCIETATEA COMERCIALĂ 
ROBES S. A. BAIA .MARE 

str. Vasile Lucaciu, nr. 162, telefoane 1)94 — 
( 13853, 17229, telex 33219 r, fax 994 — 13853

execută și livrează în 3 luni de la contrac
tare linii tehnologice pentru obținerea uleiu
lui de floarea-soarelui ;

este singurul furnizor de mori complete pen
tru grîu și porumb cu valțuri lise și riflatc 
cu mare rezistență la uzură, capacități 15— 
10 t/24 h (in G luni dc la contractare). Inter
mediază proiectarea clădirii și a liniei teh

nologice si montajul ;
gater pentru bușteni de 400 — . ' 800 mm 
(in 3 luni dc la contractare).

I

Ii
(15)

i

SOCIETATEA COMERCIALĂ
„21 IMPEX“ S.R.L.

sediul în Deva, str. Libertății, bl. 4, parter 
• efectuează transporturi de marfă, la 

cerere, în țară.
Tarif negociabil.
Informații suplimentare la Des a, telefoane 

16013 sau 19530.

cu

UZINA DE REPARAȚII UTILAJ 
MINIER ȘI DE FORAJ 

ALBA IULI.A
str. Miciurin, nr. 9, telefoane 968/27765, 27666 

Execută pentru populație următoarele, pe 
bază de comandă sau cerere depuse Ia biroul 
producție :

• Cazan încălzire' pe gaz metan pentru 
160 demenți. 
Boilere 160 1.
Plug cu 3 brăzdare pentru U 650, la i 
48 000 lei. .
Plug cu 2 brazdare, pentru U 450, la ? 
35 000 lei. '
Antenă pentru TV alb-negru și color, 
în banda canalelor \ II OIRT si 
O1RT. (92)

5 
*
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SOCIETATEA COMERCIALA 
FlORA-TUR — VENUS S.R.L. DEVA 
Cumpără și vinde la prețuri avantajoase 
■ autoturisme

Consignația 
halm.

Program zilnic
Relații la telefoanele 26291 ; 21386.

('< 8)

i

și piese de schimb prin 
de la Complexul Sinlu- ț

intre orele 9—16.

SOCIETATEA COMERCIALA 
„CRISBUS" S.A. BRAD 

Str. Goșa, nr. 44
Angajează de urgență prin concurs :
• revizur contabil, cu o vechime minimă 

in specialitate de 5 ani ;
• controlor trafic, cu o vechime minimă 

de 5 ani in una din specialitățile : șef 
autocoloană, șef autogara sau impiegat 
auto.

înscrierile 
personal, piuă

Concursul

fac la sediul unității, biroul 
data de 21 februarie 1992. 
avea loc la data de 24 fe
ll). !

SC 
la 
x a 

bruarie 1992, ora
Relații suplimentare se pot obține la tele-{ 

fon 51243. )
(97)

SOCIETATE \ COMERCIALA 
AUTOSERVICE MII’AVE S.R.L. 

Cu sediul in Calau, str. rarului, nr. 
ANGAJEAZĂ

• un tinichigiu auto.
Informații suplimentare la telefon 30188,

Câlan. (21)

18

FIRMA „SEVEN PINK"
FILIALA HUNEDOARA

V i n d e
• televizoare color la prețuri avantajoase. 
Informații Hunedoara, telefon 12206.

(23)

Vî N Z A R I

• VÎND caroserie Dacia 
1 310 completă (geamuri, 
bord), uzată. Preț conve
nabil. Informații la tele
fon 11269. zilnic, orele 7,30 
—15.

garanție. Hunedoara. te
lefon 17094. după ora 16.

(7919)
• VÎND mașină tricotat

Veritas 360 si televizor co
lor I.T.T. Hunedoara, te
lefon 15376. (7917)

• VÎND planetare Opel
Commodore cu rulmenți 
noi. Telefon 20995. (245)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB (preiau) con
tract apartament 2 camere 
și înscriere Dacia 1300 
(aprilie 1988) cu aparta
ment 3—4 camere (exclus 
Micro 15 — Dacia). Infor
mai ii Deva, telefon 15979, 
orele 16--18. (235)

! R.A.G.C'.L. DEVA

A N U N Ț A :
Ca urmare a aplicării II.G It. 

cizia nr. 379/91 a Prefecturii 
s-au modificat tarifele la populație și agenții 
mici pentru prestări de servicii, astfel :

populație
• APA POTABILA
— Brad — 8,00
— Câlan — 7,03
— Deva — 6.33
— Dobra — 5,88
— Ilia — 6,19
— Certe j — 5,81
— Hațeg — 6,81
— Simeria — 6,91
• CANALIZARE
— Brad — 0.76
— Câlan — 1.53
— Deva — 1.68
— Hațeg — 1,72
— Simeria — 1.30
• COLECTAT. TRANSP. ȘI DEPOZITAT 

GUNOI MENAJER
— Brad
— < âlan
— ( âlan
— Deva,
— Deva,
— Hațeg, transp. cu container 
— Hațeg, transp. cu tractor 
— Simeria 
AGES’TI ECONOMIC I
•

nr. 776/91, cil de- 
județului Hunedoara, 

econo-

(oraș nou)
(oraș vechi) 
transp. compactor 
transp. cu container

Ici/mc 
lei/mc 
lci/mc 
lei/ine 
lei/mc 
Ici/mi
lei/ mc 
lci/mc

lei/mc 
lci/mc 
lei/mi
lei/ mc 
lei/mc

151.93 
150,00
118.39
117,11
153.39
17 7.1'1
115,68
I 77.S I

lei/mc 
lci/mc 
lei/mc 
lci/mc 
lci/mc 
lei/mc 
lei/mc 
Ici/mc

I

• VIND apartament, că
rămidă. 3 camere. Infor
mații Brad, telefon 50331, 
Brad, Dacilor, bl. 8.

(205)

o VÎND mantou nutrie. 
model deosebit. mărimea 
44 și caroserie Oltcit ava
riată. Hunedoara. tele
fon 957/22968. după ora 16.

(226)

• VIND reciver satelit
și mașină de spălat cu stor
cător. Deva, telefon 18356. 
după ora 16. (225)

• VÎND magnetofon Kas-
than. Informații Deva. str. 
Horea. 57. (223)

• VÎND înscriere Dacia, 
r dicabilă imediat. Deva, 
telefon 29173. după ora 17.

(222)

• VÎND xerox C \NON. 
Telefax, magnetofon Ros
tov. închiriez garsonieră 
in valută. Informații De
va. telefon 29513.

(232)

• VÎND bicicletă cursic- 
ră japoneză si un televizor 
alb-negru. Snagov 254. In
formații telefon 29052.

(237)

• VÎND talon Dacia 
1 300, baterie G6 A. Bistrița.

• FORTEX S.R.L. 
REGHIN vinde și în
chiriază iocuri electro" 
mecanice model tio 
..BALLY". Telefon
954/21816. (243)

• VÎND trifoi, Boholt. 
Informații la Moga Albuț.

(241)
• VÎND amplificator

F.B.T. 300 W, fără boxe. 
Informații telefoane 957/ 
70151 (intre orele 7—15) și 
956/68295 (intre orele 17— 
22). |77 L)

CUMPĂRĂRI

• CUMPĂR butelie ara
gaz românească. Informații 
telefon 19169 după ora 18.

(238)
• CUMPĂR dolari SUA

(340). mărci (230). Deva, 
telefon 23926. (177)

• FIRME de prestigiu :
NEC. PANASONIC PHI
LIPS. SAMSUNG. TRI
UMPH, ARTECH. MEKO- 
RONIC. într-o largă paletă 
de produse electronice (TV 
— color, videori. combine, 
radio casctofoane. telefoa
ne), le puteți găsi și cum
păra la cele mai avanta
joase prețuri din județ, la 
magazinul nostru din De
va. belul Dccebal. bl. O. 
parter, deschis zilnic între 
orele 9—19. Informații te
lefon — telefax 956 — 
23188. (158)

SOCTET \TEA COMERCI ALĂ 
„CORVINTRANS" S. A. HUNEDOARA

Str. Stiifit, nr. 2
Vinile prin licitație, in ziua de 7 februarie 

1992, ora 10, la sediul societății
• diferite mijloace de transport conform 

listei.
Relații suplimentare la sediul societății 

sau la telefoanele 18830 — 13331.
(95)

PIERDERI

• PIERDUT adeverință
primire plată, nr. 207054, 
pe numele Bogdan loan 
Mada. eliberată de 
C.A.P.M.P.O.A. Orăștie. O 
declar nulă. (228)

® PIERDUT legitimație 
de serviciu, nr. 6620. eli
berată de E.M. Certej, pe 
numele Mariș Petru. O 
declar nulă. (235)

• PIERDUT autorizație 
nr. 4629, eliberată de Pre
fectura Județului Hune
doara. pe numele Toma 
Ida. O declar nula.

(236)

COMEMORĂRI

• CU sufletele în
durerate. anunțăm îm
plinirea a 6 luni si 
respectiv. 6 săptămîni 
de cînd dragii noștri

ROZALIA GOLDA 
si 

IOAN GOLDA, 
din Golcesti. ne-au 
părăsit prea devreme 
și pentru totdeauna. 
Comemorarea in 2 fe
bruarie. ora 13. la Bi
serica Ortodoxă din 
Brad. Veșnic ncmîn- 
giiati părinții și fiul 
Voicu. nora Adriana 
si nepoții Sebastian si 
Sibiu. (231)

A

apa potabila
Brad
Câlan
Deva
Dobra
Ilia
Cerlej 
Hațeg 
Simeria
CANALIZARE
Brad — 3,76 lei/mc
Câlan — 1,08 lei/mc
Deva — 1,19 lei/mc
Hațeg — 1,59 lci/mc
Simeria — 3,17 lei/mc
COLECTAT. TRANSP. ȘI DEPOZITAT 
GUNOI MENAJER
Brad
(«ilari
Câlan 
Deva, 
Deva,

21.50 
20.39 
21.21 
50,95 
39,76 
87.23 
16,91 
27,38

(oraș nou)
(oraș vechi) 
transp. cu compactor 
transp. cu

— Hațeg, transp.
— Hațeg, transp.
— Simcria
Decizia nr. 379/91

lembric 1991.

cu 
cu

SC

container 
container 
tractor

C.A.P. SILVAȘUL DE SUS 
LICITEAZĂ

în data de 2 februarie 1992, ora 10, la că
minul cultural :

• saivan ovine, din cărămidă, acoperit cu 
țiglă i

| • saivan ovine, «lin s'indură, acoperit cu
plăci. (100)

c c rciM’TP c p i
, DISTRIBUITOR AUTORIZAT RANK XEROX

Preia în service, la cerere, toate aparatele 
XEROX instalate pe raza județelor Hunedoara, 

IAlba și Caraș-Scvcrin.
Se asigura materiale consumabile, hîrtie 

import format An, A|, A_., A.i, A>„ hîrtie color, 
transparente, etichete, hîrtie fax, hîrtie calc pe 
tipodimensiuni variate.

Firma cumpără aparatură XEROX ieșită din 
uz cu 10 la sută din prețul unui aparat XEROX 
nou achiziționat prin firma COMSER.

Solicitările se vor primi pe adresa firmei 
din Hunedoara, str. Revoluției, nr. 5, telefon . 
957/12538, interior 132. Fax 11919. (21)

i
I REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA :

2 700 Deva, str, 1 Decembrie, 35, 
județul Hunedoara 

Telefoane: 11275, 12157, 11260 
Telefon Tipografie : 25901 

Fax : 180G1

• SE împlinesc 6 săp
tămîni de la dureroasa des
părțire de cel care a fost 
un foarte bun sot si tată

NICOLAE LAZAR
Comemorarea va avea^--. 

loc sîmbătâ. 1 februarie, 
la cimitir. ‘ (191)

• SE împlinesc 7 ani de 
cînd. după o lungă sufe
rință, a încetat din viață 
aceea care a fost o bună 
soție, mamă și bunică

ILEANA STROIE
Parastasul — in 2 februa

rie, la biserica ortodoxă din 
Brănișca. Solul, fiul nora 
și nepoții. (7719)

DECESE

• FAMILIA Dumitru 
Bogdan anunță încetarea 
din viață în ziua de 29 
ianuarie 1992 a celui ce a 
fost un om minunat

IOAN LOG \.
Jnmormînkirea are loc 

azi ora 14.30. de la Casa 
Mortuară — Deva. Dum
nezeu să-l odihnească !

(239)

• COLEGII de la l.R.l.C 
Deva sînt alături de fa
milia Bogdan la greaua în
cercare pricinuită de pier
derea celui ce a fost

IOAN LOG A
și transmit sincere condo
leanțe familiei. (210)

• SOȚIA Victoria, fiul 
Cristian și nora Maria, 
nepoții Adrian .și Gabriela /” 
cu adincă durere anunță 4 
încetarea din viată a preo
tului

crac iun fitidi i, 
in vîrstă de 80 ani. un 
om de o aleasă omenie 
și de o bunătate rară. în- 
mormîntarea va avea loc 
azi. 31 ianuarie 1992 la 
ora 13. de la Biserica Or
todoxă din Simeria.

(217)

PATRONATUL NATIONAL ROMAN 
UNIUNEA ECONOMICS ROMÂNA 

Întreprinzătorilor particul ari

FILIALĂ JUDEȚULUI HUNEDOARA

Cu sediul in Deva, str. A. Șaguna, nr. 2, 
aduce la cunoștința societăților comerciale, aso
ciațiilor familiale și altora organizate in baza 
Dec. 54/1990 și a Legii nr. 31/1991, că acordă 
asistență juridică celor interesați, potrixit sta
tutului său.

Rugăm pe cei interesați să ne contacteze 
la sediul nostru, zilnic intre orele 7—15, 
telefon 956/11339. (91)

BANCA COMERCIALĂ ROMANA S.A. 
SUCURSALA JUDEȚEANĂ 

HUNEDOARA—DEVA

la

Piața Unirii nr. 3,
prin unitățile teritoriale din
• Deva
• Petroșani
• Hunedoara
• Brad
• Simeria

primește depuneri în lei de la populație în con
diții de dobîndă foarte avantajoase i

19 la sută pentru disponibilitățile la vedere
26 la sută pentru depozitele la termen dc 
peste 1 an.

Relații suplimentare la telefoanele 19559, 
11745, 16480 sau la sediul băncii. (81)
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întreaga răspundere pentru conținutul 
articolelor publicate o poartă 

autori) acestora.

TIPARUL!
S.G. „Polidava" S.A.

Deva, str. 22 Decembrie 257
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